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Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
Delegații la cel de.al doilea Congres al Aso

ciației Științifice a Inginerilor șl Tehnicienilor 
din Republica Populară Romină, reprezentînd peste 
B0.000 de ingineri și tehnicieni, au primit cu mare 
mulțumire și cu entuziasm cuvîntul Partidului 
Muncitoresc Romin și al Guvernului Republicii 
Populare Romîne, rostit în ședinja de deschidere 
a Congresului de tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, membru in Biroul 
Politic al Partidului Muncitoresc Romin.

Intelectualitatea tehnică din (ara noastră tșl ex
primă recunoștința fată de partid și guvern, care 
au realizat cele mai bune condiții pentru ca In
ginerii șl tehnicienii să-și dea aportul la mărețele 
realizări ale construcției socialiste. Numai în anii 
puterii populare a fost posibil ca inginerii și teh
nicienii să se manifeste cu un puternic avlnt in 
munca de creație tehnico.știlnțifkă. In fabrici și 
uzine, pe marile șantiere, pe ogoare, precum și tn 
institutele de proiectări și de cercetări, planurile 
indrăznefe ale multor Ingineri șl tehnicieni au 
devenit realități, creindu-se astfel opere tehnice și 
științifice, de neconceput in orinduirea burghezo- 
moșierească.

Cu deosebită însuflețire privesc inginerii și teh. 
nicienii noile perspective pe care politica partidu
lui și guvernului le deschide dezvoltării econo
miei naflonale. Cuvîntul partidului și guvernului 
constituie pentru noi un Îndreptar In activitate șl

ANCHETA NOASTRĂ
TINERI CITITORI,

Marți 4 iunie 1957

în uzine, la

Ce teme noi

pentru dezvol- 
noastre dragi.

industrie, con- 
vom avea per-

„Scînteii

In scopul îmbunătățirii continue a ziarului, pentru a 
reflecta mai bine preocupările tineretului, vă cerem părerea 
asupra conținutului și formei de prezentare a 
tineretului".

1 C« vă placa ți vă interesează mai mult tn ziar î

In orașul lași se instalează 
conducta de aduefiune a apei 
de la Prut pe distanța de 19 
km.

In foto : un aspect din tra
seul conductei de la intrarea 
in oraș.

Moțiunea

vom lupta cu perseverență și elan 
tarea și întărirea economiei patriei 
Republica Populară Romină.

Noi, inginerii și tehnicienii din 
strucții, transporturi și agricultură, 
manent in țață sarcina de a ține pasul cu realiză
rile tehnicii noi. Aceasta este condiția principală 
pentru ridicarea nivelului de trai material și cul
tural al poporului muncitor prin sporirea produc
ției, mărirea productivității muncii și reducerea 
prețului de cost.

Sintem convinși, că în rezolvarea acestor sar
cini. un roi Însemnat il are Asociația noastră. Aso
ciația va trebui să dea in mod deosebit atenție acti
vității de ridicare a nivelului ideologic și tehnico- 
economic al inginerilor și tehnicienilor.

Noi. inginerii și tehnicienii cin Republica Popu
lară Romină asigurăm Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romin și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne că vom lupta cu 
toate torțele noastre, Împreună cu poporul munci
tor, pentru înflorirea patriei, pentru întărirea păcii 
și colaborării internaționale.

Din însărcinarea Congresului 
al 11-lea al Asociației Științifice 
a inginerilor ți Tehnicienilor 

din R.P. Romină.
Acad. prof. N. PROFIRI

Cum vă ajută articolele noastre în activitatea practică de fiecare zi 
sate, universități și școli ?
Ce părere aveți despre articolele noastre de schimb de experiență ( 

credeți că ar trebui să mai abordăm in legătură cu munca tineretului în producție și 
la învățătură ?

- Cum vă ajută ziarul în desfășurarea unei vieți de organizație edu- 
cative și atrăgătoare ? Ce ați dori să se mai publice în legătură cu 

activitatea organelor și organizațiilor U.T.M.?
j Ce ajutor vă dă ziarul in ridicarea nivelului politic și ideologic ? Ce părere aveți 
“ despre calitatea și forma actuală a materialelor de propagandă publicate de zinr ? Ce 

teme noi propuneți ?

g Ce părere aveți despre paginile noastre periodice („Literatură-artă“, „Din viața uni- 
versitară", ..Știință și tehnici", „Sport“ și „Magazin")? Considerați satisfăcător acest 

mod de grupare a materialelor sau aveți alte sugestii ?

zi Ce părere aveți despre modul în care sînt tratate în ziar problemele de morală, educa- 
ție, cele în legătură cu folosirea timpului liber al tineretului? Ziarul vă ajută suficient 

in informarea și îndrumarea voastră în legătură cu manifestările culturale și artistice ?

Un aparat 
pentru reanimarea 

electrocutaților
»♦»♦♦♦» »->-4-4 4-4-«
I ♦
4 La Sibiu, la o expoziție de ♦
♦ inovații a fost expus recent *
♦ și un aparat, construit de in- ♦ 
4 ginerul I. Lazar, de la uzinele ♦
♦ „Independența", după indica- *
♦ țiile tânărului medic Ioan An- 4 
4 deress, medic primar chirurg ♦

Ia spitalul de chirurgie infan- *
♦ tilâ din oraș. Aparatul este 4
♦ destinat reanimării celor elec- ♦
♦ trocutați cu curent de joasă J

tensiune. 4
4 Dr. Anderess, care a funcțio- ♦
♦ nat mai multă vreme ca me- *
♦ die al dispensarului uzinelor 4 
4 ..Independența', a pornit deț
♦ la premiza că în cazul acei- 4
♦ dentelor de electrocutare, în ♦
♦ întreprinderile industriale unde *
♦ se lucrează cu curent de joasă 4
♦ tensiune, efectul curentului e- ♦ 
t lectric nu acționează asupra 4
♦ creierului, cum e cazul la e- ♦ 
4 lectrocutărilo cu curent de ♦
♦ înaltă tensiune, ci asupra ini- I 
4 mii. Moartea, în asemenea ac- 4
♦ cidente, survine datorita tur- ♦ 
ț burărilor pe care curentul e- I 
4 lectric le aduce excitabilității 4
♦ și ritmului inimei, producînd*
♦ așa numitele fibrilații. 4
4 Așa s-a născut ideea apara- 4
♦ tului respectiv, bazat la rîndul *
♦ sau pe acționare electrică. 4 
4 După punerea la punct al
♦ construcției aparatului, care * 
ț este de dimensiunea și forma- * 
4 tul unui aparat obișnuit de |
♦ radio, s-a trecut la o expert-1 
ț mentare practică, pe animale, a 
4 S-a produs un șoc electric a- 4
♦ supra unui cline, iar la un in- ♦ 
ț terval de cinci minute s-a pro-
4 cedat la intervenție. Anima- 4
♦ lui și-a revenit complect în ♦ 
I simțiri, fără să se observe ț 
4 vre-o repercusiune organică 4
♦ de la acea dată. Ț
♦ în străinătate, și în special 4 
4 în Uniunea Sovietică, literatura 4
♦ de specialitate indică existenta ♦ 
ț unor asemenea aparate. El
4 este însă prima realizare de a- 4
♦ cest gen la noi în țară. *
ț Aparatul poate executa rea- 4 
4 nimarea într-un interval de 4 
♦maximum 10 minute de la ac-* 
î cident. 4
♦ A. POPA LISSEANU ♦

Congresul al Il-îea al Asocia
ției Științifice a Inginerilor și 
Tehnicienilor din Republica 
Populară Romină. care a avut 
loc ia București între 29 mai — 
1 iunie 1957. a adoptat o moți
une In care se spune: dezbătind 
principalele probleme ale operei 
de construire a vieți' noi în țara 
noastră. Congresul AS.l.T. con
sideră că inginerii Și tehnicienii 
vor putea aduce întreaga lor con
tribuție creatoare la această ope
ră numai în condiții de pace. în
țelegere și colaborare internațio
nală. Inginerii și tehnicienii din 
R. P. Romină sînt conștienți că 
dorința și eforturile lor răspund 
dorinței și eforturilor pentru pace 
ale inginerilor și tehnicienilor 
din lumea întreagă. Inginerii și 
tehnicienii nu pot admite ca roa
dele activității lor creatoare să 
fie puse în slujba distrugerii vie
ților și a civilizației umane.

Ca oameni de știință și tehnică

Scrisoarea adresată 
de către acad.

Academicianul profesor Nico- 
lae Profiri, președintele Asocia
ției Științifice a Inginerilor și 
Tehnicienilor, vicepreședinte al 
Academiei A P. Romine, a trimis 
tovarășului dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Populare Romine, o scrisoare în 
care se spune printre altele:

Vă rog să-mi permitefi ca tn 
numele celor peste 600 de dele
gați la cel de-al doilea Congres 
al Asociației Științifice a Ingine
rilor și Tehnicienilor din Repu
blica Populară Romină, cit și tn 
numele meu personal să vă adu
cem cete mai calde mulțumiri 
pentru urările de muncă rodnică

adoptată de Congres \
emorna rin trim xisfX «Ine dăm seama L 

funeste pe care le au fabricarea 
Si experimentarea armelor nu
cleare asupra omenirii. Experi
mentarea armelor atomice ți 
termo nucleare prezintă pericolul 
infectării atmosfera ți solului cu 
substanțe radioactive cu acțiune 
de lungă durată ce pun în peri
col sănătatea ți viața a milioane 
de oameni.

Totodată fabricarea ți stoca
rea armelor nucleare măresc pe
ricolul unui război distrugător 
pe care niciunul dintre popoarele 
lumii nu il dorește.

Inginerii si tehnicienii, chemați 
firin profesiunea lor să contribuie 
a crearea valorilor materiale și 

culturale puse in slujba umanită
ții. is> dau seama ce sume uriașe 
sint sustrase activității producti
ve prin fabricarea armelor atomi
ce și termonucleare ți ce mari 
realizări s-ar pute, obține in di
recția ridicării standardului de

tov. dr. Petru 6roza 
prof. N. Profiri
pe care dv. le-ați transmis Con
gresului.

Ținem si vă asigurăm tovară
șe dr. Petru Groza, ci toți mem
brii Ă.S.I.T. din țara noastră nu 
vor precupeți nici un efort și vor 
depune întreaga lor capacitate 
tehnică și științifică pentru ca 
sub înțeleaptă conducere a Par
tidului Muncitoresc Romin și a 
Guvernului Republicii Populare 
Romine si contribuie cu toată 
puterea talentului ji energiei lor 
pentru obținerea de noi succese tn 
dezvoltarea economiei noastre 
naționale și tn ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al 
oamenilor muncii din patria 
noastră.

de consecințele viață al popoarelor din întreaga 
lume ți In special al popoarelor 
din regiunile slab dezvoltate.

Fiecare bombă atomică sau cu 
hidrogen privează masele popu
lare de mii de locuințe, școli, spi
tale. așezăminte de cultură etc., 
frinind îmbunătățirea continuă a 
eon di țulcr de viață.

Inginerii ți tehnicienii din R. P. 
Romină susțin cu tine propuneri
le guvernului R P.R. ți ale altor 
guverne iubitoare de pace privind 
Întărirea colaborării internaționa
le, menținerea păcii și interzice
rea armelor atomice ți 
nucleare.

Congresul în numele 
peste 60000 membri ai Asociației:

— aderă la apelurile Consiliu
lui Mondial al Păcii ți Federației 
Mondiale a Oamenilor de Ștfință 
pentru încetarea imediată a ex
periențelor cu arme nucleare.

— cere cu tărie interzicerea fa
bricară. experimentării anselor 
atomice ți termo- nucleare.

— cere eu tărie ca toate cuce
ririle științei ți tehnicii ți In 
special resursele uriașe de ener
gie pe care le oferă fisiunea nu
cleului atomic și procesele de sin
teză termonucleară să fie puse 
In slujba umanității prin folosi
rea lor in scopuri pașnice .

— exprimă dorința inginerilor 
și tehnicienilor din R. P. Rooju 
de a colabora cu colegii lor din 
toate țările pentru a pune tex- 
ca, experiența ți ingeniozitatea 
lor In slujba dezvoltării pașnice 
ți a progresului omenirii.
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Consfătuirea fruntașilor 
in pregătirea de luptă și politică 
din Forțele Armate ale K. P. R.

Luni dimineața s-au deschis 
în sala de festivități a Academiei 
Militare Politice ,.Gh. Gheorghiu- 
Dej“, lucrările Consfătuirii frun
tașilor în pregătirea de luptă și 
politică din Forțele Armate ale 
R.P.R.

Consfătuirea militarilor frun
tași ai Forțelor noastre Armate 
are ca scop să realizeze un larg 
schimb de experiență și șă gene
ralizeze metodele și stilul de 
muncă înaintat al celor mai buni 
soldați și sergenți pentru îmbu
nătățirea calității pregătirii de 
luptă și politice, pentru întărirea 
continuă a capacității de luptă a 
subunităților și unităților.

La consfătuire participă nume
roși soldați și matrozi, sergenți 
și cartnici din unitățile noastre

terestre, navale și aeriene, care 
au obținut succese deosebite în 
pregătirea de luptă și politică, 
specialiști cu o înaltă calificare, 
inovatori și ration alizatori.

Iau parte generali și ofițeri, co
mandanți de regiuni militare “s 
comandamente de armă, șefi 
direefii politice, comandanți 
subunități fruntașe și alții.

In prezidiul consfătuirii

v 
de 
de

_ ,______ r ___ au 
luat loc tovarășii: general colo
nel Leontin Sălăjan, membru 
supleant a| Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. ministrul Forțe
lor Armate, general colonel la- 
cob Teclu și general locotenent 
Ion Tutoveanu, adjuncti ai mi
nistrului Forțelor Armate, gene
ral maior Ion Gheorghe, mem
bru al C.C. al P.M.R., șeful Di
recției Superioare Politice a Ar-

Inițiatorii și-au Îndeplinit angajamentul
Tinerii de la U. M. „Progresul"- 

Brăila continuă să obțină noi 
succese in realizarea unor eco
nomii egale cu prețul de coșeai 
unor importante produse finite.

în întrecere fiind cu tinerii din 
uzinele și fabricile patriei noa
stre, t'nerii de aici au realizat 
in primele 5 luni ale acestui an 
economii de materii prime și 
auxiliare egale cu prețul de cost 
al unui escavator și a două ru
louri compresoare.

T nerii din secția construcții 
mecanice se situează fruntași 
realizind economii în valoare de 
370.000 lei.

Printre sutele de tineri^ de aici 
care muncesc cu mult avînt pen
tru îndeplinirea angajamentelor

luate în cinstea Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Moscova, se numără și ti
nerii din brigada condusă de 
Bogoi Fânică. Acești harnici ti
neri au înscris în contul personal 
al brigăzii suma de 22.031 lei.

Unul dintre angajamentele ti
nerilor de la U. M. „Progresul" 
este și acela de a colecta o can
titate însemnată de fier vechi.

Muncind pentru îndeplinirea 
acestui angajament, tinerii de la 
U. M. „Progresul“-Brăila au ob
ținut și în această direcție fru
moase succese. Pînă în prezent 
a fost colectată o cantitate de 5 
tone fier vechi.

Corespondent 
VASILE METAXA

—1 matei, Virgil Trofin, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.M., general- 
locotenent Mircea Haupt, soldați, 
matrozi, sergenți și cartnici 
fruntași.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de generalul colonel Leon
tin Sălăjan care salutînd pe par
ticipant a urat succes deplin lu
crărilor consfătuirii.

A luat apoi cuvîntul șeful Di
recției Superioare Politice a Ar
matei, general maior Ion Gheor
ghe, care a subliniat însemnătatea 
pe care o are consfătuirea pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
pregătirii de luptă și politice a 
militarilor.

Lucrările consfătuirii s-au des
fășurat apoi pe arme și speciali
tăți militare.

Lucrările consfătuirii continuă. 
(Agerpres)

7 Ce părere aveți despre felul cu ti oglindește ziarul situația internațională I 
Ce ați vrea să cunoașteți din viața tineretului din alte țări! Vă interesează 

artkoMe documentare despre diferite țări din lume!
Ce citiți in primul rind in pagina externă! Doriți mai multe știri! Doriți mal 
multe comentarii!
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Ce părere aveți despre rubrica de sport și cum ar răspunde ea mai 
bine cerințelor voastre?
Ce părere aveți despre înfățișarea grafică a ziarului (paginație, titluri, ilustrație) ? 
Vi se par suficiente fotografiile publicate ? Ce fel de fotografii ați mai dori ?

Ce forme de legături directe între ziar și cititori propuneți?
Ce părere aveți despre redactorii noștri, despre articolele lor? Cu
noașteți personal pe vreunul din ei?

V-ar plăcea să deveniți ziariști ?

Sînteji mulfuni j* da răspunsurile care se dau de z>ar sezisăriior voastre ?

Dacă iubiți scrisul și aveți greutăți în alegerea temelor și în 
tare, cereți ajutorul ziarului. Trimiteți manuscrisele voastre

dresa redacției. Indicați vîrsta și profesia.

Așteptăm răspunsurile voastre la întrebările de mai sus, 
cit și propunerile și sugestiile în legătură cu oricare alte 
probleme pe care le considerați importante pentru îmbunătă
țirea continuă a ziarului.

TATĂL ȘI FIUL
Acum șapt? ani, într-o zi Eer- 

binte de wă, un om de cnx~xzeci 
de ani, cu fața neagră, lucioasă 
ședea pe un răzor și pîîngea- Era 
o arșiță de iuhe care Infieibm- 
tase țirîna. în zare tremura Fata 
Morgana, iar apele .Argeșului erau 
fierbinți și pline de trupurile 
goale ale copiilor. Porumburile 
se întindeau de la calea ferată și 
pînă la geana unei păduri al 
cărei verde pălea undeva departe. 
Pirul crescuse înalt pînă acolo 
unde firul de porumb ar fi trebuit 
să lege știulete. In lan prășea 
trei oameni. Doi bărbați și o fe
meie. Din cînd în cînd se opreau 
și tăceau. Se uitau unul la altul 
încruntați, apoi luau plosca cu 
apă clocită de fierbințeală și In- 
gnițeau din ea scîrbiți. Pe la 
nămiezi, Pepenel se așeză pe un 
răzor și-și lăsă capul în palme. 
Avea ochii limpezi, usca ți. dar 
plîngea. Președintele îl lăsă o 
vreme, apoi îl înghioldi:

— Hai, scoală-te. Ajunge.
Anica, o femeie vîrstnică, vă

duvă, prășea înainte, ridicînd pînă 
deasupra capului sapa cu fierul 
spălat de țărînă. Ea tăcea. Nu 
vorbea niciodată prea mult. Dar 
știa de ce bolește pe picioare 
Neagu Pepenel, de ce are Turcu, 
președintele, fața neagră și încre
țită prea de vreme. Oamenii nu 
veneau la lucru și porumburile 
erau biruite de pir. Buruiana a- 
ceasta încăpățînată, iabrașă, care 
își țesea rădăcinile pe sub pă
mînt ca o pînză, îngălbenea po
rumbul și-1 sfîrșea. Ce să facă 
numai ei trei ? Cum să biruie ? 
Oamenii se duceau la pește, la 
Argeș, își căutau de lucru prin 
alte părți să cîștige un ban pen
tru nevoile casei. Colectiva ? Nu 
se știe ce-o fi cu ea, cum o ieși. 
Nu e nimic sigur. Ei însă, trei 
oameni săraci, Pepenel, Turcu și 
Anica, văduva, munceau. Turcu 
le-a spus : „Să plecăm și noi ? 
Atunci cine mai rămîne ? Trebuie

— Nu venim că încercăm la 
pește. Băieții i-am trimis la 
fermă s-aduci și ei un ban... Nu 
putem.

Și-așa, în primul an, a ieșit 
prost. Greu a fost și în al doilea 
an, dar mai bine. Neagu Pepenel 
muncea îndîrjit, cu fălcile încleș
tate de ambiție. Se ducea în fie
care zi, muncea cît doi, lua și 
băiatul mai mare cu el, deși era 
crud și mărunțel („Să dai și tu 
cu sapa cît poți, te mai odihnești, 
mai te joci și pe urmă iar îi mai 
tragi nițel"). Era încruntat și 
tăcut. în sufletul lui se mistuiau 
gînduri și visuri numai de el 
știute. Treburile mergeau prost, 
așa e. Dar el a fost om sărac, cu 
un pogon de pămînt. A muncit 
cu ziua și din martie, de cînd 
ieșea verdeața își ținea copiii nu
mai cu zeamă de urzici, cu ștevie 
și cu susai. întingeau cu mămă
ligă în oțet pînă li se crăpau bu
zele. Lui i-au spus tovarășii care 
au venit să-1 lămurească cum că 
în colectivă o să fie mai bine. Și 
el a crezut. A crezut din tot su
fletul. Nimeni n-a putut să-1 
zdruncine. Dacă unii nu credeau 
și se înscriau numai de formă 
(„m-am înscris că am un băiat 
în școală, să-1 vadă mai bine 
pe-acolo"), el s-a înscris pentru că 
vrea să trăiască mai bine de-acum 
încolo. Unii s-au înscris ca să în
cerce, poate o fi mai bine așa. 
Nu, el nu s-a înscris ca să încerce. 
El a crezut în oamenii aceia care 
l-au îndemnat și i-a întrebat de 
două zeci de ori : o să fie mai 
bine ? Și ei i-au răspuns c-o să 
fie. Ei, dacă-i așa, el o să mun
cească, are răbdare. Un an, doi, 
trei, așteaptă. Dar pînă la urmă 
să fie bine. îl durea sufletul cînd

vedea că nu poate să biruie totul, 
pentru că erau puțini. Dar Turcu 
îi spunea că n-o să mai meargă 
mult așa, c-au să vină și ceilalți. 
Și el l-a crezut.

Și așa a fost. Peste doi ani 
gospodăria a înflorit ca un boboc 
de bujor, peste noapte. S-au în
scris într-o iarnă peste o sută de 
oameni. Neagu Pepenel ar fi 
mers la fiecare să-i strîngă în

(Continuare în pag, 2-a)
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A intrat în funcțiune

Prima stație de dezbenzinare

In ziua de 3 Iunie a intrat in funcțiune prima stafie de dezben
zinare a gazelor de sondă din cadrul trustului petrolifer Oltenia. 
Noua stafie prelucrează în 24 de ore circa 500.000 m.c. 
sondă. Prin valorificarea acestei 
economie echivalentă ca putere 
nic. Gazele sărace rezultate din 
vor fi utilizate în această regiune

gaze de 
cantități de gaze se realizează o 
calorică cu 1000 tone de țiței zii- 
dezbenzlnarea gazelor de sondă 
pentru nevoi industriale și ras.

(Agerpres)
ION BAJEȘU

încă un calificativ de „foarte bine" a primit studenta Florica Giuncă din anul 1, grupa 8B1, a 
Facultăfii de fizico-matemătică din București.



Da la Ministerul Invăfămtnfulul țl Culturii

multilaterală a elevilor■Pufni
Orgcttiizarea practicii, «xcuririlor «i vizitelor practico in producție 

ți activităților locial-obștețti obligatorii, pentru elevi
lor teoretice de practică și de a le tre
zi și dezvolta dragostea de muncă și 
respectul față de oamenii muncii 11 
constituie excursiile și vizitele in pro
ducție. Acestea îți pot insă atinge sco
pul numai dacă sînt organizate cu toa
tă grija. Pentru aceasta directorul șco
lii va lua legătura cu conducerea în
treprinderii stabilind zilele în care ele
vii pot să viziteze fabrica, secțiile șl 
atelierele. Cadrele didactice care con
duc grupele de elevi țrebuie să cunoas
că în prealabil locul de muncă șf pro-

începînd din anul școlar 1956-1957, 
potrivit ordinului ministrului Invăță- 
ffiîntului nr. 62 din 27.11.1957, elevii 
cursurilor de zi din clasele V-XI (ex- 
ceptind elevii claselor care se prezin
tă ia examene) sînt obligați să preste
ze timp de două săptămîni, între 2—20> 
iunie, practica agricolă sau industrială,, 
să efectueze excursii pentru a cunoa
ște munca productivă și să participe >a 
activități social-obște^ti șl cu caracter 
didactic.

Avînd în vedere contribuția însem- f
nată pe care aceste variate activități o cesul de producție ce urmează a fi pre- 
aduc în politehnizarea învățămîntului, y zentat elevilor ; după aceea să discute 
în dezvoltarea șl întregirea pregătirii cu elevii, în zilele care preced data ex- 
multilaterale a tineretului școlar, pre-cursiei, în scopul atit al împrospătării 
cum și faptul că în timpul anului șco- .) cunoștințelor în legătură cu specificul 
iar nu sînt suTIcîente posibilități pen- ^unității care va- fi vizitată, cit și al 
tru organizarea lor, s-a stabilit în?.................... - - - -■
structura anului școlar o etapă distin- 3_ ______ __ ___ _______________
ctă în care ele să se poată desfășura | vor cunoaște. Elevii vor fi îndrumați 
în mod organizat și temeinic.

In această perioadă, elevii școlilor 
stabilite de organele locale, îndrumați 
de cadrele didactice și de organizațiile 
de tineret și pionieri, își vot1 conso
lida o serie de cunoștințe însușite în ; 
cursul anului școlar, vor învăța să le 
aplice în practică, își vor dezvolta de
prinderile practice de muncă, vor avea 
posibilitatea să cunoască diferite proce
să de producție, frumuseți și bogății 
ale țării și realizări ale regimului nos
tru. De asemenea, elevii își vor forma 
deprinderi de a întreține, înfrumuseța 
și gospodări școah.

Activitatea prestată în această etapă 
are o deosebită îlfcemnîtate educativă. 
Elevii au mai multe posibilități de a 
cunoaște și de a prețui munca produc
tivă, pe oamenii muncii; de a contri
bui după puterile lor la fhuoca cons
tructivă pe care o destășoară întregul 
nostru popor; de a Ihcfa în colectiv; 
dă a-și spori simțul de răspundere; de 
a îngriji șl a respecta bunul obștesc; 
dfe a-și cunoaște și iubi patria.

Ținînd seama de fapta! că perioada 
de încheiere a anului școlar a cerut 
elevilor serioase eforturi intelectuale, 
etapa 2—20 iunie, prin variatele și mul
tiplele ei activități (cele mai multe des- 
fășuratâ în aer liber) va trebui să con
tribuie și la destinderea elevilor, la 
întărirea forței tof-

Printre activitățile prevăzute, un ioc 
important îl ocupă practica în produc
ția agricolă $i industrială.

Practica In agricultură se poate face 
pe loturile școlare și în cadrul G.A.C., 
G.A.S. din localitate sau din localită
țile apropiate. In această practică pot 
fi antrenați elevii claselor V-VI și 
VI1I-IX (repartizați pe clase sau pe 
brigăzi). De organizarea practicii agri
cole răspunde directorul școlii,- iar pro- 
fesorul de științe naturale îndrumează 
direct munca. * ’

Activitatea se va desfășura după un 
plan dinainte stabilit, în care se ('or 
prevedea : zilele șl orele în care elevii 
vor efectua 
xecutate și 
structorilor 
grupele de 
mai ține seama de faptul că, pentru e- 
levîi claselor V-VI, durata practicii în 
timpul unei zile nu trebuie să depă
șească 4 ore, iar pentru elevii claselor 
VHI-IX să nu depășească 5 ore (în 
care să fie calculat și drumul).

In ce privește practica în industrie, 
directoiii de școli vor putea repartiza 
la această formă de muncă numai ele
vii din clasele a Vilî-a și a îX-a care 
au primit in decursul anului școlar 
pregătirea necesară (în atelierele școlii 
sau ale școlilor profesionale ori direct 
in producție).

Durata practicii industriale in timpul 
unei zile riu poate să depășească 4 
ore pentru fiecare serie de elevi.

Atit pentru practica în agricultură 
cît și pentru practica în industrie, în 
vederea stabilirii felurilor de muncă și, 
in funcție de acestea, a organizării 
muncii elevilor, directorul școlii se va 
înțelege în prealabil cu conducerile u- 
nităților agricole și industriale și va 
obține aprobarea comitetului executiv 
al sfatului popular. Mutica îh care vor 
putea fi antrenați elevii din diferitele 
cfăsi vă fi repartizată șî dozată po
trivit virstei acestora. Se va ține seama 
și de faptul câ pfacti£a agricolă sau 
Industrial să alterneze șt cu alte acti
vități prevăzute.

Un alt mijloc înstemnat de a face 
cunoscută elevilor munca productivă, 
de a-i pregăti pentru activitatea prac
tică in viitor, de a lega cunoștințele

practica, felul muncilor e- 
numeie profesorilor și în
de pionieri care conduc 
elevi. La planificare se

Cronica 
artistică

.'î trezirii interesului și curiozftățiî perrtrn 
;;i aspectele noi de muncă pe care ei le

să-și noteze observațiile, iar la sfîrși- 
tul excursiilor și vizitelor cadrele didac
tice vor organiza cu ei 
pra celor constatate.

In această perioadă se 
nua munca în atelierele 
ale școlilor profesionale, precum și In 
cercurile tehnice din școli, palate și 
case de pionieri, sub atenta îndrumare 
a cadrelor didactice și a instructorilor 
de pionieri. Elevii pot finisa lucrări în
cepute în timpul anului și executa alte
le noi, îmbogățind astfel materialul 
didactic și contribuind la pregătirea ex
poziției de sfîrșit de an.

Pe scară largă, elevii vor fi antre
nați în diferite activități soci a l-obște ști. 
(potrivit necesităților și specificului lo
calității respective și posibilităților de 
vîrstă ale copiilor) ca, de exemplu: 
amenajarea de spații verzi, culegerea 
de plante medicinale, de fructe de pă
dure, combaterea dăunătorilor în agri
cultură, colectarea de fîțr vechi etc.

Aceste activități trebuie în așa fel 
alese, organizate și desfășurate, incit 
elevii să participe la ele cu Interes și 
plăcere, să cunoască fnsetnnătatea lor 
socială și patriotică și să li se dezvolte, 
astfel, dorința de a răspunde șt în vi
itor cu elan la diferite acțiupi social-

De o deosebită utiMtate și importan
ță educativă sînt și activrtițffe cu ca
racter didactic gospodăresc : 
țlonarea, repararea și colecționarea ma
terialului didactic înzestrarea șf or
ganizarea muzeelor, laboratoarelor, a 
cabinetelor și a atelierelor școlare, pre
cum și a bibliotecilor ; amenajarea te
renurilor de sport, înfrumusețarea curți
lor și grădinilor școlii etc.

Durata activităților prestate zilnic de 
elevi nu poate depăși 4 ore.

Evidența tuturor acțiunilor întreprin
se între 2—20 iunie va fi consemnată 
în condica de prezență a școlii.

Multiplele și variatele activități la 
care vor putea lua parte elevii în acea
stă etapă vor avea efectul instructlv- 
educativ dorit numai dacă acțiunile 
vor fi din timp și foarte bine organi
zate și dacă se va asigura — cu spriji
nul organizațiilor de tineret și de pio
nieri — o bună disciplină.

In acest scop, fiecare diriginte, în 
colaborare cu profesorii clasei, cu in
structorul de pionieri sau cu reprezen
tanți ai U.T.M.-ului, va elabora, pen
tru activitățile ce urmează să se des
fășoare în acest timp, un plan de mun
că, pe zile și ore, pe clasă, pe grupe 
de elevi, cu indicarea formelor de ac
tivitate, a cadrelof didactice și a in
structorilor de pionieri care răspund de 
grupele de elevi etc. Pe baza planuri
lor pe clase se va întocmi un plan de 
muncă pe întreaga școală. In acest 
plan vor fi încadrate și diferite mani
festări pe cate U.T.M., în colaborare 
cu M.I.C., le-a programat în aceeași 
perioadă (-concursuri sportive, con
cursul tinerilor naturaliști etc.).

In alcătuirea planului pe întreaga 
școală vor fi cuprinși, în ansamblul 
activității, și elevii și cadrele didactice 
care pregătesc manifestările sportive 
și manifestările culturai-artistice pen
tru serbarea de sfîrșit de an.

In localitățile cu populație numeroa- 
să șl în deosebi în școlile cu număr 
mare de elevi, dacă nu există posibili
tăți pentru a putea fi antrenați zilnic 
toți elevii în diferite forme de activii 
|ăți practice sau obștești, dimineață sau 
după amiază, aceștia vor fi programați 
să participe numai într-un anumit nu
măr de zile din săptămîhă.

In planul de muncă al școlilor mai 
pot fi prevăzute și : organizare de ex-

discuții asts-

poate conti- 
școlare sau

I

importan
te du ca- 

confec-

cursii cu elevii in natură (pentru cu
noașterea regiunii, colecționarea de ma
terial pentru muzeu! școHi etc.), în lo
calități istorice, vizite la muzee și ex- 
nr.'ritii V. tal.n. ri r~i>~ ~~ — » — A.. — —puz-iții, viitunari uț i>ihtc □□coiHcnia.-, 
participări ia spectacole, precum și ma
nifestări sportive și cuitural-artistice 
desfășurate îh cadrul școlilor.

Se va avea de asemenea grijă ca 
astfel de activități sportive șt cuitural- 
artistice să se organizeze cu elevii din 
internatele școlare și ia zilele cînd nu 
slnt programate alte activități cu cla
sele respective.

Organizarea timpului liber al elevilor 
din internatele școlare, in această peri
oadă, trebuie să fie In atenția direc
torilor de școli, a diriginților și a or- 
gaaizațiilor de pionieri și tiaeret.

Planul de acțiune pe întreaga școală 
va fi discutat și aprobat in consiliul 
pedagogic.

Eventualele scutiri de la activitățile 
obligatorii din perioada 2—26 iunie se 
pot acorda, pentru motive bine înte
meiate, de directorul școlii.

Temeinica organizare și pregătire a 
tuturor acestor activități, in funcție de 
posibilitățile locale, va asigura o par
ticipare activă a elevilor și a cadre
lor didactice și va hnpritna muncii des
fășurate in această etapă aceeași se
riozitate, disciplină și simț de răspun
dere ca și m decursul celorlalte etape 
ale anului școlar.

Activitatea desfășurată în cele două 
săptămîni va fi cuprinsă in cadrul 
bilanțului întregii activități din anul 
școlar respectiv, prezentat in ziua a- 
dunării solemne.

S-» redwcM» tradiționalul flrj al Moților. Una din atracțiile 
t,tari**, este „Zidul morțîi“.w

Comemorarea Iui Hristo Botev
■ Duminxâ dimineau a avut loc 

la Brâtla. In fata casei unde a 
trăit timp de dtiva ani marele 
luptălar rernkittonar bulgar Hris
to Botev, o adunarX"prilejuită de 

j impfiaire» a Btde aM de la moar- 
' tea sa.

La adunare au luat parte re
prezentau ai organelor locale de 
partid și de stat, precum și nu- 

I meroși oamen. ai n*ncii din ora
șul Brăila. A partlttpat de ase
menea o delegație din R. P. Bul-

I Gheorghe Dumitru, președinte-

i

TATĂL ȘI
(Urmare din pag. l-a) 

brațe, să-i felicite. Ședea la poarta 
colectivei și-i aștepta pe fiecare, 
le stringea mîinile.

— Ei, ai venit ? Bine, bine.
„Bine c-a£ venit, le spunea în___

gînd. Vă așteptam, că ne-a fost L-a 
greu cît am fost puțini. Plîngea 
sufletul în mine. Dar noi de-aia 
am muncit pe brînci, ca să vă 
fim așa cum a zis raionul, exem
plu. Acum o să fie mai bine. 
Doamne-ajută".

Și a fost mai bine. Neagu Pe
penel era vesel și cumsecade, nu 
știa cum să se poarte mai bine 
cu toți oamenii. Ce bine că erau 
mulți! Acum nu mai era sărac. 
Intr-o zi și-a cumpărat o vacă. 
Era mare, cu ugerul greu. Cînd 
a dus-o în curte, toți țîncii 
tăbărît pe ea s-o mîngîie.

— De-acum nu mai sîntem 
raci. Avem lapte — le-a zis 
făcîndu-le cîte un zbenghi 
creștet. Și era fericit că nu l-au 
mințit cei care l-au îndemnat 
să iscălească cererea. Pepenel s-a 
uitat atunci în ochii lor cîteva 
minute, vAind parcă să Ie pă
trundă pînă în fundul sufletului, 
apoi a luat tocul și l-a pus de o 
parte.

— Nu iscălești ? l-au întrebat 
mirați.

— Ba da.
Și-a pus degetul. Nu știa carte. 

Acum cîțiva ani a adunat însă în 
casa lui vreo zece oameni și în
vățau buchiile cu un învățător.

— Eu nu vreau decît atît — 
spuse el — să știu să mă iscălesc. 
Și numai atît a învățat. Mai mult 
n-a putut. Ii tremurau 
creionul îi fugea 
Dar e mulțumit și cu

—• O să fie copiii 
învățați.

au

să- 
el, 
în

mîinile, 
dintre degete, 

atît.
noștri mai

★
Băiatul mai mare al

Pepenel, Dumitru, e mașinist la 
grădina de zarzavat. Motorul lui 
păcăne vara zi și noapte, revar- 
sînd peste grădină tone de apă. 
Și-a făcut o colibă încrucișînd 
cîteva lemne de salcîm, un pătuc, 
și-acolo își petrece vremea ascul- 
tînd păcănitul înfundat al moto
rului. Noaptea e singur ca un 
Robinson Crusoe. Satul Șoldanu 
e de partea cealaltă a Argeșului 
și peste tot nu-i nici țipenie de 
om. Ba uneori mai vine paznicul 
sau mai coboară el spre pod pe

lui Neagu

BALETUL „CĂLIN
Recent a avut loc premiera ba

letului „Călin** de Alfred Men
delsohn , inspirat după poemul lui 
Mihail Eminescu. Acest specta
col constituie o nouă cucerire a 
baletului nostru. Muzica, încă 
de la primele ador duri, transpor
tă pe spectator în lumea de basm 
în care se va desfășura acțiu
nea :

„Pe un deal răsare luna, 
ca o vatră de jăratic. 

Rumenind străvechii codri 
și castelul singuratic'*.

Ad. în acest peisaj romantic 
se va desfășura idila dintre fata 
de împărat și Călin, voinicul. 
Muzica lui A. Mendelsohn urmă
rește atit cadrul acțiunii cit și 
sentimentele eroilor. înfiriparea 
idilei, declanșarea dragostei ar
zătoare, fere car ea apoi izgonirea 
domniței, disperarea și remușcă- 
rile tatălui precum și finalul ro
mantic sînt sugerate auditiv de 
muzica lui Alfred Mendelsohn. 
Ea urmărește lirismul conflictu
lui dramatic printr-o muzică 
ooncepută cu vădit accent folclo
ristic, avînd adesea rezonanțe 
simfonice care ne amintesc pe 
Prokofiev.

Criticii muzicali au avut oca
zia să discearnă toate nuanțele 
componistice ale muzicii lui Men
delsohn. Ceea ce a fost sigur la 
înălțimea muzicii și a asigurat 
reușita spectacolului a fost aran- 
jamentul ooregrafic datorat Til
dei Urseanu. Ea a transformat 
In imagine muzica, dtnd în Intre*

gime nuanța de romantism ce
rută de poemul lui Eminescu.

Fiecare din balerinele noastre 
și partenerii lor au dansat, tră
ind parcă aievea idila poemului. 
Fiecare a dat coregrafiei ceva 
din expresia personală, din sen
sibilitatea sa. Irinel Liciu și Ga
briel Popescu au dansat trans
portați în lumea lor de iluzii, a- 
vînd în mișcări acea ușurință a 
îndrăgostiților din basme. Va
lentina Massini și Gelu Barbu au 
dat o nuanță mai dinamică, mai 
înflăcărată dragostei. Au înfrun
tat destinul mai puțin resemnați» 
suferind. Pușa Niculescu și Co- 
tovelea s-au iubit și au suferit 
cu gingășie copilărească, cu 
semnare în fața destinului, 
trînul împărat, interpretat 
rind de Oleg Danovski și 
Bazaca a dovedit felul de

re- 
fld- 

pe 
N.

__ ___ a 
simți, de a exterioriza al fiecă
ruia Scena din actul III, tabloul 
2, a fost edificatoare. Deși prea 
lungă și deci obositoare, obligînd 
pe interpreți să repete aceleași 
mișcări, această scenă a dat po
sibilitate celor doi dansatori de 
a exprima zbuciumul sufletesc al 
tatălui înnebunit de durere și re- 
mușcări, după personalitatea fie
căruia.

Am făcut aceste comparații 
pentru a scoate în relief meritele 
maestrei Tilde Urseanu* care a 
conceput coregrafia, lăsind fie
căruia dintre dansatori originali
tatea sa interpretativă.

Baletul a excelat in scena în- 
tîlnirilor din iatacul domniței, 
tehnică îmbini nd u-.se cu grația și

Pe urmele scrisorilor nepublicate

Nu numai lipsă de îndrumare..
șe# acești tineri 

___  BneIe profesiei 
în toamna anului trecut perioada isafcde control.;și 
de practică la gospodăriile agri- vut o influență 
cole de stat din regiune. Școala activității tinerilor practicanți, du- 
sădise amintiri frumoase, legase cînd la delăsare în muncă, la lipsă

' 5-aWdc

Absolvenții Școlii profesionale 
de viticultură din Huși au început

•gri- .

la vreunul care-și ^erde somnul 
așteptând să-i pice în plasă un 
baboi de pește. Intr-o noaj 
trînul Pepenel a venit să-l 
A mers încet pe malul rîului, apoi 
a cotit spre colibă și-a intrat ne
auzit înăuntru. ?*iu-său dormea. 
L-t zgilțiit supărat

— Dormi, hai ? 
— Păi ce să fae ?
— Ce să faci ?Să ai grijă de 

motor.
— Lasă că am eu. Te pome

nești că de-asta nu poți să dormi 
matale.

Pepehel s-â plimbat pe lingă 
motor, grav și misterios.

— Și merge bine ? întrebă el. 
— Păi! Nu-1 auzf ?
S-a mai plimbat frițel pe-afară. 

și-a aprins o țigare, apoi a 
în miezul chestiunii.

— Măi băiatule, uite ce
— Ei?
— Tu zici că ești secretar 

la uteme r
—- Exact,
— Păi... de ce nu muncești ?
— Cum nu muncesc ?
— Sigur că nu ! Nu mi-a zis 

mie președintele ? Află ea obrazul 
meu nu-1 am să adun • pe el ru
șinea ta. Auzi ?

— Doar nu sînt surd ’
— Io cînd te-oi arde-acum cu 

jordia asta! Dacă știai că ești 
puturos de ee-ai primit funcția ? 
Să n-o fi primit. 
„Uite, tovarășe, eu 
că-așa și așa*.

— Cine ți-» 
nu muncesc ?

— Ai strîns
— Am strîns-o ieri.
— Aha. Da’ lotul de ce nu-1 

prășiți ? Ia spune-mi tu mie.
— O să-1 - prășite.
— Cînd ?r,ș1 

du-se cu

ipte bă-
_c----- ---------- -1 vadă,
încet pe maW rîului, apoi 

|-a intrat ne- 
,«-său dormea. 
vOw

intrat

e.„

acolo

Să J fi spus :
__ nu 0ot pentru 

Nu ca acuma... 
spus matale ca eu

cotizația ?

1 ? strigă 
jordia de 

crescut buruiana cît 
v-am dat cel mai 
cum nu se există.

Uite ce e, nu

el apropiin- 
băiat. Că a 
porumbul. Și 
bun pămînt-

să-și însușească responsabilul secției de cadre 1 
lor precum și littBtrusUil regional. Acesta însă, 
deorientare au a|E ,,uit>t-oM într-un dosar, lăsînd- 
negativă asupra nerezolvată. Nici a doua revenii 

■’ . nu l-a t — -
, . ... __ _ lipsă te urrm

între ei prietenii care t greu Var de răspundere șl. chiar la lenevie gîndit,
putea uita. Sosise acum vremea să din partea unora. Un fapt petre- răsf
pășească în viață, să culeagă roa- cut Intr-una din zile este semni- voi
dele profesiunii căreia i se dă- ficativ. într-o dimineață, in-gine- nalate...

T-» x.-*. r__x -..-1 .. practic a njri^r ...„Este drept că brigadierul N
Neîndrumați • și mai' cojae Bulău are o parte din li] 

suri, dar...“ și mai departe nim 
concret. Folosea sau nu femeia < 
serviciu în interes personal, ei 
sau nu brutal cu tinerii, exist< 
condiții grele de viață pentru pra' 
ticanți, s-a luat pînă acum vrf 
măsură, nimic nu răspundea tru 
tul regional la toate acestea. Do; 
în încheiere . <na.i mențmna : „ 
prezent este un tovarăș Iftoc 
Vasile care și el vrea să plece, n 
vrea să lucreze44 etc. etc., însă d 
ce cauză vrea să plece și acest 
care sînt motivele ce l-au dete 
minat să renunțe la cei doi ani c 
școală profesională, nu a încerc; 
să afle tovarășul Tudose. Se pa 
că răspunsul a fost întocmit d: 
birou, întrucît nici conduceri 
nu-și amintește să-l fi văzut pr 
gospodărie și nici nu a discut, 
cu unul măcar din practicanți. 1 
schimb, brigadierul Nicolae Buli 
a luat unele măsuri : și-a expedi; 
porcii la părinți, a dat afară 
mod samavolnic — așa cum a n 
cunoscut și directorul gospodări 
— femeia de serviciu...

E drept că gospodăria agrico 
de stat din Cotnari, care a dever 
de sine stătătoare numai de cîte\ 
luni, trece șl acum prin une 
greutăți. Firește, așa e la înc 
put.

Tovarășul inginer Romulus Il< 
depune eforturi pentru creșteri 
și înflorirea acestei gospodării. 1 
o-a știut însă și nici n-a încerc 
măcar să antreneze pe tineri i 
lupta pentru înfrîngerea greutăț 
lor inerente. A neglijat creări 
unor condiții optime de muncă 
viață practicanților, uitînd că 
ceștia vor fi muncitorii de miiî 
și de felul cum sînt pregătiți 
instruiți acum, depinde calitate 
muncii lor de mai tîrziu.

o influență

0hiar la lenevie 
i din partea unora. Un fapt petre- 
. cut într-tiha din zile este semni-

tuiburat. Abia a treia oar; 
ia insistențelor noastre, s- 

J, în șfîrșiț fă ne trimită u 
spuns și acela jormal, care r 
«rbește nimic de problemele sen

ruitefă. Practica constituia de fapt ru.l Mazilii a cerut practicanților 
primii pași în munca, un bun pri- să- lege via Neîndrumați și maipași fn muncă, un bun pi 
lej ca sub privirile atente, pline 
de grijă ale i

•ne ales necontrolați, lucrarea execu- 
_ o.___ renumiților podgo- tată de ei a fost de proastă cali- 
reni, să-și desăvirșească cunoștin- tate. Pentru a scăpa de ei, con
tele căpătate în școala. Și e drept, ..duc^g gospodăriei a ales calea 
cei mai multi absovent: va- ”’Q' u
zut împlinite aceste dorinți.

le Comitetului Executiv al Sfa
tului popular orășenesc Brăila și 
colonelul Dimităr Goiev, condu
cătorul delegației btMgare. au 
evitai activitatea revoluționară 
a iui Hristo Botev.

Eieiegații ale oamenilor mun
cii dia localitate, ale cet>(eni- 
ior de naționalitate buigară din 
îara noastră, ale studenților bul
gari din R.P.R^ precum și memeri 
ai delegației bulgare au depus 
cc'oane de liori ia menu menim 
iui Hrisic Botev.

(Agerpres)

FIUL
mine de pomană. Las-că nu-s 
buruienile așa de mari. Peste cî
teva zile îl prășim.

— Dacă nu, să 
șim noi.

— Bine, bine.
Pepenel dădu să 

toarse însă înapoi 
vîrti pe lingă motor. Se dădtf mai 
aproape de el și vorbi nițel mai 
împăcat.

— Vezi că eu îmi pun obrazul 
tine. Dacă nu poți să faci 
lai bine spui: „uite tova

rășe, așa și așa, eu nu pot să fac 
fată. Luați-mi funcția". Că pe 
urmă...

Și plecă. Peste vreo cinci mi
nute cînd ieși afară din colibă, 
Dumitru îl mai auzi bombănind 
singur pe malul Argeșului.

știți că-1 pră-

plece. Se in
și se mai îb-

* b
Pe poârta gospodăriei agr cole 

de stat din Ccuiari a pășit cu vo
ioșie un grup de tineri. I-a în- 
tîmpinat inginerul agronom Ro
mulus Lea. directorul gospodă
riei.

• — Mă așteptam să fiți mai pu-
I tfni. de ce a*î venit atiția ? — s-a 
■ mirai întrebător acesta. Apoi pra^- 
I ticanțiî au fost dați în grija bfi- 
1 gadieruiiri Nicolae Bulău. să-i fo- 
I xsească cum o crede de cuviință 
! și wnde cer interesele brigăzii. Nu 
j prea s-a bucurat brigadierul de 

încrederea ce i s-a acordat, dar 
1 fiindcă i-au fost dați pe cap, a 
' găsit el repede pentru fiecare cîte 
1 o îndeletnicire. Unii au primit 

„misiunea specială** de a înhăma 
I și deshăma caii, afiii să facă ce-or 

I’ crede prin curtea gospodăriei, 
iltii--

Cu aceiași ,.mteres“ se îngrijea 
1 brigadierul și de condițiile lor de 
i viață. La început elevii dormeau 
. pe unde apucau. Mai tirziu, însă, 

ii s-a găsit un dormitor in caste- 
i Iul de la Cîrjoaia. Dar ce folos că 

îocuiau intr-un fost castel! Pe
reții erau nevăruiți de multă vre
me. în locul geamurilor la ferestre 
erau cartoane, lenjeria de pat 
nespălată de săptămîni. Femeia 
de serviciu greu putea fi găsită 
prin dormitorul tinerilor care își 
spălau și rufele singuri. Aceasta 
nu era însă vina ei. Brigadierul o 
ținea în gospodăria sa personală 
să îngrijească de porci și de pă
sări.

Hrana era destul de inconsis
tentă fiindcă „conu Nicu“ — așa 
cum îi mai spun și acum unii 
muncitori — avea unele „în
curcături** pe la cantină și voia 
să le rezolve din economii făcute 
pe seama practicanților.

Lipsa organizării unui program 
concret și chiar sever de muncă, 
a unei îndrumări personale, a ur
măririi atente a felului cum reu-

Instituirea „Zilei grănicerilor 
din Republica Populară Romînă“

La 25 iunie a.c. se împlinesc 
10 ani de la înființarea Trupelor 
de Grăniceri M.A.Î.

Pentru a prilejui o zi de tre
cere în revistă a realizărilor ob
ținute de trupele de grăniceri în 
executarea misiunilor de pază a

frontierelor de stat și pentru 
dezvoltarea dragostei față de 
arma din care fac parte, Consi
liul de Miniștri a hotărît ca în 
fiecare an să se sărbătorească la 
25 iunie „Ziua grănicerilor din 
Republica Populară Romînă“.

ANUNȚ
In conformitate cu instrucțiunile Ministerului Minelor, pentru 

a da posibilitate absolvenților fostelor școli medii tehnice care 
au promovat toate examenele de an, se organizează in mod ex
cepțional o sesiune de lichidare pentru examenul de diplomă 
intre 1—15 sept. 1957.

Examenul va avea loc la Școala tehnică de maiștri Lupeni, 
str. I. V. Stalin nr. 2 pentru absolvenții Școlii medii tehnice 
de cărbune Lupeni.

înscrierea ia examene se va face pînă la data de 15 iunie 
1957, la Școala de maiștri Lupeni.

Informații detailate se pot primi la secretariatul Școlii teh
nice de maiștri Lupeni, în fiecare zi între orele 7—15.

cea mai ușoară, expediindu-i la 
gară. S-a răsgîndit însă repede 
și i-a rectapiat.

Pentru a pune ...capăt acestei
stări.de lucruri, cîțiva dintre prac
ticanți s-au;,, gindit să ceară spri
jin organizației U.T.M. din gospo
dărie. Din păcate, însă, aceasta 
există aci doar în procesele-ver- 
bale, iar Comitetul raional U-T.M. 
Hîrlău, deși cunoștea starea de 
lucruri existentă, nu a luat nici 
o măsură. La conducere n-au în
drăznit să se mai ducă. Constan
tin Goian și Vasile Marin au pă
răsit practica, plecând acasă. Petre 
Simion și Olaru Constantin, băieți 
de nădejde în gospodărie, se 
deau să facă același lucru, j 
însă, s-au adresat ,,Soî-nteii 
retului44.

■ gîn- 
Alții, 
tine-

★

ziarului nostru a 1-Sezisarea ,___ T
juns repede la Truștul Regional 
Gostat-îași.

,....0 parte din practicanții de
la G.A.S. Cotnari
joaia — părăsesc gospodăria din 
cauza brigadierului Nicolae Bulău. 
Acesta obișnuiește să-i pună la a- 
numite treburi personale, să-i 
bruscheze, să-i injure. Folosește o 
femeie de serviciu în interes per
sonal, crește 4—5 porci și multe 
păsări cu hrană din gospodărie"... 
semnala printre altele scrisoarea 
noastră. Sezisarea a fost dată spre 
rezolvare tovarășului P. Tudose,

trupul Cir-

Cărji noi

EL POPESCU

De curînd a apărut în libra- 
rii o carte cu un format mo- m 
deșt, dar mult așteptată de J 
instructorii de pionieri și pro- m 
fesorii de educație fizică. S

„Jocuri și distracții pentru ta- » 
berele de vară" — de Sever 
A. Bivolaru, înmănunchează în 
paginile sale, în cîteva capitole, ) 
aproape o sută de jocuri pen- ii 
tru copiii de vîrstă pionierească. »

Cu un conținut deosebit de » 
variat, începînd de la jocuri de n 
alergare, jocuri de luptă și pînă 
la jocuri distractive și jocuri 
de interior trebuie să remarcăm \ 
în sfîrșit și calitatea explicații-m 
lor, conciziunea și claritatea

(IHMEMATIMHIAHE)

mai striga la

î!
8

!(
8

lor, conciziunea și claritatea S 
ft lor, susținută — cu foarte rare i 
ft excepții — și de către ilustra- 
ft țiile corespunzătoare.
ft Deși unele jocuri sînt de S 
« acum îndeajuns de cunoscute, 
<< fiind, și publicate în diferite J 
ft reviste — totuși cartea are me- țț 
ft ritul de a le fi reunit într-o S 
< singură publicație mai mare, » 
« precum și meritul de a însera 
' o mulțime de variante sau 
’■ jocuri noi, interesante, inge- 
ft nioase. Ca exemplfl poate fi dat țț 

atît jocul „In căutarea condu- 
ft cătorilor de grupă“, precum și

numeroasele jocuri care pun țț 
\ participanților probleme de în- țț 
" demînare sau cer dezvoltarea 
j simțului de orientare. țț
J Mai trebuie să remarcăm ca ft 
f fiind utile, feluritele jocuri țț 
" — intitulate pregătitoare —« 
!ț pentru sportivii de mai tir- țț 
ft ziu. Aceste jocuri, expuse gra- țț 
ft dat, ajută la acomodarea orga- w 
ft nismului copilului, contribuie | 
ft la dezvoltarea diferitelor gru- 

uri de mușchi necesari unor 
uni înotători, fotbaliști, volei- J) 
aliști ete,
Am avea însă de adăugat

r te fi inclus și indicații cu pri-

DACA TOȚI TINERII DIN LI 
ME — Patria, înfrățirea înti 
popoăre, T. Vladimirescu (gri 
dina), G. Coșbuc (sală și grad 
nă); ROMEO ȘI JULIETTA — Repi 
blica, București, Grădina Progrest 
Gh. Doja; FIICA MEA TRĂIEȘTE L 
VIENA — Magheru, Elena Pevel (sa 
și grădină); Vasile Roaită, N. Bă 
cesGu (sală si grădină); PRIMU 
PUNCT — V. Alecsandfi, Lumfri; 
CRONICA AMANȚILOR SĂRĂCI 
I. C. Frimu, (sală și grădină). Ale 
Șahia (sală și grădină), 1 Mai( sa' 
șl grădină); AVENTURILE LUI AI 
•T1OMKA — Central, Maxim Gorki, L 
bertății; DRAGOSTE DE MAMA 
Doina, Miorița, 23 August (Sală 
grădină); AVENTURILE UNUI C; 
ȚELUȘ Și ALE UNEI PISICUȚE ■ 
Timpuri Noi; ORA H, complectare ,,F 
muntele Retezat” — Tineretului. Gr 
vița, Volga: DISPĂRUT FĂRĂ URM
— Alex. Popov, Donca Simo (sală 
grădină): URAGANUL - Cultural; I 
TOIUL LUPTEI - Unirea (sală 
grădină): CITADELA SFĂRÎMAT; 
complectare „Farmecul adîncurilor” - 
Const. David: TRANDAFIRII LUI AI 
LAH - Flacăra; DREPTUL DE A T 
NAȘTE — T. Vladimirescu (sală); CAS 
NICIA DR. DANWITZ - Arta (șal 
și grădină), M. Eminescu; IN IM. 
CÎNTA — Munca: CIO CIO-ȘAN - 
Moșilor (sală șl grădină); AL’ 41-LE.
— Ilie Plntilie (sală și grădină); MAC 
LOVIA — Popular.

ni înotai

expresivitatea. Călin și Ileana își 
vorbesc prin gesturi pline de căl
dură și exuberanță, îmbinate cu 
pași care aparțin baletului clasic. 
Acest tablou ne-a amintit mult 
scena de dragoste din Romeo și 
Julietta de Prokofiev. In conti
nuare ne-a reținut atenția ta
bloul sosirii la castel a pețito
rilor. Fiecare dintre oaspeți s-a 
prezentat cu mișcări care le zu
grăvea perfect personalitatea, 
trodind cite o trăsătură de carac
ter — îngîmfare, ușurință, sno
bism etc. — care dirijau senti
mentul de simpatie al spectato
rului spre Călin cel curajos, sin
cer și loial. Ferecarea domniței 
în iatacul ei, frumos concepută 
ca regie, dă ocazia unui dans 
care durează cam mult, ca apoi 
să asistăm la izgonirea domniței 
din castelul părintesc, redată im
presionant și la dansul domniței 
care exprimă dragostea, desnă- 
dejdea, apoi curajul de a înfrun
ta soarta. Ileana părăsește cas
telul cu capul sus, în pași neșo
văitori, mergi nd spre necunoscut. 
In momentele culminante, muzi
ca si coregrafia slnt armonizate 
perfect pînă la desnodămîntul 
conflictului dramatic: regăsirea 
celor doi îndrăgostiți și nunta lor 
în pădurea fermecată. Aici muzi
ca și coregrafia au nuanța fol
cloristică. Poporul, în costume 
naționale, ia parte la sărbătoare. 
Hora se pornește, buciumele a- 
nunță nunta. în acest ultim ta
blou se cerea mai mult dinamism, 
o mișcare mai vioaie care să

asocieze șl pe spectator la vese
lia unanimă.

Tilde Urseanu a creat o operă 
coregrafică greu de realizat prin 
complexitatea redării unui con
flict dramatic care cerea multă 
imaginație pentru a îmbina dan
sul clasic cu cel popular.

In același timp regia Tildei 
Urseanu a complectat redarea 
atmosferii romantice a subiectu
lui. Fără a se depărta de ..real**, 
regia spectacolului are totuși 
spre sfîrșit nuanțe de „suprana
tural**, de basm, așa cum. de alt
fel apare și în poemul lui Emi
nescu.

Un aport mare la succesul 
spectacolului au adus decorurile 
concepute de Th. Kiriakoff-Suru- 
ceanu. Tncepînd cu primul tablou 
in care apare castelul singuratic 
așezat pe stînci, apoi iatacul 
domniței alb și vaporos in care 
voalurile și perdelele sînt miș-

O scenă din balet
vînt, sala tronului de o 
și arhitectură masivă, 
bătută de furtună și în

cate de 
bogăție 
pădurea 
care coliba apare ca un sălaș tih
nit, precum și scena finală a pă
durii de argint, au dovedit talen
tul lui Kiriakoff de a crea atmos
fera necesară subiectului.

Costumele datorate Ofeliei Tu- 
toveanu și Paulei Brîncoveanu 
apar ca o încununare a realiză
rii spectacolului. Aceste costume 
au îmbrăcat personajele după 
personalitatea rolului. 
costumele ușoare și 
apar costumele grele, 
te bogat 
scumpe.

Această 
a avut ca 
viață a poemului lui Eminescu, 
s-a desfășurat sub bagheta diri
jorilor Egisio Massini, maestru 
emerit al artei din RP>R.,

cu fireturi

Alături de 
vaporoase, 
împodobi
și pietre

muncă susținută, care 
rezultat traducerea în

laureat al Preftiiului de Stat 
Sergiu Comissiona, laureat 
Concursului Internațional de 
Besanșon 1956. Ca niște adevărați 
vrăjitori, ei au condus spectaco
lul, au nuanțat muzica conform 
evoluției coregrafice.

Privind această realizare în 
multiplele ei fațete, ne dăm sea
ma de muttca ce s-a depus, muncă 
fizică, intelectuală, psihică, con
sum de energie în slujba artei, 
in slujba Și pentru ridicarea ba
letului romînesc.

Cum literatura noastră este un 
nesecat izvor de inspirații, spe
răm ca în viitor să asistăm la 
noi realizări în domeniul acestei 
arte.

?i 
al 
la

ANTON ROMANOWSKI 
maestru emerit al artei 

din R.P.R., laureat 
al Premiului de Stat

„ n-iu avea insa ae aaaugat 
J<i)ă bu șr fi fost nepotrivit să 
Jj Se fi inclus și indicații cu pri- țț 

vite la vîrsta pionierilor care 
ț pot fi antrenați în respectivul țț 

joc, căci între 9 și 14 ani, dez- 
v voltarea lor fizică trece prin di- $ 
5 ferite etape bine delimitate, 

cărora trebuie să le corespun- 
v dă jocuri adecvate, judicios 
i alese. De asemenea participa- $ 
rea fetelor este trecută cu ve- $ 

g derea de către autor. In orice 
caz, e destul de evident că nu 
toate jocurile se pot bucura de ft 

« participarea lor și am putea )ț 
spune aproape că băieții au

X fost favorizați...
Cu toate aceste mici rezerve, ft 

j trebuie să subliniem faptul că 
majoritatea jocurilor pot cu- $ 

m prinde un număr mare de par- ft 
ticipanți, ele sînt adaptabile ori- ft 
căror condiții, iar materialele ft 
necesare sînt ușor de obținut, ft 

Fără îndoială că apariția în ft 
librării acum în pragul vacan- ft 
ței a acestei lucrări editate de ft 
către Editura Tineretului îm- ft 

țț preună cu Editura de cultură ft 
țț fizică și sport, va veni în aj.u- ft 
țț torul muncii cadrelor didactice, ft 
g a instructorilor de pionieri care ft 

se pregătesc în acest an să or- ft 
ganizeze cît mai plăcut și fo- ft 
lositor vacanța pionierilor. ft

DANA M1NCU ;;

PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI: 
Vreme frumoasă cu cer senin mai ales 
noaptea și dimineața. Vînt în general 
slab. Temperatura în creștere, noaptea 
coboară între 11-13 grade, iar* ziua 
urcă între 25-27 grade.

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE ÎN ȚARA ; Vreme caldă, cu cer

( 11AWO )
Marți, 4 iunie 1957

PROGRAMUL I.. 8.30 Muzică; 9.0 
Muzică din baletul „Cele șapte fru 

' moașe” de Kara Karaev; 9.30 „Roz 
viaturilor”; 10.00 Muzică distractivă 
1Q.20 Muzică de cameră de Constanți: 
Nottara; 11.00 Buletin de știri: 11.0 
Muzică ușoară; 11.30 Din cîntecele ș 
dansurile populare; i2.00 Călătoria a 
tomului în celula vie; 12.20 Din viat, 
și creația lui Moniyszko; 13.Q0 Buletii 
de știri; 13.05 Concert de prtnz; 14.0' 
Concert de muzică instrumentală d 
compozitori din școlile naționale; 14.31 
Cotele apelor Dunării; 14.45 Cîntece 
15.00 Buletin de știri; I5.Cfe Progran 
pentru iubitorii muzicii populare romî 
nești; 15.45 Muzică ușoară; 16.00 Mu 
zică simfonică; 16.<J0 Pentru radioama 
tori; Aparate de recepție la baterie ș 
întreținerea lor; 16.40 Cîntă orchestr; 
de muzică populară a Ansamblului ar 
tistic al U.T.M.; 17.00 Buletin de știr 
și buletin meteorologic; 17.19 Cîntece 
17.30 „Un tăciune și-un cărbune"; I8.0( 
Cîntă soprana Maria Crișan și violo
nistul ion Jelescu; 18.30 Să învățări 
limba rusă cîntînd; 18.50 Jocuri popu
lare romînești; 19.00 Buletin de știri: 
19.10 Muzică ușoară romînească: 19.3.' 
Atlas R.P.R. (reluare); 19.55 „Noaptt 
bună, copii”; 20.10 Melodii populari 
romînești; 20.30 Cronică teatrală; 20.4; 
Muzică de dans: 21.30 .Părinți și co
pii ; 22.00 Buletin de știri, buletir 
meteorologic și sport; 22.30. Concerl 
simfonic. In program lucrări de Alfreci 
Alessandrescu; 23.16 Concert de noapte; 
23.52—23.55 Buletin de știri.

PROGRAMUL II : 14.Q0 Buletin de 
știri; 14.03 Muzică ușoară romînească; 
14.25 Cititorii despre cărți; 14.40 Mu
zică populară moldovenească; 15.00 
Cîntece de compozitori romîni; 15.15 
Muzică ușoară; 15.45 Jocuri populare 
romînești; 16.00 Buletin de știri și bu
letin meteorologic; 16.20 -„Compozito
rul săptămînii”; Antonin Dvorak; 17.15 
Vorbește Moscova !; 17.45 Noi înregis
trări ale formației Constantin Bîrsan; 
18.00 Buletin de știri; 18.05 Mu
zică populară; 19.00 Lieduri in
terpretate de soprana Toana Nicola; 
19.15 Zilele vieții noastre; 19.45 Mu
zică ușoară italiană; 20.00 Buletin de 
știri; 20.03 Din viața muzicală a orașe
lor și regiunilor patriei; 20.40 Fotbal; 
21.00 Buletin de știri; 21.05 „Mari in
terpreți"; violonistul Leonid Kogan; 
22.05 Prelucrări de folclor ale compo
zitorilor noștri; 22.30 Melodii de mu
zică ușoară; 23.00 Buletin de știri, bu
letin meteorologic și sport; 23.15—24.00 
Seară de muzică de cameră de Proko
fiev.

semn noaptea și dimineața. în timpul 
dupa-amiezelor înnourări parțiale, cînd 
vor cădea și averse izolate de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. Vînt 
slab. Temperatura în creștere. Mini
mele vor oscila între 10-16 grade, Iar, 
maximele între 20-30 grade.

st%25c4%2583ri.de


Interviul acordat 
de N. S. HRUȘCIOV
societății americane de radiodifuziune 

Columbia Broadcasting System"

După Seminarul 
internațional de la Sinaia

— Ascultând părerile cîforva parlicipenfi —

O sărbătoare a muncii pașnice
a oamenilor sovietici

Amestec american 
în treburile interne 
ale Indoneziei

MOSCOVA 3 (Agerpreș). — 
TASS transmite: La 2 iunie s-au 
deschis într-un cadru festiv Ex
poziția agricolă unională și Ex
poziția industrială unională pe 
1957.

Zeci de mii de oaspeți au sosit 
de dimineață la expoziție, intre 
care rnulțl veniți din străină
tate.

La ora 12 în Plața Colhozuri
lor a avut loc un miting consa

crat deschiderii Expoziției agri
cole unionale și Expoziției indus
triale unionale pe 1957.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Cuvîntarea lui N« S. Hrușciov
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: Luînd cuvîntul la 
2 iunie la mitingul consacrat des
chiderii Expoziției agricole unio
nale și Expoziției industriale unio
nale pe anul 1957, N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a salutat și a felicitat în numele 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
și al guvernului sovietic pe toți 
participanții la expoziție.

Succesele industriei și agricul
turii noastre, a spus N. S. Hruș
ciov, sînt indiscutabile. Va trece 
un timp scurt și ele vor fi și mai 
însemnate. In prezent noi reor
ganizăm conducerea industriei, 
creăm consilii ale economiei na
ționale în regiunile economice și 
apropiem în felul acesta conduce
rea de uzine, întreprinderi, de 
popor.

In prezent, a continuat N. S. 
Hrușciov, în străinătate se spune 
probabil că rușii, cînd au hotărît 
să reorganizeze conducerea indus
triei, au avut în vedere și scopuri 
strategico-militare, deoarece des
centralizarea conducerii industriei 
crează condiții mai bune în care 
o regiune economică poate exista 
independent în cazul înfrîngerii 
altor regiuni. Dacă politicienii 
burghezi înțeleg în felul acesta 
reorganizarea noastră, nu o vom 
nega. Aceasta este de asemenea 
important și folositor. Nu înfăp
tuim reorganizarea în aceste sco
puri, ci pentru a ridica economia 
noastră la un nivel mai înalt, pen
tru a grăbi mersul nostru înainte 
spre țelul scump — comunismul.

Comitetul Central al partidu
lui, a spus N. S. Hrușciov, a tra
sat lucrătorilor din agricultură o 
sarcină mare — să ajungă din 
urmă în anii viitori S.U.A. în ce 
privește nivelul producției de car
ne, lapte și grăsime pe cap de lo
cuitor. îndeplinirea acestei sarcini 
cere o mare încordare de forțe și 
de mijloace materiale, ceea ce stă 
pe deplin în puterile noastre. In 
prezent țara noastră are deja un

șeptel de porcine aproape tot atît 
de mare ca S.U.A., iar oi și capre 
avem de patru ori mai multe de- 
cît ei. Totuși, în ce privește șepte- 
Iul de vite cornute mari sîntem 
încă în urma Americii, datorită 
faptului că multe animale sînt tă
iate de tinere.

In ce privește carnea de bovine, 
producția noastră este de pe acum 
de aproape 2,5 ori mai mare de- 
cît a Statelor Unite ale Americii.

N. S. Hrușciov, a spus că există 
toate posibilitățile de a ajunge 
din urmă Statele Unite încă în 
acest cincinal în ce privește pro
ducția de carne pe cap de locui
tor. Dar dacă acest termen nu va 
fi suficient pentru noi și vom în
deplini sarcina trasată în 1961, 
sau chiar în 1962, chiar și atunci 
aceasta va fi pentru noi o mare 
victorie. In ce privește producția 
de lapte și unt pe cap de locuitor, 
putem ajunge din urmă Statele 
Unite ale Americii încă anul vii
tor, iar în ce privește producția 
de unt avem posibilitatea să reali
zăm aceasta chiar în anul curent.

N. S. Hrușciov a subliniat ca

oamenii muncii din agricultură lu
crează anul acesta pentru a obține 
recolte bogate de cereale, bumbac, 
sfeclă d5e zahăr, cartofi, legume și 
alte culturi.

Totodată ei acordă mai multă 
atenție dezvoltării horticulturii și 
viticulturii.

In continuare N. S. Hrușciov a 
vorbit despre succesele obținute în 
transformările socialiste și în 
dezvoltarea agriculturii în R. P. 
Chineză, R. P .Bulgaria, R. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Albania, Republica Populară Ro- 
mînă și R. P. Ungară.

N. S. Hrușciov a spus în înche
iere : Trăim într-o epocă minu
nată, cînd țara noastră acumulea
ză tot mai repede forțe în dezvol
tarea ei. întregul nostru lagăr 
socialist crește și se întărește. In 
întreaga lume cresc forțele care 
luptă pentru întărirea colaborării 
pașnice între țări. Popoarele nu 
vor război. Ele se pronunță tot 
mai hotărît pentru pace. Iar vo
ința și hotărîrea popoarelor este o 
mare forță.

CRIZA DE GUVERN DIN FRANȚA
PARIS 3 (Agerpres). — Luni a 

fost dat publicității programul de 
guvernare pe care intenționează 
să-l aplice fruntașul partidului 
catolic „M.R.P.“, Pflimlin, în ca
zul că va reuși să constituie viito
rul guvern francez.

Printre punctele principale ale 
acestui program figurează în pri
mul rînd, aplicarea unei politici 
„de austeritate" pentru combate
rea inflației care se manifestă cu 
tot mai multă tărie în economia 
Franței. Guvernul — arată Pflim
lin — se va strădui să realizeze 
o serie de măsuri economice, con- 
stînd mai ales în aplicarea unor 
impozite și taxe suplimentare, spo
rirea tarifelor poștale, suprimarea

creditelor acordate pentru lu
crările civile etc.

In același timp însă, Pflimlin 
a declarat că „va continua sau 
chiar va intensifica efortul de pa
cificare" în Algeria, cu alte cu
vinte, va păși mai departe pe ca
lea operațiilor militare care s-au 
dovedit dezastruoase pentru Fran
ța și incapabile să ducă la re
zolvarea adevărată a problemei 
algeriene.

Odată cu publicarea programu
lui său, Pflimlin a continuat 
eforturile în vederea atragerii 
partidelor politice de dreapta la 
cabinetul pe care se străduiește 
să-l constituie.

DJAKARTA 3 (Agerpres). — 
Ziarul „Harian Rakjat" relatează 
despre un nou caz de amestec 
american în treburile interne ale 
Indoneziei. După cum relatează 
ziarul, ambasadorul american 
Allison La vizitat pe Subandrio, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Indoneziei, și i-a declarat că este 
indezirabil ca deputatul Siau Kiok 
Cian să facă parte din delegația 
parlamentară indoneziană invita
tă în S.U.A., deoarece acest de
putat ar fi comunist.

Subandrio, ministrul Afacerilor 
Externe al Indoneziei, scrie zia
rul, a declarat ambasadorului a- 
merican că acest demers din 
partea Statelor Unite este un 
amestec în treburile interne ale 
Indoneziei.

După cum relatează „Harian 
Rakjat**, Sartono, președintele 
parlamentului indonezian, a de
clarat în legătură cu aceasta că, 
respingind candidatura lui Siau 
Kiok Cian, Statele Unite resping 
de fapt componența întregii de
legații, ceea ce constituie un a- 
tentat împotriva demnității dele
gației.

—••—

Copii sovietici — 
conducători de nave

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
La 2 iunie, în apropiere de Krem
lin, pe canalul de derivație al 
rîului Moscova, a avut loc inau
gurarea festivă a primei navi
gații din Uniunea Sovietică con
dusă de copii.

Peste 300 de elevi din clasele 
superioare ale școlilor din Mos
cova au studiat în iarna aceasta 
navigația fluvială în cercurile 
organizate pe lîngă casele de 
pionieri.

îmbrăcați în uniforme, cu chi- 
piuri și berete purtînd emblemele 
flotei fluviale, elevii ei s-au ali
niat pe țărm. M. S. Nazarov, loc
țiitor al Ministrului Flotei Flu
viale, a salutat pe tinerii mari
nari și le-a urat călătorie bună.

Motonavele „Smolîi" și „Nimîi“ 
se îndepărtează pe rînd de dană. 
Prima navigație condusă de copii 
a fost deschisă. Copiii din Mos
cova au primit un dar frumos 
de Ziua Internațională a copi
lului.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
N. S. Hrușciov a acordat la 28 
mai un interviu reprezentanților 
societății americane de radiotele- 
viziune „Columbia Broadcasting 
System** care a fost retransmis pe 
peliculă de televiziunea americană. 
Lucrul cel mai important a decla
rat N. S. Hrușciov — este de a 
normaliza relațiile dintre țări si 
în primul rînd intre Statele Unite 
și Uniunea Sovietică.

„Să facem comerț, să facem 
schimb de experiență în dezvolta
rea industrială, în agricultură, 
schimb de realizări culturale**. Re- 
ferindu-se la relațiile sovieto- 
americane, — Hrușciov a declarat: 
„Noi dorim mult pace și prietenie 
cu poporul american. De pe urma 
acestui fapt vor ciștiga și popoa
rele tuturor celorlalte țări**.

In legătură cu problema dezar
mării, N .S. Hrușciov a arătat că 
„U.R.S.S, este gata să se mulțu
mească pentru un moment și cu o 
rezolvare parțială a problemei de
zarmării.

Sa încetăm exploziile, să în
cetăm experiențele, să interzicem 
arma cu hidrogen și atomică, iar 
apoi să ajungem la dezarmare to
tală. Iată care este programul 
nostru și să incepem fie și de la 
mic, dar să începem**.

Abordînd problema posibilității 
micșorării încordării internațio
nale, N. S. Hrușciov a declarat : 
„Micșorarea încordării în lum^ de
pinde nu numai de o parte, ci și 
de cealaltă. Așteptăm ca America 
să facă la rindul ei pași. Noi nu 
vom rămine datori**.

Omorul săvîrșit
de un ofițer american 
a produs energice 
proteste în Grecia

ATENA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite : Comitetul administra
tiv a! Uniunii democrate de 
stingă (E.D.A.) a dat publicității 
o declarație in care se spune:

„Generalul Stefanos Sarafis a 
intrat in istoria națiunii

Comitetul administrativ al Uni
unii democrate de stingă anunță 
poporul cu adîncă durere că la 
31 mai, acest conducător viteaz 
și stimat al E.L.A.S. (armata 
greacă de eliberare națională), 
luptător consecvent și neînfricat 
pentru cauza poporului, a fost 
ucis de o mașină americană, iar 
soția sa grav rănită (ucigașul 
este ofițerul american M. Musali).

Moartea generalului Sarafis a 
provocat o nețărmurită durere în 
inimile tuturor grecilor.... Dar 
poporul grec nu este numai pro
fund îndoliat, el este extrem de

indignat. Condițiile in care a sur
venit moartea lui Sarafis ridică 
din nou importanta problemă a 
abolirii 'dreptului de exteritoriali- 
tate de care se bucură străinii.

In declarația Partidului demo
crat al poporului muncitor 
(D.K.E.L.) se spune că poporul 
grec deplînge pierderea unui 
„soldat curajos, luptător cinstit 
și conducător al mișcării de re
zistentă națională, a unui om po
litic modest și combativ, deputat, 
patriot și om excepțional".

Ziarele anunță că la 31 mai 
un grup de deputați din partea 
Uniunii democrate de stînga a 
părăsit ședința comisiei parla
mentare „in semn de omagiere a 
memoriei generalului Sarafis și 
și-a exprimat speranța că țara va 
fi salvată de dreptul rușinos de 
exteritorialitate".

în liniștita Sinaie, castelul Pe- 
lișor a găzduit o reuniune inter
națională : Seminarul pentru edu
carea adulților în Europa, orga
nizat de Federația Mondială a 
Asociațiilor pentru Națiunile U- 
nite cu sprijinul UNESCO și în 
colaborare cu Asociația Romînă 
pentru Națiunile Unite. După a- 
proape două săptămîni de activi
tate intensă, i-am putut întîlni 
pe cîtiva din participanții la se
minar la o conferință de presă 
desfășurată într-unul din saloa 
nele hotelului „Athenee Palace". 
Cu acest prilej am putut asculta 
o scurtă declarație a d-lui Ro 
bert Smith, secretar general ad 
interim al Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile U- 
nite. D-l Smith a exprimat o pro 
fundă apreciere a eforturilor ce 
au fost făcute în țara noastră 
pentru asigurarea unor condiții 
excelente de desfășurare a semi
narului. 31 de participant! din 
15 țări au discutat rolul educa
ției adulților într-o serie de state 
europene pentru a promova o mai 
perfectă cunoaștere a scopurilor și 
activității Națiunilor Unite. Dl. 
Smith a apreciat că seminarul a 
fost un succes. „Ne-am întrunit 
împreună pentru a discuta pro
blemele de interes reciproc și am 
ajuns la un acord într-o măsură 
considerabilă. Noi nu am căzut 
de acord în toate chestiunile. De 
fapt au existat unele diferențe de 
păreri destul de serioase. Cu toa 
te acestea am avut posibilitatea 
să discutăm în mod sincer aceste 
probleme și cred că noi toți am 
dobîndit un nou respect pentru 
opiniile celorlalți. Consider acea
sta a fi cel puțin un modest pas 
în înțelegerea internațională".

Dl. Smith a răspuns întrebări
lor ziariștilor bucureșteni. Un 
confrate i-a solicitat părerea in 
legătură cu valoarea practică a 
seminarului. Dl. Smith a răspuns 
că majoritatea recomandărilor a- 
doptate cu ocazia seminarului au 
formă de sugestii cu caracter ge
neral. Felul in care vor fi valo
rificate acestea depinde de modul 
in care participanții la seminar 
le vor prezenta în țările lor

L-am întrebat pe dl Smith des
pre impresiile acumulate cu prile
jul vizitei făcute in diferite insti
tuții rominești.

— Nu am putut vizita prea 
multe instituții deoarece lucrările 
seminarului ne-au reținut în cea 
mai mare măsură. Ceea ce am vă
zut a fost insă foarte interesant.

Profesorul Stanciu Stoian care 
a condus o grupă de studii a vor
bit despre cîteva din ideile impor- 
tante ce s-au degajat din schimbul 
de păreri Prof. Stoian s-a referit 
la influența dezarmării și coexis 
tenței pașnice asupra educației, 
subliniind că după unele dișcuțit 
s-a adoptat o concluzie în sensul 
că educația trebuie făcută în spi
ritul înțelegerii între popoare.

Am mai putut auzi părerile 
d-lor Degerman, directorul de stu-- 
dii al seminarului, Engberg (Da
nemarca), și Makarțiev (Uniunea 
Sovietică) Vorbitorii au exprimat 
aprecieri elogioase despre organi
zarea și rezultatele seminarului 
și au subliniat rolul contactelor 
personale

La capătul conferinței de presă, 
am reușit să desprindem, din re
latările celor ce au luat cuvîntul, 
ideea că seminarul a avut o cerlțgi 
valoare în direcția unei mai bune 
cunoașteri reciproce.

M. R.

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări
a Institutului de studii romfno-sovietic

Vizita delegației 
comerciale romîne 
în Franța

PARIS 3 (Corespondentul spe
cial Agerpres transmite) : Dele
gația comercială romînă condusa 
de Ana Toma, adjunct al ministru
lui Comerțului din Republica

Un „semnal

ii

L

N-au trecut decît cîteva zile 
de cînd guvernul englez 
a anunțat slăbirea restric
țiilor în comerțul cu R.P. Chi
neză și în majoritatea țărilor 
occidentale a fost provocată o 
adevărată reacție în lanț. 
Cercurile de afaceri discută cu 
mult interes pe această temă. 
Majoritatea ziarelor s-au văzut 
obligate să ia poziție. De cele 
mai multe ori chiar propriile 
comentarii ale ziarelor au a- 
nunțat, sub o formă ori alta, 
faptul că chiar în respectiva 
țară „semnalul" dat de Marea 
Britanic se află in centrul dis
cuțiilor.

Presa suedeză aprobă hotă
rîrea Marii Britanii. Majorita
tea ziarelor condamnă politica 
S.U.A. față de R.P. Chineză.

Și presa daneză discută cu 
mare interes acest subiect. 
Ziarul „Social Democraten" a- 
nunță că problema comerțului 
cu China va fi discutată în șe
dința comisiei economice a gu
vernului Danemarcei la înce
putul săptămînii viitoare. Se 
fac chiar pregătiri pentru în
cheierea unui nou acord comer
cial cu China.

în Italia hotărîrea guvernu
lui englez este extrem de viu 
discutată. Diferite agenții iau 
poziție favorabilă slăbirii res- 
tricților în comerțul cu R. P. 
Chineză. Agenția „Ansa", de 
pildă, anunță că hotărîrea gu
vernului englez „a stîrrnt în 
Italia un mare interes**. Lărgirea 
comerțului italiano-chinez — 
scrie în continuare observatorul 
agenției, ar deschide noi posi
bilități mai ales pentru indus
tria de mașini-unelte, industria 
de mașini pentru transport și 
industria de automobile și 
tractoare. Agenția „Italia", a- 
propiata partidului democrat- 
creștin, anunță ca in prezent 
sînt studiate posibilitățile pen
tru normalizarea schimburilor 
comerciale cu R. P. Chineză. 
Nu este exclus — arată agen
ția—ca Italia să-și revizuiască 
atitudinea în ce privește legă
turile economice cu China. De 
îndată însă, simțind probabil 
că știrea furnizată va supăra 
anumite cercuri americane, a- 
genția adaugă afirmațiile obiș
nuite cu privire la necesitatea 
Italiei „de a rămîne fidelă tra
tatelor". (adică de a duce față

de R.P. Chineză politica im
pusă de S.U.A. partenerilor lor 
atlantici) și declara că guvernul 
italian „ nu intenționează deo
camdată să recunoască guver
nul din Pekin".

Numeroase organizații ob
ștești și diferite personalități 
din Japonia au dat publicității 
declarații în care cer guvernu
lui să ia măsuri eficace in 
scopul lărgirii comerțului ja- 
pono-chinez. Un grup de acti
viști de seamă ai partidului so
cialist a vizitat la 1 iunie pe 
primul ministru ad-interim Isii 
și pe alți conducători ai guver
nului, cerîndu-le să lupte activ 
pentru lichidarea restricțiilor 
în comerțul cu China.

După cum era și de așteptat, 
declarațiile Angliei au provocat, 
în continuare, puternice reacții 
în cercurile guvernante din 
S.U.A. Conform obiceiului, au 
început să fie folosite amenin
țările. Senatorul Knowland, de 
pildă, a făcut declarații antien- 
gleze, în timp ce colegul sau, 
senatorul Potter, amenință că 
Congresul S.U.A. va anula pro
gramul de „ajutorare** al state
lor străine printre care și An
glia.

Presa din S.U.A. scoate la 
iveală faptul că înfrîngerile su
ferite de politica S.U.A. în Ex
tremul Orient au provocat o 
sciziune în cercurile politice 
ale S.U.A. Revista „Business 
Week" recunoaște că adepții 
politicii „unei singure Chine" 
(adică cei care nu recunosc R.P. 
Chineză) sînt nevoiți să treacă 
în defensivă. Adepții celeilalte 
politici „își întăresc pozițiile" 
remarcă revista.

Presa americană nu încetea
ză totodată atacurile împotriva
R. P. Chineze. Acest lucru arată 
că cercurile guvernante ale
S. U.A. nu intenționează să re
nunțe la linia lor agresivă, care 
duce la încordarea din Extre
mul Orient. Așa de pildă, zia
rul „Daily News** ajunge pînă 
acolo în furia sa îneît cere, nici 
mai mult nici mai puțin, de
cît „instituirea unui embargo 
total asupra comerțului cu toa
te guvernele comuniste".

După cîte se vede, declara
țiile Angliei cu privire la slăbi
rea restricțiilor în comerțul cu 
R. P. Chineză este viu dezbă
tută în toate țările occidentale. 
R. P. Chineză, această mare pu
tere mondială, nu mai poate ți 
ignorată. Acesta este și cursul 
firesc al desfășurării evenimen
telor.

1

Cu greu se despart cirmuitorii britanici de per
lele imperiale pe care le mai dețin ici colo prin 
lume. Ciprul este insă o perlă la care n-ar re-; 
nunța ei nici în ruptul capului. Libertate Ciprului ? 
Nul în schimb, generalul Harding, guvern^io'ul • 
englez al insulei, este gata să asigure toate 
bei tățile ciprioților mari și mici. Iată buncoarpl 
cu cită solicitudine militarii englezi ii fljută pe | 
copilașii ciprioți să poată uza de libertatea de... i 
a merge la școală.

Sub privirile iscoditoare ale sentinelelor înar
mate, școlarii ciprioți intră unul cile unu! in clă
direa școlii, după ce in prealabil ti s-a făcut o 
mică percheziție corporală, ca să se vadă dară 
nu cumva în loc de bomboane vreunul din ina
micii periculoși** a adus din greșeală o grenadă 
sau un pistol automat.

încolo, după cum vedeți, 
ordine... (militară).

totul e în perfectă

Mașină de citit pentru orbi
Ca o încununare a 

activității sale de 30 de 
ani, ing. Laszlo Zelenka 
(R. Cehoslovacă) a rea
lizat o mașină cu aju
torul căreia orbii pot să 
citească orice text ti
părit sau scris de mînă. 
Mașina este universală. 
Ea poate fi folosită atît 
la descifrarea caractere
lor cirilice, grecești, eft 
și la citirea literelor și 
semnelor arabe.

Mașina de eitit se 
compune din două părți: 
prima parte este capul 
de citit, care percepe 
literele și caracterele și 
le transformă în im
pulsii electrice. Capul 
de citit este ușor astfel 
îneît mîna nu obosește 
ținîndu-1. La fel de mici 
și ușoare sînt și piesele 
din care se compune 
capul.

Pe lingă piesele mi
nuscule inventatorul a 
construit un disc de di-

gă de a cunoaște mai tndeaprodr 
pe lucrările oamenilor de știin
ță romini. Culegerile „Știința in 
R.P.R.**. revistele cu privire la 
problemele dezvoltării In Romi* 
nia a științelor sociale, medicale 
și tehnice, sint studiate cu inte
res de colaboratori ai institufiilbr 
de cercetări științifice, membri ai 
secțiilor V.O.K.S., profesori și 
studenți din Uniunea Sovietică. 
Oamenii de știință și cultură din 
Uniunea Sovietică dau o înaltă 
orețuire activității rodnice a îjil 
stitutului. care este pusă in sluj
ba cauzei cunoașterii reciproce. 
Ei exprimă mulțumiri profunde 
colaboratorilor Institutului și le 
urează succese continue in dez
voltarea colaborării multilaterale 
dintre popoarele țărilor noastre. 
Să se întărească și să înfloreas
că prietenia indestructibilă sovie- 
to-rnmină**.

Cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a Institutului de studii 
romîno-sovietic din București, 
acad. A ,N. Nesmeianov, preșe
dintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S. și N. V. Popova, preșe
dinta conducerii Asociației Unio
nale pentru Reiații-le Culturale cu 
Străinătatea au adresat, în nume
le cercurilor largi ale opiniei pu
blice sovietice, un mesaj de salut 
acad. prof. P. Constantinescu- 
Iași, directorul Institutului. în 
acest mesaj se spune printre al
tele : „Institutul înființat cu zece 
ani în urmă, din inițiativa unor 
oameni de cultură romini de sea
mă, a avut un rol important în 
popularizarea în Republica Podu- 
iară Romînă a realizărilor știin
ței și culturii sovietice. Datorită 
uriașei activități editoriale a In

stitutului. cercurile științifice so
vietice au acum posibilitatea lar

Populară Romînă, își continuă vi
zita în Franța.

In ziua de 31 mai, Ana Toma 
însoțită de Mircea Bălănescu, mi
nistrul plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în Franța, de membrii dele
gației romîne și de un reprezen
tant al autorităților franceze, au 
vizitat uzinele textile din regiunile 
Lille, Roubaix, Tourcoing, pre
cum și filaturile Prouvost, una din 
cele mai mari uzine de acest fel 
din lume.

Membrii delegației au avut o 
întrevedere cu ministrul Industriei 
și Comerțului Franței, Lamaire, și 
cu secretarul de stat al Ministe
rului de Finanțe, Masson.

Sîmbată membrii delegației au 
participat la recepția oferită de 
directorul pavilionului R. P. Ro
mine ia Tirgul de la Paris, An- 
dreescu, în cinstea unei delegații 
de 30 oameni de afaceri britanici, 
reprezentind mai multe firme bri
tanice de produse alimentare, cau
ciuc. cherestea, instrumente muzi
cale etc., care și-au exprimat in
teresul față de produsele indus
triei rominești.

La recepție au participat și nu
meroase personalități ale vieții 
culturale și economice franceze 

J care prof. Andre Langevin

împotriva experiențelor 
cu arma atomică

mensiuni mici 
reproducerea 
literelor (disc 
care, ca și la televiziu
ne, descompune în punc
te imaginea, respectiv 
linia literelor.

Cea de-a doua parte 
a mașinii, cu ajutorul 
mișcărilor mecanice, re
dă sub o forma pipăibilă 
pentru orbi, textul „ex
plorat" de capul mașinii. 
Litera deasupra căreia 
este finut capul de citit 
se reliefează pe o su-; jBtre cafe proy Andre Langevin 
prafațâ de manmea președintele Asociației de prietenie 
unei maro poșta.e._ ^Franța-Rotninia**. Un număr de

Cum funcționează a- oaaieni de afaceri olandezi și 
paratul ? Cu o mina vestgermani. prezenți la recepție, 
orbul deplasează caoul • - ...............
de citit al mașinii de - ' 
lungul rîndurilor tipă
rite ale ziarului sau ale ; 
cărții. In același timp,; 
el așează un deget de 
Ia mina cealaltă pe su
prafața de »eittre“. Cu ’ 
ajutorul acestui cap, în- 
tr-un minut orbul poate * 
citi peste 300 de litere.

pentru 
imaginii 
nipkow)

Slujitorii tuturor cultelor din 
Capitală au ținut luni o mare 
adunare interconfesională in aula 
Bibliotecii Centrale Universitare, 
exprimindu-și cu hotărîre protes
tul împotriva continuării expe
riențelor cu arma atomică.

La sfirșit, s-a adoptat tn una
nimitate o moțiune in care se 
arată că slujitorii tuturor culte

lor din Capitală sprijină cu ho- 
tărire Apelul Consiliului Mondial 
al Păcii pentru interzicerea expe
rimentării armelor atomice. Ei iși 
exprimă încrederea nestrămutată 
in triumful conștiinței umane îm
potriva tendințelor cercurilor im
perialiste care caută să atenteze 
asupra vieții pașnice a popoare
lor.

Recepție cu prilejul sărbătorii

>u exprimat membrilor delegației 
■*'.* I comerciale romine interesul pen

tru produsele expuse in pavilionul 
R. P. Romine.

a Italiei
can și O. Livezeanu, vice
președinți ai I.R.R.C.S., artistul 
poporului George Georgescu, 
compoziorul M. Andricu și pic
torul Corneliu Baba, maeștri e- 
meriți ai artei din R.P R„ Gh. 
Rădoi. directorul general al uzi
nelor de autocamioane „Steagul 
roșu", M. Mihalache, director ge
neral în Ministerul Tnvățămîntu- 
lui și Culturii, ofițeri superiori, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Comerțului, conducători 
ai întreprinderilor rominești de 
comerț exterior, ziariști

Au luat parte de asemenea 
șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

naționale
Duminică seara ministrul Ita

liei la București, dr. Francesco 
Lo Faro, a oferit la sediul lega
ției o recepție cu prilejul zilei de 
2 iunie, sărbătoarea națională a 
Italiei. — aniversarea Republicii.

La recepție au luat parte: 
Ștefan Voitec și Alexandru Birlă- 
deanu. vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri. Gr. Preoteasa, 
ministrul Afacerilor Externe, acad, 
prof. P. Constantinescu-Iași, 
membru in Prezidiul Marii A- 
dunări Naționale. acad. M. 
Raiea. președintele Institutu
lui rotnin pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea. Al. Lăză- 
reanu. adiunct al ministrului Afa
cerilor Externe. M. Petri, adjunct 
al ministrului Comerțului. M Ma- 
cavei, președinte de onoare al In
stitutului romin pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, AL Bui-

i MOSCOVA 2 (Agerpres). 
j Popoarele Uniunii Sovietice și 
j Iugoslaviei au aniversat la 2 iu- 
i nie împlinirea a doi ani de la 
I semnarea la Belgrad a declamației 
’ guvernelor Uniunii Republicilor 

wietice Socialiste și Republicii 
i Populare Federative Iugoslavia. 
I Cu acest prilej ziarul J>ravda* 
I din 2 iunie 1957. a publicat un 
articol redacțional intitulat ,Jn 

| numele socialismului, prietenie: 
I și păcii**.

In același timp ziarele „Bor
ka* și ^Politika* din RP.F. Iu
goslavia din 3 iunie publică co
mentarii in care salută încă 
odată îmbunătățirea relațiilor din
tre cele două țări,

BELGRAD. La 2 iunie a sosit 
' la Belgrad delegația romînă în 
Comisia permanentă iugoslavo- 

I rominâ pentru problemele hidro- 
I tehnice.

LONDRA. La 1 iunie 1957 a 
avut Ioc in sala Royal Albert 
Hall, primul concert dirijat de 

I maestrul Constantin Silvestri, cu 
I ocazia turneului pe care îl in- 
j treprinde în prezent în Anglia. 

iU^.Ziarele din 3 iunie publică cro- 
Noii colonialiști americani iși fac n®c* elogioase ale acestui concert 
bagajele pentru Africa, gata să-și 
moștenească aliații atlantjci încă | 
din viață.

Nu uitați, mister:
pentru 

scurti;
pentru 
pentru 
pentru 

whisky.

Distracție americană
Spicuim mai jos sețecțiuni din programul 

tăminaj al cinematografelor din Bruxelles și 
ourbii, copiat pare-se. după cel din Chicago:

American : Crima 1a concert;
Avia : Smaragd’al tragic ;
Centra: Secretul celor cinci morminte;
Mari vauxAVort prin înșelăciune;
Raf: Singele vulturilor;
Roma: Glasul singelui;
Petrecere bună ' Farmacii de serviciu toată noap

tea ! Distracție plăcută! Antinevralgice-Bayer !

„Băieții" d-lui Dulles
Lucrurile capătă o întorsătură 

din ce în ce mai alarmantă pen
tru conducătorii Casei Albe. După 
asasinatele din Tăivan, Japonia, 
Grecia etc. — cele mai recente — 
se anunță o nouă ispravă a 
„băieților** d-lui Dulles cum obiș
nuiește el să numească trupele 
americane de ocupație. Ocupanții 
americani din Berlinul apusean 
au provocat de curind în Neu- 
kollin, grave ciocniri cu populația. 
Cîțiva americani convinseseră 
două tinere să le însoțească la 
barul „Rancho** care se bucură 
de o trista reputație. Numai că 
prietenii fetelor nu prea erau de 
acord. S-au luat după americani. 
Și iată-i intrați in numitul bar. 
Nici n_au apucat să spună măcar 
ceva și o ploaie de lovituri s-a 
abătut asupra lor. Au fost bătuți 
măr — după cum se spune — și

•w Bagajele
apoi svirJiți in strada. Ameri
canii au făcut mare haz de is
prava lor.

Numai că tinerii a.au stat cu 
miiniie în sîn. In puțin timp, 
vreo 40 de tineri s-au strins in 
fața localului și au protestat îm
potriva atacurilor americanilor. 
Aceștia, plini de importanța tor 
ca soldați de ocupație, au pro
vocat o nouă bătaie. De data 
aceasta șase americani sînt cei 
ce au fost bătuți... măr. Și iată 
că a sosit și poliția vest.germană 
la fața locului să facă „dreptate** 
A arestat 6 germani și.» nici un 
american.

Toate lucrurile au o limită. 
„Băieții" d-lui Dulles se cam 
ioacă cu focul. Mai ieri, au pri
mit un aconto în Tai van. Nimeni 
nu poate garanta ce li se''mai 
poate întîmpla într-o bună zi.

Universitatea Georgetown din 
S.U.A. a anunțat câ intenționează 
să introducă in programul său de 
limbi străine studierea a cinci
sprezece dialecte ale .Afridi ecua-

’ tonale franceze, Congo-ului bel
gian. Africii occidentale franceze 

, șa Sudanului. Aceasta va fi pri
ma instituție americană in care se 
vor învăța limbile aîricane.

. Deci, lucrurile sint avansate.

picioare pantaloni

șold — un pistol „Colt"; 
cap — cască colonială;

limbă — dialecte și.-

TOKIO. La 3 iunie s-a des 
(chis la Tokio, congresul Federa 
j ției organelor autoconducerii 
studențești din întreaga Japonie, 
din care fac parte 260.000 studenți.

KARACI. La 3 iunie în cadru! 
sesiunii pactului de la Bagdad 
s-a anunțat in mod oficial că 
Statele Unite au aderat la Comi
tetul militar al acestui pact

INFOR
Duminici dupâ amiază membrii 

delegației culturale din R.S.S. 
Ucraineană și R.S.S. Moldove
nească în frunte cu L. T. Kuropa- 
tenko, prim locțiitor al ministru
lui Culturii al R.S.S. Ucrainene a 
vizitat secția de artă feudală a 
Muzeului de artă al R.P.R. din 
Palatul Brincovenesc de la Mogo- 
șoaia.

Luni dimineața, membrii dele
gației au avut o consfătuire cu 
conducerea Ministerului învăță* 
tEîntului și Culturii. în cursul fi
lei, delegația a vizitat Muzeul sa
tului din Capitală și Institutul de 
folclor.

★

La Casa ziariștilor a avut loc 
duminică seară o întîlnire cu com
pozitorul Marcel Mihalovici și 
soția sa pianista Monique Haas 
din Franța.

Compozitorul Mihalovici a vor
bii ziariștilor despre viața muzi
cală a Franței.

Pianista Monique Haas a in
terpretat piese de compozitorii 
Debussy, Rameau, Liszt, Coupe
rin, Bartok.

Au participai ziariști străini și 
redactor^ ai ziarelor din Capitală.

M A T I I
Oaspeților francezi li s-a flfcut 

o caldă manifestare de prietenie.
★

In sala I.C.A.S. din Capitală 
a avut loc duminică dimineața 
festivitatea înmînării premiilpr 
celor mai bune formații artistice 
de copii participante la concursul 
artistic organizat în cinstea Zilei 
internaționale a copilului. Pre
miile au fost decernate de Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Copilului din R.P R., Consiliul 
sindical local București. Comite
tul Orășenesc București al U T M., 
U.CE.C.O.M. și Casa de creație 
populară a orașului București.’

Titlul de fruntaș pe Capitală 
a fost atribuit formațiilor arti
stice de copii de la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale", Banca 
R.P R. Casa de cultură a sindi
catelor și cooperativa ..Munca 
orbilor", precum și instructorilor 
Nina Simian. Rita Frunzețti, 
Aurora Bechy și Ernest Simon.

Premiul 1 al concursului a fost 
decernat formației artistice a gră
diniței de copii „Cuza Vodă" și 
instructoarei Ana Stenn. Udui 
număr de zece copii li s-au a- 
cordat premii speciale pentru iQr 
terpretare.



auzi o

Start! Din prima capi

ieste 4 o

D. P.

de mă- rezultate promițătoareLa atletism

prin care sportivii pătrund 
tribune, direct în apa ba-

Aici a cîntat Yves Mon- 
și marile spectacole artis-

Ploaia ne-a întovărășit tot 
zul mașinii, cu o ritmicitate 
silința să ne creeze iluzi 
oferea emoții. „Terenul' 
fel de practicabil 
erau din păcate 
le-am străbătut™

La Snagov natura ne-a făcut • plăcută surpriză : cerc p-a it
ch: s inepuizabilele robinete. Ne-mn rotit pri 
umplut plăminii cu aerul proaspăt al pădi a și 
ția unei reconfortări departe de Hm 
ne-an permis să gustăm de<rit fugar 
de bondar al unei bărci cu

egjirat Li Baozi
med Lni-e 
Concordia

Pe acest magnific stadion se . ?• -i particip*n|ii la jocurile sportive prietenești ale tineretului

Dispută pe lacul Snagov
♦ Întrecerile republicane de caiac-canoe
♦ Pronosticuri și rezultate
♦ Se va îmbogăji farrvlia Rofman cu un 

nou campion olimpic ?

Boli incurabile?
Au trecut peste 48 de 

ore de la consumarea 
dublei întîlniri interna
ționale de fotbal, care a 
avut loc la Moscova și 
București. Totuși, pe 
stradă, în tramvai și 
chiar în „sînul familiei'* 
comentariile nu s-au 
stins. Prima confrun
tare a fotbalului romî- 
nesc cu cel sovietic, ter
minată la egalitate, ne
cesită încă discuții și va 
prilejui de asemenea o 
analiză atentă din par
tea forurilor în drept, 
urmată, desigur, 
șurile respective.

Ne propunem 
durile de față, 
oprim puțin

în rîn- 
să ne 

_r_ _ a , asupra
comportării celor două 
reprezentative ale țării 
noastre.

Trebuie ____
din capul locului că 
evoluția primei noastre 
garnituri la Moscova a 
constituit în sfîrșit — 
după un șir de dezamă
giri — un puternic revi
riment. Rezultatul valo
ros obținut în compania 
unei echipe cotate prin
tre cele mai bune de pe 
continent — pe terenul 
acesteia — performanță 
de care numai echipele 
Franței și Ungariei s-au 
bucurat, merită cele mai 
frumoase laude la adresa 
jucătorilor și antrenorilor 
noștri. Acum nu este 
vorba însă de ele. Pe 
reprezentanții noștri îi 
așteaptă — la 16 iunie 
— primul meci din ca
drul preliminariilor cam-

să spunem

pionatului mondial ce 
fotbal cu Grecia la A- 
tena, de aceea socotim 
necesar să subliniem lu
crurile mai puțin plă
cute. De fapt ele se re
zumă la două lipsuri 
esențiale :
1. Un meci se joacă 
90 de minute în ritm sus
ținut. Aceasta este arhi
cunoscut, iar echipele 
noastre îl înțeleg cam 
așa: „încep tare jocul, 
îmi asigur ud avantaj și 
apoi o las mai -moale**. 
La Moscova lucrurile 
s-au petrecut pe dos. 
Fotbaliștii romîni au ju
cat în prima repriză 
lent, cu o prudență ex
cesivă (Constantin a stat 
la apărare, nemaivorbind 
de cei doi mijlocași), 
ceea ce a avut drept re
zultat o dominare co
pioasă din partea jucă
torilor sovietici și ca o 
consecință aproape totala 
lipsă de activitate a ata- 
canților noștri.

Dacă aceasta a fost o 
tactică pentru a-i rezer
va pentru repriza se
cundă, atunci înseamnă 
că jucătorii noștri nu 
stau bine cu condiția 
fizică și ea ar fi putut 
să ne coste cam scump.

2. Din nou despre in
eficacitatea liniei de atac 
(despre care vom fi ne- 
voiți să revenim și la 
reprezentativa noastră 
secundă). Atacanții ro
mîni și-au demonstrat 
adevărata valoare în cea 
de-a doua repriză, cînd 
au asaltat foarte deciși 
poarta lui Iașin. Lipsa

fotbalist atacant i se 
cere „să simtă" poarta 
— iată un capitol la 
care în sfîrșit să 
oprească antrenorii 
îp mod special fiecare 
jucător, care trebuie în 
mod individual să „lu
creze” cu ambiție, fără 
să aștepte îndrumări și 
sfaturi.

Dacă jocul primei 
noastre reprezentative 
ne-a satisfăcut în ge
neral, cel al secunzilor 
nu ne-a mulțumit așa 
cum am fi dorit. Ne-ain 
așteptat la mai mult din 
partea componenților re
prezentativei B, în spe
cial din partea liniei o- 
fensive, formată de data 
aceasta din atacanți ex
perimentați. Echipa s-a 
prezentat în meci foarte 
inegală între comparti
mente. Din această cau
ză ea n-a fost suficient 
de omogenă, lucru ce s-a 
răsfrînt în numeroase 
greșeli și în neînțelege
rea ce a existat între 
unii jucători.

Cuvinte bune nu pu
tem avea decît iar de
spre apărători și în plus 
despre mijlocași — în

făcut un
Toate schănbănle 

survenite îa timpul jo
cului — dmtre care doar 
una a fost aboohxtă ne
cesari : introducerea Jui 
Hașoti — n-au putut 
constitui „meri yammte 
peatro aceeași boală 
gravă poneniu ri mu 
sus : ineficacitatea în 
fața porții- Nenumăra
tele ocazii pe care le-au 
avut atacanții noștri, d- 
titorii le cunosc. Coofi- 
derăm că la această 
problemă s-au mai adău
gat pripeala și nesigu
ranța de care au dat 
dovadă jucătorii noștri.

Sutele de mii de iu
bitori ai fotbalului din 
țara noastră cer ca re
zolvarea acestor lipsuri 
să se facă urgent. Este 
cazul să ne bucurăm în 
sfîrșit nu numai pur și 
simplu de o victorie, ci 
și de creșterea cahtatixă 
a fotbalului romînesc.

R. LUCIAN
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♦ Cea de-a treia și ultima e- 
tapă a competiției cicliste „Cupa 
Recolta- s-a desfășurat pe tra
seul București—Gâești—București 
și a fost ciștigatâ de dinamovi- 
stu| N. Vasilescu care a parcurs 
150 km. in 3h.2745” (medie orară 
37 km.).

In clasamentul general final lo
cul intii a fost ocupat de /. Con- 
s tanti ne seu (C.C-A.) — 8h.36’45” 
urmat de V. Dobrescu (C.C.A.) 
la 20” și I. Ioniță (C.C.A.) 
la 28”.

meridiane;
SPORTIVEI

la fotbal
ț
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dw oaste | 
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HandbaliștH 
romîni victorioși 

in Iugoslavia

rtferaapark;- 
.d de ăandbal dintre ecfc'aefr mas
culin* a^ R.P.F. Iugoslavia și 
R, P Realiste Handbakștii ro- 
mini oa desfășurat un joc exce
lent recmrdnd victoria ca scorul 
de 13-9 Medul a decurs
In nota de dominară a echipei 
R.P.R., • cărei linie de înaintare 
a fost In mare formă. Punctele 
formației noaste au fost reali
zate de Sauer (7), Bulgaro (3). 
\odea, Tagne- și Stâne seu. Pen
tru gazde an înscris Stambici (3),, 
Pacici (i) și Anusici.

EPICENTRUL
Porțile înalte de fier s-au deschis și, savurînd im

portanța momentului, am pătruns în CEL MAI 
MARE STADION DIN LUME.

In zilele acelea, la Moscova era frig, aleile sta
dionului încremenite, și, peste tot, domnea o tăcere 
stranie. Lujniki cu eleganța antică a zidurilor sale 
pustii, cu desâvîrșita sa armonie geometrică, părea 
un miraculos Pompei redezgropat. Doar undeva 
sus, in virful pavilioanelor, stofa drapelelor se fră- 
minta cu un zgomot sec.

Curind insă, curind de tot, oamenii vor 
puternică explozie și ea se va produce aici la Luj- 
- - Curind. curind de tot, seismografele vor înre- 
g&atn un anumit cutremur și epicentrul va fi aici, la 
lojniki La 29 iulie — toate posturile și stațiunile 

Iw au și anunțat — la Lujniki va avea loc 
mai puternică erupție a etern clocotitorului vul- 
al tinereții. Și sub Lava fierbinte, minunatul oraș 

•e va trezi.
★

Acest lucru nu va părea deloc neobișnuit pentru 
că Lujniki a luat ființă tot printr-o explozie de 
tmrrrțe. Lujniki a fost construit în cea mai mare 
parte de tinerii sovietici. In vara trecută, aici fre
măta furnicarul unui adevărat oraș comsomolist. Al 
■urni ai dailea Fwwwnolsk. Din toate colțurile țării, 
deăegața de commmaliști coborau neîncetat spre 
Maatwa pentru a zidi noul oraș. Douăzeci de orașe 
ale țării p-aa trimis aici meșterii. întocmai ca odi
nioară meșteșugarii chemați să clădească cetățile 
feudale, cMKoaM>liștii veneau spre Moscova in mari 
r puternice bresle. Veneau fierarii Uralului, săpă
turii DashasaioL. ten cui torii Leningradului. Marea 

a tencuilorilor din Leningrad număra 1.500

Ia august anul trecut ajunseseră să lucreze aici 
-®P0 de comsomoliștL Marea campanie a purtat-o 

insă Moscova. Student sau zidar, strungar sau șofer, 
elev. profesor sau scriitor, tînărul moscovit a cărat. 
• săpat a zidit aici cel puțin opt ore. în cursul 
ce'or citeva luni cit a durat construcția, și-au oferit 
aici brațele 500.000 de comsomoliști. Din încordarea 
brațelor tuturor s-au zdunat aproape 5 milioane de 
ceasuri de muncă voluntară, ceea ce înseamnă 

de zile sau aproape 500 de ani.
u« dar co nmi generoasa, răpitoarea tinerețe 

'Teți. tînărul Luj-

— Ați «pas -ed mai maro din lume** ? Ce capa- 
ritate are?

— O «ută cinci mii.
— Dar. după cite știu în tribunele de la Rio de 

Janeoa rxap 250.000 de spectatori.
— «Mare** este o noțiune relativă. Ea exprimă un 

raport. Stadionul de la Rio de Janeiro este „mare** 
in raport cu nevoile comerciale, iar Lujniki in ra
port cu cele soâale.

Amabilul no Cm ghid, in însuși persoana directo
raim stadionului, se aștepta pare-se la întrebarea 
aaartri. El a abordat procedeul laconic al demon
strației. Reproduc :

I njaiki ■■ este in primul jind o arenă de spec
tacole, a un imens complex sportiv de masă. Pe 
■s teritoriu de 1S0 HECTARE, in cuprinsul a 130 
DE TEREN URL pot face deodată sport 10.000 DE 
AMATORI™

Lujmki este totodată un imens parc. Comsomo- 
Kștii n sădit 250.000 de tufe și 54.000 copaci. Ca
napelele de lemn râspîndite pe aleile stadionului, 
pase cap la cap, ar putea acoperi drumul de 600

A doua etapă a campionatului 
republican de atletism pe echipe 
desfășurată rimbătă și duminică 
in Capitala pe stadionul Repu- 
bberi a fost oominati de excep
ționala performanță a atletului 
NicoLae Rășcănescu care și-a în
trecut propriul său record la 
ciocan cu 1,37 m. .Astfel recordul 
țării la aruncarea ciocanului a de
venit 61,64 m. Brax’o Rășcăne- 
scule! Tînărul atlet de la Casa

Intilnire polisportivă
BUCUREȘTI—SOFIA

La C C.F.S -București se află in studiu proiectarea unei intere
sante intilniri polisportive pentru juniori București—Sofia. întil- 
nirea aceasta ar urma să se desfășoare tur-retur probabil în iulie 
la București și in octombrie la Sofia. Întrecerile s-ar disputa la 
următoarele probe : atletism, volei, tenis de masă, gimnastică, tir 
și fotbal. Loturile fiecărei țări ar fi de circa 100 de sportivi.

In vederea selecționării componenților lotului bucureștean, ur
mează sa aibă loc o intilnire triunghiulară in Capitală, intre Tînă
rul Dinamovist, Școala sportivă de tineret și Școala sportivă de 
elevi. Cei mai bine clasați în această intilnire triunghiulară vor 
face parte din lotul de juniori al orașului București pentru întîlni- 
rea polisportivă cu Sofia.

km. de la Moscova la Leningrad. Stadionul este 
dotat cu un parc de mașini pentru 10.000 DE 
LOCURI.

Lujniki este expresia celei mai moderne tehnici 
sportive. Să ilustrăm : -

■ Bazinul de natație : 13.000 spectatori. Neaco-1 
perit. Nu-1 face oare aceasta impracticabil jumătate 
de an ? în mod obișnuit da. Bazinul n-a fost aco
perit deoarece codul Olimpic interzice concursurile 
de înot sub acoperiș, iar constructorii au prevăzut 
eventualitatea unei olimpiade moscovite. Dar ba
zinul înfrunta cu succes și temperaturile scăzute. Cu 
ajutorul unui sistem de circulație continuă apa se 
poate menține permanent la temperatura de —|—27° 
Celsius. Frigul din atmosferă este anihilat de existen
ța unor canale subterane 
din cabinele situate sub 
zinului.

■ Palatul sporturilor, 
tand. Aici vor avea Ioc 
tice ale Festivalului. 17.000 de locuri, 17.000 DE 
NUMERE LA GARDEROBA. Cu ajutorul unei re
țele de țevi zidite sub planșeul tribunei, camera se 
încălzește la 25°. Palatul poate adăposti competiții 
din 16 genuri de sport. La subsol se află un cîmp 
de hochei pe gheață, răcit cu ajutorul unei soluții 
transportate subteran prin țevi, de la propria fa
brică de gheață situată în apropiere.

■ Terenul de fotbal. Tribuna rotundă, în amfi
teatru concav, oferă un straniu fenomen optic. Din 
mijlocul terenului ai deodată iluzia că totul e o 
jucărie, ca proporțiile au fost catastrofal greșite. 
Aceasta este tocmai reflexul perfectei armonii a d 
proporțiilor, magia ingeniosului arhitect care și-a x 
propus să „apropie** cit mai mult „scena'’ de ochiul 
spectatorului.

Tribuna de la Lujniki posedă printre puținele din 
lume, un acoperiș circular (lățimea de 9 metri). Ex
tremitățile sînt brodate cu o nesfîrșită ghirlandă de 
reflectoare. Nocturnele — obișnuite la Moscova 
unde munca se termină la orele 18 — se desfășoară 
sub bătaia a 1.500 DE REFLECTOARE.

încă un amănunt : stadionul încărcat la maximum 
se poate goli ca la un semn — în șase minute. 
105.000 de oameni dispar — ca într-un desjvîrștt 
trucaj — înghițite de 80 DE GURI DE IEȘIRE.

Dar calitatea cu adevărat unică a acestui sta
dion est? confortul care a determinat utilizarea de- 
pliaă a fiecărui centimetru pătrat. Sub tribune S3 
ascund CINCI ETAJE transplantate parcă din cel 
mai elegant hotel de turiști. La primul cat se află 
garderoba, o sală de sport, băi. La al doilea — o 
galerie de trecere. Următorul este alcătuit din 2 
restaurante, 14 săli de sport și un cinematograf cu 
două săli. Al patrulea — în întregime destinat dor
mitoarelor pentru sportivi și. ultimul — lojilor pro- 
sei, cinematografiei, fotografilor. Sub picioarele spec
tatorilor captivați cu totul de conflictul lor de po 
teren, viața pulsează în 1.250 DE ÎNCĂPERI.

Terenul de joc este un foarte complicat pavai, . 
alcătuit din 100.000 BRAZDE, cu o vechime de 1 
27—30 de ani. extrase dintr-un teren de pe care s-a ’ 
scurs apa. Sub această podea elastică, se află o 
rețea de țevi care absoarbe prompt umezenla. în 
parte, ploaia a devenit la Lujniki „inofensivă".

In sfîrșit, demonstrația ar putea continua... In ce 
mă privește, de mult mă convinsesem. De altfel e 
și greu de recepționat totul deodată. La Festival 
veți dispune de două saptămîni. Cei fericiți... Cei
lalți, chiar de mai mult. Pînă la celălalt Festival, cît 
se va mai vorbi încă despre Lujniki.

Ce să-l faci: Plouă intr-una. Uzi leoarcă și tremurînd, oficialii 
urmăresc probele.

situează 
mai vaj- 
celor 69
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Centrală a Armatei își 
performanța printre cele 
loroase din lume. Granița 
de metri a fost trecută abia de 
curînd, dar Rășcănescu asaltează 
de-acum noi recorduri. Maniera o
în care atletul militar, a stabilit'. 4 :24’0' ’ntrecind cu peste 6 se- 

j r, ts « • cunde fostul record republican deacest nou record R.P.R. - prima juniori Dintre rezultate

aruncare 61,64 m., apoi 60,74 m., 
de două ori 60,58 m. — demon
strează în primul rîrid constanță 
și mari posibilități pentru viitor.

în proba de 1.500 metri obsta
cole, Vasile Florea a înregistrat

stadionulînregistrate duminică pe 
Republicii cităm :

La numai 5 cm. de 
țării ce-i' aparține a aruncat greu
tatea Aurel Raica. Rezultatul său 
— 16,26 m. poate fi considerat 
foarte bun pentru începutul sezo
nului atletic. Alte rezultate: 400 
m. garduri: Ilie Savel 53”3/10;

i 200 m. plat femei Al. Sicoe 
25”7/10 ; 400 m. plat femei: Flo- 
rica Oțel 
Grecescu 
marș: N. 
plat femei
2T3”2/10 ;
da Balaș 1,65 m.

recordul

58”7/10; 5.000 m. C. 
14’34”2/10; 10 km.
Liga 46’20”; 800 m. 
finala : Elisabeta Buda 
înălțime femei: Iolanx

S. SPIREA


