
PRESTIGIUL
POSTULUI DE CONTROL

In ziua aceia se părea că nu-1 
nimic deosebit. Soarele răsărise 
punctual înroșind zarea ca și altă 
dată, iar acele indicau pe cadra
nul ceasornicului 7,05. Ușa sec
ției sculărie se dădu brusc la o 
parte și Iosif Czerveny, zimbind, 
aruncă un laconic : „Vă salut!“. 
Acele ceasornicului mușcă înciu
date timpul. E 7,08. La ora a- 
ceasta Vasile Popescu și Petre 
Kromberger obișnuiesc să înceapă 
lucrul. E 7,10. Insfîrșit vine Curtu 
Vaier. Undeva dintr-un colț răz
bat cîteva aplauze. Curtu rotește 
privirea amenințător: „Care-i
ăla ?“. Se aud rîsete înfundate 
apoi sgomotul specific muncii în
ghite totul. Peste cîteva minute 
se iscă vacarmul:

— Cine-a îndrăznit ? Cine, mă? 
Aha, n-auziți ?

Vocea lui Camer este gravă. în
cearcă să smulgă articolul, dar 
blestemata de cheiță a știut ea ce 
face. Cineva întreabă :

— Te-ai necăjit, Camer ? Păi, 
taică, așa-i cind ziua de muncă 
începe la tine la 7,25, iar la noi 
la 7.

Așa a debutat postul utemist 
de control de la uzina „Gh. Dimi
trov44 din Arad. Am auzit pe ci
neva spunînd: „Ce dracu, dom-le, 
chiar pentru un fleac de cîteva 

brninute ?....** Cîteva minute.... ele 
Fpot aduce pagube mari sau suc
cese deosebite. De aceia postul u- 
temist de control a socotit nece
sar să se ocupe de această pro
blemă.

Stima colectivului, încrederea— 
nu vin de la sine. Principialitate, mai rău. Acum, un articol poate
cunoașterea problemelor, analiza w * ' *
lor profundă, iată ce caracterizea
ză pe membrii acestui post de 
control. Chestiunile de care se 
ocupă ? Productivitatea muncii 
îndeosebi. Cînd se nasc probleme 
deosebite, atunci și acestea sînt 
oglindite la gazeta „Vorbește 
postul utemist de control44.

L-am cunoscut pe responsabil. 
Prezentarea a fost scurtă.

— Rusu Vasile — lăcătuș scu- 
lier.

Peste cîteva clipe Rusu s-a scu
zat : „m-așteaptă lucrul44. Mi-a 
pus în brațe un dosar și caietul 
de sarcini și a plecat. Răsfoiesc 
dosarul. îmi notez :

ENCICLOPEDIE
I Apa. Varianta — ieftin ca apa. 
Cu toate acestea nu avem cu ce 
ne spăla pe mîini. Dacă conducta 
nu se repară, atunci nu știu cum 
se vor spăla pe mîini cei ce poar
tă răspunderea.

Bec. Becurile sînt bune pentru 
iluminat. Cind sînt arse nu folo
sesc la nimic, cum este cazul celor 
trei becuri de la mașinile de fre
zat.

Spițe. Se folosesc la roți. Cele 
mai multe spițe le are roata de 
la bicicletă. Spițele se confecțio
nează din sîrmă de oțel de 2,5 
mm. Cînd se lucrează la un ate
lier particular te costă bani. Cînd 
Vasiu loan și Popovici Llvlus le 
fac în atelier, nu-i costă nimic pe 
ei... costă uzina.

O însemnare de pe colț îți a- 
♦rage atenția că acesta-i rezulta-

tul unui raid. îmi notez — raid— 
una din formele de mundL 

întorc fila. Plugușorul. Urare 
tradițională, dar nu așa cum o 
știm noi de mici copii. Ascultați 
o mică parte;

Sus pe la funcționari 
nu se petrec lucruri mar! 
Sînt lucruri mai mărunțele 
să amintim și de ele. 
Cind deschizi ușa de sus 
și în birou ai ajuns 
Te întrebi mirat, bădie: 
E birou — sau bucătărie ? 
Minați măi, hăi, hăi! 
Vezi aicea sus pe sobă 
Cratițe, oale cu ciorbă 
Și mai vezi și păhărele 
Ceaiuri calde și cafele. 
Te întrebi in legea ta 
E birou sau cafenea ? 
Minați măi, hăi, hăi. 
Indisciplina, lipsa de spirit 

podăresc, neglijența față de 
șini, adică, concret, factorii 
influențează productivitatea, 
țul de cost al produselor nu 
pă membrilor postului utemist de 
control.

Nimănui nu I se mai pare cu
rios că muncitorii virstnici vin 
la membrii postului și le comu
nică observațiile lor. Ba in ultima 
vreme aceștia cer cu hotărire să 
fie criticate și abateri făcute de 
unii care au trecut de anii tine
reții.

O privire în trecut dă imagi
nea drumului parcurs. In 1954— 
anul organizării postului, un arti
col satiric apărut la gazetă ducea 
uneori la conflicte, certuri, ba și

poet, dar iubește poezia, se pre
gătește pentru ea. S-am putut si 
nu spun aceasta, cu toată rugă
mintea lui de a păstra secretul.

Cam aceasta ar vrea să vă îm
părtășească din experiența lor 
membrii postului utemist de con
trol de la uzinele .Gh. Dhmtrov-- 
Arad.
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că nu transformă radical omul 
criticat, dar îl ajută să vadă că 
a greșit, îi propune ce să facă ca 
să se îndrepte.

Ce, parcă cu Ardeleanu a fost 
altfel ? Băiatul ăsta își lăsa ma
șina să meargă singură. L-au cri
ticat la gazeta postului. Raboto- 
rul Ardeleanu Dumitru a rîs. 
Fleac I L-au mai criticat odată și 
Incăodată. Azi cine-i printre frun
tași ? Ardeleanu...

A sunat de mult. Primul schimb 
și-a făcut datoria. Rusu Vasile a 
venit să mai lămurească cîteva 
probleme. Le notez.

Sarcinile sînt împărțite pe oa
meni. Bartoș Jenică se ocupă cu 
calitatea produselor, Forman Ka
rol cu economii, Vincze loan de 
practica ucenicilor etc. Lunar au 
loc ședințe de analiză și sarcini. 
Sînt și ședințe „extraordinare*4, 
cind se constată lucruri noi. In 
afară de raiduri, se folosește 
discuția cu oamenii și remedierea 
imediată a lipsurilor....

Un noian de fapte, de realizări. 
Caractere schimbate. Și totuși ar 
mai trebui adăugat ceva. Criti- 
cile se fac mai cu seamă în ver
suri. Cine scrie versurile ? Ti nă
rui Mustață Constantin. E neapă
rată nevoie de un asemenea om 
cu talent în ori ce post de control. 
El redactează plugușorul, poeziile, 
epigramele, „sfaturile medicului*4. 
E un reporter al gazetei „Vorbește 
postul utemist de control44.

Utemlstele E- 
lena Naumescu 
și Ioana Petre
scu împreună cu 
Dumitru Voine- 
scu laborant! la

uzinele „I.C.E.C.H.I.M.“-Du- 
dești verifică, cu ajutorul unor 
aparate speciale, rezistența, 
alungirea și grosimea fibrelor 
și plăcilor poliamidice.

Atenție, începe controlul. 
Plasele, cordoanele și poșetele 
care se vor confecționa din 
aceste materiale trebuie să fie 
frumoase și trainice.

Consfătuire 
la C.C. al U.T.M.

a avut loc la 
consfătuire pe
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Ciobanul

Ce vom vedeala Festivalul
zilele lui august, la Mos- 
se va desfășura cel de al

in 
cova 
V/-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților, desi
gur cea mai mare și mai im
presionantă sărbătoare a tine
retului lumii. Nu este tinăr in 
lume care să nu-și dorească 
fierbinte să fie unul dintre ze
cile de mii de pârtieipanți ce 
se vor tntilni in acele zile la 
Festival. Dar Moscova, cit e 
ea de mare și de ospitalieră, 
nu-i poate cuprinde pe toți.

tineretului din București
Miercuri 5 iunie

C.C. al U.T.M. o 
tară în vederea îmbunătățirii con
tinue a activității brigăzilor de 
tineret și a posturilor utemiste 
de control din industrie.

La consfătuire au participat 
responsabili de brigăzi de tineret 
și posturi utemiste de control, 
tehnicieni, ingineri, secretari ai 
organizațiilor 
întreprinderi.

Concluziile 
trase de tov. 
secretar al C.C. al U.T.M.

U.T.M. din mari

consfătuirii au fost 
Alexandru Kopandi,

Și tinerii din Capitala noas
tră știu bine acest lucru. Pen
tru ei, însă, comitetul orășe
nesc U.T.M. va organiza un

De vorbă cu tov. 
Dumitru Bejan 

prim secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M.-București

Festival tn București, un festi
val care nu va avea, firește, 
grandoarea celui de la Mosco
va, dar care va fi astfel orga-

SforinAurel

Sobrietate
j

Prietenia este o mare de tăcere 
șl orice zgomot, dt de mic. Iți pare 
un marinar gălăgios șl beat 
ce, neatent, s-a prăbușit in mare.

M-al Întrebat odată: de cind slntem prieteni ? 
Și eu ți-am strins o clipă aceste aspre mîini 
care au sădit in mine, adine, prietenia, 
ascunsă cîteodată sub coaja unei plini.

Prietenia a trecut prin noi, 
și noi, flăminzii, n-o vedeam cum trece 
transfigurată-n gestul firesc al miinil care 
a Împărțit in două o piine neagră, rece.

Colacul de salvare-I de prisos. 
E greu cu valurile să se-ntreacă, 
fiindcă pe această mare sobră, 
oricine face zgomot, se îneacă.

tncit tinerii să petreacă 
zile sărbătorește. Pentru

nizat 
cîteva 
a căpăta amănunte în legătură 
cu acest festival ne-am adresat 
tov. DUMITRU BEJAN, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. București.
— Pregătirile pentru festival 

au început de mult, încă din fe
bruarie. De fapt, aceste pregătiri 
au fost împărțite în trei etape. 
Prima etapă — 1 februarie — 15 
iunie — este etapa pregătirilor 
în organizațiile de bază. In tot 
acest timp, tinerii din întreprin
derile și instituțiile din Capitală 
au căutat să ridice munca în 
producție, cit și via’ța de o'gani- 
zație, la un nivel cit mai înalt. 
Contribuția organizațiilor uteinis- 
te în îndeplinirea sarcinilor de 
plan a fost mare in această pe
rioadă. De la 1 februarie si pină 
acum, numărul brigăzilor U.T.M. 
de producție a crescut cu încă 
213, al posturilor utemiste decon
trol cu 119, al secțiilor și schim
burilor de tineret cu încă 41. 
Știind că numai organizațiile de 
bază fruntașe vor primi mandate 
pentru a trimite delegați la 
Festivalul de la Moscova efortu
rile tinerilor au sporit simțitor în 
această perioadă. In organiza
țiile U.T.M. de la uzinele ..Repu
blica44, „Mao Țze-dun“, „Electro
magnetica44. Combinatul poligra- 

z-___ C.F.R. Revi-
„Flamura Roșie14, 
Jilava** și fabrica 
„Gh. Gheorghiu- 

au obținut succese 
dacă munca lor va 
astfel, ei vor avea 
trimită delegați la

fic „Casa Scînteii* 
zie Triaj, 
„Bumbăcăria 
de confecții 
Dej“, tinerii 
deosebite. Și 
continui tot 
cinstea să-și 
Moscova.

Tot în această etapă, formații
le artistice de amatori își reîno- 
iesc repertoriul, își complectează

MODICA ȘERBAN

(Continuare tn pag. 4-a)

Tinerii hunedoreni 
în întîmpinarea 

Festivalului
Tinerii din regiunea Hunedoa

ra întîmpină cu noi succese in 
producție cel de-al Vl-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova.

In Valea Jiului, brigăzile de 
tineret au extras între 15 martie 
și 29 mai 10.800 tone cărbune 
peste plan.

La combinatul siderurgic Hu
nedoara brigăzile de tineret -de 
la furnale au topit între I ianua
rie și 29 mai, 5.950 tone fontă 
peste prevederile planului. Fur-na- 
liștii din brigăzile conduse de A- 
vram Culda de la furnalul nr. I 
și Alexandru Utiu de la furnalul 
rrr. 2. au obținut în luna mai o 
depășire a planului de 22 și res
pectiv 22,8 la sută. La oțelăria 
Martin, schimburile de tineret au 
elaborat între I ianuarie — 29 
mai. 246 șarje rapide. Economiile 
realizate în producție anul aces
ta de către brigăzile de tineret 
de la combinatul siderurgic Hu
nedoara depășesc suma 
2.700.000 lei.

♦ 

l

Stîna e așezată pe o vale, 
între două movile joase, la 
adăpost de vînturi, în umbra 
cîtorva salcîmi pletoșî. Per
deaua de stuf, corlățile de 
seîndură, fîntîna cu cumpănă 
și bordeiul cu acoperiș țugu
iat pe vreme senină, cînd în 
depărtări joacă înșelătoarea 
apă a morților, se văd bine 
tocmai din șoseaua Dormă- 
runtului, dar cînd se înnorea
ză și plouă, atîrnă deasupra 
lor ca un fum neguros și nu 
mai știi dacă ceea ce vezi e 
așezarea mocanilor sau o nă
zărire. Cind plouă, Bărăganul 
își strînge hotarele, rămîne ca 
o roată de pămînt în care lu
crurile nu mai au formă, se 
pierd în ceață, se culcă și 
stau așa pînă ce se sparg 
norii și iese iarăși soarele fă- 
clnd să seînteieze ierburile 
înalte și holdele vțrzi, deasu
pra cărora trec in zbor sto
luri de porumbei.

Ploua. La stîna gospodăriei 
colective din Dormărunt, în 
ziua aceea era numai Ion Chi- 
vu, un flăcău la douăzeci de 
ani, cu-n sfîrc de mustață pe 
care și-l răsucea gînditor în
tre degete, așteptînd să fiar
bă jinttța.

— Singur? — l-am între
bat eu, făcîndu-mi loc Intr-un 
colț, cit mai departe de dulăii 
care mă-întîmpinaseră cu 
trături îndîrjite. Nu ți-i 
să stai așa tn mijlocul 
piei ?

Ion Ohivu m-a privit 
rat.

— Da'ce-al vrea dumneata 
să fac ? Să mă duc în sat ? 
Apoi, dac-ar afla baciul Lă
cătuș că plec de*aicea poți să 
zici c-am pus cruce ciobăniei.

— înseamnă că e om 
baciu — mi-am dat eu cu 
rerea.

— Este — mi-a răspuns 
Chivu, da’ numai 
nărui, fiindcă nu-i 
mă nici călare. Cu 
băieții care-s duși 
oile se poartă așa cum tre
buie, nu ne zice nimica dacă 
muncim bine... Numai odată 
s-a supărat el, cind am adus 
cărți să citesc...

Ciobănitul, cum cred că vă 
închipuiți, e meserie cu bu
cluc. Asta fiindcă ziua colinzi 
izlazul cu turma dintr.o mar
gine la alta, fără să iei sea-

la
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clm-

mi-

rău 
pă-

Ion 
cu veteri- 
dai de ur- 
mine și cu 
acuma cu

ma la oboseală ,lar noaptea te 
culci afară, lingă foc, cu cil- 
nii alături șl ești mereu cu 
urechea ia pindă, fiindcă se 
poate să încerce lupii. Iar 
primăvara trebuie să ai grijă 
și de oile care stau să fele.

lată de ce baciul Lăcătuș, 
văzîndu-l pe Chivu că vine cu 
cărți la stînă, s-a făcut roșu 
de supărare și i-a strigat să 
le ducă îndărăt.

— Păi mi-e urît să tot fiu 
singur, i-a răspuns Chivu. 
Dacă citesc parcă trece vre
mea mai repede.

— Cînd ai c valul cu tine 
nu poate să-ți fie urît. II scoți 
de îa briu și cînți.

— Asta merge ziua, i-a 
răspuns chivu, dar noaptea 
ce să fac ?

Baciului Lăcătuș parcă nu-i 
venea să-și creadă urechilor 
De cînd se știa pe lume n-au- 
zise de-un cioban care să stea 
noaptea lingă foc să citească. 
E adevărat că te-apucă așa, 
cîteodată, urîtul — dar atunci 
n-ai decît să te așezi cu 
fața-n sus șl să numeri stele
le, să te uiți după cele care 
cad trăgînd pe cer o diră de 
lumină și să raci socoteala la 
ciți oameni au murit. Cu căr
țile nu-i nici o scofală, te fură 
somnul și nu mai știi ce se 
petrece cu stîna și nici dacă 
vine lupul nu-l simți.

Dar Ion Chivu cu nici un 
chip n-a vrut să se lepede de 
cărți.

— Bine l-a zis Lăcătuș — 
te las, dar vai de măiculița 
ta dacă te prind c-adormi. Iți 
leg terfeloagele de tălpi și le 
dau foc de-ai să urli să scoli 
in picioare toată cîmpia. Și să 
te duci pe urmă să te plîngi 
președintelui.

Dar Ion Chivu s-a ținut bi
ne cînd a fost de veghe. De-a 
simțit că-l cuprinde toropea
la. și-a înfundat capul în gă
leata cu apă și ochii i s-au 
limpezit iar. Baciul Lăcătuș 
n-a avut ce să-i facă. Ba mai 
mult, cînd s-a îmbolnăvit oda 
tă $i a trebuit să stea in pat 
cîteva zile, l-a lăsat pe el să-i 
țină locul la stînă. Atunci a 
avut loc o întîmplare de care 
Chivu nu vrea să vorbească, 
spunînd că nu și-ar mai adu-

i
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FĂNUȘ NEAGU

CLUJ (de Ia cores
pondentul nostru).

Așezat între două 
dealuri, pe firul unei 
văi ce merge multă 
vreme mînă-n mină 
cu drumul de țară ce 
leagă Năsăudul de Bi
strița, Prislopul este 
o așezare cu oameni 
harnici, blajini și 
mîndri.

Pe-o costișe, chiar 
în prispa satului, se 
ridică o casă nouă, 
din bîme, asemenea

tuturor caselor de pe 
plaiurile năsăudene.

Iat-o în fotografie. 
Este casa unde a 
trăit Liviu Rebrea- 
nu, unul din fiii iu
biți ai acestor me
leaguri, cel care le-a 
descris cu măiestrie 
in paginile romane
lor sale, mai ales în 
nemuritorul „Ion“. 
In semn de omagiu 
pentru scriitor, pentru 
dragostea ce-o nutrea

acesta față de ori
care țăran prislopean, 
aceștia au muncit cu 
sîrg pentru reconstru
irea casei în care a 
crescut veselul „dom
nișor Liviu44 priete
nul de joacă și năz- 
bîtii al celor mai 
vîrstnici.

Inaugurarea casei 
memoriale a avut Ioc 
zilele acestea într-un 
cadru sărbătoresc. In 
aceeași zi a avut loc 
și dezvelirea bustu
lui scriitorului.

Primul personaj din lumea tir- 
gului de la Obor cu care am 
făcut cunoștință a fost gălăgio
sul și deloc obositul prezentator 
al menajeriei Circului de stat. 
Modernizat — era înarmat cu un 
microfon — striga cit îl (Jieau 
plăminii: „Veniți să vedeți leul 
care cu o singură lovitură ucide 
boul...** Și pentru că i se părea 
insuficientă invitația pomenea și

cangurii, zebrele, maimuțele 
care pot fi văzute numai cu un 
singur leu. Băiatul punea mult 
zel In treaba lui. Dintr-o cutie 
de conserve a scos un -șarpe plă- 
pi nd pe care l-a apropiat de mi
crofon. Moderna invenție n-a im
presionat șarpele : acesta a ră
mas tăcut. Omul nostru n-a de
zarmat. A adus un urs care s-a 
dovedit mai sensibil la.., tehni-

TELEGRAME
Tovarășului

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

București
Vă rog să primiți cele mai vii 

mulțumiri pentru felicitările since
re și urările cordiale pe care mi 
le-ați adresat, atît mie cit și po
poarelor din Iugoslavia, cu prilejul 
aniversării mele.

Vă asigur că împărtășim și noi 
dorința de a vedea intărindu-se 
prietenia și colaborarea între po
poarele noastre pe care popoarele 
Iugoslaviei se străduiesc din tot 
sufletul să le

Cu această 
din nou urări 
ță lungă.

Tovarășului
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului 
de Miniștri

Republicii Populare Romtne 
București

al

realizeze.
ocazie vă adresez 
de sănătate și via-

Vă rog să primiți mulțumirile 
mele cele mai călduroase pentru 
felicitările și urările pe care mi 
le-ați adresat mie și popoarelor 
Iugoslaviei cu ocazia aniversării 
mele.

Relațiile de prietenie și de 
bună vecinătate între ambele noa
stre țări nu pot decît să folosea
scă eforturilor noastre mutuale 
pentru întărirea păcii și socialis
mului.

IOSIP BROZ-fITO IOSIP BROZ-TITO

că, scoțlnd niște mormăituri, pe 
semne, admirative.,.

Cinci tarabe cheamă pe ama
tori; de tir. Una poartă firma 
— , Șarete tir popular**. Cea de 
alături — ,,Tirul sportiv**. Fie
care. altă firmă, Cind la una din 
tarabe se înghesuie lumea, la ce
lelalte se intensifică reclama. 
Concurență! ^Zburătorul eiectric** 
atrage pe mulți amatori de nsen- 
zații tari**. Incontestabil insă ci 
cel mai mare succes U are ^i- 
dul curajului**. In toamnă se 
chema „zidul morfu**. Acum fir
ma e mai optimistă.^ Probabil 
ca să nu alunge pe cei slabi de 
inger^

Ca să-l vezi pe Tărzănică, o 
păpușă săltăreață minuiiă de'un 
păpușar neindemlnatec și sărac
cu duhul, dai doi lei. O călătorie ■ ceeași firmă citim insă 
in jurul lumii costă insă numai litere minuscule că cei doi artiști 
50 de bani. Călătoria o poți face 
cu ajutorul unor ilustrate așeza
te lnir-o cutie mlnuită de un bă- 
trinei care se laudă că a făcut 
ocolul Europei pe o bicicletă. Dai 
50 de bani ca să-i faci plăcere 
guralivului bătrînel.

Fanfarele concurează cu.., Ro
dion Hodovanschi, Strivii de 
trompete și tobe și de difuzoa
rele nemiloase, răzbate glasul 
intepretului „Clopotelor**. Puțin

(AgerpresJ

după aceea auzim obsedanta 
melodie din „Vagabondul** Au
zim, vorba vine...

Maria Lătăreț u și Vasile To- 
mazian sînt prezenfi ta tirg — 
ne asigură o firmă mare. Pe a- 

cu niște

sint prezenți.,. In miniatură, gra
ție unor păpuși care-i imită.

încotro? Trecem pe lingă „gon
dolele zburătoare**, călușeii și ce
lelalte distracții clasice ale Tir- 
gului Moșilor și ne apropiem de 
locul unde curiozitatea este so
licitată sub alt aspect: al schim
burilor comerciale. Căci Tirgul 
Moșilor «= comerț 4- distracții. 
Nu posed cifre care să indice 
exact proporțiile schimburilor.

Este însă suficient să privești 
un decor comun — căruțele ță
rănești încărcate cu trufandale 
și îmbulzeala de la magazinele 
de stat cu produse industriale.

Dar și acolo unde țăranii iși 
descarcă căruțele răzbate vocea 
băiatului de Pe podiumul mena
jeriei: „Cu un singur leu ve
deți...**.

Canguri din Australia, lei din 
Africa, pești din India.„ Exoti
cul abundă pe firmele strident 
colorate. Numai careva, lipsit de 
imaginație, lăuda o delicioasă 
brinză de Brăila, produsă la... 
B rănești.

M. RAMURA
Foto: D. F. DUMITRU

Turiști—așterneți-vă 
la drum!

* Turiștii din întreaga țară 
pregătesc pentru excursiile 
care le vor întreprinde vara _ 
ceasta. In așteptarea lor, nume
roase cabane au fost reparate, 
sute de poteci și drumuri de 
munte din masivele Gutin, Fă
găraș, Retezat, Ceahlău, din 
Munții Apuseni și altele au fost 
controlate și marcate din nou. 
Pentru dezvoltarea cunoștințelor 
turistice ale iubitorilor de excursii 
din Cluj, Tg. Mureș. Baia Mare, 
Oradea și din alte numeroase 
localități din (ară au fost orga„ 
nizate concursuri de orientare 
turistică iar la Turda, C/u/, Arad, 
Oradea și în alte orașe au fost 
inițiate cursuri pentru pregătirea 
viitorilor conducători de excursii.

Peste cîteva zile, profitînd de 
timpul prielnic cîteva sute de tu
riști din Capitală vot lup parte 
la excursiile organizate de C.C.S. 
la Muntele Roșu, cabana Cum- 
văna și în localitățile de pe Valea 
Prahovei.

Pentru săptămina următoare 
sînt proiectate excursii cu trenuri 
sneciale în localitățile de pe 
Valea Prahovei, în masivul Bu
ce gi, la Orașul Stalin și la caba
nele Cumpăna și Muntele Roșu. 
Sute de excursioniști vor putea 
Pleca pe litoralul Mării Negre, 
iar numeroși alții în Delta Du-

(Agerpres)
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Cum vă ajută arti
colele noastre in acti
vitatea practică de 
fiecare zi în uzine, la 
sate, universități 
și școli ?

C e părere aveți 
despre artico'ele noa- 
stre de schimb de ex
periență? Ce teme 
noi credeți că ar tre
bui să mai abordăm 
in legătură cu munca 
tineretului in produc
ție și la învățătură?

f
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înregistrate peste hotare
lllllllllllllllliilIMUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

LUCQETHJS

In vizită la Oficiul de brevete ți invenții
Un simplu birou... nimic mai 

mult: două mese, scaune, o că
limară, dosare... O firmă mică ro
șie, chiar în centrul Capitalei, pe 
bulevardul Bălcescu. Uneori treci 
pe lingă ea fără să o observi: 
„Oficiul de brevete și • invenții 
pentru străinătate de pe lingă Ca
mera de Comerț a Republicii 
Populare Romîne’*

Sute de fire — concretizate de 
fapt prin rodul creator ăl gîndf- 
rii romînești — leagă acest bi
rou de multe asemenea altele din 
zeci de țări străine.

Undeva intr-o fabrică sau tn- 
ir-un institut dș-ccrcetări^ un grup 
ție tehnicieni lucrează de ani și 
ani de zile la1 o invenție. Docu
mentația este gata, invenția a 
fost înregistrată. De multe ori ea 
are o valoare de importanță mon
dială. Oficiul de brevete se ocupă 
de înregistrarea ei peste hotare.

Știința romînească a dat ome
nirii' în diferite domenii, multe 
mijloace materiale de îmbunătă
țire și perfecționare a produce
rii de bunuri materiale, multe 
procedee legate de progresul me- 
dicinei. Astăzi, țara noastră co
laborează în domeniul brevetelor 
de invenții cu multe alte țări pe 
baza Convenției Uniunii Interna
ționale pentru Protecția Proprie
tății Industriale de la Paris.

Birourile de brevete fac intre 
ele un schimb de informare pri
vind aplicarea legislației și ju
ris prudenței în domeniul proprie
tății industriale.

In ultimul timp sosesc In plicuri 
multe înregistrări de brevete din 
Anglia, Belgia, Republica Ceho
slovacă etc. etc....

Curiozitatea — proprie nu nu
mai inventatorilor — te face să 
cercetezi unul din dosarele în
registrate.

Dosar 5010/41029 din partea 
departamentului Industriei Chimi
ce. Autori-. E. ILENl, I. SZABO, 
P. TOMESCU, ST. ANDRAS. 
Titlul invenției: Procedeu de fa
bricare a electrozilor grafitați 
prin unificarea fazelor de coacere 
și grafitare. Brevet în: Suedia, 
Polonia, Norvegia, Italia, R.F. 
Germană, Franța, Finlanda, R.D. 
Germană, Egipt, Brazilia, India.

Procedeul acesta prezintă nu
meroase avantaje: Fabricarea 
electrozilor grafitați, după ames
tecare și presare, comportă două

faze termice separate și succesive: 
coacere și grafitare. Prin inven
ția de față se reduc cele două 
faze termice la o singură operație: 
Electrozii grafitați se obțin As
tăzi intr-un singur cuptor, în 
continuare. Cum se face aceasta?’ 
Acesta este secretul... invenției, 
acesta este rodul unei munci in
tense' al calculelor și nopților ne
dormite, al curajului in tehnică 
care laolaltă dau țării noastre și 
tehnicienilor ei prioritate peste 
hotare.

Scurta înșirare a unora din in
vențiile înregistrate peste hotare 
ține locul oricăror considerații ale 
reporterului: „mașină de echili
brare cu cadrul electric**, t,mașină 
centrifugală de filai bumbac" 
„procedeu si aparat pentru mo
dulații de frecvență a radiațiuni- 
lor**, „obținerea unui îngrășă
mânt fosfatic prin calcinarea apa- 
titei cu clorură de sodiu și ni
sip** etc.

Avind în față aceste dosare, 
văzlnd numeroasele brevete inter
naționale, te cuprinde un senti
ment de mîndrie pentru tehnica 
și știința noastră care într-un 
trecut nu prea îndepărtat nu ocu
pa locul cuvenit, te cuprinde un 
sentiment de sinceră admirație 
pentru cei ce se străduiesc să des
chidă drum cuceririlor științei.

A. STARK

M
Aparatele complexe 

create de electronica 
modernă nu ar putea 
exista fără piese de di-1 
mensiuni miniaturale.

ZV URMĂ CU VEACURI
într-o piață a Bucureștiului

De multe ori trecftfn prin cen
trul Bucureștiului, dar nu întot
deauna ne dăm seama că aceste 
locuri erau umblate cu veacuri și 

■‘Veacuri în urmă.^
Tramvaiele, autobusele, auto- 

.mobjlele străbat astăzi străzi 
largi, deschise, pavate. Iată însă 
că, cu un veac și ceva în urmă, 
străzile mai erau încă acope
rite cu podine de lemn de sub 
care țîșrtea noroiul atunci cînd 
treceau pe ele caleștile boierești. 
Trotuare nu erau, iar felinare, au 
început să fie puse în București 
după 1821. Dar viața orașului se 
desfășura înainte; hotarele Bucu
reștilor se întindeau, iar în cen
tru se îndesau casele, atelierele 
și prăvăliile, iscîndu-se uneori din 
această pricină năpraznice in
cendii.

încă din veacul al XVII-lea, te
ritoriul actualei pieți 
Sf. Gheorghe — a 
viață intensă. 
Ateliere mește
șugărești, pră
vălii, umpleau 
aceste locuri ale 
orașului încă de 
pe atunci. 
Izvoarele tre
cutului nu ne 
siguranță nici 
rului și nici data de Înălțare 
a bisericii de la Sf. Gheorghe. 
Cu siguranță se știe, totuși, că 
marele dragoman al porții, Pa- 
naiotache Nicusios, a construit 
aci o bisericuță prin 1671—1673. 
Sînt însă unele probabilități ca 
încă cu un veac mai înainte să 
se fi ridicat pe locurile lăcașului

! lui Nicusios un altul. O cronică 
j păstrează amintirea unui legendar 
Dobru banul, presupus ctitor al 
acestui lăcaș. Constantin Brinco- 
veanu a rezidit In 1705—1706 

j bisericuța lui Nicusios rămasă in 
I parte neterminată. Potrivit croni
carului Radu Greceanu, biserica 

! ..foarte mică și întunecoasă**, 
care se găsea „in mijlocul tir- 

i gului“, pe unde trăia „toată ne-

1848 — fostă 
cunoscut o

gustorlmea", a fost înlocuită prin 
alta „foarte iscusită", cu „minu
nată tîmplă" și cu „pardoseală de 
marmoră". In preajma bisericii. 
Brincoveanu a ridicat un mare 
han și case egumenești.

La Sf. Gheorghe a văzut călu
gărul rus Ipolit Vișenski din 
Cernigov, vizitator al Bucureștilor 
prin 1707, o fastuoasă slujbă, în 
care boierimea a. apărut „îm
brăcată tot în aur", voevodul „în 
samure azurii", în timp ce chi- 
riarhii slujitori aveau îmbrăcă
mintea „din aur cu pietre scumpe 
cu mărgăritar". Alături de fastul 
domnesc și boieresc, călătorul rus 
trebuie să fi văzut orășenimea 
măruntă și harnică, care prin 
munca ei întreținea luxul celor pu
ternici și, în același timp, țesea 
zi de zi istoria orașului.

Puternicile ziduri, care încon-

ISTOK
dezvăluie cu 

numele ctito-

Cu privire 
la literatura

științifico-fantasticâ

Incendiul din 1847 — gravură

jurau hanul și biserica de la Sf. 
Gheorghe au folosit deseori drept 
adăpost mahalagiilor.
„Sfîntul Gheorghe, han ca cetate 
Cu’mpresurare de zid înalt,
Bolți • “................
Incit 
scria 
Pan 
lui.

In ______ ...... „
prima parte a secolului al 
XIX-lea, sub imboldul noilor for
țe de producție capitaliste, care 
pătrund din ce în ce în viața eco
nomică a orașului, înlăturînd eă- 
tușele feudale, dezvoltarea Bucu
reștilor ia un deosebit avînt. 
Aci, In inima orașului, se desfă
șoară o vie activitate. Străzile din

jur cu nume evocatoare în acea
stă privință (Cavafi, Blănari, 
Băcani, Lipscani etc.) atestă 
această puternică activitate eco
nomică.

înfățișarea nouă a pieții își are 
origina în cumplitul incendiu din 

1847, care dis 
truge hanul și 
biserica de la 
Sf. Gheorgne, 
A. Pann a evo
cat !n versuri 
sfîrșitul biseri 
oii și al hanului 

case

CIBERNETICA

două rînduri ’nfrumusețate 
ca dînsul nu era alt", 

în urmă cu un veac Anton 
despre hanul Brîncoveanu-

secolul al XVIII-lea și în

„CREERUL ELECTRONIC" 
A CAPATAT OCHI

Se pare că „talentele" mașinilor 
electronice sînt fără de sfîrșit. 
Unul din punctele slabe ale 
„creerilor" electronici era acela că 
nu știau să citească. De curînd și 
această lipsă a fost înlăturată prin 
punerea la punct a mașinii denu
mită E.R.A.

E.R.A. vede și citește la fel de 
bine textele imprimate ca și cele 
dactilografiate cu viteza de 240 
caractere pe secundă. Este ade
vărat că mașina n-a „învățat" încă 
să citească decît cifre, totuși 
poate înlocui cu ușurință pînă 
300 contabili.

Organizatorii acestei experienj 
au cerut prin presă unui mare n 
măr de persoane care doresc să 
căsătorească să răspundă la t 
chestionar tip : vîrsta ? talia ? gre 
tatea ? opiniile politice ? prefere 
paturi separate P sînteți copil unu 
cîți copii ați dori să aveți? etc.

După prelucrarea răspunsurile 
în memoria electronică a mașir 
au fost introduse 2500 de fiș 
După cîteva clipe, din mașină 
ieșit un răspuns: cuplul idei 
Barbara Smith de 23 ani și Joi 
Caran de 28 ani s-au declarat t 
acord cu Univac-ul 
sători in curînd.

Cel puțin așa ne 
zatorii experienței...

în două ceasuri, ard mii de 
Toate cenușe se prefac, cad. 
Tot Bucureștiu se’nflăcărase 
Căzuse parcă întreg în iad.

După 1847, hanul nu se mai 
face; doar biserica a fost reclă
dită pe zidurile vechi. In jurul bi
sericii, care adăpostește rămăși 
tele lui Brîncoveanu, s-a amena 
jat un mic parc. Aici se ridică sta
tuia fostului domn ucis de turci, 
evocînd trecutul unei părți din 
vechiul București. In fața monu
mentului se desfășoară tumultoa
să viața zi de zi a Capitalei noa
stre, veșnic tînără și în neconte
nită înoire și prefacere.

DAN BER1NDEI 
cercetător principal la Institu
tul de Istorie al Academiei 

R.P. Romîne

re-

ea
la

și se vor c

asigură real

MARIAJUL... ELECTRONIC
Unii întreprinzători s-au întrebat 

de ce n-ar putea folosi electroni
ca și ca intermediar matrimonial ? 
Și rezultatul este că mașina elec
tronică de calculat UNIVAC s-a 
văzut transformată de curînd în 
această nouă calitate.
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nu mai are nevoie de ochelari. 
La Spitalul Feroviar din Kursk 
tr» terminat acum tratarea pri
milor 15 pacienți. Rezultatele 
ânt foarte bune.

în cartea R.U.R. scriitorul ceh Karl 
Capek ne făcea să participăm la o ex
periență fantastică : făurirea oamenilor- 
roboți. Munca și viața roboților aprinde 
în ei seînteia conștiinței și robii meca
nici deveniți oameni, se revoltă împo- ___
triva creatorilor lor. Nu este greu să surprinzi aici un adevăr 
social, ideea iueyitabiljtății luptei oamenilor pentru eliberarea lor. 
Tehnica construcției oamenilor-roboți este un simbol și o con
venție. Autorul nu înpearcă să ne convingă ca știința va da po
sibilitatea'creării htior roboți vii.

Nici Huxley, în „Cea mai bună dintre lumi" nu are această 
pretenție. El folosește doar pretextul științific al creării oamenilor 
în eprubetă pentru a visa cu glas tare visul tuturor capitaliștilor 
a căror digestie esțe tulburată de revolte și greve.

„Sînt mulțumit că sînt alfa" 
„Sînt mulțumit că sînt betav...

Așa vorbesc oamenii visați de Huxley. Oamenii creați în epru- 
betă nu vor mișca un deget împotriva orînduirii care i-a creat. 
Ei sînt fericiți că sînt ceea ce sînt.

Oricît de diferite ar fi cele două cărți mai sus amintite, ca 
intenție și idee centrală, ele au o trăsătură comună: pretextul 
anticipației științifice și tehnologice pentru susținerea unei idei. 
Fie că este vorba despre proslăvirea și permanentizarea unei 
orinduiri, fie este vorba despre critica ei, anticipația nu este 
decît un pretext care asigură scriitorului un spațiu cît mai puțin 
îngrădit, de ceea ce este de fapt realitatea imediată.

Părăsirea actualității tocmai pentru a vorbi despre ea își gă
sește expresia și în călătoriile spre trecut sau viitor fie că ele 
se fac cu mașini de învins timpul fie mult mai simplu, mai 
direct și mai plin de neegalabil umor, ca în cartea lui Twain, 
care ne duce, fără vreun ceremonial deosebit, la curtea regelui 
Arthur. Unii scriitori folosesc pretextul științific ca pe o simplă

1

Ing. J. W.
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Triodele cu semicon

ductor! dețin recordul mi
niaturizării puțind încape 
150 de bucăți într-o lin
gură.
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firma germani ..Gntn 
dig- a fabricat • ca
meră de televiziune ol 
diametrul de S era. a că
rei primă utilizare este 
controlul conductelor.

MIOPIA 7.VV7A54

Savanții chinezi au descoperit 
anul trecut • nouă metod- de 
tratare a miopiei, presbiției s 
astigmatism ului cu ajutorai v* 
nui curent slab.

Modificând și perfr cțiooiod 
această metodă, ua grvp de 
medici de la Spitalul Feroviar 
din orașul Kur«k (L'-R-S-S-) as 
începu? să trateze afecțiune

noastre periodice 
(„Literatură-artă", „Din viața uni- 
versitară“, „Știință și tehnică", 
„Sport" și „Magazin")? Considerați 
satisfăcător acest mod de grupare 
a materialelor sau aveți alte sugestii?

Cc $1 de cc să citim
L L.

catapultă pentru a arunca oameni obișnuiți în viitoarea unor fe
nomene neobișnuite, realizînd astfel o tensiune puternică, o at
mosferă stranie sau pur și simplu groază.

Formele de fantastic-științific prezentate mai sus nu sînt însă 
singurele pe care le scoate la iveală analiza literaturii de acest 
fel. Pe V. A. Obrucev, omul de știință care împletește fantasticul 
cu cele mai stricte date ale geologiei ca în „Plutonia" nu-1 
putem încadra aici. Și nici pe Jules Verne. Verne nu privește, 
în nici un caz științificul ca pe un pretext sau ca pe o convenție 
literară. Ca un fizician curajos, care îndrăznește să treacă dincolo 
de ceea ce îi arată experiența, Verne extrapolează. El spune că 
este posibil, ce este realizabil pe baza legilor descoperite de 
știință pînă în anii săi. El este un inginer care n-are de răspuns 
pentru economicitatea imediată a proiectelor sale. în afară de 
aceasta, caracteristic atît la Jules Verne, cît și la unii precursori 
de-ai lui este că mecanismele și aplicațiile științifice sînt fie 
plasate în cadrul unei spejetăți mai bune decît cea contemporană 
cu autorul, fje că ajută doar, într-un fel sau altul, la îmbunătă
țirea condicilor de viață ale oamenilor.

Lipsa înțelegerii și a viziunii științifice a societății viitorului, 
necunoașterea legilor de dezvoltare a societății, îi limita pe cei 
mai mujți autori de literatură științifico-fantastică la utopie. So
cietatea visată de ei nu izvora firesc din cea contemporană lor, 
nu era nouă prin relațiile noi dintre oameni, ci o societate veche, 
căreia i s-au tăiat pur și simplu unele din trăsăturile rele : in
vidia. răutatea etc.

Cu aceste elemente prealabile aș vrea să susțin în cele ce 
urmează urțnatourele doua idei:

In primul rînd faptțțl că în epoca noastră, tineretul nostru 
constructor al unei lumi noi cere și are nevoie de o literatură 
științifico-fantastică care șă-i dea o imagine a viitorului societății 
omenești, iar în al doileq rînd faptul că aventura pentru aventură 
nu-și găsește nici '-o justificare chiar dacă mai găsește cițitori..

Epoca noastră este o epocă de participare entuziastă la cuce
ririle științei. Discuții despre cjclotroni, despre transistori și ter- 
mistori, despre ultima performanță în atingerea înălțimilor sau 
pe drumul către zero absolut, oa să nu mai vorbim despre noile 
fibre sintetice, sticlele flexibile, țesăturile plastice, ochelarii invi
zibili etc. 'se poartă acum începînd de la elevii claselor din ciclul 
I și II. Fantasticul științific circulă printre noi. El este expresia 
încrederii oamenilor în tehnologia întemeiată pe știință.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ADOPTĂ SISTEMUL 
METRIC

INDIA

Nw *-au notat decît 
xiificâri în frecvența 
și in ritmul respira-

Printre „darurile" cele mai | 
nefarte făcute de englezi In- | 
diei, se numără și sistemul de î 
măsuri și greutăți englez.

De curînd guvernul Indiei a ; 
ho țări t să adopte sistemul me- ? 
trie și această operație va ne ' 
cesita probabil 10—15 ani. |
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ORESTOV — Lumina 
rece

încape nici o îndoială că 
apropiat lampa lu- 
lua locul becurilor

Nu 
într-un viitor 
miniscentă va _ 
obișnuite cu incandescență. Atunci 
cînd lămpile „reci*4 se vor aprinde 
pe străzile orașelor în uzinele și 
locuințele noastre, atunci într-ade- 
vâr noaptea va fi transformată în 
zi după voia omului. In această 
broșură de numai 55 pagini auto
rul ne introduce într-un mod ex
trem de atrăgător în procedeele 
moderne de producere și utilizare 
a corpurilor luminiscente.

se prezintă ca o piesă complect 
terminată. Nici o mînă de om n-a 
intervenit în procesul de fabrica
ție. Aceasta este linia automată de 
mașini, una din multele linii auto
mate din uzinele Uniunii Sovietice. 
Cum funcționează mașinile și me-' 
canismele automate ? Care este 
deosebirea între ele și mașinile 
obișnuite ? Unde se folosesc cel 
mai des ?

Iată numai cîteva din numeroa
sele întrebări la care răspunde M. 
Vasiliev în cartea sa închinată oa
menilor și servitorilor lor — ma
șinile.

Dicționar
DAGUERKEOTIPIE : Proce

deu fotografic inventat de 
Daguerre, folosit pentru fixarea 
imaginilor obținute cu ajutorul 
unei camere obscure pe o placă 
de cupru argintată, sensibili
zată prin expunerea la vapori 
de iod ;i resensibilizată cu 
crom.

DEFECTOSCOP: Aparat fo
losit la descoperirea defectelor 
de material (variația structurii, 
fisuri, incluziuni, etc.) in piese- 
Ie de oțel.

DELICVESCENȚA: Proprie
tatea anumitor substanțe chimi
ce de a absorbi vaporii de apă 
din atmosferă la temperatură 
normala, dînd produși bine defi
niți sau soluții.

DENDROMETRU: Aparat 
> pentru măsurarea indirectă a 
înălțimii arborilor. Se bazează 

, de obicei pe relațiile trigonome
trice dintre unghiurile și laturi* 
le unui triunghi dreptunghra.

DIAFONIE : Efect al cupla
jului dăunător dintre două cir
cuite de electrocomunicații, care 
se manifestă prin faptul că sem
nele transmise pe unu) din cir
cuite devin perceptibile în apa
ratele de recepție ale celuilalt 
circuit (De pildă vorbind Ia te
lefon auziți o convorbire de pe 
un circuit învecinat).

DIATERMIE: Terapeutică 
cu ajutorul curentului electric 
de înaltă frecvență care varia
ză de la cîteva mii pînă la mi
lioane de perioade pe secundă, 
spre a evita reacțiunile nervi
lor, curent ce dezvoltă căldura 
în părțile bolnave ale corpului.

M. VASILIEV — Mașinile 
în slujba omului

O secție a unei uzine de auto
mobile. Intr-una din deschiderile 
halei se află un rînd de mașini a- 
șezate foarte aproape unele de al
tele. Pe prima mașină a acestei 
linii vin piese turnate, complect 
neprelucrate. Burghie, alezoare, 
zenchere, se apropie singure de 
bloc, din diferite părți, găurind 
orificii și tăind filete. De la ulti
ma mașină blocul este dus direct 
pe transportorul de asamblare; el

Galeria superstițioșilor

Științificul fantastic se găsește închis, ca în niște cutii cu 
comori din basme, în relațiile matematico-fizice. Iată un exem
plu : Din relații matematico-fizice s-a dedus posibilitatea existen
ței unui nou tip de gheață ; experimentatorii au obținut la zeci 
de mii de atmosfere gheață fierbinte, gheață de 200® C.

Și mai departe: Dacă ne referim la stadiul actual de 
ștințe și ipoteze despre nucleul atomic, dacă ne referim la 
relativității și în general la mecanica nouă, nu există vreo 
a fanteziei pe care să n-o atingă deducerile foarte logice

cuno- 
teoria 
limită

. _ _ , ce se
pot face. Este suficient să ne gindim la transformările și conse
cințele uluitoare pe care le cuprinde în germene sinteza primu
lui virus, descoperirea protonului cu sarcină negativă, fuziunea 
nucleelor de hidrogen etc.

Cînd vorbești astfel despre științificul fantastic, riști să ți se 
facă imputarea că faci o lamentabilă confuzie între literatura 
științifico-fantastică și cea de popularizare a științei; ca de 
îndată ce științificul devine mai mult decît un simplu pretext 
pentru a descrie viața, ai trecut cu bagaj cu tot din domeniul 
literaturii în cel al științei

Departe de mine gîndul să confund literatura beletristică cu 
cea științifică. Dramaticul, sensibilul, care caracterizează litera
tura, trebuie să caracterizeze evident și genul științifico-fantastic. 
Dar înseamnă aceasta că exprimarea unei idei științifice, pasio
nante trebuie exclusă dacă nu îndeplinește condiția de pretext 
și convenție așa cum au afirmat unii critici literari ?

Cred că fantasticul științific al ziditorilor lumii noi trebuie să 
se deosebească de fantasticul neștiințific sau antiștiințific tocmai 
prin această trăsătură; să dea oamenilor o imagine vie a posibi
lităților înscrise în știința actuală și viitoare, să descrie viitoarea 
condiție a omenirii ca un rezultat cert al dezvoltării firești a 
forțelor umanității și să fie tocmai prin aceasta un fantastic sem
nificativ. Cred că în primul rînd avem nevoie de o literatură 
științifico-fantastică de anticipație propriu-zisă, iar aventura tre
buie să servească și nu să fie servită de științific.

Cerințele literaturii noastre științifico-fantastice, ale făuritorilor 
unei vieți noi sînt desigur mult mai severe decît ale literaturii 
științifico-fantastice în general. De aceea primele încercări tre
buie considerate cu deosebită înțelegere, cu sublinierea a ceea 
ce este mugur- de nou și frumos, cu analiza justă a slăbiciunilor, 
în vederea îndrumării autorilor care au pornit cu curaj să răs
pundă unei cerințe evidente a societății actuale.

Nu este de pildă demn de subliniat că primul roman științifico-
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fantastic apărut la noi „Drum printre aștri" a fost una din cele 
mai eficace arme împotriva circulației clandestine a maculaturii 
fantastice, antiștiințifice și antiliterare ? Lucrarea a plăcut atît 
de mult tineretului nostru tocmai pentru că îndeplinește condiția 
de a fi trăsătură de unire între elementele pozitive ale științei, 
legile și datele cunoscute astăzi și viitorul fantastic al umanității.

Publicațiile npastre pentru tineret au fost asaltate de cititori 
cu cererea de a publica tot mai mult lucrări științifico-fantastice.

Au apărut colecția revistei „Știință și tehnică" și colecția „Cu
tezătorii" în Editura Tineretului. După părerea mea intenția edi
torilor de a da literatură științifico-fantastică n-a fost realizată 
decît într-o măsură ** 
științifică și efectul 
fantastice. Lucrările 
și Tehnică" sînt în 
este „Meteoritul de .............. ________ __
mejdie" de Ed. Jurist și L. Petrescu „Uraniul" de A. Rogoz și 
C. Ghenea.

Elementul științific este simplu pretext pentru aventură pro- 
priu-zisă obișnuită în „A 12-a variantă44 de L. Petrescu sau 
pretext pentru aventură neobișnuită, dar nesemnificativă ca în 
„Astriada" de Mircea Brateș.

Puține sînt lucrările originale apărute pînă acum în colecția 
revistei „Știință și tehnică" care își propun să schițeze aspecte 
ale viitorului omenirii așa cum izvorăște acest viitor din actuali
tatea științifică, iar realizarea artistică a lor este mult sub nivelul 
mesajului pe care-1 cuprind.

Locul pe care-1 ocupa în ansamblul tematicii Editurii Tinere
tului, literatura de anticipație științifică mi se pare încă cu totul 
necorespunzător ținînd seama de rolul pe care o astfel de lite
ratură îl are în formarea cititorilor acestei edituri.

în concluzia rîndurilor de față aș vrea să arăt că trebuie să 
dăm tineretului nostru literatură științifico-fantastică în care 
aventura se împletește cu ideea pozitivă și o deservește, o lite
ratură care să îndrume visurile de cuceritori ale tineretului către 
cel mai realist și cel mai fantastic teren, acela al miracolelor pe 
care le înfăptuiește știința sub ochii noștri, iar pentru aceste tre- 
buesc discutate esența, rolul și modalitățile ei de realizare de inte
grare a aventurii și a ideii pozitive în imagine literară.

MAX SOLOMON

insuficientă în raport cu setea de fantezie 
educativ al unei bune literaturi științifico- 
originale apărute în colecția revistei „Știință 
majoritatea lor povestiri de aventuri. Așa 
aur“ de O. Sava, „Uzina submarină în pri-
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ORIZONTAL î
1) Să nu treci pe 

sub... Obiect în care 
ghicitoarele pretind 
că ar citi viitorul.

2) A hotărî soar
ta cuiva (în limba
jul celor ce-și scui- 
pă-n sîn) — Fier 
vechi, socotit de 
unii cu noroc.

3) Coșmarul su
perstițioșilor—„Des
tinul" de la care 
misticii așteaptă to
tul.

4) Fenomen astro
nomic atribuit de 
inculți „vîrcolaci- 
Ior“. Cea „a no
rocului" se învîrtea 
altădată prin bîl- 
ciuri.

5) Gust. Rimele 
îi poartă ghinion.

6) Pe el, Grivei ! încerci — „no
rocul" — „Semnele" rele !

7) O buruiană cu pretenții de 
talisman. — Din arsenalul babei 
Hîrca.

8) Din nou. — Piaza rea a ogo
rului ! — Un adevărat „stop" pen
tru orice tentativă de traversare a 
străzii de către superstițioși.

9) „Ghicesc orice faptă... sau vi
itoare" zice „prezicătoarea" — 
Ghinion de... sticlă !

10) „Reușește" pasența ? —
Printre cărțile de ghicit — „Ma
dam Sybille, ghicește trecut, pre
zent și viitor, cafea, ghioc și bobi 
vizite 9—12".

11) A dori... noroc! — „Ghi
cește" vjitorul.

12) Un șarlatan în cearșaf. Pre
tins protector și aducător de noroc, 
Ia triburile primitive.

13) A se arăța I A se arăta în 
somn ! — Toba (!) antighinionistă 
a superstițioșilor.

dentului! (pl.) — Tudor Vladimi 
rescu.

3) Sistem do muncă cu „ghinion' 
— produce rebuturi. Superstiți 
(pop).( E = I).

4) Manifestezi bucuria — Ghi 
citul în cărți sau cafea, pentru ghi 
citoare (pl).

5) Babele „doftoroaie4* spun că 
dacă e „neîncepută" vindecă orie» 
rană sau boală. — Andrei Gh. Va 
silescu.

6) Ce ți-e scris! (sing) — Ne 
vinovate simboluri ale prostiei.

7) „Narocul" în carne și... fu
ningine 1 (pl.) — Piatră asemănă
toare agatului.

8) Elena Th. Oprescu. — Cuvin 
tul ăsta nu e greu ! Leac pentn 
uns (mold).

9) Cel cu numele de Păun ? 
fost un „ghinionist" celebru ! Țest 
mai scurt ! — Și (fr.).

VERTICAL î

1) Galeria celor ce cred în ursi
toare, ghicitoare, semne, pieze, 
vise, prevestiri, talismane, iele, 
stafii, vîrcolaci și alte asemenea 
născociri.

2) „Leac“ pentru unele ghinioa
ne ale șoferului. — Prevede viito
rul apropiat al elevului sau stu-

10) A „fi ursit" în limbajul popu 
Iar — Duh rău ipiaginar (se putea 
să nu-și bage și aici coada ?) 

" ți se ura „noroc41
Calitate pe care 
cărturareselor și 
bobi.

în misticismul

11) Prilej de a 
la strănutări — 
naivii o atribuie 
celor ce dau în

12) Incantație, 
unor orientali. — !n același loc.

13) Pun în practică — Un fleac 
căruia superstițioșii îi acordă — fie 
el „bun" sau „rău" — cea mai 
mare importanță.

Cuvinte rare : Avatar.



TINERI MUZICIENI
CINSTESC FESTIVALUL

Cu siguranță că ați cunoscut 
acea atmosferă caracteristică să
lilor în care au loc „producțiile 
de sfîrșit de an11 ale școlilor de 
muzică, balet sau teatru. Pe sce
nă — tineri ou mult elan, spon
taneitate, dar și cu „trac**, stîn- 
găcii, cu o trăire mai intensă a 
evenimentului primei apariții în 
public, decît a operei interpreta
te. în sală — un public special, 
apropiat prin numeroase fire de 
tinerii protagoniști, vibrează plin 
de căldură și duioșie alături 
de ei, mai mult decît de perso
najele întruchipate, de operele 
interpretate.

O asemenea atmosferă era fi
resc să o întîlnim și la recentele 
manifestări artistice la care au 
participat studenții și absolven
ții Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" și care au fost orga
nizate in cinstea Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studen
ților, Și era cu atit mai firesc cu 
cit alături de absolvenți cu o 
oarecare experiență scenică, do- 
bindită în cursul activității des
fășurate de pe acum la teatrele 
muzicale din țară (pentru care 
spectacolul constituia o probă de 
examen de stat) apăreau tineri 
muzicieni aflați încă pe băncile 
școlii.

Astfel în opera „Nunta lui Fi
garo** de Mozart prezentată de 
clasa prof. Panait V. Cottes cu la 
Teatrul de Operă și Balet, l-am 
reintilnit pe Dan lordăchescu in 
rolul lui Figaro. Tînărul nostru 
,,poli-laureat" și-a cucerit un 
prestigiu meritat nu numai în 
țară, dar și în străinătate. El 
unește calități muzicale frumoa
se, formate lp școala prof. C. 
Stroescu, cu un remarcabil ta
lent scenic (el a vrut chiar, mai 
întîi să se dedice scenei drama
tice și abia mai tirziu celei li
rice) conțină de pe acum ca un 
strălucit cintăreț de operă. El a 
mai jucat acest rol, în aceeași 
regie și era firesc ca și aceasta 
să contribuie la o distanțare sim
țitoare a sa față de ceilalți ar
tiști care sînt la „primele înce
puturi".

Dar nu chiar față de tot res
tul, întrucît Valentin Loghin, 
în rolul grădinarului Antonio, 
are o adevărată creație. Vocea 
sa mobilă, frumoasă, întotdeauna 
expresivă, jocul său nuanțat, in
teligent, plastic duc la contura-

rea unei Imagini pregnante care 
In ciuda proporțiilor ei miniatu
rale (rolul este episodic), se im
pune atenției spectatorului.

Un alt rol episodic a fost sus
ținut cu muzicalitate și vervă: 
rolul lui Bartholo (C. Gabor). 
Voci frumoase au vădit Emil Ro- 
tundu (contele) și Elena Dima- 
Toroiman. E. Rotunda are dezin
voltură scenică, vervă, mobilita
te, (citeodată poate, chiar iese 
din rolul de conte medieval), E. 
Dima-Toroiman, la primul ei 
spectacol de operă, a apărut pu
țin rigidă, poate și din dorința 
de a-i conferi personajului său 
„ținuta** aristrocratică.

Remarcabile apariții au fost 
Constanța Cimpeanu (Cherubi- 
no) și Georgina Tripa (Suzana) 
cărora le urpm ca, pe viitor, arta 
cintulul să egaleze la ele talen
tul scenic remarcabil. în vederea 
acestui lucru ni se pare că pro
blemele preciziei intonației tre
buie să le preocupe îndeaproape.

în rolul lui Basilio a apărut 
C, Ursache, iar in cel al Marcel- 
linei, lull a Boicu-Buciuceanu. 
Conducerea muzicală i-a aparți
nut lui Robert Rosensteck care a 
dirijat un ansamblu alcătuit din 
soliștii sus numiți, elemente din 
corul și baletul Teatrului de O- 
peră și Balet și orchestra stu- 
dio-ului de operă al Conservato
rului „Ciprian Porumbescu".

Conservatorul mai dispune de 
o orchestră, aceea a studenților, 
care a apărut în sala Ateneului 
R.P.R. sub conducerea dirijoru
lui Mircea Basarab. Cu siguranță 
că prezența în orchestra studiou
lui a unor profesioniști rutinați 
constituie un avantaj cert, dar 
orchestra nu s-a omogenizat 
încă, nu formează încă un 
tot unitar. Ori tocmai a- 
ceastă calitate am apreciat-o la 
orchestra studenților care, în cla
sa lectorului Mircea Basarab, s-a 
închegat, s-a cizelat, oferind as
cultătorilor (prea puțin nume
roși; ne întrebăm cine ooartă 
vina ?) clipe de autentică artă, 
în Rapsodia a Il-a de George E- 
nescu atmosfera de povestire ve
che de la început a fost creată 
de desfășurarea molcomă a ciu
tului viorilor pe pizzicatete bași- 
lor.

Din capul locului coardele care 
au realizat un crescendo frumos 
se dovediseră a fi remarcabile.

Rlnd pe rlnd am cunoscut alte 
calități ale orchestrei. La suflă
tori E. Guți (oboe), V. Roman 
(flaut I), M. Elena (corn en
glez) s-au distins prin interven
ții precise, nuanțate, plastice (nu 
vom uita atît de curînd contri
buția flautisteî la finalul simfo
niei a Vl-a de Schubert de pil
dă). în general se putea observa 
o atenție foarte mare (in ciuda 
unor mici inadvertențe) și in a- 
celași timp o dăruire plină de 
sensibilitate Ne aducem aminte 
că acum cîțiva ani o orchestră 
bună a studenților părea un vis, 
că apoi visul s-a înfiripat cu 
greu. Acum el s-a transformat 
în realitate.

Orchestra studenților a acom
paniat-o pe Maria Cristian (stu
dentă anul III) in concertul in 
la major de Mozart. Și în acest 
caz ansamblul a vădit bun gust. 
Cit despre solistă, ea s-a impus 
atenției celor care urmăresc pro
ducțiile conservatorului, con
cursurile de tineret, concertele 
de studio, ca un talent care se 
afirmă atît pe planul solisticii 
cit și al muzicii de cameră. >De 
astă dată. Maria Cristian a ctn- 
tat cu orchestra, pare-se nentru 
prima oară. Unitatea solisi-or- 
chestră era cit se poate de feri
cită. Pianista este muzicală, are 
o frază cursivă, simplă și expre
sivă și dispune de frumoase mij
loace tehnice. Nu încape îndoia
lă că, odată cu anii, concepția ei, 
însuși fondul ei sufletesc, se va 
maturiza și tălmăcirea concertu
lui de Mozart va prinde relie
furi noi. Un supliment de Scar
latti a întărit convingerea noa
stră că Maria Cristian reprezin
tă nu numai o frumoasă promi
siune, dar și un început de rea
lizare.

Manifestările muzicale ale stu
denților și absolvenților Conser
vatorului „Ciprian Porumbe seu" 
în cinstea Festivalului de la Mos
cova, au constituit noi prilejuri 
de verificare a lor, de confirma
re a drumului rodnic pe care 
se dezvoltă talentele muzicale la 
noi.

FR. SCHAP1RA

CIOB ANUL
(Urinare din pag. l-a) 

ce aminte de nimic din zăpă
ceala care a fost atunci ; dar 
se găsesc destui oameni care 
să-ți povestească ce s-a petre- —i ir   J:_4— —g jn-cut. Unul dintre aceștia 
suși baciul...

Era către sfirșitul lui 
lie începutul lui mai, 
Chivu a rămas să aibă 
de stînă. Intr-o zi, 
de seară, cînd s-au 
oile sub perdea, Chivu aflat 
în fața bordeiului, i-a chemat 
pe băieți și le-a arătat cerul 
cu îngrămădirea de nori în
tunecați de către miazănoapte.

— O să fie ploaie și furtu
nă — le-a zis el. Trebuie să 
băgăm mieii mai plăpînzi în 
bordei.

— Și noi unde să stăm ?
— Afară. O să ne găsim 

vreun adăpost mai ferit.
Dar mieii erau mulți și nu 

încăpeau in bordei. Ion Chivu 
a stat, s-a socotit și pe urmă 
le-a spus băieților să pună 
mina să întocmească un țarc 
pe una din movile și să-i pună 
și acoperiș. Au făcut rost de 
pari, au luat corlățile și s-aii 
apucat de treabă, lucrind iute, 
ca să isprăvească înainte de a 
porni furtuna. Intr-un ceas au 
dat treaba gata și au băgat 
mieii și o parte din oi aici, 
la adăpost. Odată cu căderea 
nopții s-a pornit și ploaia pe 
care Chivu o bănuise venind, 
după semne numai de el știu
te. Ploaia a ținut pină-n zori 
și a adus atita apă. incit va
lea era toată o baltă. Dimi
neața, ciobanii s-au pomenit

apri- 
cînd 
gHjă 

aproape 
adunat

c-un om călare, de la gospo
dărie, trimis la ei de preșe
dinte ca să afle ce pierderi au.

— Una singură, i-a răspuns 
Ion Chivu, ni s-a udat tutu
nul și n-am putut să fumăm.

Omul s-a simțit luat peste 
picior și s-a răstit la flăcău 
că n-are chef de glumit. Prin 
alte părți — zicea el 
aude că stînele au avut 
ferit din pricina ploii și 
tunii.

— O fi, i-a răspuns 
dar la noi toate sînt 
rînduială...

Cțnd să plec de la 
știu cum mi-a venit 
treb pe flăcău cite 
muncă are.

— La jumătatea lui mai V 
veam două sute cincizeci și 
patru. Acuma poate că-s mai 
multe. Mîine cînd mă duc în 
sat, c-avem o ședință U.T.M., 
am să aflu eu cîte-s cu toate
le. Dacă mai treci pe-aici, pot 
să-ți spun. *

— se 
de su- 
a fur-

Chivu, 
în bună

stînă nu 
să-l in- 
zile —
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Un necunoscut

10 ani dela înființarea 
Institutului de Studii 
Romîno-Sovietic

Institutul de Studii Romîno-Sovietic de la a cărui înființare 
se împlinesc 10 ani, constituie prin activitatea sa de informare 
și documentare, atît a cercetătorilor științifici cît și a cercu
rilor largi de intelectuali asupra realizărilor științei sovietice, un 
sprijin prețios pentru progresul științei în țara noastră și pentru 
justa ei orientare ideologică.

Institutul desfășoară o intensă activitate de elaborare a mate
rialelor documentare necesare. Astfel, Institutul elaborează și 
redactează un număr de 42 publicații periodice: „Analele 
Romîno-Sovietice**, în 15 serii, „Revistele de referate" în 14 
serii, „Probleme de muzică**, „Probleme de artă plastică**, Pro
bleme de teatru și cinematografie", „Kommunisl", „Voprosî 
filosofii** și altele, cu 348 apariții pe an.

In aceste publicații, cititorul găsește studii de specialitate sau 
referate asupra acestor studii, selecționate dintr-un număr uriaș
— peste 300 — de diferite publicații sovietice. Selecționarea se 
face pe baza interesului pe care studiile respective îl prezintă 
în condițiile concrete din țara noastră. De asemenea în „Ana
lele Romîno-Sovietice**, redactate de Institut, apar articole scrise 
de autori romîni, care oglindesc rezultatele obținute Ia noi în 
țară în urma aplicării unor metode sovietice, sau legătura între 
cercetările romînești și cele sovietice în aceleași probleme.

I.S.R.S. se ocupă și de studierea relațiilor istorice culturale și 
științifice romîno-ruse și romîno-sovietice. Asemenea studii apar 
regulat în „Analele Romîno-Sovietice**, seria istorie, urmînd să 
apară și în volume separate. Primul volum, cuprinzînd un număr 
de 14 asemenea studii, se află sub tipar și va apare în cursul 
acestei luni.

In afară de publicații, Institutul organizează în mod regulat 
conferințe publice și referate care urmăresc de asemenea să facă 
cunoscute unele rezultate dobîndite de știința sovietică și să înfă
țișeze diferite aspecte ale colaborării științifice romîno-sovietice.

Dar sarcina Institutului nu se oprește numai la aceasta. Insti
tutul desfășoară o muncă din ce în ce mai intensă pentru docu
mentarea cercurilor științifice sovietice asupra realizărilor obți
nute de știința din țara noastră.

In țară, Institutul are filiale în principalele centre universitare
— Cluj, Iași, Timișoara și Tg. Mureș — care ajută cadrele uni
versitare din aceste centre în documentarea lor cu material sovie
tic de care au nevoie.

Prin întreaga sa activitate, Institutul a dat un ajutor real nu 
numai cercetătorilor științifici, ci și cadrelor didactice, studenților 
și multor absolvenți ai institutelor de învățămînt superior, care 
după absolvirea studiilor lucrează în producție și au nevoie de o 
documentare științifică permanentă.

Munca noastră a dat rezultate bune în aproape toate dome
niile științei. Dar în cadrul unui scurt articol, este imposibil să 
înfățișăm chiar și parțial aceste rezultate.

La aniversarea a 10 ani de existență, colectivul de muncă al 
Institutului, conștient de deosebita importanță a sarcinilor ce-i 
stau în față, își ia angajamentul de a munci cu și mai mult avînt 
pentru a contribui la cunoașterea reciprocă a realizărilor științi
fice din U.R.S.S. și din țara noastră, pentru a contribui Ia întă
rirea prieteniei și colaborării dintre poporul romîn și poporul so
vietic.

Prof. GH. PIC
Director adjunct științifio 

al Institutului de Studii 
Romîno-Sovietic

ORAȘUL STALIN: colț pitoresc din Schel

Baschetbaliștii sovietici 
la București

Ieri după amiază a sosit 
în Capitală, venind de la Praga, 
reprezentativa de baschet a 
U.R.S.S., care se va întâlni dumi
nică cu baschetbaliștii romîni. 
Ne-am dus și noi pe aeroportul 
Băneasa să-i întîmpinăm pe renu- 
miții jucători, care au dus faima 
baschetbalului sovietic în lumea 
întreagă.

Reprezentativa sovietică numără 
12 jucători .(în paranteză nume
rele de concurs) dintre care Wald- 
manis, căpitanul echipei (4), Oze
rov (12), Studinețki (14), Zubkov 
(7), Semionov (10), Bocikariov (8), 
Lauritenas (11), Slonkus (6), Tor- 
ban (5) au participat la Olimpiada 
de la Mollbourne și Menașvili (13) 
Balabanov (3) Laga (9). Antrenor 
principal este S. S. Spandarian se
condat de G. T. Nikitin.

Ne-am interesat la tov. Spanda
rian în primul rînd ce s-a întâm
plat la Praga.

— Ieri seara (miercuri, N. R.) 
am întâlnit reprezentativa Ceho
slovaciei. A fost un meci greu. 
Cei care au deschis scorul au fost 
cehii, conducîndu-ne Ia un mo
ment dat cu 6 coșuri. Nu vă mai 

EMERICH

— Impresionanta carte 
de vizită a oaspejiior 

noștri —

ce entuziasm era printre 
Apoi jocul s-a egalat,

spun 
spectatori. * ,
pentru ca să terminăm prima re
priză cu 6 puncte în favoarea noa
stră. In repriza a doua s-a dat o 
luptă foarte dîrză, adversarii noș
tri au reușit să egaleze de două 
ori. în ultima secundă am marcat 
4 puncte cîștigînd astfel cu scorul 
67—63.

L-am întrebat apoi ce părere 
are despre jocul de duminică.

— Nu ne-am întâlnit de mai 
bine de — un an — mi-a răspuns 
tov. Spandarian. Cu toate acestea 
am urmărit în presă rezultatele pe 
care le-a obținut echipa dv. Acest 
lucru m-a convins că romînii și-au 
ridicat mult clasa de joc, ceea ce 
mă face să cred că ne așteaptă un 
meci greu.

La rugămintea de a transmite 
cîteva rînduri cititorilor ziarului
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Joi au continuat la Sinaia lu
crările consfătuirii pe țară a oa
menilor de teatru și dramaturgi
lor privind problemele dramatur
giei originale contemporane.

Cele 6 grupe 
s-au constituit 
consfătuire, au 
„Pe un pat de

ve®i
despre Braicllcs, 
Moscova și... Atena

L-am găsit pe antrenorul eme
rit Emerich Vogi la C.C.F.S., 
1 unde avusese o primă șe- 

■ dința la direcția de fotbal cu par- 
I ticiparea tuturor antrenorilor care 
se ocupă de reprezentativele noa- 

î stre de fotbal.
L-am rugat să-și spun părerea 

despre jocul primei noastre echipe 
la Bruxelles și Moscova.

„La Bruxelles, numai apărarea 
a jucat mulțumitor. Cu toate că 
din punct de vedere teritorial e- 
chipa a dominat majoritatea 
timpului, totuși ea n-a putut să 
fructifice nimic din cauza lipsei 

' de finalitate a acțiunilor de care 
au dat dovadă atacanții. Ozon și 
Ene au jucat mult sub posibilită
țile lor reale. Față de desfășura
rea jocului și din punct de vedere 
valoric, echipa noastră ar fi me- 

I ritat cel puțin un rezultat egal.
La Moscova, atit ca ansamblu, 

cît și individual jucătorii noștri au 
dat un randament mult mai ridi
cat decît în meciul anterior, 
cesta este un lucru deosebit 
important cu atât mai mult cu

A- 
de 
cît

de lucru în care 
participanții la 

analizat piesele: 
scînduri" de Ana

Novac, „Casa liniștită" de I. D. 
Șerban, „Ecaterina Teodoroiu" de 
N. Tăutu, „Doamna Chiajna" de 
Ion Luca, „Mîine începem" de 
I. D. Sîrbu și comedia „Omul 
sfințește locul" de Lascăr Sebas
tian și Silviu Georgescu.

în cursul după amiezii, au în
ceput lucrările plenarei consfătui
rii. Tovarășii Horia Deleanu, Mih- 
nea Gheorghiu, Teofil Bușecan, 
Andrei Băleanu, Szabo Lajos și 
Laurenfiu Fulga au prezentat 
dări de seamă asupra dezbateri
lor care au avut loc în cadru! 
grupelor. Lucrările consfătuirii 
continuă.

(Agerpres)
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DACA TOȚI TINERII DIN LUME
— Patria, înfrățirea între popoare T. 
Vladimirescu (grădină), G. Coșbuc 
(sală și grădină); ROMEO ȘI JU
LIETTA - Republica. București, Gră
dina Progresul. Gh. Doja: VOCAȚIE
— Magheru, Elena Pavel; FIICA MEA 
TRĂIEȘTE LA VIENA - Vasile Roal- 
tă, N. Bălcescu (sală și grădină). 
FLOAREA DE PIATRA — I- C. FrU 
mu. V. Alecsandri; PRIMUL PUNCT
— Lumina; CRONICA AMANȚILOR 
SĂRĂCI - Alex Sahia (sală șt gră
dină); AVENTURILE LUI ARTIOM- 
KA - Central. Maxim Gorki. Liber
tății: DRAGOSTE DE MAMA - Doi
na. Miorița, 23 August (sală și gră
dină); ORA H. complectate „Pe mun
tele Retezat” — Tineretului, Grivița, 
Volga; DISPĂRUT FARA URMA - 
Alex. Popov, Donca Simo (sală și 
grădină); URAGANUL - Cultural; ÎN 
TOIUL LUPTEI - Unirea (sală și gră
dină); CITADELA SFARÎMATA,( com- 
plectare ..Farmecul adîncurilpr” — 
Const. David; TRANDAFIRII LUI 
ALLAH — Flacăra: DREPTUL DE A 
TE NAȘTE T- T. Vladimirescu (sală).

PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI : 
Vremea se menține instabilă, cu cerul 
schimbător. mai mult naros ziua. După 
amiază tendințe de ploaie sub formă 
de averse. Temperatura _ staționară, 
noaptea va fi cuprinsă între 13—15 
grade, iar ziua între 24—26 grade. Vin- 
tul din sectorul vestic va sufla slab, 
pînă la potrivit.

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA: Vreme nestabilă și 
în răcire ușoară în nordul țării. Cer 
schimbător .cu înnourări mai accentua
te ziua In timpul după-amiezelor vor 
cădea ploi, sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice și grindi
nă, mai ales în jumătatea de nord a 
țării. Vînt potrivit din vest și nord- 
vest Temperatura în scădere ușoară 
în Ardeal și staționară în restul țării. 
Minimele vor oscila între 8—18 grade, 
Iar maximele între 20—30 grade.

Călcînd pragul am avut 
cu toții impresia că am 
pătruns în magazinul de 
antichități descris de Bal
zac. Senzațiile erau ne
lămurite, ochii ne alergau 
căutând un reper.

In stânga, pe un perete, 
o reproducere după Pi
casso. In dreapta, rîzînd, 
două măști. In fund, pe 
un scaun venețian, un 
gong. Sute de pahare, sta
tuete, decorații, bibelouri, 
oglinzi cu rame aurite și 
scrinuri sculptate în lemn 
greu.

Am atins în treacăt cu 
un deget un arabesc de 
cristal. Un sunet prelung, 
ca un vaiet, a fulgerat 
încăperea.

— Nu le tulburați som
nul. Dorm de veacuri !

In fața noastră apăruse 
el, omul despre care vreau 
să vă vorbesc și căruia 
nici măcar nu-i știu nu
mele.

încet, pe nesimțite, pre- 
luă conducerea grupului 
nostru. Era stăpînul do
meniului, acel care știa 
rostul și viața fiecărei bu
căți de sticlă sau metal. 
El era (părăsindu-1 pe 
Balzac) responsabilul ma
gaziei de obiecte de de
cor a Centrului cinemato
grafic Buftea.

— Un clavecin de a- 
cum 150 de ani... Lemn 
de China... Mina mește
rilor din Murano... Și a- 
cesta, telefonul de acum 
50 de ani.

Ne-am apropiat, cîțiva, 
de un serviciu de porțe
lan. Rezonanță fină, mar
gini filigranate.

— De Saxa 1
O piesă era spartă și 

lipită cu grijă. Reparația 
era proaspătă.

— Serviciul a fost folo
sit de curînd ?

— Da, la filmarea „Ci
tadelei sfărimate**.

Auziți, la filmarea Ci
tadelei... Parcă serviciul 
de porțelan era, dacă nu 
protagonistul filmului, a- 
tunci, cel puțin un actor 
de seamă, cu rol de întin
dere.

Trecu o pauză — grea 
pauză — și omul nostru 
șopti:

— Păcat... în film nu 
se vede. E în planul doi.

L -am privit mai bine 
pe magaziner. îndeletni
cirea lui modestă căpăta
se alte dimensiuni. Aveam 
parcă în față un adevărat 
regizor.

V. CONSTANTINESCU

Deși te scoli 
de dimineață...

De obicei, proverbul cu 
„cine se scoală de dimi
neață*1 are aplicații foarte 
potrivite pentru călători. 
Intr-adevăr, daca te scoli 
de dimineață, prinzi trenul 
care te duce — fie mai 
departe, fie mai aproape 
— indiscutabil acolo unde 
ai treabă. Și, cu cît te 
scoli mai de vreme, cu a- 
tît îți iei bilet mai repe
de, cu atît ești mai sigur 
că vei călători comod.

Pentru comoditatea că
lătorilor, C.F.R.-ul a in
ventat și a pus în func
țiune, încă cu multă vre
me în urmă, un sistem pe

cît de practic, pe atît de 
folositor: trenurile cu
locuri rezervate. Nici nu 
poate fi mai bine, în spe
cial pentru cei care au do 
făcut călătorii lungi și, 
deci, obositoare. Te duci 
mai devreme — adică cu 
cîteva zile înainte — la a- 
genția de voiaj, îți scoți 
biletul cu locul respectiv 
și nu mai ai nici o grijă 
— vei ajunge la destinație 
liniștit și odihnit.

Asta în principiu; în 
practică însă, nu totdeauna 
se întîmplă așa. Nu așa 
s-au petrecut lucrurile, de 
pildă, cu călătorii care au 
hotărît să plece din Me
diaș spre București în ziua 
de 24 mai a.c., cu expre
sul 22, la ora 23 și 33 mi
nute. Intrucîtva, întîmplă- 
rile prin care au trecut a- 
ceștia se aseamănă cu 
principiul arătat mai sus, 
dar numai pînă la un 
punct. Și-au luat bilete cu 
cîteva zile mai înainte, au 
venit la gară la timp etc. 
Punctul de unde încep deo
sebirile coincide cu urcatul 
în vagoane. Vagonul 2, 
locurile 35, 36, 37.... ocu
pate. Ocupate încă de la 
Arad, probabil, căci ocu- 
panții erau tare somnoroși 
și enervați.

— Ce vrei, domnule ? — 
a izbucnit chiar unul din- 
trei ei. Ești al patrulea 
care pretinzi că stau pe 
locul dumitale. Crezi că 
stau de plăcerea de-a fi 
deranjat din ceas în ceas? 
Am bilet doar!

Avea omul bilet, așa că 
nu puteai face nimic. Bi
let în regulă, eliberat de 
C.F.R.

Conductorul căruia că
lătorii i s-au plîns, indig
nați pe bună dreptate că

au plătit locuri rezervate... 
altora, a oftat adine, în 
timp ce pe față i se zu
grăvea o imensă tristețe :

— Vai de capul meu ! 
In fiecare stație — aceeași 
poveste... Parcă întreg ex
presul ar avea un singur 
vagon — vagonul 2 ! Am 
să vă duc în vagonul 1, 
acolo sînt locuri destule.

N-am putut trece însă în 
vagonul I decît ia prima 
oprire, la Sighișoara. Pînă 
acolo am avut vreme să 
reflectăm asupra întâm
plării, dar n-am putut a- 
junge la nici o concluzie. 
Oare cine-i vinovatul? Ca
sierul de la agenția de vo
iaj din Mediaș, casierul de 
la gara Arad, conductorul 
expresului 22, telegrafiștii 
care au transmis locurile 
libere ? Cum să se des
curce un biet călător oa
recare în această avalan
șă de responsabili ?...

In orice caz, lumină tre
buie făcută. Pentru că vi
novatul nu încurcă doar 
proverbele, ci pune într-o 
lumină nefavorabilă bunul 
renume al C.F.R.-uIui.

B. C.

Un întreg 
are cinci 
sferturi

Orice întreg are patru 
sferturi. Așa a fost de 
cînd e lumea și pămîntul. 
E un adevăr care n-are 
nevoie să fie demonstrat, 
îl învață copiii încă din 
școala elementară, îl apli
că oamenii în viața de 
toate zilele — la măsurat, 
la cîntărit, la...

Dar nu la gheață.

In Capitală cel puțin, 
o mare parte din vânzăto
rii de gheață știu că 
un bloc (deci un întreg) 
are cinci sferturi, iar a- 
tunci cînd este cald tare 
și se caută mai mult ghea
ța, chiar și... șase.

Dacă doriți să vă con
vingeți de acest adevăr 
cumpărați gheața de la 
centrul nr. 93 din b-dnl 
Stalin. Vînzătorul Paras- 
chiv Preda ți-o spune fă
ră nici o rezervă: „Cui 
i-ar conveni, frate, să pă
zească gheața numai pen
tru un salariu ?... S tați
nițel să înceapă căldurile 
alea mari și să vedeți 
cum o s-o mai 
N-o să aveți timp 
surat".

Aceste relatări 
numai adevăruri, 
te că n-au început căl
durile, gheața se termină 
uneori, și în special 
zilele de duminică, 
centrul nr. 93, foarte 
dimineață. In schimb 
vinde pe străzile 
rul centrului de 
chiar mai târziu, 
țeles, acum un 
costă în loc de 
1,50 lei.
Constatând toate 

în minte îți vin o serie de 
întrebări legitime. De ce 
organele comerțului, nu-i 
controlează și pe vînzăto- 
rii de Ia centrele de ghea
ță ? De unde au revînză- 
torii „la domiciliu** ghea
ță ? Cine le dă dreptul 
să încaseze pentru o cin
cime de bloc 1,50 lei ?

Poate organele Inspec
ției comerciale de stat 
vor soluționa și această 
problemă de matematica, 
aparent dificilă.

★ De curînd a luat sfîrșit cam 
pionatul de șah pe echipe al Insti-

l tutelor de învățâmint superior din 
Moscova. La turneul care a du
rat două luni au participat peste 

I 1800 de șahiști din 48 de institu
ții de învățămînt. Titlul de cam- 

i pioană a revenit echipei Univer- 
| sității de Stat „Lomonosov** care 
!a totalizat 113V1 puncte din 140 
I posibile. Pe locul doi s-a clasat 
echipa Institutului Energetic cu 
110 puncte.

★ Pe stadionul central „V. I. 
Lenin" din Moscova s-a disputat 
la 5 iunie, întîlnirea internațio- 
nflZd de fotbal dintre echipa Tor- 
pedo Moscova și cunoscuta echi-

I pă braziliană Bahia. Meciul s-a 
' încheiat cu scorul de 2—1 in fa
voarea fotbaliștilor brazilieni.

ir Miercuri s-a desfășurat la 
Bruxelles meciul de fotbal dintre 
echipeie reprezentative ale Bel
giei și Islandei, contând pentru 

' preliminariile campionatului mon- 
, dial (grupa II-a). Au cîștigat fot- 
’ baliștii belgieni cu scorul de 
8—3 (7—1).

★ Pe stadionul Tașmaidan din 
, Belgrad au continuat la 5 iunie 
i întrecerile din cadrul turneului 
1 internațional feminin de baschet 
! „Cupa R.P.F. Iugoslavia". Echipa 
I R.P. Polone a învins reprezertia- 
i tiva R. Cehoslovacă cu scorul de 
] 60—57 (30—37) în timp ce Fran
ța a dispus de R.P.F, Iugoslavia 
cu 48—38 (17—20).

trebuie să ținem seama de diferen
ța de valoare a adversarilor din 
aceste două jocuri.

In prima repriză a meciului cu 
U.R.S.S., o bună parte din jucă
torii noștri au jucat foarte timid. 
Acțiunile nu au fost închegate, 
mai ales, în ceea ce privește li
nia ofensivă. în schimb, în cea de 
a doua parte a întâlnirii, jucind cu 
mai mult calm, echipa a prestat 
un joc matur, atît în defensivă 
cît mai ales în atac. Aș vrea să sub
liniez în mod special contribuția 
excepțională adusă de Apolzan, 
jocul bun făcut de Ene, munca 
depusă de Călinoiu, Constantin, 
Zavoda II și prin aceasta nu aș 
vrea sa reduc cu nimic aportul 
celorlalți jucători în obținerea re
zultatului valoros.

Reprezentativa noastră are peste 
puțin timp o sarcină foarte grea. 
Este vorba despre prima întîlnire 
din cadrul preliminariilor campio
natului mondial de fotbal cu Gre
cia, la Atena. Această sarcină nu 
rezidă numai din valoarea fotba
listică ce reprezintă echipa greacă, 
ci și din condițiunile de joc : te
ren fără gazon, clima mai ridicată 
și in plus maniera de joc pe care 
o folosesc grecii. Aceasta ne-a fost 
arătată în meciul pe care l-au 
avut cu Iugoslavia; grecii se apă
rau in 7—8 oameni și se bazau 
numai pe contra-atacuri de mare 
viteză.

Forma arătată în ultimul meci 
de către reprezentativa noastră, ne 
dă dreptul de a fi optimiști și cre
dem că vom obține un rezultat fa
vorabil nouă.

Echipa noastră nu va suferi mo
dificări de cît în caz de forță ma
joră cum este, de pildă, înlocuirea 
lui Cacoveanu, care după cum se 
știe a fost operat de apendicită și 
nu poate juca".

nostru, tov. Spandarian, cu multă 
amabilitate, mi-a scris în blokno- 
tes următoarele: „Sîntem bucuroși 
că am venit la București și că ne 
vom întâlni cu baschetbaliștii Ro- 
mîniei. Această întâlnire va întări 
legăturile noastre sportive și prie* 
tenia dintre popoarele noastre. 
Urăm succes baschetbaliștilor voș
tri **.

Și acum, să vă spunem cîteva 
lucruri despre echipa sovietică. Re
prezentativa de baschet a U.R.S.S. 
și-a înscris numele pe locurile de 
onoare ale baschetbalului mondial. 
In ultimii 10 ani, ea nu a lipsit 
de la nici una din marile compe
tiții internaționale. Echipa sovie
tică a jucat cu cele mai vestite 
echipe în Asia, America de Sud, 
Australia și în majoritatea capita
lelor Europei. în aproape toate a- 
ceste întâlniri baschetbaliștii sovie
tici au obținut victorii de răsunet. 
La Olimpiadele de la Helsinki 
(1952) și Melbourne (1956) a ocu
pat locul II, iar la Campionatele 
europene de la Praga, Paris, Mos
cova și-a înscris numele pe locul 
I. Numai la campionatul european 
de la Budapesta din anul 1955, 
datorită faptului că au avut loc 
mari remanieri în echipă, reprezen
tativa sovietică s-a clasat pe locul 
ni.

Impresionanta carte de vizită pe 
care o au baschetbaliștii sovietici 
ne face să fim siguri că în prima 
partidă directă cu baschetbaliștii 
romîni (celelalte întîlniri au avut 
Ioc în cadrul diferitelor turnee) 
vom asista la o adevărată demon
strație de baschet, în 
gur, nu va lipsi lupta 
ținerea victoriei.

care, deși- 
pentru ob-

R. LUCIAN

ANCHETA,

Ce părere aveți 
despre rubrica de 
sport și cum ar 
răspunde ea mai 
bine cerințelor 
voastre ?

A fost stabilit programul Jocurilor 
mondiale universitare de la Paris

După cum se știe, între 31 august și 8 septembrie, la Paris va avea 
loc unul dintre cele mai însemnate evenimente sportive ale anului : 
Jocurile mondiale universitare la care se așteaptă participarea unui 
însemnat număr de sportivi-studenți din Europa, America, Asia și 
Africa. Zilele trecute, comitetul de organizare al Jocurilor a dat 
publicității programul de desfășurare a întrecerilor care vor avea 
loc la 7 discipline sportive după cum urmează : atletism • 5—8 sep
tembrie (după programul obișnuit al campionatelor europene) ; na- 
tație : 5—8 septembrie ; polo pe apă : 2—8 septembrie ; baschet : 
31 august—8 septembrie ; volei: (masculin și feminin): 1—8 sep
tembrie ; tenis : 1—8 septembrie ; scrimă : 1—8 septembrie (la toate 
probele pe echipe și individual).

Pe adresa comitetului de organizare a Jocurilor mondiale univer
sitare continuă să sosească zilnic noi cereri de înscrieri. Asemenea 
cereri au fost primite recent din pa rtea forurilor studențești din El
veția, R.P.D. Coreeană, Finlanda, R. P. Polonă, Iran, Irlanda, Pa
kistan și Islanda.

In sport, uneori și nenorocirile sînt bune...
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Sosirea lui N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov în Finlanda

HELSINKI 6 (Agerpres). - 
TĂSS transmite: Răspunzind in
vitației președintelui Finlandei și 
guvernului Republicii Finlandeze, 
la 6 iunie au sosit intr-o vizită 
la Helsinki, capitala Finlandei, 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
N. S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. N. A. Bulganin și N. S, 
Hrușciov sint însoțiți de : A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., N. A. Mihailov, 
ministrul Culturii al U.R.S.S„ ge
neral de armată 1. A. Serov, P. N. 
Kumikin, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior, general de 
armată M. S. Malinin, L. F. Hi- 
cev, membru al colegiului Minis
terului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.. F. F. Molocikov, șef de 
secție din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. și S. A. Afa
nasiev, șef de secție adjunct din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. Totodată la Helsinki a 
sosit Ecro A. Vuori, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Finlandei in U.R.S.S.

In gara centrală din Helsinki

pavoazată cu drapelele de stat ale 
Finlandei și Uniunii Sovietice au 
sosit pentru a-l intimpina pe 
inalții oaspeți K. A. Fagerholm, 
președintele parlamentului finlan
dez, primul ministru V. 1. Sukse- 
lainen, membri ai guvernului, O. 
Honka, cancelarul justiției, gene
ralul K. Heiskanen, comandantul 
forțelor armate și alte persoane 
oficiale.

Pe peron a fost aliniată o gar
dă de onoare a garnizoanei ora
șului Helsinki. La gară V. I. Suk- 
selainen, primul ministru al Fin
landei, și N. A. Bulganin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S., au rostit cuvintări.

După aceea N. A. Bulganin. N. 
S. Hrușciov, și persoanele care-i 
însoțesc au ieșit impreună cu oa
menii de stat finlandezi, care au 
venit in intimpinarea lor, in piața 
din fața gării. Zeci de mii de lo
cuitori din capitala Finlandei care 
s-au adunat in piața din fața 
gării și pe străzile care duc la re
ședința care a fost pusă la dispo
ziția lui N. A. Bulganin Și N. S. 
Hrușciov, au salutat pe oamenii 
de stat sovietici.

neamestecului reciproc în trebu
rile interne. Aceste principii ale 
coexistenței pașnice au creat con
diția necesară pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor de bună 
vecinătate dintre cele două state 
ale noastre

Urăm tuturor cetățenilor din 
Helsinki, tuturor prietenilor noș
tri mari succese și prosperitate.

Să se întărească și să se dez
volte prietenia sovieto-finlandeză!

(Texte prescurtate)

Uriașul ecou international 
al interviului acordat 

de N. S. Hrușciov
Ia dezvoltarea relațîflor econo, 
mice dintre atate. Ziarul „Kati- 
merinl" subliniază în titlu că 
„Uniunea Sovietică este gata să 
pășească înainte pentru rezolva
rea favorabilă a tuturor proble
melor internaționale importante".

O serie de ziare, printre care 
„Akropolis", repetă argumentele 

(răsuflate ale comentatorilor a-

Cuvîntarea lui T
Domnule președinte al Consi

liului de Miniștrii
Domnule membru al Prezidiului 

Sovietului Supremi
Domnilor I
In numele Republicii Finlande

ze am cinstea să vă salut cordial 
și să exprim marea noastră bucu
rie pentru că dv.. conducători ai 
Uniunii Sovietice — vecina noa
stră, afi acceptat invitația de a 
ne vizita țara.

Considerăm că această vizită 
este un eveniment de cea mai 
mare importanță tn istoria rela
țiilor dintre țările noastre. Acor
dăm o mare importanță faptului

Cuvîntarea lui
Stimate domnule președinte 

al Seimului I
Stimate domnule prim ministrul
Stimate domnule primari
Cetățeni ai orașului Helsinki I
Permiteți.mi, in primul rînd. 

să vă exprim sincere mulțumiri 
pentru salutările voastre, pentru 
primirea caldă, pentru bunele dv. 
sentimente de prietenie față de 
poporul sovietic. Primiți și din 
partea noastră cele mai cordiale 
salutări și cele mai bune urări

Am sosit la du. la invitația 
amabilă a Excelenței Sale pre
ședintele Republicii Finlandeze, 
domnul Urho Kekkonen și a gu
vernului finlandez. In numele 
meu personal, în numele lui Ni
kita Sergheevici Hrușciov, al prie-

I. I. Sukselainen
că tn zilele următoare vom avea 
posibilitatea de a vă arăta țara 
noastră și de a vă face cunoscută 
viața ei. Din punct de vedere al 
înțelegerii internaționale este im
portant faptul că conducătorii a 
două țări vecine vor avea posibi
litatea de a avea contacte per
sonale și de a le întări.

Vizita dv. a trezit un viu inte
res în țara noastră și regret că 
nu am putut include in programul 
dv. decît o mică parte din ceea 
ce au propus cetățenii finlandezi.

Domnilor, vecini buni, primiți 
salutul cordial al poporului fin
landez,

N. A. Bulganin
tenilar noștri care au sosit îm
preună cu noi, mulțumesc pentru 
această invitație care ne va da 
posibilitatea de a cunoaște mi
nunata dv. țară, talentatul și har
nicul dv. popor, ne va permite să 
ne cunoaștem și să ne înțelegem 
mai bine unii pe alții.

Vă transmitem dv.. cetățenilor 
din Helsinki, și întregului popor 
finlandez un salut din partea po
porului sovietic, care acordă o 
înaltă prețuire dezvoltării rela
țiilor de prietenie dintre țările 
noastre.

La baza relațiilor sovieto.fin- 
landeze stau principiile de neclin
tit ale respectării reciproce a su
veranității șl independenței de 
stat, a egalității în drepturi șl

In subcomitetul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare

LONDRA 6 (Agerpres).— TASS 
transmite : După cum se știe, în 
ședința din 5 iunie a subcomite
tului Comisiei O.NU. pentru de
zarmare au luat cuvîntul repre
zentanții Uniunii Sovietice, Sta
telor Unite, Angliei și Franței. 
Reprezentantul Angliei, Noble, 
s-a pronunțat Împotriva propu
nerii ca statele care dispun de 
arma atomica și cu hidrogen 
să-și asume obligația de a du 
folosi această armă.

Lulnd cuvîntul în ședința din 
5 iunie, V. A Zorin, reprezentan
tul Uniunii Sovietice, a spus 
printre altele: Sarcina Subco
mitetului este de a da un 
răspuns la întrebarea pe care 
o pun milioane de oameni: 
de ce să nu se renunțe la folosi
rea armei atomice?

Proiectul de declarație prezen
tat de guvernul sovietic, în pro
punerea sa din 30 aprilie, oferă 
o formulă simplă, clară și 
neechivocă pentru o astfel de obli
gație în primul rînd a puterilor 
care dețin arma atomică și cu hi
drogen. Guvernul sovietic propu
ne ca la această declarație să a- 
dere și toate celelalte state.

In cadrul subcomitetului s-au 
făcut obiecțiuni împotriva formu
lei propuse de Uniunea Sovietică. 
Acestei formule precise i-au fost 
opuse propuneri care, după con
vingerea noastră profundă, nu so
luționează problema. Esența a- 
cestor propuneri se reduce la 
faptul că ele lasă deschisă o por
tiță care dă oricărui stat dreptul 
de a aplica, după propria sa apre
ciere, hotărîrea cu privire la fo
losirea armei atomice și cu hi
drogen

Considerăm că nu se poate ad
mite situația ca lumea să poată 
fi tîrîtă într-un război atomic ca 
urmare a samavolniciei unui stat. 
Uniunea Sovietică este gata să-și 
asume obligația de a nu folosi 
arma atomică și cu hidrogen. 
Acum rezolvarea acestei proble
me depinde de celelalte state care 
dețin arma atomică și cu hidro
gen,

DELHI 6 (Agerpres). — TASS 
transmite: Opinia publică india
nă a primit cu mult interes con
vorbirea lui N. S. Hrușciov cu 
corespondenții societății america
ne de radioteleviziune „Columbia 
Broadcasting System", 
șurile lui N. S, Hrușciov 
comentate de cercurile 
locale șl in presă.

Ziarul „Amrita Bazar 
scrie într-un articol de 
este de acord cu declarația lui 
N. S. Hrușciov potrivit cărei a : 
prietenia între Uniunea Sovietică; TASS transmite: 
și Statele Unite va fi utilă și pen-» Potrivit relatărilor presei, trei 
tru alte țări. s societăți de televiziune din State-

Ziarul apreciază pozitiv faptul fie Unite — „Național Broadcas- 
că N. S. Hrușciov a arătat că “ ting Company", „American Bro- 
Uniunea Sovietică este gata să t adeasting Company" și „Colum- 
pornească In problema dezarmă-îbia Broadcasting System" — 
ril „fie chiar de la mic". ! și-au oferit serviciile președinte- 

ir ț Iui Eisenhower sau „reprezentan-
ATENA 6 (Agerpres].— TASSftului desemnat de guvern" fn 

transmite: Convorbirea lui N. S.f cazul end va dori să răspundă 
Hrușciov cu corespondenții socie-Jla problemele ridicate de N. S. 
tatii americane de radiote'.eviziu-ș Hrușciov tn convorbirea sa trans- 
— z-_i—u.-_ t>_—i—c.__ f jnjsă prin televiziune.

a ★
' WASHINGTON 6 (Agerpres]. 
— TASS transmite:

Secretarul Casei Albe pentru 
spre Im-problemele presei. Hagerty, a ae- 

j clarat că președintele Eisenhower 
' nu a acceptat propunerile socie- 
; lății ..National Broadcasting 
.Company" sau ale altor societăți 

a 
S.

Răspun.
sînt viu 
politice

Patrika" j mericani cu privire la ..manevra 
fond că > propagandistică a Kremlinului".

★
NEW YORK 6 (Agerpres]. —

.American Bro-

r*

1

>■%.

■

. .

ale

âi

ne „Columbia Broadcasting Svs-Z 
tern" se află în centrul atenției i 
presei grecești. Ziarele expun pe i 
larg propunerile lui N. S. Hruș-f 
ciov îndreptate spre slăbirea !n-T 
cordării internaționale, rp— '—. 
bunătățirea relațiilor dintre țări.' 
Ziarul .„Avghi* apreciază propu- ț 
nerile lui Hrușciov ca ..un nou! 
pas important pașnic". Presa sub-_ 
liniază în mod deosebit declara-1 de televiziune 
tu

americane de 
lui N. S. Hrușciov cu privire răspunde la interviul lui N.

Hrușciov.

Divergențe în S. 
cu politica față

NEW YORK S (Agerpres). — 
TASS transmite:

Problemele politicii S.U.A. față 
de Republica Populară Chineză 
continuă să ocupe un loc de frun
te in comentariile presei ameri
cane și tn declarațiile reprezen
tanților oficiali ai S.U.A.

In legătură cu aceasta este 
semnificativă declarația făcută 
de președintele S.U.A.. Eisenho
wer la conferința de presă din 5 
iunie. Acesta a recunoscut de 
fapt lipsa de ternei a actualei po
litici a S.U.A. In problema co
merțului cu China. Președintele 
nu a ascuns faptul că chiar fn 
Statele Unite există două puncte 
de vedere diferite’ în această pro
blemă.

Unii, a spus el, ae pronunță 
pentru interzicerea oricărui co
merț cu China și cu celelalte țări 
comuniste; alții sînt pentru slă
birea restricțiilor în comerțul cu 
China. Eu personal, a adăugat 
președintele, sînt de partea celor 
care se îndoiesc de utilitatea 
menținerii restricțiilor tn comer-

U. A. Tn legătură 
de R. P. Chineză
2M cu China, deși nu m-am pro

nunțat pentru anularea lor.
Această declarație a președin- 

(telul a stîrnit comentarii tnsufle- 
* țite în ziarele americane, care o 
■ consideră drept o dovadă a di- 
Jvergențelor serioase din guvernul 

■' S.LhA. în legătură cu politica a- 
mericană față de R.P. Chineză.

Corespondentul din Washing
ton al ziarului „New York He. 
raid Tribune" Donovan scrie că 
președintele Eisenhower, care tn 
esență s-a pronunțat la conferin
ța de presă din 5 iunie „pentru 
un comerț mai liber cu China", 
„a hiat probabil, atitudine tn a- 
ceasta problemă cu mult înaintea 
Departamentului de Stat; concep
țiile sale se deosebesc de vede
rile unor persoane oficiale..."

Comentatorul ziarului „New 
York Herald Tribune" Lippmann 
scrie că, deși „politica S.U.A 
față de China rămtne aceeași, 
concepțiile care stau la baza a- 
cestei politici au suferit o modi
ficare'.

La închiderea ediției

In Franța criza de guvern continuă
PARIS 6 (Agerpres). — La 6 

iunie Bourges Maunoury, repre
zentantul Partidului republican 
al radicalilor și radical-socialiș- 
tilor, care a fost însărcinat cu 
formarea noului guvern francez, 
a început consultările. In primul 
rînd el s-a întîlnit cu Edouard

Daladier, președintele grupului 
parlamentar al partidului său, iar 
apoi cu miniștri radicali, care au 
făcut parte din guvernul Guy 
Mollet. In* după amiaza aceleeași 
zile el s-a întreținut cu liderul 
partidului M.R.P. Pflimlin.

Se apropie Festivalul

Muit așteptatele zile 
Festivalului se apropie.

După cum vă este deja cu
noscut din materialele și in
formațiile publicate plnă in 
prezent, tinerii țării gazdă a 
Festivalului se pregătesc cu 
febrilitate pentru a creia con
diții optime desfășurării săr
bătorii tinereții.

Dar Festivalul e în pregăti
re nu numai la Moscova, ci 
pe toate meridianele globului 
unde trăiește și muncește tî- 
năra generație iubitoare de 
pace.

în însorita Brazilie sau Ita
lie, in măreața Chină sau In 
orașele insulelor britanice, îl 
Îndepărtata Indonezie sau în 
țara fiordurilor, în Africa cea 
nzagră sau în țara celor 1.000 
de lacuri, tineri diferiți la culoa
re. credințe religioase și poli
tice, limbă și.port, se pregă
tesc să aducă Ta Moscova so
lia lor de pace și prietenie.

Obiectivul aparatului foto
grafic a surprins cîteva as
pecte care ilustrează atmosfe
ra pregătirilor intense în ve
derea Festivalului.

Recent, în China a avut Ioc 
un concurs al grupelor de ar
tiști profesioniști (muzical și 
coregrafic). Laureații acestui

Recepția în clnsfea 
delegației Marii Adunări 
Naționale care vizifează 

R. Cehoslovacă
PRAGA 6 Corespondentul A- 

gerpres transmite:
Joi după amiază ambasadorul 

R.P.R. ta Cehoslovacia Ion Rab 
a oferit o recepție tn cinstea de
legației Marii Adunări Naționale 
a R.P.R„ care a vizitat R. Ceho
slovacă.

La recepție au luat parte, mem
brii delegației Marii Adunări Na
ționale a R.P.R., ta frunte cu tov. 
Gheorghe Stoica, membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
șt membru al C.C. al P.M.R. și 
conducători ai Partidului Comu
nist Cehoslovac și ai guvernului 
R. Cehoslovace i

In cursul recepției, au rostit 
toasturi ambasadorul R.P.R. Ion 
Rab, conducătorul delegației Marii 
Adunări Naționale a R. P. R„ 
Gheorghe Stoica și Zdenek Fier- 
linger, președintele Adunării Na
ționale a R. Cehoslovace.

!-----•------

Recepție la Paris 
in onoarea delegației 

oficiale romîne
PARIS 6 (Agerpres). — La 4 

iunie, ministrul R.P.R. ta Franța, 
M.. Bălănescu, a oferit o recepție 
în onoarea delegației oficiale ro- 
mine condusă de Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțului 
invitată de conducerea Tirgului 
din Paris. La recepție a partici
pat o numeroasă asistență prin
tre care: Maurice Lemaire, mi
nistru secretar de stat al Indus
triei și Comerțului, Daniel Ma
yer, președintele Comisiei de afa
ceri externe al Adunări) Națio
nale Franceze, J. Sarrail, rectorul 
Universității din Paris, Jacques 
Duclos, Waldeck Rochet, Marcel 
Servin, Georges Frischman, mem
bri ai Biroului Politic al Parti
dului Comunist Francez, Lucien 
Begouin, președintele grupului 
parlamentar de prietenie franco- 
romin, șefi ai unor misiuni diplo
matice și numeroase alte perso
nalități din lumea economică, co
mercială, culturală și științifică. 
Recepția s a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

BUDAPESTA. După o ședere 
de 5 zile în R.P. Ungară, în di
mineața zilei de 5 iunie a părăsit 
Budapesta delegația Partidului 
Comunist Francez, condusă de 
Raymond Guyot, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F.

MOSCOVA. La invitația Uni
versității de stat „Lomonosov** la 
5 iunie a sosit la Moscova o de
legație de profesori de la Univer
sitatea din Teheran. în frunte cu 
rectorul universității.

MONTEVIDEO. După cum a- 
nunță ziarul „Correio da Manha“, 
fiotrivit datelor Institutului brazi- 
ian de geografie și statistică, 

i populația Braziliei este de 61.5 
• milioane locuitori.

BELGRAD 6 (Agerpres). — La 
4 iunie a avut loc la Belgrad șe
dința Consiliului executiv al con
ferinței mondiale de energetică, 
Ia care s-a examinat problema ad
miterii Comitetului național de 
energetică al Republicii Populare 
Chineze ca membru al conferinței 
mondiale de energetică.

împotriva experiențelor 
cu arme nucleare

Tn tuli Bibliotecii centrale a 
Universității „Al. I. Cuza" din 
Iași a avut loc miercuri după- 
amiază o adunare publică de 
protest împotriva experiențelor 
cu arme nucleare. Au participat 
oameni ai științei și culturii, re
prezentanți al cultelor, oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile orașului, studenți, gos
podine.

Asistenta a ascultat cu interes 
conferința acad. Ilie Murgulescu, 
care a înfățișat acțiunea unită a 
popoarelor din toată lumea îm
potriva experiențelor cu arme 
nucleare, pentru Înlăturarea pe
ricolului unui război atomic.

Au vorbit apoi numeroși parti- 
cipanți la adunare; profesorii 
universitari Teofil Vescan, Gheor
ghe Alexa și Nicolae Calinicen- 
co, dr. I. Costinescu, preot Cons
tantin Nonea, vicarul Arhiepisco
piei Moldovei, Ștruî Gutt
man. șef rabin al cultului mo
zaic din Iași, Marioara Davido- 
glu, artistă emerită a R.P.R. și 
alții, care alăturîndu-se sutelor 
de milioane de oameni cinstiți de 
pretutindeni au cerut interzice

rea experiențelor cu armele nu
cleare.

In sala Teatrului de Stat din 
Orașul Stalin a avut loc miercuri 
ceara o adunare publică tn ca
drul căreia peste 1000 de parti- 
cipanți — romtni, maghiari, ger
mani — s-au solidarizat cu lar
gă mișcare mondială împotriva 
cursei tnarmărilor și au cerut in
terzicerea experiențelor cu ar
mele nucleare.

Despre pericolul pe care-l re
prezintă pentru întreaga omeni
re experiențele cu armele atomi
ce și cu hidrogen a vorbit scrii
torul Marcel Breslașu, membru al 
Comitetului national pentru apă
rarea păcii din R.P.R. Au luat 
apoi cuvîntul maistrul Florian 
NifuleScu. președintele comitetu
lui de luptă pentru pace al uzinei 
de tractoare .JErnst Thălmann", 
profesoara Marcela Arcan, pro
topopul ortodox Vasile Coman, 
muncitorul Ștefan Arș de la uzi
nele „Strungul", muncitoarea 
Ana Toth, de la fabrica „Parti
zanul Roșu" și alfii.

(Agerpres)

Lucrările celei de-a Il-a consfătuiri naționale 
asupra automatizărilor industriale

Lucrările celei de-a doua cons
fătuiri naționale asupra automa
tizărilor industriale organizată 
de Comisia de Automatizare de 
pe lingă Prezidiul Academiei R. 
P. Romine au continuat joi în să
lile Facultății de științe Juridice 
din Capitală. Oameni de știință 
și specialiști au dezbătut refera
te și au făcut demonstrații teo

retice tn cele trei secții de spe
cialitate.

In total în cele trei secții s-au 
prezentat mai mult de 40 refera
te, care au relevat modalitatea 
și perspectivele dezvoltării auto
matizării tn diferite ramuri ale 
industriei noastre socialiste.

(Agerpres]

INFOR
Anul acesta se împlinesc 140 

de ani de la prezentarea primului 
spectacol în limba romînă pe 
scena Teatrului Național din Iași 
cu piesa „Myrtil și Chloe”, de 
Gessner și Florian (prelucrare de 
Gh. Asachi).

Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romîne a autorizat Comitetul E- 
xecutiv al Sfatului Popular re
gional Iași să organizeze sărbă
torirea acestui eveniment.

Cu acest prilej tn zilele de 9 
și 10 iunie 1957 vor avea loc la 
Iași diferite manifestări culturale 
și se va deschide Muzeul memo
rial „Vasile Alecsandri" de la 
Mircești. ■ |

♦
Miercuri seara s-au înapoiat 

din Belgia soliștii romtni Nico
lae Herlea, Elena Cincu, Traian 
Popescu și Maria’ Voloșescu, 
care au participat la Concursul 
international de canto de la Ver- 
viers, precum și Radu Negreanu 
care a susținut acompaniamen
tul la pian.

Tinerii noștri artiști au obținut 
un mare succes Ia acest concurs. 
Baritonul Nicolae Herlea a fost 
distins cu Marele Premiu de O- 
noare, soprana Elena Cincu a ob
ținut premiul II, basul Traian 
Popescu premiul V, iar soprana 
Maria Voloșescu mențiune.

M A T I I
La comisariatele militare raio

nale (oraș) se fac înscrieri pen
tru concursurile de admitere In 
clasa Vlll-a la liceele militare.

Se primesc candidați care po
sedă certificatele de absolvire 
de 7 clase elementare.

înscrierile se fac plnă tn ziua 
de 28 iunie 1957, iar examenele 
de admitere încep In ziua de 15 
iulie 19Ș7

Se va da examen la următoa
rele discipline, din materia cla
selor a V-a, a Vl-a. și a Vl/-a:

— Limba și literatura romlnă 
(scris și oral):

— aritmetica, algebra șl geo
metria (scris și oral).

Pentru alte detalii doritorii se 
vor adresa la comisariatul mili
tar de raion (oraș) respectiv, 
care le va da toate lămuririle 
necesare.

★
Vineri 7 Iunie se deschide la 

Biblioteca Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea din Bd. Dacia nr. 28 o ex
poziție U.N.E.S.C.O. care cu
prinde reproduceri după desene 
și studii de Leonardo da Vinci. 
Expoziția este organizată de Co
misia Națională a R.P. Romine 
pentru U.N.E.S.C.O. și Institutul 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Cc vom vedea
la Festivalul tineretului din București

(Urmare din pag. l-a) lă, după care va urma o trecere 
în revistă a celor mai bune for
mații artistice din Capitală, cîș- 
tigătoare ale concursurilor raio
nale și a colectivelor sportive de 
tineret. Apoi, echipele de dansuri 
și colectivele sportive vor prezen
ta o mare demonstrație de genul 
celei pe care tinerii au văzut-o 
il>c?esîiva'lul de la București din 
1953 și pe care — desigur nu au 
uitat-o. Seara, pe estradele din 
Piețe și parcuri, 60 din cele mai 
bune formații artistice de ama
tori vor începe întrecerea pentru 
cucerirea pnmefor locuri. Zilele 
urmatoare bogate în acțiuni deo
sebite vor avea, fiecare, o temă 
centrală. Va fi o adevărată risi
pa de fantezie, talent și măies
trie, o paradă a celor mai bune 
torțe artistice și sportive ale ti
neretului bucureștean. Astfel, în 
ziua sporturilor se vor întrece 
cei mai buni sportivi din toate 
disciplinele. în ziua schimburilor 
de onoare și a activității obștești 
tinerii șe vz>ș strădui să obțină 
depășiri însemnate de plan, vor 
ajuta la strînsul recoltei, etc., în 
ziua tinerelor fete vor avea loc 
acțiuni în cinstea tinerelor fete, 
etc. Și astfel, tn fiecare zi, 
vor avea ]oc acțiuni tine
rești.. Simpla lor enumerare 
sugerează bogăția de manifestări 
Ia care tinerii bucureșteni vor 
putea asista.

închiderea’ festivalului orășe
nesc va avea loc duminică 11 au
gust, în aceeași zi în care la 
Moscova se va închide cel de-al 
Vi-lea Festival Mondial. încă de 
dimineață, tinerii vor putea să 
mearga să se distreze la serbări
le câmpenești ce se vor organiza. 
Dupa-amiază. formațiile artistice 
Ciștigatoare la concursul pe Ca
pitala vor prezenta programe in
teresante și atractive pe estrade
le din parcuri și piețe. Fac o 
mică paranteză pentru a preciza 
că premiile vor fi de Valoare: te 
levizoare, costume, instrumente 
muzicale, excursii în țară și în 
străinătate prin O.N.T. Carpați 
etc. Seara va avea loc tradițio
nalul carnaval care de data a- 
ceasta va fi mai frumos și mai 
bine organizat ca altădată.

— Mai avefi să adăugefi 
ceva la cele de mai sus ?
— Ar mai fi multe 

gat, dar acestea sînt 
despre care tinerii vor 
timp.

Deci, să așteptăm.

echipele pentru a participa la 
concursul pe raion și apoi, dacă 
vor reuși, la cel pe Capitală. A- 
ceastă etapă este în întregime 
consacrată pregătirilor.

— Ce.aveți să ne spuneți tn 
legătură cu acțiunile ce se vor 
desfășura In cea de a doua e- 
tapă?
— Cea de a doua etapă se va 

desfășura între 15 iunie — 1 iu
lie. In aceste zile, ta organiza
țiile de bază vor avea loc mici 
festivaluri. Fiecare zi va fi de
dicată unei acțiuni, astfel tacit 
tinerii să se distreze cit mai va
riat. Reușita acestor mici festi
valuri depinde desigur în mare 
măsură de felul cum comitetele 
U.T.M. din întreprinderi vor ști 
să le organizeze. Cu aceasta fes
tivalurile ta organizațiile de bază 
se vor termina și se vor intensi
fica pregătirile pentru festivalu
rile raionale, perioadă cuprinsă 
între 1 — 28 Iulie.

— Ce aveți să ne spuneți 
despre modul tn care se ... 
desfășura festivalurile raiona
le?
— Intre 28 iulie și 3 august, 

în fiecare raion din Capitala, ti
neretul va putea lua parte la un 
mare număr de acțiuni cultural- 
sportive. Vom oferi tineretului 
variate posibilități de folosire a 
timpului liber. Programul va fi 
bogat și vă asigur că gusturi 
dintre cele mai exigente vor fi 
satisfăcute. In ziua ta care la 
Moscova va începe cel de-al 
VITea Festiva] Mondial al Tine
retului, pe cel mai mare stadion 
sau teren sportiv din raion Va a- 
vea loc solemnitatea de deschide
re a festivalului raional. In după- 
amiaza aceleiași zile vor începe 
întrecerile intre formațiile artis
tice ale tineretului care vor dura 
pînă la 3 august. Cele mai bune 
ormații vor lua parte la festiva

lul orășenesc unde se vor inkece 
între ele. In această perioadă, in 
raioane vor avea loc demonstra
ții sportive și acțiuni cu caracter 
cu'.tural-distractiv. Sîmbătă 3 au
gust seara, vor avea loc în toate 
raioanele carnavaluri. Cu aceasta 
festivalurile raionale vor fi în
cheiate.

— Faza orășenească va 
desigur partea culminantă 
despre ea cu siguranță veți 
vea multe de spus...
— Festivalul orășenesc va 

vea o mare amploare. El va înce
pe duminică 4 august. Deschide
rea festivă se va face pe unul 
din marile stadioane printr-un 
miting al tineretului din Capita-

’ tineri din lume, ei își fixează 
din vreme itinerariul călăto
riei pe care o vor face la Mos
cova. Și dacă pe hartă distan
tele par mici, drumul ce-1 vor 
străbate va fi destul de lung. 
Dar ce contează ! Ei se gîn- 
desc la capitala tineretului lu
mii— Moscova, la Festivalul 
Păcii și Prieteniei.

Este deosebit de plăcut să 
primești amintiri din partea 
solilor tineretului lumii la 
Festival. Iată-I pe tinerii din- 
tr-un club al tineretului din 
Stockholm pre
gătind cadouri 
pe care le vor 
înmîna prieteni
lor din alte fări 
la Festival (fo
tografia 3).

concurs vor da spectacole la ,T O bogată ac- 
Festival. lată în prima foto- < fivitate artistică 

■ d(an.S1-l^ăVilOhr.-eX^?; '' desfășurat șl
tat de artiștii din Șanhai, care » Js n rx Z
va fi prezentat delegaților la ; tineri din R.D.G. 
Festivalul de la Moscova. .. în vederea ” 

Cea de a doua fotografie * tivalului.
ne face cunoștință cu tinerii , t fi 
americani Clare D. Jonson, V0l°grana

petă o scenă din baletul ce-1 
va prezenta pe estradele Fes
tivalului.

Un spectacol ? Deocamdată 
nu, e numai o repetiție. In 
veșminte pitorești, tinerele 
dansatoare de pe malul Nilu
lui vor forma la Festival un 
tablou viu și multicolor. Prin 
cîntec și gest ele vor face cu
noscute bogăția și forța su
fletească a poporului egiptean 
(fotografia 5).

După cum se vede, ta în
treaga lume pregătirile pentru 
Festival se desfășoară intens. 
E și normal. Peste puțin timp

doar, vapoarele, avioanele, 
trenurile pornind din Buenos- 
Aires, Singapore, Londra sau 
Pekin ti VOT purta pe delegați 
spre capitala tineretului lu
mii — Moscova.

—28 iulie. Gîndul tuturor ti
nerilor zboară deja către a- 
ceastă dată care marchează 
ziua deschiderii Festivalului. 
Ca un torent ce rupe zăgazu
rile, din mii de piepturi vor 
răsuna Incepind din acea zi 
cuvinte scumpe oricărui ttnăr 
din cele cinci continente „A- 
mitiă, drujba, paix, mir, 
friendship, amistad, peace, 
paz, pace".

Fes- 
In 
4: 

Martin H. Irons și Joseph A. i, teatrul regional 
Napolitano. Ca și mulți altl din Dessau re-*
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