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; NOSTRU
La deschiderea

sesiunii de la Colombo
a Consiliului Mondial al Păcii

Cercul plastic al Casei Pionierilor din Rădăuți șl-a ales un 
minunat loc de lucru, parcul orașului.

In fotogralie: pioniera Sanda Galan, concentrată asupra 
lucrului la o planșă.

IDiplomă
și Onoare

ponia etc„ cer să se pună capăt 
experiențelor cu armele de distru
gere în masă. Sesiunea de Ia Co
lombo a Consiliului Mondial al 
Păcii va însemna o nouă contri
buție in aflarea căilor ce pot duce 
la încetarea goanei turbate a înar
mărilor atomice și la încheierea 
unui acord pentru dezarmare între 
marile puteri ale lumii.

M. ZONIS

tea. Dar este greu de crezut că 
popoarele se vor lăsa înșelate de 
această nouă manevră a cercuri
lor imperialiste.

ÎNTREBARE : Care este contri
buția Comitetului național pentru 
apărarea păcii din țara noastră 
șl a comitetelor locale, în actuala 
campanie pentru împiedecarea ex- 
perîențelor cu armele atomice ?

RĂSPUNS : Dc la tribuna mon
dială a partizanilor păcii, de la 
Colombo, delegația poporului no
stru va putea anunța că poporul 
romîn se pronunță cu hotărîre îm
potriva experiențelor cu armele 
nucleare.

Străbat b-dul Bălcescu scăldat I 
Insfirșit în soare, urmărind circu- | 
lația vie, zgomotoasă a automo- < 
bilelor. Pierzîndu-mă în coloane- I 
le de bucureșteni grăbiți și tinere 
citadine ce-și dispută întîietatea 1 
în modă îmi propun pentru a nu ; 
știu cîta oară, să nu mă mai gin- * 
dese, cel puțin pentru cîteva cli- < 
pe, la stronțiu 90. Această oribi
lă substanță radioactivă extrem 
de toxică a devenit din păcate < 
extrem de... „populară" în ulti
ma vreme. După cercetările ca- ! 
meniior de știință, a reieșit că 
experiențele cu armele nucleare 
efectuate în ultimi ani în diferite 
colțuri ale lumii, au creat condi
ții pentru răspindirea prin curenți 
de aer sau de apă a unor boli ca: 
leucemia și cancerul osos.

O omenire întregă se ridi
că azi împotriva lui stronțiu 90 
și a acelora care încearcă să-i 
legalizeze apariția.

M-am oprit pe b-dul Bălcescu, 
colț cu str. Batiștel, în dreptul 
clădirii Colegiului avocaților pen
tru a lua un interviu tovarășu
lui C. Paraschivescu-Bălăceanu. 
membru al Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R.P.R. 
asupra actualei sesiuni de la Co
lombo a Consiliului Mondial al 
Păcii, despre unele aspecte ale 
luptei popoarelor pentru interzi
cerea experiențelor cu armele 
termo-nucleare.

ÎNTREBARE: Cum calificați 
actuala poziție a cercurilor agre
sive din occident, care opunin- 
du.se interzicerii experiențelor 

1 cu armele termo-nucleare, propun 
1 ca „remediu14 înregistrarea aces- 
1 tor experiențe ?
* RĂSPUNS: In lumea întreagă 
1 crește valul de proteste împotriva 
I cercurilor imperialiste care nu-și 
- mai ascund scopurile lor agresi- 
I ve : pregătirea unui război termo- 
[ nuclear. După consecventele pro

puneri sovietice depuse in subco
mitetul comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare, in vederea încetării 
experimentării armelor termo
nucleare. propuneri ușor de înde
plinit și pline de rațiune, omeni
rea iși dă limpede scama că înce
tarea experimentării armelor ato
mice depinde acum doar de ati
tudinea S.U.A. și Angliei. Dar 
cercurile imperialiste agită for
mula înregistrării experiențelor, 
cu alte cuvinte ei încearcă ca 
prin această înregistrare să lega
lizeze experiențele termo-nuclea
re, să legalizeze jocul cu moar-

Satelitul artificial sovietic, în timpul rotației 
sale în jurul globului, va avea întotdeauna par
tea superioară îndreptată spre pămînt. Razele so
lare (2), traversînd lentilele transparente (5) vor 
fi concentrate pe bateria solară (9), care servește 
pentru a încărca acumulatorii (10). Ca antenă 
pentru transmisiuni (11) va funcționa tubul axeî. 
vor fi probabil instalate următoarele instrumente: 
pentru studiul razelor „gama“ ; (4) aparat pentru studiul ra
diațiilor solare; (6) înregistrator al electronilor liberi; (7) în
registrator al razelor X; (8) măsurător de radiații magnetice; 
(12) aparat pentru studiul aurorei boreale și a razelor cosmice.

Datele recepționate de toate aceste instrumente vor fi înre
gistrate automat pe un tambur, care se va roti grație unui 
motor. Înregistrarea va fi efectuată printr-un punct de con
tact (15).

Satelitul artificial sovietic va servi unor scopuri pașnice, 
ajutînd la realizarea unor importante cercetări științifice în 
diferite domenii, în cadrul „anului geofizic internațional*.
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Pe satelit î 
(3) aparat f

cu lucrările 
curente

In legătură 
agricole

Odată cu îmbunătățirea vremii 
tn toată tara s-au intensificat 
lucrările de îngrijire a culturilor. 
Tn majoritatea regiunilor s-a ter
minat sau este pe terminate pra
vila I la sfecla de zahăr, floarea 
soarelui și cartofi. Realizări im
portante s-au obfinut în ultimele 
zile și la prășitul porumbului în
deosebi tn regiunile Suceava, 
lași. Constanța. București, Baia 
Mare și Ploești, Tn tntreaga fard 
prașiia I la porumb a fost exe
cutată tn proporții de 70 la sută.

In regiunile: Oradea, Bacău, 
Galați și Pitești, prașila I la po
rumb este tn Inttrziere.

Prașila a ll-a care se desfă
șoară intens tn toate regiunile 
s-a realizat In proporție de 50 la 
sută la sfecla de zahăr și de a- 
proape 30 la sută la floarea soa-

r
[ nai pentru apărarea păcii

din R.P.R.

Pretutindeni, în țară, mase largi 
de cetățeni se pronunță împotriva 
experiențelor cu armele nucleare. 
Au loc conferințe și adunări pu
blice. Pe adresa Comitetului na
țional sosesc numeroase moțiuni 
prin care muncitori din întreprin
deri, oameni de știință, artă și 
cultură, țărani, gospodine. își ma
nifestă atașamentul lor la lupta 
popoarelor împotriva armelor ter
mo-nucleare.

Intr-adevăr după cum se .$tie, 

tul femeilor democrate, A.S.I.T. și 
alte organizații obștești au pre
zentat declarații publice în care 
fac cunoscută solidaritatea lor cu 
lupta pentru încetarea experimen
tării armelor termo-nucleare. Cît 
privește tineretul, glasul său a 
răsunat în numeroasele adunări 
cerind să se pună capăt primei- 
dici atomice.

ÎNTREBARE: Cum apreciați 
rolul sesiunii de la Colombo a 
Consiliului Mondial al Păcii ?

RĂSPUNS : Sesiunea de la Co
lombo se deschide intr-un moment 
în care pericolul înarmărilor ato
mice s-a agravat. Un imens număr 
de oameni se pronunță pentru in. 
cetarea experiențelor nucleare care 
amenință grav sănătatea oame
nilor. Guverne, oameni de știință 
cu mare renume, parlamentari, or
ganizații obștești, asociații reli
gioase șl culturale din U.R S.S„ 
S.U.A., Germania occidentală, Ja-

De vorbă cu
[ C. Paraschivescu-

Bâlâceanu,
membru al Comitetului națio-

regiunile: 
Constanta, 
Autonomă

relui și cartofi, Tn 
Timișoara, Oradea, 
Suceava și Regiunea 
Maghiară, prașiia a Il-a este a- 
vansată la sfecla de zahăr, iar 
In regiunile Constanța, Timișoa
ra, Craiova și Hunedoara la 
floarea soarelui.

La bumbac, deși tnsămtnțarea 
s-a făcut cu întîrziere din cauza 
timpului nefavorabil, totuși pra- 
șila I a fost executată In propor
ție de 60 la sută.

Acum in întreaga țară se con
tinuă cu toate forțele prăși tul la 
porumb, sfeclă de zahăr, floarea 
soarelui și cartofi, stropitul viilor, 
stropitul culturilor de tomate, 
ceapă și castraveți, precum și re
coltarea plantelor de nutreț,

(Ager preș)

\
Combinatul chimic „I. V. Stalin14 din orașul 

Victoria a primit steagul roșu de producție al 
C.C.S... Organizația U.T.M. a combinatului a pri
mit diploma de onoare a C.C. al U.T.M.

cu premii și excursii — și ti 
invită și pe tinărul 
Și dacă băiatul nu 
procent de aer intră la ope
rația de cracare, risetele to
varășilor din sală U ustură 
și-i ridica ambiția.

In orașul combinatului, fe
restrele locuințelor sint lumi
nate seara pînă tlrziu. Pe bu
levardul Lenin, la o fereastră 
se opresc doi tineri.

— Mergem la Cătănescu ? 
Fac un „blitz**. Tu ești arbi
tru !

— Ce șah, frate? Mline — 
la club. Acum învăț pentru 
facultate.

Eugen Cătănescu e contro
lor tehnic. Alții, de la alte fe
restre luminate, sint laboranți, 
operatori, chimiști.

Uneori asaltul spre tehnică 
alternează cu nuanțe de gin
gășie. Soția lui Cătănescu e 
laborantă. Lucrează cu reac
tivi in zeci de țevi și balona- 
șe de sticlă. Reactivii o ascul
tă, Insă tuburile de sticlă prea

V. CONSTANTINESCU

i
De o parte și de alta a a- 

leilor liniștite străjuiesc con
ducte mute. Turnuri zvelte se 
ridică spre boltă și apoi se 
turtesc în butucănoase încă
peri. Iar conducte, 
supape și'~ 
muțenie că uneori 
suflarea.

Dacă prin absurd ai pătrun
de cu ajutorul unui tehnician 
tn prima conductă odată cu 
gazul metan, te-ai înspăimin- 
ta puțin. Metanul este dus să 
facă explozie, este accelerat, 
trintit, invîrtit în cicloane și 
scuturat In turnuri. Cind iese 
tn sfîrșit din strinsoarea de 
metal, metanul volatil nu se 
mai poate recunoaște: ma
terie solidă și lichidă.

Toate acestea le vezi cu o- 
chiul minții ca și tehnicianul 

\care-ți vorbește Aici nu iei un 
fier să-l stringi tn universal 
și să-l strunjești pînă ajunge 
la dimensiunea dorită. Ochiul 
tău supraveghează ce e pe 
dinafară, căci înlăuntru lucru
rile au un curs sigur.

Tehnica! Asaltul către ea 
este înțeles tn modul cei mai 
desăvirșit de lucrătorul chi
mist.

Un tînăr intră la școala des
calificare a combinatului, ln-\ 
vafă cît învață și abia cînd\ 
pașii îl poartă printre alam-\ 
bicurile moderne tși dă seama* 
că nu știe prea multe. ttVreau\ 
încă să învăț r* strigă el a-\ 
cum. „Te ajutăm** — îi răs-\ 
punde organizația U.T.M. Și\ 

i tn secții iau ființă niștex 
r cercuri originale, cu titlul 
/ „Iubiți tehnica**. Inginerii, oa-\ 
/ meni față de care tehnica arey 
. mai puține secrete, țin lecții,] 
J explică practic. Membrii birou- j 
Lrilor U.T.M. întreabă: cum < 
Wa mers a cincea lecție?... ( 

l-am antrenat bine la cursuri < 
k pe tineri ? Au venit mai i 

mulți?.,. Foarte bine, (
> Incet-tncet, operatorul chi-' 
j mist tși dă seama că este o- < 
b mul care are nu numai o < 
b muncă înaltă dar și o răspun-' 
b dere pe măsura ei. Tehnica e < 
b ca o minge — spune el. A-' 
b lergl s-o ajungi și, în clipa i 
b cind ai vrut să pui mina pe ' 
b ea, ai atins-o șl fuge înainte. ' 
b Răspunderea stă tocmai tn fa- 
) ptul de a ști să o faci să aler- 
i ge, de a ști să alergi pen- 
4 tru ea.
( Dar cind vreun chimist uită 
I de răspundere sau e mai som- 
J noros decît ceilalți, organi- 
î zațla U.T.M. Intervine și aici 
| șl-l stimulează. Ea inițiază 

astfel un concurs de felul ce- 
{ lui „Drumeții veseli** — dotat

robinete. 
liniște. E atita 

iți simți

acesta, 
știe ce

Se deschid

1
i

Festivități cu ocazia încheierii anului universitar
Cu acest prilej se vor desfă- valului Mondial al Tineretului și 

șura finalele campionatelor uni- J —**•- J- *<--------  ......
versitare și faza pe țară a tre
cerii în revistă a formațiilor ar
tistice studențești.

Aceste acțiuni vor fi îmbogățite 
prin prezentarea unor reprize de 
gimnastică alcătuite de studenți 

| și prin participarea în cadrul 
' unui turneu de fotbal a echipelor 
Akademik-Sofia, Spartak-Hradec, 
Kralove, Știința-Timișoara și Ști
ința- București.

Festivitățile de deschidere și 
| închidere a manifestațiilor spor- 
țtive și artistice consacrate Festi-

Studenților de la Moscova vor 
avea loc pe Stadionul Republicii 
din Capitală.

Duminică dimineața își deschid 
porțile ștrandurile Floreasca nr. 1 
și nr. 2, Izvor, Libertății și Obor 
din capitală. Doar ștrandul Tei 
și-a amînat deschiderea pentru du
minica viitoare.

Și anul acesta I.C.A.B-ul a luat 
din vreme măsuri pentru ca ștran
durile bucureștene să fie bine pre
gătite pentru primirea vizitatorilor.

Vizitatorii ștrandurilor do pe ma
lul lacului Floreasca au la dispoziție 
bacuri, vapoare, șalupe și bărci pen
tru a face plimbări de agrement

ștrandurile
Și la celelalte ștranduri — Tei, 

Izvor, 
făcut

Tot 
chide 
cului w _ ...____ _____
vor fi organizate excursii pentru 
vizitatorii ștrandului și pădurii 
Snagov. întreprinderea de tran
sporturi București a luat măsuri ca 
începînd do duminică 9 iunie să 
circule în fiecare zi de sărbătoare 
— din două în două ore — 8 au
tobuze care fac legătura între Ca
pitală și Snagov.

Libertății și Obor — s-au 
amenajări importante, 
duminică dimineața se dea- 
și ștrandul de pa malul la- 
Snagov. In tot cursul verii

PLAIURI MOLDOVENE (II)

I

(Continuare In pag. 2-a) j

ficncrafia dc mlinc
a teatrului romînesc

și 30 mal publicul 
a avut prilejul să 
desfășurarea fazei fi- 

1 de al doilea concurs

Intre 18 i 
bucureștean 
urmărească < 
nale a celui —____ _ _
al tineretului artistic din teatrele 
dramatice. Competiția a antrenat 
— atît în faza regională, cît și în 
cea republicană — tinerele forțe 
actoricești, regizorale și scenogra
fice — ce activează pe scenele 
teatrelor noastre. Rezultatele do- 
bîndite ne vor ajuta să consem
năm în cuprinsul acestor observa
ții condițiile în care se dezvoltă 
măiestria artistică a celor ce inli
ne vor deveni generația matură 
a teatrului romînesc. Numai în 
lumina acestei perspective ne 
vom Dutea da seama dacă con
cursul și-a îndeplinit sau nu ros
turile pentru care a fost instituit

Ca membru al juriului republi
can am avut ocazia să vizionez a- 
proape toate spectacolele și frag
mentele prezentate de teatrele 
dramatice participante la faza fi
nală a concursului. La capătul 

Icompetiției am putut trage con
cluzia că teatrul romînesc dispune 
do un tineret valoros, bine pre-

George Dem. Loghln
gătit tn școala noastră superioară 
de teatru, crescut cu grijă și in
teres de cele mai multe instituții 
teatrale. Această convingere 
mi-am cîștigat-o asistînd la re
prezentarea următoarelor specta
cole : Inspectorul de poliție 
(Teatrul de Stat din Baia Mare), 
Ultima generație (Teatrul Națio-

Citind rpectacolele care ne-au 
reținut în mod deosebit atenția 
în faza finală a concursului nu 
trebuie să ne închipuim că toate 
celelalte teatre care absentează 
din enumerarea de mai sus poar
tă răspunderi egale în munca de 
creștere și promovare a tineretu
lui. Poate n pus pe același plan 
teatrul de Stat din Galați, înzes
trat cu forțe tinere ce au strălu
cit prin talentul lor cu prilejul

Olgi Tudorache — artistă

însemnări pe marginea concursului 
tinerelului artistic din teatrele dramatice

nai din Craiova), Jurnalul Anei 
Frank (Teatrul Evreesc de Stat 
din București), Pogoară iarna 
(Teatrul Național din Iași), Spe
ranța (Teatrul Maghiar de Stat 
din Sf. Gheorghe), Așa va fi (Tea
trul Armatei), Montserrat (Tea
trul Maghiar de Stat din Timi
șoara), Căsuța de la marginea o- 
rașului (Teatrul de Stat Bacău) și 
Ulița fericirii (Teatrul Nottara).

Horia Popescu — regizor
_ Lucian Pintilie — regizor

decadei de anul trecut, cu teatral 
de Stat din Constanța, de pildă, 
care nu a primit de la înființarea 
sa și pînă astăzi nici atîția absol
venți cîți sâ-i poți număra pe de
getele unei singure mîini și aceș
tia nu dintre cei mai dotați ? Ho- 
tărit, nu.

Absența din faza finală a con
cursului a Teatrului de Stat din 
Galați este cît se poate de regre
tabilă și ea demonstrează regresul 
În care se află astăzi această in
stituție teatrală. In faza interre
gională a concursului teatrul din 
Galați a prezentat la Iași două 
spectacole: Nota zero la purtare 
și D-ale Carnavalului. Juriul a a- 
preciat ambele spectacole ca rea
lizări sub posibilitățile artistice 
ale teatrului. Cum vina insucce
sului nu o purtau tinerii care au 
muncit la realizarea spectacolelor, 
ci îndrumătorii lor, juriul a reco
mandat prezentarea în faza finală 
a unor fragmente din Nota zero 
la purtare. Recomandarea juriului 
avea în vedere posibilitatea de a 
se munci în intervalul de timp 
dintre cele două faze ale con
cursului la perfecționarea artisti
că a acelor scene ce ar fi putut 
pune în valoare talentul tinerilor 
actori ai teatrului din Galați. Con-

Pe linia Crasna-Huși
Călătorul care se respectă trebuie să facă tot ce-i 

stă în putință pentru a merge cu trenul, măcar odată 
în viață, pe mult vestita linie Crasna-Huși. Prin fe
restrele compartimentelor uzate vede dealuri do- 
moale, cafenii-verzi și sate desfășurate leneș pe 
aceste dealuri. Dacă are puțin noroc întâlnește și 
o deșcă bătrînă care, la răsăritul lunii îi va cînta 
cu înduioșare cazonă, zbîrlindu-și mustățile, refrene 
pentru uzul recruților de prin 1918;

Pe-alcea nu se trece 
Așa-i al nost* consemn 
De care se-nspăimîntă 
Trufașul Mackensen.^ Șt

La Crasna călătorul vede un nod de cale ferată; 
însă la Huși are ocazia să vadă elevi punctuali la 
cursuri; o piață bogată, cu niște ridichi de lună 
de proporții impresionante; un hotel aproximativ 
purtînd numărul 1; formația orchestrală a coope
rației executând-, spre deliciul tinerilor dansatori, 
ceva săltăreț intitulat pinguin-mambo ; restaurantul 
domnului Samy Zilberman unde se servește numai 
mîncare de casă, conform unei bogate liste de bu
cate scrisă cu creionul, la capătul căreia, după 
„drob de miel.............. 4,50 Ies* stă scris mare
„poftă bund* și autograful caligrafiat al patronului. 
Toate acestea nu spun desigur prea mult, pentru că 
pe acest traseu calatorul este grăbit să ajungă în 
altă parte. In orice caz i se face recomandarea ca 
la Huși să cină totdeauna noaptea, să ia o birjă al 

I cărui cal poartă clasicul cerc de lemn peste grumaz, 
' si închidă ochii, să aspire parfumul salcîmilor în- 
' Horiți târziu ți să asculte muzica trapului ușor, pe 
1 pietrele sonore, în tăcerea nocturnă. Este o volup
tate, sau în orice caz o dulceață puțin amăruie, 
greu de uitat.

Pe linia Crasna-Huși ajungi la Tîrzii, sat repre
zentativ pentru transformările pe care le-au adus anii 
aceștia. întovărășire și CAC.; Cooperativizarea 
complectă. Ulița mare urci dealul spre fostul conac 

| a! lui Costică Constantin, acum sediul gospodăriei 
colective „Flamura roșie**. La 1 martie anul acesta 

I s-au prăznuit șapte ani de la înființare, îmi spune 
președintele, al cărui nume are o rezonanță de e ou 
sidovenian — Ion Niculăeș. 11 privesc cu surprin
dere : țăran ? agronom ? Și una și alta, ca atîția 
alți muncitori ai pămîntului trecuți prin școlile agro
tehnice ; îmi arată carnetul de absolvire ,cu cali
ficativul „Bine** — iunie 1956. Cînd îmi dă relații 
asupra întinderii fostei moșii spune, după tipicul de 
veacuri: ,^ă-i fi dat ocolul călare, într-o zi înconju
rai jumătate**. Altul e limbajul, sec, cu altfel de 
profunzime, cînd vorbește despre realizările colec
tivei : „Fondul de bază al gospodăriei trece de un 
milion. S-a înzecit în acești șapte ani*.

— Sînteți, va să zică, milionari ? zîmbește că
lătorul.

— Sîntem (calm, liniștit, doar cu o undă vicleană 
în privirea veselă).

Ion Niculăeș amănunțește fără grabă, vădind fo
losirea curentă a cifrelor. Avem 650 hectare, din 
care 22 de vie și 14 de livadă — 9 plantate acum. 
Cum ne-a crescut averea ? Cînd am pornit, aveam 
zece perechi de boi și cîteva care, atît; avem azi 
18 perechi de boi și 2 autocamioane (un Csepel, 
un Molotov), 35 de vaci, 9 cai...

— N-ați avut cai la început ? îl întrerup. 
Președintele își încrețește obrazul, rîzînd în sine.

Kâroly Sinki — actor 
ducerea teatrului a chibzuit însă 
că e mai bine să abandoneze lup
ta și să se retragă din competiția 
de la București. O asemenea ati
tudine dovedește nu numai como
ditate, dar și lipsă de răspundere 
față de colectivul artistic pe de
plin îndreptățit să participe ală
turi de colegii lor din alte teatre 
la finala concursului.

Și fiindcă ne aflăm la capitolul 
muncii de îndrumare desfășurată 
de teatre în pregătirea concursu
lui, nu pot să nu subliniez insuc
cesul dobîndit în această direcție 
de Teatrul de Stat din Oradea 
(secția romînă) cu spectacolul Ti
nerețea părinților. Pe unul din 
interpreții principali din acest 
spectacol, și anume pe Ion Vîlcu, 
l-am mai văzut interpretînd rolul 
lui Stepan Reabinin la o produc
ție a Institutului de Teatru I. L. 
Caragiale. Cu acest prilej Ion

(Continuare în pag. 3-a)

8— Am avut un cal mititel și chior; umbla năuc 
peste cîmpuri. Acum cîtva timp încă îl mai țineam 
degeaba, fără treabă, așa, ca să ne aducem aminte.„ 

Dar îndată revine și continuă: avem 500 de oi, 
și nu aveam nici una, avem 30 de scroafe și 50 de 
porci de îngrășat, nu aveam nici unul, și tot pornind 
de la zero am ajuns să avem 153 de stupi, două ma
gazii cu capacitate de 80 vagoane, două grajduri 
pentru 100 de vite, două hale, o clădire pentru pre
lucrarea produselor lactate, un grajd, o fierărie, o 
magazie de alimente, două teascuri, pompe, butoaie, 
semănători de păioase, de porumb, pătule de po
rumb pentru 500 de vagoane, un cazan de țuică, 
mult, mult inventar... dar nici nu mai țin minte.

Ba ține minte tot, dar mă vede amețit și nu vrea 
să stăruie. Peste cîteva clipe, la o întrebare de a 
mea, avea să înceapă o nouă listă de astă dată cu 
produsele ce au retribuit ziua-muncă în ultimul an. 
Pe aceasta n-o mai transcriu ; totalul echivala suma 
de 30 lei. Unii, ca Ion Grosu sau Ion Crăciun au 
avut, cu familiile lor, peste 1.000 de zile ; numai vinul 
pe care l-au luat făcea vreo 5.000 lei. Fără colectivă 
Grosu ar fi murit de foame; acum o să-și mărite 
fetele... Nunțile în Tîrzii încep sîmbătă și se ter
mină marți. Dacă mai stai o zi, două, nu se poate să 
nu prinzi vreuna.

Afară, în fața sediului, pe iarbă, tăifăsuiau țăranii; 
ca muntenii lui Preda dinaintea fierăriei lui locan. 
Cu împunsături și aluzii, cu glume și dispute. Vor
beau despre timpul necesar construirii unei stîne 
și-l prețuiau fiecare; dumnealui este lăudăros; 
dumnealui, prea încet. Păi dacă o faci în cit zici, 
nu-ți mai convine. Zău ? Om trăi și-om vidA. Dar 
în zile-muncă la urma urmei, la cît e stabilit ? — 
Păi asta e, că nu s-a liotărît încă... La cîțiva metri 
mai încolo, Bulcea și Crăciun și alți tineri își fac 
teren de fotbal. Nivelează. Înjugă boii și cară pă- 
mîntul. li! Trii! In răstimpuri, spre odihnă, vin la 
Dumitru V. Mihalache, ajutorul de socotitor, băiat 
frumos și sportiv, să ceară echipament. — Da' tu 
de ce-ai stat P — Păi n-am fost la prașilă pe lotul 
Festivalului ? — Așa! Li se dă unora ghete de 
fotbal, altora mingea de volei; plasa e întinsă; 
bufnesc în minge palmele late, țărănești, lovind cam 
nereglcmentar, împins. Dar în sfîrșit, volei. Iar Du
mitru V. Mihalache, fost campion raional, joacă șah 
cu reporterul venit de la București și amîndoi sint 
foarte mulțumiți cu remiza.

Soarele lunecă peste dealuri, numărînd acoperișu
rile cu olane printre cele din paie. Oamenii își 
deschid aparatele de radio. La marginea satului, 
ceferistul scrie iarăși cerere către colectivă să-i 
tragă și lui electricitate la haltă; ce mare lucru! 
Bărbații urcă ulița mare spre sediul gospodăriei să 
mai stea de vorbă ; acolo coboară treptele pivniței, 
își afundă cana în butoi și beau liniștiți vinul roșu, 
nu prea tare. Consiliul de conducere ține ședință 
în biroul președintelui; aici lumea are planuri mari, 
deocamdată tainice; de colectiva din Tîrzii se va 
auzi însă în țara întreagă, nu peste multă vreme. 
Viața curge altfel, mai larg. In plină ședință, Ion 
Niculăeș, țăran și agronom, tși aduce aminte da 
căluțul cel chior — și zîmbește. Pînă acum de cu- 
rînd mai ținuseră căluțul care nu era bun de nimic { 
de nimic altceva decît să le amintească de unde au 
plecat.

ȘTEFAN IUREȘ
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ANCHETA NOASTRA
TINERI CITITORI,

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

1 Ce vă place și vâ interesează mai mult în ziar!
Cum vă ajută articolele noastre în activitatea practică de fiecare zi în uzine, 
la sate, universități }i școli ?
Ce părere aveți despre articolele noastre de schimb de experiență ? Ce teme 

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

. Cum vă ajută ziarul în desfășurarea unei vieți de organizație 
J educative și atrăgătoare? Ce ați dori să se mai publice în le
gătură cu activitatea organelor și organizațiilor U.T.M. ?

2
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tor

6

Ce ajutor vă dă ziarul în ridicarea nivelului politic fi ideologic ? Ce părere 
aveți despre calitatea fi forma actuală a materialelor de propagandă publi- 
de ziar ? Ce teme noi propuneți ?
Ce părere aveți despre paginile noastre periodice (,.Literatură-artă“, ..Din viața 
universitară", „Știință și tehncă", „Sport" și „Magazin") ? Considerați satisfăcă- 

acest mod de grupare a materialelor sau aveți alte sugestii ?
Ce părere aveți despre modul în care sînt tratate în ziar problemele de mo
rală, educație, cele în legătură cu folosirea timpului liber al tineretului? Zia- 

vă ajută suficient în informarea și în drumarea voastră în legătură cu manife-rul
stările culturale și artistice ?
~ Ce părere aveți despre felul cum oglindește ziarul situația inlernațio- 

nală ! Ce ați vrea să cunoașteți din viața tineretului din alte țări! Vă 
interesează articolele documentare despre diferite țări din lume !
Ce citiți în primul rînd în pagina externă! Doriți mai multe știri! Doriți 
mai multe comentarii!

*

s Ce părere aveți despre rubrica de sport și cum ar răspunde ea 
mai bine cerințelor voastre ?
Ce părere aveți despre înfățișarea grafică a ziarului (paginație, titluri, ilus
trație) ? Vi se par suficiente fotografiile publicate? Ce fel de fotografii ați9

mai dori ?
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rde la primul spectacol 
în limba romînă

Tn sala Teatrului Național „Va- 
sile Alecsandri” din Iași a avut 
loc simbătă dimineața o adunare 
festivă cu prilejul împlinirii a 
140 de ani de la prezentarea pe 
scena acestui teatru a primului 

; spectacol în limba romînă. Au 
participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
oameni de știință, artă și cultură.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Traian Ghițescu, direc
tor al Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași.

Apoi el a dat citire telegrame
lor de salut adresate Teatrului 
Național din Iași de către tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim secretar al C.C. ai P.M.R., 
tovarășul dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și de către tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri.

Prof. univ. N. I. Popa a ținut 
apoi conferința intitulată „Vasile 
Alecsandri si teatrul romînesc"

Tov. Constantin Nistor preșe
dintele siatului popular regional 
Iași a dat citire Decretului Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
prin care, cu ocazia aniversarii 
a 140 de ani de la prezentarea 
primei piese in limba romma și 
pentru merite deosebite in activi
tatea artistică, se conferă actori 
lor Ion Lascar. Ștefan Dăncines- 
cu. Ani Braeschi și Ana Luca, 
de la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri” din lași, titlul de ar
tiști emeriti, iar unui număr de 
30 actori și tehnicieni ai teatru
lui li se conferă diferite ordine 
și medalii.

In încheierea adunării festive 
s-a dat citire unei telegrame a- 
dresată C.G al P-M.R., guvernu
lui R.P. Romine și Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

INFORMAȚII
Simbătă au părăsit Capitala 

plecind spre Moscova acad. prof, 
dr. Marius Nasta conf. dr. Al
ined Brill și dr. Octavian Iliescu 
pentru a participa la lucrările 
Congresului unional de ttiziolo- 
g:« care se va desfășura " 
pitala U.R.S.S. intre 9 și 
rte.

in ca
lă iu

Sinaia.Vineri au luat sfîrșit la 
lucrările Consfătuirii privind pro- 
b emele dramaturgiei contempora
ne rominești, la care au participat 
dramaturgi, regizori, artiști, di
rectori ai teatrelor din Capitală 
și din iară, cronicari dramatici, 
secretari literari și alți activiști 
de pe tărimul teatrului.

(UXEMATOGItAFE)

Cunoștință cu jucătorii sovietici
Terenurile de tenis de la Progresul F.B. cunosc în aceste zile 

animație deosebită. Luni dimineața va începe aici un mare con
curs internațional, la care participă alături de tenismanii din țara 
noastră și jucători din 12 țări. Sarcina organizatorilor nu este 
ușoară. Ieri, cînd am făcut o vizită in frumosul parc de pe strada 
Dr. Staicovici, se făceau ultimele finisări. Cîțiva muncitori nive
lau terenurile, văruiau pereții tribunelor, alții înălțau în jurul tere
nurilor de joc steagurile multicolore ale țărilor participante. Dife
ritele indicatoare — în ajutorul spectatorilor — își așteptau rîn- 
dul. Totul, în jurul nostru părea un fost șantier, care-și îmbracă 
acum hainele de sărbătoare pentru a-și primi musafirii. De 
primii oaspeți erau prezenți.

Cu toată temperatura ridicată 
— e ora 12 — jucătorii nu au 
odihnă și „lucrează1’ insistent la 
plasă. Majoritatea celor care se 
antrenează sînt tenismanii sovietici. 
Țăcănitul ritmic al mingilor îți dă 
impresia că auzi bătăile unor cea
sornice uriașe. Pe un teren simplu, 
tînăra campioană a U.R.S.S. Va
leria Kuzmenko îi dă serios de 
furcă compatrioatei sale Filipova. 
Pe un alt teren, s-au adunat nu
mai bărbații. Andrei Potanin este 
necăjit că nu-i reușesc toate min-

fapt inși

Ce forme de legături directe între ziar și cititori propuneți ?

Ce părere aveți despre redact orii noștri, despre articolele lor ? 
Cunoașteți personal pe vreun ul din ei ?

V-ar plăcea să deveniți ziariști?
Sîntejl muljumiji de răspunsurile care se dau de ziar sezisărilor voastre?

Dacă iubiți scrisul și aveți greutăți în alegerea temelor și în re
dactare, cereți ajutorul ziarului. Trimiteți manuscrisele voastre 
adresa redacției. Indicați vîrst a și profesia.

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

DACA TOȚI TINERII DIN LUME - 
Patria. înfrățirea între popoare, T. 
Vladimirescu (grădină). G. Coșbuc 
(săli și grădină1. Usr.nj; ROMEo ȘI 
JULIETTA — Republica. București. 
Grădina Progresul. Gh. Doja; VOCA
ȚIE — Magbenx. Elena Pave! (sală și 
grădini): FLOAREA DE PIATRA - V. 
Alecsandri. I. C. Frimu (sală și gră
dină): FIICA MEA TRĂIEȘTE LA 
VIENA - Vasile Roaită, N. Bălcescu 
(sală ș’ grădină); CRONICA AMANȚI- 
LOR S.ARACI - Alex. Sahia (sală și 
grădină). 1 Mai (sală și grădină); A- 
VENTURILE LUI ARTIOMKA - Cen
tral. Maxim Gorki. Libertății; DRA
GOSTE DE MAMA - Doina, Miorița, 
23 August (sală și grădină); BTLCIUL 
JUCĂRIILOR. ZDREANȚĂ. DOI UR
SULEȚI LACOMI. O AVENTURA LA 
MUZEU - Prapuri Noi; ORA H. com
plect» re PE MUNTELE RETEZAT — 
Tineretului. Gri vița. Volga; DISPĂRUT 
FARA URMĂ — Alex. Popov. Douca 
Simo (sală și grădină); URAGANUL 
- Cultnral: IN TOIUL LUPTEI - 
Unirea (sală și grădină); CITADELA 
SFÂRTMATA. complectare FARMECUL 
ADTNCURILOR - Const. David. 
TRANDAFIRII LUI ALLAH - Fla
căra; DREPTUL DE A TE NAȘTE — 
T. Vladimirescu (sală); CĂSNICIA DR. 
DANWITZ — Arta (sală și grădini). 
M. Eminescc; INIMA CTNTA - Mun
ca; CIO CIO-SAN — Moșilor (sală ai 
grădini); MACLOVIA - Popular: JAN 
ZIZKA — O!ga Bande (sală și gră
dină); FRUMOASELE NOPȚII — Aurel 
Vlaicu; BALADA SIBERIEI - Alianța; 
HOȚI DE COPII — Boleslaw Bierut.

Andrei Potonin — așteaptă 
crispat — să .lovească mingea

gile trase de Lihaciov. Andreev 
— campionul U.R.S.S. — răspunde 
cu atacuri puternice de la plasă 
partenerului său de joc Anisimov. 
Din cînd în cînd antrenorul de 
stat Niegrebețki și inspectorul u- 
nional Kollegorski intervin pentru 
a da îndrumări. în același timp 
se desfășoară o partidă amicală 
între libanezul Samir Khoury și 
Constantin Chivaru.

La aceste antrenamente nu lip
sesc nici puținii spectatori — pro
babil cei mai pasionați — care 
ascunși sub umbra unui copac, 
urmăresc cu atenție pe jucători și

schimbă păreri suficient 
petente. De asemenea, 
„strîngătorii de mingi" - 
petiții și se mîndresc cu frumoșii 
pantaloni albaștri și " “
Peste tot plutesc în 
rile din ajunul unor mari între 
sportive. în această ambianță 
stat de vorbă cu _ "l__
Kollegorski și discuția mi-a fost 
ușurată mult prin faptul ca el 
însuși a fost ziarist.

— îmi închipui că vrei să cu
noști pe tinerii noștri jucători. 
Iată-1 pe Andrei Potanin. Nu are 
decît 17 ani, este unul din spe
ranțele tenisului nostru, ca de 
altfel și ceilalți 2 jucători Lihaciov 
și Kuzmenko. Potanin a cîștigat 3 
concursuri unionale pentru tineret, 
în lista de calificare pentru se
niori este al 2-lea. Participînd la 
întrecerile de seniori de la Lenin- 
Sad, Andrei s-a clasat pe primul

c. Anul acesta a îndeplinit 
norma de maestru al sportului. El 
s-a mai întîlnit cu jucătorii romîni 
la Moscova și în întrecerea cu 
Bardan și Serester a ieșit pe pri
mul loc. Un amănunt care vă in
teresează poate : Potanin a termi
nat acum școala medie și vrea sa 
se înscrie la Universitatea din Le
ningrad. Nu știe în schimb însă 
la care facultate.

Serghei Lihaciov a terminat 
clasa IX-a medie din Baku. El a 
întrecut pe mulți seniori „grei" 
din țara noastră. Astfel, la con
cursurile de seniori de la Riga și 
Tbilisi s-a clasificat pe primul loc. 
Participă pentru prima dată la un 
concurs internațional și este de 
asemenea la prima lui deplasare 
peste hotare. După cum vedeți, 
suportă foarte ușor căldura, de
oarece la Baku clima este și mai 
caldă, avînd posibilitatea să joace 
în aer liber 10 luni pe an.

Viktor Anisimov are 22 ani și 
este student în anul IV al Insti
tutului Pedagogic de la Rostov 
pe Don. Anisimov este maestru al 
sportului și campion al R.S.F.S.R.

Acum trebuie să vă vorbesc 
despre Valeria Kuzmenko. Ea a 
terminat de curînd Universitatea 
din Kiev, avînd ca specialitate 
limba engleză. Anul trecut a de
venit campioană a U.R.S.S. și 
este totodată maestră a sportului. 
La 22 de ani acest lucru este 
deosebit de prețios. Valeria s-a 
întîlnit la Moscova cu jucătoarea 
romînă Ponova, pe care a între
cut-o.

După cum vedeți, din cei 6 ju
cători pe care i-am deplasat la 
București, patru sînt tineri. Facem 
acest lucru, deoarece considerăm 
turneul de la București ca o școală

de com- 
puștii — 
- fac re-

cămașă albă, 
aer frămîntă- 
mari întreceri 
______ , am 
tov. Vilctor

Întîlnirea baschetbaliștilor 
romîni și sovietici

PO$TA ■aaExzzzzci;
începînd cu discul gradat și ter- 
minînd cu micrometrele de înaltă 
precizie. De asemenea este expli
cat și felul cum se măsoară cu 
fiecare din aparatele respective.

MIHĂILESCU ALEXANDRU, 
student, București ne întreabă: 
care sînt cauzele care duc la că
derea părului ? Dacă știința a 
găsit mijloace de combatere și 
vindecare a acestei boli ?

Iată ce ne-a declarat în această 
privință prof. dr. Ana Aslan di
rector tehnic științific în Institu
tul de Geriatrie din București: 
„în ultimii ani în Institutul de 
Geriatrie, aplicîndu-se tratamente 
eutrofice (de ameliorare a nutri
ției organismului) la oamenii bă- 
trîni s-a observat în tratamentul 
cu novocaină (vitamina H3) pig
mentarea părului și stimularea 
creșterii părului pe regiuni ante
rior chele, chiar la 110 ani.

La Ambulatoriul Institutului de 
Geriatrie se prezintă adesea și 
tineri care au fie o chelie prema
tură, fie chiar o cădere completă 
a părului de pe cap, din axile 
(subțiori) de pe piept etc. Astăzi 
există o cunoaștere a cauzelor că
derii părului și concluziile tera
peutice. Există multiple cauze: 
boli ale glandelor cu secreție in
ternă, tulburări în nutriția orga
nismului (troficitate), lipsă de vi
tamine (dintre care lipsa comple
xului vitaminei B și a altor vita
mine joacă un rol important), 
cauze infecțioase, cauze parazitare 
și altele.

Rezultatele cele mai bune în 
aplicarea tratamentului s-au obți
nut în cheliile de origină vitami- 
nică, deoarece această substanță 
este un eutrofic și face parte din 
complexul B. S-au obținut rezul
tate bune și în căderea părului 
de natură infecțioasă și în căde
rea totală a părului unde în două 
cazuri din zece s-a putut deter
mina o creștere a părului".

F. LORENCZ — PECICA.
__ _ ___ ______ , - * , 5 strădanie n 

toate instrumentele de măsurat acum n-ai reușit să lămtfiști pe

CAPMARE ILIE — centrul 
școlar agricol Poarta Albă, raio
nul Medgidia. — Sezisarea du- 
mitale privind unele neglijențe 
ale personalului din stația Cioa
ra, de pe linia Făurei-Fetești, a 
fost cercetată de către Direcția 
mișcării și comercialului din De
partamentul C.F.R.

Constatîndu-se că ai fost în- 
tr-adevăr nevinovat, procesul ver
bal de amendă 108.310, care ți-a 
fost încheiat, a fost anulat, iar 
personalul stației care nu și-a 
făcut datoria a primit sancțiu
nea cuvenită.

DAN CONSTANTINESCU — 
PITEȘTI. — înțelegem bine pa
siunea ta pentru aviație. Meseria 
de pilot este intr-adevăr frumoa
să. Aviatorii trebuie să fie oa
meni dtrzi, curajoși cu o voință 
de fier. Dar... e un dar. Din scri
soarea ta am aflat că te gîndești 
cu oarecare... strîngere de inimă 
la primul zbor. N-ai nici o 
teamă, pînă atunci vei face zeci 
de antrenamente la... sol. Acum 
bineînțeles ești nerăbdător să 
afli cui trebuie să te adresezi 
pentru a deveni aviator. Tova
rășii de la comitetul orășenesc 
A.V.S.A.P. îți vor da toate rela
țiile necesare. Succes la primul 
zbor.

DUMITRU ALMĂȘAN — O- 
RAȘUL STALIN. — Sarcina adu
nării generale U.T.M. de a ține 
un referat în fața tinerilor despre 
„Folosirea instrumentelor de mă
surat" e cît se poate de intere
santă. Ne-ai spus că în afară de 
cunoștințele tale nu ai găsit nici 
un manual care să trateze aseme
nea problemă. De asemenea ne-ai 
rugat să-ți indicăm noi o carte 
care să-ți ajute la întocmirea re
feratului.

In colecția tehnică nr. 11, ingi
nerul Vasile Barbu vorbește toc
mai despre „Instrumentele de 
măsurat și folosirea lor în indu- , 
stria metalurgică". Aici întîlnești Deși ai depus

părinții tăi să se Înscrie in 
G.A.C. Mai mult chiar, după die 
ne scrii, nu-ti dau voie nici tie. 
Tu ai 24 de ani și cunoști bine 
meseria de lemnar, așa că te poți 
înscrie și singur. Acolo vei avea 
desigur destul de lucru și vei fi 
retribuit conform muncii tale. CTt 
de curind te vei putea și căsători 
cu fata din gospodărie despre 
care ne scrib

Nu întrerupe insă legăturile 
cu părinții tăi. Fii respectuos și 
ajută-i ori de cite ori au nevoie 
de sprijinul tău. Sintem convinși 
că foarte curind, își vor da și ei 
seama de avantajele muncii in 
comun și vor veni Hngă tine.

MIHAI BUMBANAC — Bucu- j 
rești. — La reuniuni nu poți in- \ 
vita la dans o fată car, nu știe \ 
să danseze, iar pe cele care știu j 
să danseze nu 
atît. De ce ?„. 
știi să dansezi. Nu-i nimic, nu-i 
cazul să-fi faci i ' 
poate fi remediat, 
nu-și are rostul. Participă mai 
des la reuniuni tovărășești, apro- 
pie-te cu căldură de tovarășii și 
tovarășele de muncă, care te vor 
ajuta. Există pe Ungă unele clu
buri muncitorești șooli unde se 
predau lecții de dans, fa oarte 
la asemenea lecfii. Este nepotri
vit ca la reuniuni sau la tntîlniri 
prietenești să nu do fi participa 
la veselia generală, să nu ctnfi, 
să nu dansezi.

VICTOR IONILA — București: 
Intr-adevăr activitatea de radio
amatori îți oferă deosebite satis
facții morale. Pentru a-ti perfec
ționa cunoștințele în acest do
meniu îți recomandăm să te a- 
dresezi Radio clubului București 
A.V.S.A.P. din bulevardul Muncii 
37—39. Succes și cit mai multe 
legături radiofonice la mari di
stante. Nu uita să vezi filmul 
„Dacă toți tinerii din lume".

îndrăznești nici 
Ai 19 ani și nu

inimă rea, totul
Timiditatea

(TIMPUL PIUJUABIL)
PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI : 

Vremea r im Ine câlduroasă, cu cerul 
schimbător. Tendințe de averse înso
țite de descărcări electrice în cursul 
serii. Vînt cu ușoară intensificare tem
porară din sectorul vestic. Tempera

tura va oscila noaptea între 13—15 
grade, iar ziua va urca Intre 28—30

TREI
grade.

PENTRU URMĂTOARELE ____
ZILE TN ȚARA: Vreme» câlduroasă.

dar nestabill șl cu ploi sub formă 
de averse, însoțite de descărcin elee- 
trice In cea mai mart parte a tini. 
Ele vor fi frecvente in jumltatea ce 
nord, unde local va cădea grindini. 

Vînt d:n sectorul vestic, cu intensificări 
temporare. Temperatura se menfne ri
dicați. Minimele vor oscila Intre >0—20 
grade, iar maximele Intre 24—30 
grade.

Diplomă și onoare
e perfectă. Mintea ta o domi
nă și o transformă' Așa se 
nasc inovatorii. Utemistuț fon 
Husea, printr.o idee ce poate fi 
exprimată în patru cuvinte, a 
readus la funcționare 2j000 de 
baterii electrice. Dar ve lingă 
satisfacția morală de a-ți ve
dea ideea îndeplinită, trebuie 
să existe și una materială. 
Tocmai aici — iată locul or
ganizației. Acum, in cinstea 
Festivalului, organizațiaU.T.M. 
a inițiat un concurs de ino
vații. Premiul: o excursie la 
Moscova.

Cind 
nou pe aleile 
lui mai tînăr 
ai o imagine 
tînăr, zece, o 
inginerii la 
ce; un tînăr, 
inovează; un tînăr, 
sută, dau 
medii și facultăți. împreună, 
sute de tineri operatori chi- 
miști, ingineri și laboranți 
strunesc cu putere tehnica. Ei 
sînt frați nu numai în mese
rie, ci în gînd, și în ideal, ei 
sînt organizați împreună, ceea 
ce fac fiind o oglindire a mun
cii organizației vlrstei lor 
U.T.M.

Pe alei nu e zgomot. Pe 
poarta combinatului o garni
tură cu vagoane încărcate

în incinta Stadionului Republicii din Capitală va avea loc astăzi 
după amiază, cu începere de la ora 1730 întîlnirea internaționlă de 
baschet dintre echipele masculine ale R.P.R. și Uniunii Sovietice. 
Evoluția excelenților baschetbaliști sovietici cotați printre cei mai 
buni din lume, stîmește un mare interes în rîndul amatorilor de 
sport bucureșteni, mari pasionați ai acestei discipline. In ultimii ani 
baschetul soetic s-a impus cu autoritate in arena internațională 
obținînd • serie de performanțe de prestigiu. Este semnificativ în 
acest sens că baschetbaliștii sovietici s-au calificat cu prilejul ulti
melor Olimpiade (Helsinki și Melbourne) în finalele competiției 
desfășurind un joc de clasă apreciat de specialiști. Anul acesta 
echipa de baschet a U.R.S.S. a realizat performanțe de valoare. Re
cent la Moscova, echipa sovietică a învins cu 69—49 formația R.P. 
rngare. iar zilele trecute la Praga echipa U.R.S.S. a învins cu 67-63 
echipa R. Cehoslovace.

Jocol cu echipa R.P.R. constituie un ultim examen internațional 
r cam- 

________ —r sovietici cu- 
de mare clasă internațională ca Balaba- 
și Minasvili.
s-au pregătit intens pentru acest meci 

onorabil în fața redutabilei echipe

al echipei sovietice fi al celei romîne în vederea apropiatelor 
pionate europene de la Sofia. Lotul baschetbaliftilor sovietic

Filipova, cea de-a doua jucătoare 
sovieticii, tn timpul antrena

mentului

pentru noi. Avem multe de învă
țat la tenis și tn momentul de 
față dăm primordialitate „speran
țelor" noastre, știind că în acest 
fel ne vom asigura tn viitor ju
cători fruntași.

L-am rugat pe tov. Kollegorsld 
să ne spună care echipe consideră 
că au cele mai mari șanse la a- 
cest turneu.

— Nu cunosc prea bine jucă
torii care vor evolua la București. 
Consider că cele mai puternice 
echipe sînt ale Franței la femei, 
Austriei, Italiei și Poloniei la băr
bați. Ceea ce-i important — a 
adăugat tov. Kollegorsld — pentru 
mulți dintre jucători, actualul tur
neu constituie o bună verificare 
în vederea Jocurilor sportive prie^ 
tenești de la Moscova și totodată 
un bun prilej de a întări prietenia^ 
dintre sportivi.

După plăcuta convorbire cu 
tov. Kollegorski, m-am dus la se
cretariatul concursului, un adevă
rat „stat major" unde am găsit 
de asemenea o animație neobiș
nuită. Pe mese erau întinse di
verse tablouri, la care se lucra de 
zor. Pe probe, se fixa ordinea 
meciurilor celor aproape 100 de 
concurenți.

Aci am aflat că în afară de ju
cătorii sovietici și libanezi au mai 
sosit și tenismanii bulgari. în 
cursul zilei de ieri urmau să so
sească egiptenii, turcii și iugo
slavii, iar astăzi echipele Poloniei, 
Franței, Ungariei și R.D. Ger
mane. Pentru luni sînt așteptați 
italienii și austriecii.

La concursul international von^ 
avea prilejul să-î vedem pe unfl 
dintre cei mai buni tenismani de 
pe continent. Deschiderea oficială 
a concursului va avea loc mîine 
la ora 8 dimineața.

Astăzi dimineață începînd de la 
ora 9 va avea loc o întîlnire ami
cală între echipele de tineret ale 
R.P.R. și U.R.S.S. Vor juca Po
tanin și Lihaciov urmînd să se 
fixeze și doi jucători romîni din
tre Bardan, 
Serester.

Boșch, D. Viziru și

Foto : D. F.
R. LUCIAN 

DUMITRU

(Urmare din pag. l-a) 
se sparg repede... Și cind face 
singură primele balonașe u- 
șoare și străvezii ca și cele de 
săpun, ia trei din ele și le 
duce acasă. Intre flori, pe un 
dulap, balonașele stau și as
tăzi.

Cineva ar putea spune: să 
faci balonașe din sticlă nu în
seamnă tehnică, ci un fel de 
artă — artă de sticlar. Ei bi
ne — înseamnă și una, și cea
laltă. Oare stăpinind tehnica 
și transformind un gaz intr-o 
materie solidă, cu proprietăți 
miraculoase, nu exerciți o ar
tă?

Intr-o zi Za sediul organi
zației U.T.M. a fost chemat 
un tînăr fruntaș in întrecerea 
pe profesie.

— Te felicităm, faci cinste 
organizației.

— Mulțumesc I Felicitările 
are întotdeauna un aport de 
stimulare.

— Hm, fruntaș, dar grama
tica..., vocabularul...

Secretarul a rămas pe gin- 
duri. Și nu numai el.

Acum, seara. In spatele fe
restrelor unei clădiri mari din 
oraș, găsești mulți tineri in 
bănci școlare. Elevii liceului 
seral sînt aceiași operatori și 
laboranți de la cercurile teh-

Ctnd începi să stăplnești Flfucă spre alte industrii ale 
tehnica vezi că uneori ea nu țării.

pașii te poartă din 
liniștite ale ce- 

oraș din (ară 
panoramică. Un 
sută, discută cu 
cercurUe tehni- 

zece, o sută, 
zece, o 

examene !a școli

ii

prinde o serie de jucători 
nov, Lauritenas, Semenov

Jucătorii echipei R.P.R.
dornici de a se comporta 
oaspete.

lutilnirea va fi arbitrată de Pietro Reverber! (Italia) și Karel Klen 
(R. Cehoslovacă) și va fi televizată in întregime.

★
Terenul central 

sportiv Progresul a 
bată după-amiază întîlnirea in
ternațională de tenis dintre echi
pa tineretului din R.P.R. și echig 
pa 6elecționaiă a Libanului. Tin* 
fii jucători romîni au obținut vic
toria cu scorul de 3—0. Iată re
zultatele tehnice înregistrate: 
Bardan—Ellie Aftieh 6—3, 6—4 ; 
Bosch—Roy Karaoglan 8-6, 6-2; 
Bard an, D. Viziru — Attieh, Ka
raoglan 9-7, 6-3,

din parcul 
găzduit sîm-

iii rîicvti
rînd iun... Balet pe

* Ut iulie la Leningrad va 
inzepe meciul de șah dintre echi
pele selecționate ale Uniunii So
vietice și.R.P.F. Iugoslavia. Din 
echipa sovietica vor face parte 
marii maeștri Keres, Bronștein, 
Toluș. Gheller. Petrosian, Korci- 
noi, Kotov și Boleslavskl. Echipa 
iugoslavă va fi alcătuită din 8 
dintre cei mai puternici mari 
maeștri în frunte cu marele 
maestru international S. Gligorici.

* Tinărul atlet romîn Zoltan 
Vamoș a realizat o victorie re
marcabilă în cadrul concursului 
international de la Istanbul, ela- 
sindu-se pe locul întîi în proba de 
800 metri plat. El a obținut tim
pul de l’51”6/10, fiind urmat pe 
locul doi de iugoslavul Radisici 
cu 1’52’7/10. Ceilalți atleți romîni 
intră în concurs astăzi.

* Vineri a început la Palermo
meciul din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei Davis" (zona 
europeană) intre echipele Italiei 
și R. P. Polone.   ’
tenismanii italieni conduc cu 2—0. 
Iată rezultatele tehnice : Merlo— 
Licis 6—1, 6—4, 6—0; Pietran- 
geli—Skonecki 7—5, 4—6, 7—5 ; 
6-1.

După prima zi

'Acum ’douăzeci- 
treizeci de ani, în 
unele țări se născu
seră forme ale îno
tului artistic. Pe acea 
vreme, înotul artistic 
se afla în faza „co
pilăriei*. în ultimul 
deceniu, el s-a dez
voltat pînă la actua
lul nivel. In ultimul 
timp, în cadrul Fe
derației ~____
nale de înot a fost 
creat „Syncronized 
Swimming Comitee“, 
adică comitetul pen
tru înotul sincron, 
în prezent, din acest 
comitet fac parte 
nouă țări.

O întrecere de înot 
artistic poete avea 
succes ca de pildă 
un festival pe ghea
ță. Dar ce este în 
fond înotul artistic 
și înotul sincron ? 
înotul artistic, ca și 
săriturile artistice, își 
are exercițiile sale, 
diversele lui catego
rii. Deosebirea fată 
de săriturile artistice

Jnternațio-

constă în 
exercițiile 
în aer, ci 
apei, nu 
ci in grupe. înotul 
artistic este practicat 
exclusiv de femei. 
Este important ca 
înotătoarea să stăpâ
nească apa și să cu- 
noască înotul pieptiș, 
înotul pe spate și 
înotul-fluture. însu
șirea exercițiilor ne
cesită o muncă înde
lungată și obositoare, 
înotul artistic efec
tuat în ritmul muzi
cii se numește înot 
sincron. în fond, îno
tul sincron este un 
balet pe apă, cu ca
racter de revistă. $t 
acesta este executat 
în grupe și se folo
sesc diverse efecte 
de lumină. La înotul 
sincron, fantezia or
ganizatorilor capătă 
o largă întrebuințare. 
Alegerea muzicii, co
stumele de diferite 
culori și, nu în ulti-

faptul că 
nu se . 
pe oglinda 
individual,

fac

p ă
mul rînd, 
de spirit a 
relor pot w__
succesul înotului sin
cron. înotul artistic 
poate fi îmbinat cu 
exhibiții spectaculoa- 
se de sărituri în 
grupe.

De curind, Geza 
Nemeth, secretarul 
Federației ungare de 
înot, a pus problema 
introducerii înotului 
artistic în Ungaria. 
S-au și prezentat 
multe înotătoare ti
nere care, ca partici
pante la concursurile 
de înot au repurtat 
puține succese, dar 
sînt potrivite pentru 
înotul artistic, în pri
mul rînd pentru ctf 
înoată bine și sini 
grațioase. După cum. 
informează ziarul* 
„Magyar J.fjusag", îru 
curînd, una dintre 
asociațiile maghiarei 
de înot va orgi—‘—* 
primul concurs 
înot artistic și 
sincron.

prezența 
înotătoa- 

asigura

de 
lno|



Vizita conducătorilor sovietici
in Finlanda

— Convorbiri între delegațiile guvernamentale ale U.R.S.S. 
și Finlandei — Formarea a trei comisii pentru studierea 

problemelor cari privesc dezvoltarea relațiilor sovieto-finlandeze
HELSINKI 8 (Agerpres).— 

TASS transmite: La 7 iunie a 
avut loc o convorbire Intre dele
gațiile guvernamentale ale Uni
unii Sovietice și Finlandei.

Convorbirea care a început la 
ora 10,30 și s-a încheiat la 11,45 
(ora locală) a decurs intr-o at
mosferă de prietenie și sinceri
tate. In cursul convorbirii a avut 
loc un util schimb de păreri asu
pra unor probleme generale care 
prezintă interes pentru ambele 
țări.

Cele două părfi au constatat că 
relațiile de bună vecinătate din
tre Finlanda și Uniunea Sovieti
că slnt In prezent exceptional de 
bune și că există toate premizele 
pentru ca aceste relații să fie și 
în viitor tot atit de bune, lucru 
pe care ambele state 11 doresc cu 
sinceritate.

Pentru a analiza mai amănun
țit unele probleme și pentru a 
studia noi forme de activitate s-a 
considerat indicat să se consti
tuie trei comisii.

în timpul convorbirii s-a exa-

minat de asemenea situația inter
națională și s-a stabilit că cele 
două state doresc în aceeași mă
sură să contribuie la menținerea 
păcii și a formelor pașnice de co
laborare în lume și că potrivit 
principiului exprimat în tratatul 
de prietenie, colaborare 
tență mutuală, Finlanda 
să rămînă la o parte de contra
dicțiile dintre interesele marilor 
puteri și să contribuie prin poli
tica ei externă neutră și de pace 
la dezvoltarea continuă a condi
țiilor pașnice, în special, în Euro
pa de nord.

★
HELSINKI 8 (Agerpres). - 

TASS transmite. In cursul zilei 
de vineri oaspeții sovietici au vi
zitat orășelul Tapiola, care se 
construiește în apropiere de Hel
sinki. După aceea ei au sosit la 
parlamentul finlandez, unde li 
s-a oferit o recepție. K- A. Fager
holm, președintele parlamentului, 
a adresat oamenilor de stat ai

și asis- 
dorește

a adresat oamenilor de stat 
U.R.SS. o cuvtntare de salut.

Guvernul
francez 

nevoit să renunțe 
la boicotarea 

Canalului de Suez
CAIRO 8 (Agerpres). — Potrî' 

vit relatărilor ziarului „Aș Saab", 
guvernul francez a hotărît să re
nunțe la politica boicotării Cana
lului de Suez și să permită vaselor 
franceze de a folosi această im
portantă cale de apă.

Ziarul scrie că recent autorită
țile franceze au cerut guvernului 
egiptean, prin intermediul amba
sadei elvețiene la Cairo, să per
mită vaselor franceze să se folo
sească de Canalul de Suez,

Cuvîntarea lui K. A. Fagerholm
noastre și ca un bun exemplu 
pentru alte popoare.

Sînt bucuros să vă salut cor
dial cu prilejul sosirii la Helsin
ki și în Finlanda pe dumnea
voastră, care mi-ați fost gazde 
în timpul vizitei mele la Mosco
va din iarna trecută. Nădăjduiesc 
sincer că vizita dv. la noi va fi 
tot atît de reușită cum a fost vi
zita mea în Uniunea Sovietică și 
că veți duce cu dv. cele mai bune 
impresii despre poporul care nu 
dorește nimic mai mult decît să 
trăiască liber în pace și prietenie 
cu vecinii săi.

In numele parlamentului în
găduiți-mi să vă salut cordial cu 
prilejul vizitei în această clădire 
unde lucrează cei 200 de depu
tați aleși de poporul finlandez.

Nu o dată parlamentul a con
statat cu satisfacție că relațiile 
dintre țările noastre devin din ce 
în ce mai bune, iar în prezent 
ele sînt sincere, prietenești și se 
bazează pe încrederea reciprocă 
— cu alte cuvinte așa cum tre
buie să fie relațiile dintre două 
țări vecine. Nădăjduim sincer că 
ele vor fi tot așa și în viitor spre 
fericirea și binele popoarelor

Cuvîntarea lui
A răspuns N. A. Bulganin, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. oare a' spus 
printre altele:

Sîntem foarte mișcați de salu
tul dv. prietenesc și vă mulțu
mim cordial pentru 
ne-ați acordat-o.

Tngăduiți-ne ca la 
tru să vă salutăm în
vernului sovietic și al 
sovietic.

Domnilor deputați 1 
sovietic este profund 
de starea relațiilor
landeze care se dezvoltă cu suc
ces pe baza principiilor coexisten
ței pașnice și din partea sa va

atenții oe

rtndul nos- 
numele gu- 

poporului

Guvernul 
satisfăcut 

sovieto-fin-

Generația de miine 
a teatrului romînesc

(Urmare din pag. t-a)

Vîlcu demonstra sensibilitate, 
temperament dramatic, inteligen
ță scenică, mijloace de expresie de 
o sobrietate emoționantă. Și iată-I 
în spectacolul teatrului din Ora
dea contrazicînd prin interpreta
rea sa mai toate calitățile de care 
am pomenit mai sus, dovedind un 
te-ist erou de melodramă. Deza
vantajat de o punere în scena lip
sită de logică, silit să acționeze 
într-un ritm de o rară dezlînare 
și într-un cadru decorativ de un 
prost gust dezolant, sentimentele 
pe care trebuia să le interpreteze 
actorul au avut condițiile favora
bile pentru a ni se înfățișa con
trafăcute fără voia lui. Pentru in
succesul lui Ion Vîlcu ca și al al
tor tineri actori din Oradea răs
punderea o poartă regizorul Cor
nel Zdrehuș în dubla sa calitate 
de semnatar al punerii în scenă a 
spectacolului Tinerețea părinților 
și de conducător artistic al secției 
romîne a teatrului.

După cum faptul ca teatrele 
din Constanța, Timișoara (secția 
romînă), Turda, Bîrlad, Sibiu, Ora
șul Stalin, nu au putut recolta suc
cese cu prilejul concursului, ne- 
dispunîna de colective de tineri 
actori valoroși, trebuie să dea de 
gîndit celor ce se ocupă cu re
partizarea absolvenților institutu
lui de teatru. Direcția teatrelor e 
chemată să alcătuiască un plan 
sistematic de întărire a teatrelor 
mai sus citate cu forțe tinere.

★
Tncercînd să emitem o aprecie

re de ansamblu asupra realizări
lor actoricești din concurs trebuie 
să remarcăm în primul rînd că 
spectacolele și fragmentele pre
zentate au pus în circulație o se
rie de valori artistice încă necu
noscute opiniei teatrale din țara 
noastră. Au impresionat prin ta
lentul .și măestria lor artistică: 
Matei, Alexandru, D. Rădulescu 
și C. Stănescu de la Teatrul Na
țional din București, Gh. Vrîn- 
ceanu de la Teatrul Național din 
Iași, C. Rauțchi, Gh. Cozorici, 
Sanda Toma, Silvia Popovici, de 
la Teatrul Național din Craiova, 
Mihăilescu-Brăila, de la Teatrul 
de Stat din Baia Mare, Lungu 
Alexandru de la Teatrul C. No- 
ttara, Smeri Linse, de la Teatrul 
Evreesc de Stat din Iași, Popa 
Petre de la Teatrul Armatei, Sin
ks Karoly de la Teatrul Maghiar 
de Stat din Timișoara, Gerde 
Roth de la Teatrul Evreesc de 
Stat din București.

O serie de tineri actori ce au 
obținut pînă acum succese bine 
meritate au făcut din concurs un 
prilej de a demonstra noi fațete 
ale talentului lor, realizînd perso
naje deosebit de interesante, cum 
e cazul Olgăi Tudorache în Dom
nișoara Nastasia sau a lui Lia 
Kdnig-Stolper în Ana Frank.

Rezultatele nesatisfăcătoare do- 
bîndite în concurs de actori frun
tași ai generației cum ar fi Florin

Vasiliu sau Nică Ciprian, ca și 
absența din competiție a unor ta
lente ca Liliana Țicău sau Eva 
Pătrășcanu dovedește că gospo
dărirea forțelor artistice partici
pante nu s-a făcut întotdeauna 
cu suficientă chibzuință.

Principala lipsă manifestată în 
această direcție o constituie cri
teriile cam unilaterale în alegerea 
repertoriului. Astfel, la Teatrul 
Național din București piesa a- 
leasă nu corespunde necesităților 
de creștere a tineretului în vede
rea formării lui pentru preluarea 
rolurilor din repertoriul de bază ce 
profilează activitatea artistică a 
primei noastre scene. De ce Tea
trul Național n-a încercat o dra
mă eroică cum ar fi Tragedia op
timistă, o comedie satirică de tipul 
celor ale lui 
clasică ?

Cu privire 
subliniem în pr 
pozitiv adus de

Maiakovschi, o piesă

Ia regie trebuie să 
uimul rînd aportul 

c___ _____ i tinerii regizori
absolvenți ai institutelor de tea
tru din București și Tg. Mureș. 
Inscenînd „Inspectorul de poli
ție", Horea Popescu a dovedit 
maturitate în concepția spectaco
lului, originalitate și bun gust în 
alegerea mijloacelor de expresie, 
siguranță și măestrie în conduce
rea și omogenizarea ansamblului, 
îndrăzneala subordonată logicei 
scenice și meșteșugului de idei a 
spectacolului, a călăuzit munca 
artistică a regizorilor Radu Pen- 
ciulescu, Ianoș Taub, Lucian Pin- 
tilie și Ariana Moisescu în însce
nările lor.

Concursul a dovedit însă că o- 
pinia teatrală are obligația de a 
urmări cu grije și competență 
munca regizorilor tineri, pentru a 
evita orice posibilitate de impo
stură în această importantă profe
siune. Tn acest sens nu se poate 
să nu ne îngrijoreze realizările 
sub mediocre ale regizorilor ce 
au pus în scenă Copilul altuia la 
Teatrul de Stat din Petroșani și 
întoarcerea Iui Cristofor Columb 
la Teatrul de Stat din Baia Mare. 
E o 
să-și 
muncă 
pentru 
mare

datorie a acestor regizori 
revizuiască metodele de 
și posibilitățile de creație 
a evita în viitor o îndru- 

___  deficitară a actorilor care 
duce la deprecierea măestriei lor 
profesionale.

Mai puține succese au obținut 
în acest concurs tinerii scenografi. 
Cu excepția lui Dan Nemțeanu, a 
Adinei Reih a lui Tofan și a lui 
Zinger, niciun alt nume nu s-a 
impus prin realizări artistice va
loroase.

Aflîndu-mă la capătul însemnă
rilor mele aș vrea să subliniez a- 
portul deosebit al inițiatorilor 
concursului -— Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii și Comitetul 
Central U.T.M. contribuind prin 
organizarea acestei competiții la 
cunoașterea, dezvoltarea și stimu
larea forțelor tinere ce activează 
pe tărim artistic în teatrele noas
tre dramatice.

N. A. Bulganin
depune toate eforturile pentru 
dezvoltarea lor continuă.

Vizitele personale reciproce ale 
oamenilor de stat, ale oamenilor 
politici și ale activiștilor pe ta
rtan obștesc este cea mai folosi
toare și eficientă formă de con
tact prin care se realizează cea 
mai bună înțelegere reciprocă și 
se creează încrederea deosebit de 
necesară în relațiile dintre state 
vecine.

Sper că contactele care

NORVEGIA

stabilit între parlamentele țărilor 
noastre se vor dezvolta cu succes 
și pe viitor în interesul întăririi 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele sovietic și finlandez.

★
După aceea N. A. Bulganin și 

N. S. Hrușciov și persoanele care 
îi însoțesc au vizitat 
parlamentului.

★
Cea de-a treia zi a 

Finlanda a lui N. A. _
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S S. și N. S. Hruș
ciov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a în
ceput printr-o excursie făcută cu 
vaporul „Ariadna".

Către ora 12, N. A. Bulganin, 
N. S. Hrușciov și persoanele care 
ii însoțesc au sosit la șantierul 
naval Hietalahti. Oaspeții sovie
tici au fost intimpinați cu acla
mații de salut de muncitorii 
șantierului. Aici se aflau U. K. 
Kekkonen, președintele Republi
cii Finlanda, K. A. Fagerholm, 
președintele parlamentului, pri
mul ministru V. I. Sukselainen și 
alți conducători finlandezi. La 
șantier au sosit de asemenea V. 
Z. Lebedev, ambasadorul U.R.S.S. 
in Finlanda, și funcționari supe
riori ai ambasadei sovietice.

N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov au vizitat spărgătorul de 
gheață „Voima" — prototipul ce
lor trei nave similare construite 
de acest șantier in urma co
menzii plasate de Uniunea So
vietică. Muncitorii șantierului na
val au oferit lui N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov, cite un album 
cu fotografii tn amintirea vizită
rii șantierului.

După vizitarea spărgătorului 
de gheață, oaspeții sovietici 
făcut o excursie printre insule 
vaporul „Ariadna". împreună 
ei au plecai U. K. Kekkonen, 
A. Fagerholm, V. I. Sukselainen 
și alți conducători finlandezi, 
precum șl numeroși reprezentanți 
ai presei finlandeze și străine.

Această excursie interesantă a 
durat peste două ore și jumătate..

clădirea

vizitei in 
Bulganin,

au 
cu 
cu 
K.

Tn Norvegia se desfășoară 
pe larg pregătirile in vederea 
celui de-al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților. Delegația tineretului 
norvegian va fi formată din 
300 de tineri și tinere. Comi
tetul de pregătire a festiva
lului editează un ziar special 
care se difuzează și In alte 
țări din nordul Europei. In 
Norvegia au loc adunări ale 
tineretului la care iau cuvin- 
tul foști participant la festi
valurile anterioare. Se pre
zintă filme documentare des
pre tnttlnirile internaționale 
ale tineretului. Viitorii parti
cipant la festival pregătesc 
spectacole artistice cu con
cursul artiștilor amatori, er-

0 chemare la întrecere pașnică
Cubanul poate începe o întrecere cu statul 

american Iowa
KRASNODAR 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : Cubanul poate 
să înceapă o întrecere pașnic^ cu 
statul american Iowa, care este 
fruntaș în producția agricolă. In 
1950 acest stat a avut o produc
ție de 188 chintale carne pe o 
suprafață de 100 hectare pămint. 
Cubanul a obținut anul trecut 
47 chintale carne la 100 hectare 
pămînt. fn prezent, in statul 
Iowa producția de carne la 100 
hectare de pămînt crește anual 
în medie cu 4—5 la sută, iar în 
Cuban se va produce in 
cite 203 chintale carne la fiecare 
100 de hectare

Această declarație a fost făcu-

Scriioare adresată fermierului american 
Alderson

1960

PENZA 8 (Agerpres).— TASS 
transmite: 
Pravda* a publicat 
lui Vasili Anoșin, președintele 
colhozului ...Kirov* din raionul 
Bessonovka (regiunea Penza), a- 
dresată fermierului american Al
derson care acum doi ani a vizi
tat acest colhoz cu un grup de 
turiști din S.U.A.

,îndrăznesc să afirm, scrie A- 
noșin, că din punct de vedere al 
productivității vitelor de lapte, 
colhozul nostru a și întrecut gos 
podăria dv*.

Amintindu-și de vizita turiști
lor americani Anoșin scrie:

,,Mi-a plăcut cum dv., Aider- 
son, ați căutat să vă informați 
în mod amănunțit despre econo
mia colhozului. Nu voi spune că 
mi-a făcut plăcere să ascult ob
servațiile dv, că in colhozul nos- 
trul cheltuielile de muncă și de 
mijloace pe unitate de produs 
sînt încă mari. Dar aprecierile 
dv, au fost concrete, juste și nu 
am putut să nu fiu de acord cu 
ele*.

Anoșin își amintește cum Al
derson compara productivitatea 
culturilor agricole și productivi
tatea vitelor de la ferma sa 
cea din colhozul .>Kirov*. In 
nul 1954 recolta de cereale 
ferma lui Alderson a fost de 
chintale la ha., iar în colhoz 
13,4 chintale, cantitatea de lapte 
muls 3.000 și respectiv 1.807 li
tri.

„Vă interesează probabil să a- 
flați, scrie Anoșin fermierului a 
merican, că în ultimii doi ani am 
făcut un însemnat pas înainte. 
Anul trecut am realizat 1512 chin
tale de cereale la ha. Intre noi 
fie vorba, colhoznicii art el ului 
nostru plănuiesc o recoltă de 20 
chintale la ha. Cantitatea de lap-

Ziarul „Penzenskaia 
scrisoarea

cu 
a- 
Id
18 
de

Pregătiri pentru
garuzează competiții spor-

INDONEZIA

Chinn a hotărit de aseme
nea să participe la Expoziția 
internațională de timbre poș 
tale, care intră In programul 
festivalului

tă de Dimitri Polianski. secreta
rul comitetului de partid din ți
nutul Krasnodar la plenara aoe- 
stui comitet

Polianski a spus că în ce pri
vește producția de lapte. Cubanul

„Să luăm exemplu și să creăm 
și noi asemenea ansambluri*

Strălucitul succes al Ansamblului de cîntece 
și dansuri C. F. R.-Giulești la Atena

ATENA 8 (Agerpres). — Zia
rele din Atena continuă să publice 
cronici elogioase despre spectaco
lele date de Ansamblul de cîntece

poate ajunge statul iowa chiar și dansuri C.F.R. Giulești pe sce- 
în 1958. La slîrșitul cincinalului. | na teatrului „Rex“ din capitala 
Cubanul va depăși statul Iowa 1 Greciei. _
și va spori producția de lapte la
529 chintale la 100 hectare pa- 
mint. Este neîndoielnic că Cuba
nul nu va rămine în urmă intr-n1 
întrecere pașnică cu America.

Declarația lui Polianski a fost
sprijinită de cei care au luat cu-Jțut constata din nou că muzica 
vîntul la plenară.

ie muls de la fiecare vacă a 
crescut in doi ani plnă la 3.203 
litri. Sinteji probabil de acord 
că acesta nu este un rezu-tat 
prost. Probabil că in acest timp 
și la dv. indicii privind orodac- 
ția de lapte au sujerit modificări 
dar. judecind după ritmul de la 
voi, acest spor este de 3—4 
sută.

Poate că afi auzit sau ași 
In ziare despre curAntarea

citii 
t* 

care Nikita Hruțcino a roetit^f la 
22 mai la Leningrad. In cuain- 
tarea sa el a spus că in ciilorii 
cijioa ani Uniunea Soaetici va 
ajunge din urmă S.LuA. in ce 
privește producjia de corne, lap
te, unt, pe cap de locuitor. Mi-am 
amintit jără să vreau de Intilni- 
rea noastrd și m-am gindit: 
.Dacă e pe aceea, sa ne intre- 
cem, mister Alderson !-

Mai departe Anoțm face cu
noscut jermier ulm american 
nurile colhozului pe acest 
Calculindu-și posibilitățile 
brii ar telului au hotărît să rea
lizeze de pe fieaare 100 de hec
tare de terenuri agricole dte 55 
chintale carne și 250 chintale 
lapte, ceea ce este mai mult de
cit obțin fermele din S.L’A. Tn 
comparație cu 1955 produzț:a- 
marfă va spori de peste două 
ori.

..Sinteți proprietarul unei fer
me, scrie in încheiere Anoșin, la 
care lucrează pînă la 300 
muncitori solaria ți. StățKnii 
tregii noastre gospodării slnt 
1.500 de colhoznici. Prinde.: 
ferite de gospodărire nu pot i

psa-
an.

mem-

de 
în- 
cei 
di- 

împiedica întrecerea noastră paș
nică.

Nu consider că este rău ca și 
alții să uf ie gindurile mele sus
citate de Inîilnirea cu dv. și des
pre admirabila idee a întrecerii 
economice**.

Festival
trate fac repetiții pentru se 
lectionarea celor mai bune 
numere care vor fi prezentate 
la festival

Intr-un articol din ziarul „Elef- 
teria" din 7 iunie, cronicarul Ha- 
mandopulos scrie între altele: 
„Cind am auzit muzica populară 
romîneasca am avut o tresărire 
simțind cit de aproape este ea de 
muzica populară greacă. Am pu

i populară este cel mai sigur mij
loc ca popoarele să se cunoască 

■ intre ele. Orchestra are foarte buni 
| interpreți, în frunte cu Nicu Stă- 
j nescu, care ne-a dovedit cît de 
vie este muzica pe care o inter
pretează. Pentru publicul nostru a 
fost o mare desfătare".

Sub semnătura poetului Ioanis 
Rițos, ziarul „Avghi" scrie : „In 
ultimul timp am avut ocazia să 
vedem la noi multe ansambluri de 
dansuri populare care ne-au arătat 
posibili tățile de dezvoltare a artei 
populare, realizările artistice în 
•are se reflectă aspecte 

contemporane. Ele mai 
bilitatea cunoașterii și

ale vieții 
dau posi- 
apropierii

popoarelor. La rîndul său Ansam1 
blul romînesc Giulești vine să în
tărească legăturile prietenești între 
popoarele noastre. Aceasta s-a do
vedit prin primirea caldă, entu
ziastă făcută artiștilor romîni de 
către publicul grec, prin aplauzele 
frenetice la scenă deschisă, bisuri 
cerute cu insistență, bătăi din pi
cioare și strigăte de „bravo" care 
ajungeau pînă la delir. Ansamblul 
Ciulești ne-a dovedit că în Ro- 
mînia de azi se duce o muncă in
tensă pentru dezvoltarea artei 
populare. Să luăm exemplu si să 
creăm și noi asemenea ansambluri 
pentru a fi bine pregătiți atunci 
cînd vom vizita Romînia".

Un articol plin de elogii la a- 
dresa solilor artei populare romî- 
nești publică și ziarul „Patras".

Cu toată căldura tropicală care 
a domnit zilele acestea la Atena, 
sălile teatrului „Rex" unde au loc 
spectacolele artiștilor romîni au 
fost pline pînă la refuz. La cele 
9 spectacole date pînă acum au 
asistat aproape 8.000 de persoane.

Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare C.F.R. Giulești va mai 
da două spectacole în orașul Rodos, 
în zilele de 12 și 13 iunie, după 
care artiștii romîni vor pleca în- 
tr-un turneu în Turcia.

Al IV-lea Congres al tineretului muncitor 
din R. D. Germană

Tineretul Indoneziei se pre
gătește intens In vederea ce
lui de-al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului si Studen
ților care va avea loc la Mos
covă. Delegația tineretului in
donezian va fi formată din 
140 de persoane, reprezentanți 
ai tineretului din numeroase 
regiuni ale tării: lawa, Su
matra, Celebes, Bali și altele. 
Din delegafie fac parte colec
tive corale, de dansuri, spor
tive.

La Djakarta au început si 
sosească tineri și tinere indo
neziene care vor pleca la Fes
tival.

R P. CHINEZA

Comitetul chinez de pregă
tire al celui de-al VI-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
șl Studenfilor a ales 18 din 
cele mai bune lucrări muzicale 
ale tinerilor compozitori care 
vor fi prezentate la festival.

Evoluția situației politice dțin 
Franța șl Italia dă observatorilor 
politici sentimentul unei mari 
instabilități care domnește în 
cercurile politice reacționare din 
aceste țări. E drept, în momentul 
de față, situația politică este di
ferită în cele două țări: în Fran
ța criza de guvern n-a fost încă 
soluționată; în Italia s-a format 
deja un guvern dar acesta a ob
ținut votul de inyestitură numai 
bazîndu-se pe dreapta monarho- 
fascistă, principalele partide de 
stingă și de centru votînd împo
triva lui. Această diferență 
însă nu poate acoperi ele
mentul comun care stă la 
baza frămîntărilor politice din 
aceste țări, frămîntări devenite 
acute odată cu căderea guverne
lor Segni și Mollet. Și acest e- 
lement comun este criza profun
dă înregistrată de politica cercu
rilor care în ultimii ani și-au 
împărțit frinele conducerii de 
stat în Franța și Italia; este cri
za politicii de ignorare a proble
melor reale din aceste țări, cri
za politicii ,,atlantice* și de ca
pitulare în fața intereselor
nopoliștilor americani și a mili- 
tariștilor vest-germani.

In fapt, această criză 
poate fi comparată foarte

mo-

care 
.___ ___,. . , bine,
dat fiind tradiția instabilității, 
cu mișcările unui scrinciob, se 
prezintă astfel:

In Franța. încercările repetate 
de a se găsi o formulă guverna
mentală au eșuat plnă tn pre
zent. Pleven, Pinay, Pflimlin, 
Billieres au refuzat sau au fost 
nevoiți să renunțe la sarcina 
dată de președintele Coty de a 
forma noul guvern. Care este 
cauza prelungirii acestei crize de 
guvern, pe care, de altfel, chiar 
in momentul izbucnirii ei, întrea
ga presă o anunța „dificilă" și 
„îndelungată" ? Răspunsul este 
unul singur, și anume: cercurile

GERMANIA
ANGLIA

Recent la Frankfurt pe Main 
a avut loc o conferință In ca
drul căreia s-a discutat pro
blema participării tineretului 
vestgerman la cel de-al Vi- 
lea Festival Mondial ai Tine
retului și Studenfilor. După 
cum s-a anunțat, la Moscova 
va fi trimis un grup de tineri 
vestgermani din care vor jaee 
parte reprezentanți ai tuturor 
păturilor populației, membri fi 
conducători ai diferitelor 
ganizații de tineret.

JAPONIA

or-

La Festivalul Mondial al 
Tineretului fi Studenților de 
la Moscova vor participa bOU 
de reprezentanți ai tineretu
lui japonez. Multi membri al 
delegației japoneze înoată ca 
slrguință limba rusă. Colecti
vele artistice, muzicale, tea-

Tineretul eng.ez 8g pregă
tește intens in vedere^ apro
piatului Festival Mondial a. 
Tineretului și Studenților $i a 
jocurilor sportive mondiale 
ale tineretului care vor acea 
loc la Moscova,

Pină la 31 mai s-au înscris 
1.700 de persoane care doresc 
să facă parte din delegația 
engleză. Printre ei sini tineri 
și tinere de diferite convin
geri politice si credințe religi
oase. de dijerite profesii, re
prezentanți ai asociațiilor sin
dicale, politice, organizațiilor 
culturale și sportive.

Aproximativ 120 de spor
tivi se pregătesc să olece la 
Moscova pentru a lua parte 
la jocurile sportive ale tine
retului. Delegați^ sportivilor 
cuprinde numeroși campioni 
ale căror nume sini cunoscu
te amatorilor de sport din 
Anglia și străinătate.

In scrînciobul politicii
din Franța

politice reacționare franceze nu 
vor să renunțe la politica lor 
care contravine intereselor po
porului francez, nu vor să renun
țe la războiul colonialist din Al
geria , tiu vor să scoată țara din 
făgașul periculos al >,integrării 
vest-europene* și ai politicii a- 
tlantice. Or, tocmai acest fapt a 
provocat căderea guvernului Mol
let. Ignorind însă adevăratele in
terese naționale, cercurile reac
ționare vor să soluționeze criza 
de guvern doar prin schimbarea 
omului care, în fond, ar urma să 
ducă aceeași politică reacționară. 
Așa se explică de ce în 
scrînciobul patronat de reac- 
țiurtea franceză s-au perindat 
oameni ca Pleven, răspunză
tor pentru dezastrul din Indo
china, sau ca fruntașul M.R.P. 
Pflimlin al cărui program a fost 
salutat cu entuziasm de cercurile 
reacționare. Era și firesc ca a- 
ceste încercări fățișe de aluneca
re spre extrema dreaptă să nu 
găsească prea mulți adepți nici 
chiar în rîndul cercurilor condu
cătoare ale celorlalte partide care 
nu se arată, totuși, dispuse, de 
teama de a nu se compromite to
tal, să se angajeze deschis pe o 
astfel de cale.

In momentul de față, din în
sărcinarea președintelui Coty, 
Bourges-Maunoury, fost ministru 
de război în guvernul Mollet 
încearcă să formeze noul guvern. 
Nu este greu de văzut că și de 
data aceasta, prin alegerea lui 
Bourges-Maunoury, burghezia

continue 
_ , . Ceea
important este fap- 
insăși presa reacțio- 

cum face de pil-

Dar indiferent de aceasta 
formula guvernamentali adopta
tă și programul propus nu po: 
rezolva cu adevărat criza politi
ci din Italia, chiar dacă la su
prafață această criză pare depă
șită. Intr-adevăr, formula unui 
guvern ,,monocolor“ democrat- 
creștin a fost respinsă de princi
palele partide politice ca sodal- 
democrat, socialist, comunist, li
beral și republican, pentru că o 
astfel de formulă nu poate func
ționa decit cu sprijinul extre 
mei 
mată 
monarhist și din partidul 
fascist .
nă“. Or, acest fapt implică In 
consecință, un program care să 
convină cercurilor reacționare 
monarho-fasciste. Acest lucru a 
fost confirmat atit prin programul 
expus de Zoii In fața parlamen
tului cit și prin votul exprimat 
acolo. In discursul său progra
matic, Zoii a declarat că va ră
pune ,,fidel liniei politice a par
tidului democrat-creștin", adică 
tocmai acelei linii care a provo
cat căderea cabinetului anterior 
și destrămarea ooaliției partide
lor de centru. S-a văzut astfel 
clar, din declarația lui Zoii, că 
guvernul său nu-și propune re-

franceză încearcă să 
politica sa falimentară, 
ce este 
tul că 
nară — . r
dă ,,Le Figaro* — tși exprimă 
îndoiala că acesta va reuși să 
pună capăt crizei, Și aceasta în- 
trucit, după cum arată ,,Franc
Tireur*, in timp ce „la dreapta 
el are mulți prieteni* la stingă 
el nu se bucură de simpatii pen
tru că „el este omul intransigen
tei care vrea să-i asigure pe ultra- 
colonialiști că nu va da dovadă 
de slăbiciune în Algeria*,

Soluția reală a crizei politice 
din Franța nu poate fi găsită 
decît prin formarea unui guvern 
care să asigure respectarea voin
ței populare exprimată la alege
rile din 2 ianuarie 1956, adică să 
asigure promovarea unei politici 
democratice și de progres social 
în țară și în Algeria, a unei po
litici de pace și colaborare cu 
toate popoarele.

In Italia. După cum se știe, cu 
o majoritate infimă de voturi. 
Senatul și Camera deputaților 
au acordat încrederea guver
nului „monocolor* format de 
creștin-democratul Zoii după că
derea cabinetului Segni. Așa 
cum s-a prevăzut, noul guvern, 
format în întregime din membri zolvarea nici uneia din probleme- 
ai partidului democrat-creștin, a ' 
reușit să obțină acest vot nu
mai datorită sprijinului dreptei 
reacționare monarho-fasciste. So
cialiștii, comuniștii, liberalii și re
publicanii au votat împotriva lui.

for- 
partidul național 

neo- 
.mișcarea socială italia-

drepte reacționare, 
din

le reale care stau In fața Italiei. 
Tocmai datorită acestui fapt, co
muniștii — după cum a declarat 
Palmiro Togliatti in Camera de- 
putaților — vor vota împotriva 
guvernului.

MAGDEBURG 8 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite : La 6 iunie și-a 
început lucrările la Magdeburg 
Congresul al IV-lea al tineretului 
muncitor din R.D. Germană. La 
Congres asistă reprezentanți ai gu
vernului R.D. Germane, ai C.C. al 
P5.U.G., ai Uniunii Sindicatelor 
libere germane, precum și repre
zentanți ai tineretului muncitor din 
Germania occidentală.

După deschiderea Congresului 
»-a dat citire mesajului de salut 
adresat participanților la Congres 
de primul ministru al R.D. Germa
ne, O. Grotewohl. apoi KarI Na- 
mokeL prim secretar al Consiliu
lui Centrai al Uniunii Tineretului 
Liber German, a prezentat rapor
tul „Cu privire la rolul tineretului 
muncitor".

In ședința din 7 iunie a Congre
sului a luat cuvîntul K. Schirde- 
wan. membru al Biroului Politic al 
C-C. al PS.U.C. El a chemat pe 
membrii Uniunii Tineretului Liber 
German și întregul tineret din R.

pen- 
■ocb-

D. Germană să lupte și mai botă- 
rît împotriva militarismului, 
tru pace, pentru construirea 
lismului în R. D. Germană.

La 8 iunie a avut loc la
deburg, ședința de închidere ___
lui de-al IV-lea Congres al tinere
tului muncitor din Republica De
mocrată Germană.

Participanții la congres au adop
tat un apel în care cheamă tinere
tul muncitor din R. D. Germană 
să-și consacre toate forțele luptei 
pentru înfăptuirea măreței sarcini 
a construirii socialismului în Re
publica Democrată Germană.

In aceeași zi a avut loc la Mag
deburg un mare miting al partici- 
panților la congres și al oameni
lor muncii din oraș, la care a luat 
cuvîntul Walter Ulbricht, care a 
fost întîmpinat cu aplauze furtu
noase.

După miting, pe străzile orașu
lui Magdeburg a avut loc o de
monstrație a tineretului și oameni
lor muncii.

Prietenia ungaro-bulgară se va întări continuu
- ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID DIN BUDAPESTA -

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — internaționalismul proletar, imua- 
ALT-I. transmite : La 7 iunie a a- liniau* ---- „j— •—:
vut loc la Budapesta o adunare 
a activului de partid din Buda
pesta, consacrată vizitei în Unga
ria a delegației guvernamentale 

jși de partid a R. P. Bulgaria.
La adunare au luat cuvîntul Ja- 

r.os Kâdăr și Todor Jivkov, prim 
’secretar al Partidului Comunist
Bulgar

Prietenia ungaro-bulgară, a 
spus J. Kâdăr. printre altele, se 
va dezvolta și se va întări în in
teresul poporului nostru, în inte
resul întregului lagăr al socialis- 

•mutul !n frunte cu marea Uniune
Sovietică.

I J. Kâdâr a acordat o deosebită 
■atenție analizei evenimentelor 
{contrarevoluționare, luptei poporu- 
|lui ungar pentru lichidarea conse- 
Icmțelor lor, a vorbit despre aju
torul frățesc pe care l-a acordat 
și-l acorda Ungariei Uniunea So- 

șvietică și țările de democrație 
■populară, subliniind totodată că

bilitatea principiilor marxism-’eni- 
nismului reprezintă o bază de nă
dejde a trăiniciei și unității lagă
rului socialist.

După ce a arătat că puterile im
perialiste și, în primul rînd S.U A-» 
desfășoară o activitate subversi
vă, împotriva țărilor socialiste J. 
Kâdâr a declarat:

în aceste condiții trebuie să în
tărim prin toate mijloacele trata
tul de la Varșovia. Țara noastră, 
ca și toate țările socialiste, vede 
în acest tratat o garanție sigură 
a securității sale și a apărării 
păcii în întreaga lume.

Todor Jivkov a transmis po
porului ungar un salut frățesc din 
partea poporului bulgar și și-a 
exprimat convingerea că tratati
vele care se desfășoară în prezent 
între delegațiile celor două țări 
vor duce Ta întărirea continua a 
legăturilor politice, economice și 
culturale dintre Ungaria și Bul
garia.

Criza de guvern din Franța continuă
! PARIS 8 (Agerpres). — In di
mineața zilei de 8 iunie, Bourges- 

iMaunoury a fost primit de pre
ședintele republicii, Rene Coty, 
căruia i-a comunicat rezultatele 
objinute in urma consultărilor de

Este semnificativ că în înseși 
rlndurilg partidului democrat- 
creștin au loc frămîntări serioase 
datorită faptului că, în afară de 
monarhiști și neofasciști, cele
lalte partide au refuzat să acorde 
încredere guvernului. Știind că 
masele nu privesc cu ochi buni 
cirdășia cu monarho-fasciștii și te
mi ndu-se, deci, de o compromitere 
totală, care le-ar putea crea ne
plăceri cu prilejul viitoarelor ale
geri parlamentare din primăva
ra lui 1958, adversarii lui Zoii, 
printre care și fostul prim-minis- 
tru Scelba, aduc critici aspre lui 
Zoii invinuindu-l de ruptura in
tervenită intre democrat-creștini 
și grupările de centru. Unii au 
cerut chiar convocarea Consiliu
lui național al partidului.

Vrînd să potolească spiritele. 
Zoii a declarat că dacă guvernul 
său va obține votul de încredere 
numai datorită sprijinului monar- 
ho-fasciștilor, el va prezenta de
misia întregului cabinet. Rămine 
de văzut dacă acum el va da 
curs acestei declarații.

Opoziția pe care Zoii o întîm- 
pină în însăși partidul său, re
fuzul oartidelor de stînga și de 
centru de a-i acorda sprijin și a- 
versiunea maselor populare față 
de colaborarea fățișă cu cercurile 
politice cele mai reacționare, fac 
ca situația guvernului Zoii să 
pară multor observatori nolitiri 
ca incertă. După părerea aces
tora incertitudinea putea fi risi
pită dacă conducătorii democrat- . 
creștini ar renunța la formula 
„monocoloră* care nu se ooate 
baza decît pe dreapta reacționară 
și ar căuta, împreună cu celelalte 
partide, o formulă care să asigu
re promovarea intereselor de 
pace și prosperitate ale poporului 
italian.

GH. POPA

vineri cu diferiți lideri ai partid», 
lor politice. Bourges-Maunoury a 
conferit apoi cu guvernatorul și 
directorii financiari ai Băncii 
Franței asupra diferitelor aspecte 
privind situația financiară și eco
nomică a țării. In declarațiile fă
cute presei Bourges.Mounoury a 
anunțat că va trece la constituirea 
unui nou guvern de îndată ce va 
obține răspunsul grupurilor poli
tice care urmează să se întrunea
scă în cursul după-amiezii de 
slmbătă, printre aceștia fiind și 
grupul M R.P Tot în cursul zilei 
de sîmbătă el a avut o întrevedere 
cu Guy Mollet, precum și alte în
trevederi.

Concediile anuale 
de odihnă în învăjămîntul 

de cultură generală, 
profesional ți tehnic

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romi
ne a emis la 5 iunie 1957 la pro. 
punerea Consiliului de Miniștri un 
decret cu privire la reglementa
rea concediilor anuale de odihnă 
in invățămintul de cultură gene
rală, profesional și tehnic. Decre
tul prevede printre altele •

Personalul didactic și didac
tic de conducere din învătămintul 
de cultură generală, profesional 
și tehnic are dreptul la un conce. 
diu anual de odihnă plătit, egal 
cu durata vacanței școlare de 
vară

Pentru primul an de muncă în 
învătămint, concediul de odihnă 
se va acorda în întregime, chiar 
dacă angajații nu au JJ Iun, de 
muncă neîntreruptă, cu condiția 
să fi funcționat de la începutul a- 
nului școlar

Efectuarea concediului anual 
de odihnă în afara vacanțelor șco. 
lare, precum și compensarea în 
bani sînt interzise.

Concediul anual de odihnă poate 
fi efectuat și în afara vacantele» 
școlare. în cazul cînd acest conce, 
diu nu a putut fi efectuat nentrn 
motivele prevăzute de articolul 6^ 
din Codul Muncii.



2 ANI ÎNTR-O LOCUINȚĂ
s sub... zăpada ți sucală
Un grup de cercetători fran 

cezi, elvețieni, danezi și germani 
vor petrece doi ani închiși într-o 
sferă confecționată din material 
plastic și oțel, sub mai ntulți 
metri de zăpadă și de gheață. 
Urletele vintului șuierind cu o 
viteză de 150 km. pe oră, tonele 
de zăpadă și frigul de minus 60 
grade nu le vor putea aduce nici 
un prejudiciu. In spațiul lor sie 
ric acești oameni vor lucra, vor 
măsura și vor cintări gheața. Ei

cepția sa. Capabil să înfrânte e- 
lementele exterioare cele mai du
re, ușor transportabil, montabil 
pe loc chiar și de nespecialiști 
și confortabil — iată care sînt 
principalele caracteristici ale lo
cuinței arhitectului Bodianski. 
De fapt, este vorba de o combi
nație de locuință și de laborator 
tn care vor trăi mai mulți cer
cetători pe tot timpul expediției. 
Ea va fi îngropată la aproxi
mativ 8 metri adincime in inte-

tă cu aparate de măsurat și va 
țuca rolul unui balon-sondă care 
va permite studiul exterior de 
astădată al ghețarului și al miș
cărilor sale.

Anexele — sistemul de încăl
zire, instalațiile pentru condițio
narea aerului etc. — vor fi clasa
te in niște caverne săpate tn ză
padă, in apropierea sferei. Ac
cesul la sferă va fi asigurat 
printr-un sistem special.

APA, FACTOR HOTARITOR
Zăpezile veșnice și ghețarii o- 

cupă la ora actuală aproximativ 
o zecime din suprafața pămintu- 
lui „solid“. Dacă Groenlanda 
s-ar topi, nivelul tuturor mărilor 
și oceanelor globului ar crește 
cu circa 7 metri, iar dacă ar fi 
să se topească toata această ze
cime din suprafața solidă a glo
bului, nivelul oceanelor s-ar ri
dica cu 55 metri.

In ultima vreme s-a observat o 
micșorare generalizată a gheța
rilor. Unii savanți sînt totuși de 
părere că o nouă recrudescență 
a ghețarilor este posibilă în vii
torul apropiat. Dar numai obser
vațiile glaciologice amănunțite ți 
de durată vor confirma sau in
firma aceste presupuneri. In regiu
nile polare, unde întinse suprafe
țe de pămint sînt acoperite cu 
o carapace de gheață, toate con
strucțiile de ordin economic sînt 
indisolubil legate de existența 
acesteia.

EXPEDIȚIE GLACIOLOGICA 
INTERNAȚIONALA

vor studia deformațiile reliefului 
înghețat al Groenlandei și vor 
calcula așa numita „pierdere" 
glacială, in deosebi pe ghețarul 
Jăkobshavn, care înaintează cu 20 
metri pe zi și varsă anual 20.000 
miliarde de litri de apă in golful 
Baffin.
, UN ADAPOST NEOBIȘNUIT

'■ Pentru a apăra viața savanți- 
lor angajați tn aceste studii ști
ințifice de mare însemnătate 
pentru cunoașterea lumii noastre 
și pentru a le asigura condiții 
optime de lucru, arhitectul Vla
dimir Bodianski a proiectat un 
adăpost cu totul original In con-

riorul ghefarului. Forma pe care 
a ales-o arhitectul este determi
nată de cîteva dintre legile ele
mentare ale tehnicii. Intr-adevăr 
sfera este solidul care posedă 
cel mai mare volum interior pen
tru cea mai mică suprafață ex
terioară. Pe de altă parte, ea o- 
feră o suprafață pe care presiu
nile exercitate de zăpadă vor fi 
cel mai bine repartizate.

In timpul unei prime faze, 
sfera va fi locuită și va permite 
studiul direct al interiorului 
stratului de gheață. In faza a do
ua, inaccesibilă — și deci și ne
locuibilă — din pricina deplasă
rii ghețarului, ea va fi înzestra-

O MINUNE MEDICALĂ
In cercurile medicale din Le- funcționează din nou normal iar 

ningrad a stîrnit tn ultima vreme 
un viu interes întîmplarea cu 
totul neobișnuită a micuțului Ser- 
ghei Pavlov, un băiețel din oraș, 
care a căzut acum cîtva timp de 
la etajul al V-lea al unui imobil 
și este acum în convalescență către 
o însănătoșire complectă. Acci
dentul lui Serghei a pus la grea 
încercare pe medicii spitalului 
„Krupskaia" unde a fost internat 
micul pacient dar aceștia au 
reușit să treacă cu brio dificilul 
și neobișnuitul examen la care au 
fost supuși.

Accidentul s-a produs într-o di
mineață în care Serghei a fost lă
sat cîteva minute singur acasă in 
timp ce mama sa s-a dus să cum
pere ceva la un magazin din a- 
propiere. In timp ce micuțul era 
singur în casă, un prieten din a- 
celași bloc a venit la ușă și l-a 
chemat afară Ia joacă.. Dar cum 
ușa era încuiată, Serghei a hotă- 
rit să iasă pe... fereastră I

El și-a îmbrăcat paltonul și că
ciula și a urcat pe pervazul feres
trei. Vrînd să se prindă de bur
lan pentru a coborî pe el, Serghei 
a alunecat și a căzut în gol. De-a 
lungul celor 5 etaje el s-a lovit 
de o frînghie care s-a rupt și apoi 
s-a prăbușit pe stradă.

Dus de îndată la spitalul „Krup
skaia" medicii au observat că avea 
un plămîn și un picior rupt iar 
inima comprimată și deplasată de 
la locul ei.

piciorul se vindecă repede.
Cum se explici vindecarea mi

raculoasă și aproape de necrezut 
a băiețelului ?

Profesoral Sațki celebra pedia
tra din Leningrad, care a supra
vegheat asistența medicali dată 
copilului, afirmă că micuțul Iți 
datorește salvarea în parte haine
lor groase pe care le purta și care 
au amortizat șocul și în parte fap
tului că a căzut lateral și nu și-a 
lovit capul.

„Dar meritul principal, adaugă 
profesorul Sațki, îl au medicii spi
talului care aplicînd cel mai just 
tratament au reușit să facă aproa
pe o minune".

Numeroase probleme legate de 
existența și transformările uria
șilor ghețari vor fi rezolvate in 
timpul Anului Geofizic Internați
onal, care va începe la I iulie. 
Altele vor fi studiate cu prilejul 
expediției glaciologice internațio 
nale a Groenlandei care este pre
văzută pentru luna iulie 1959. 
Sfera de material plastic și oțel 
care va contribui serios la suc
cesul operațiilor de observare ști 
ințifică va fi întrebuințată in 
cursul acestei ultime expediții.

Materialul va fi trimis in Gro
enlanda in primele luni ale anu
lui 1959. El va fi îngropat aici 
sub zăpadă iar culoarele care 
leagă locurile de muncă între ele 
vor f| pregătite din timp, astfel 
incit savanții să se poată pune 
pe lucru imediat după sosirea 
lor la fața locului.

Avind in vedere importanța 
expediției și a scopurilor urmări
te de ea. se vor folosi probabil 
mai multe sfere de acest tip. iar 
pentru a înlesni munca tehnicie
nilor. ele vor fi foarte apropiate 
intre ele și comunicante.

Per.t-u prima oară șederea 
in regiunile polare iacctexză ast 
fel a mai fi considerată n sim
plu cantonament provizoria și 
devine o locuință stabilă. Ornai a 
terminat explorarea acestor re
giuni și acum trece botărit la ex
ploatarea lor.

In clișeu: doi tehnicieni care 
vor face parte din viitoarea ex
pediție. studiază amplasamentul 
unei sfere plastice în rcsilocul 
ghețarilor Groenlandei.
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Arta
Privind clișeul alăturat aveți 

prilejul să admirați și dum
neavoastră două adevărate 
„capodopere44 ale picturii con
temporane. In caz că sînteți 
nedumeriți sau ca vi se pare 
cam neclar clișeul, vă vom de
scrie în amănunt ce reprezintă 
aceste două „capodopere".

Pinza din stingă, vopsita în 
întregime cu culoare albastră, 
nu reprezintă... nimic! Pînza 
din dreapta, vopsită tot în cu
loare albastră, nu reprezintă 
nici ea nimic, dar în schimb 
este ceva mai... lunguiață!

Intre cele două „capodope
re- stă autorul lor, un tînăr

pictor italian care a avut „ge
niala0 idee de a materializa pe 
această cale „inspirația sa” ar
tistică. Zîmbetul pe care-1 ar-

Cu Marcel Breslașu despre

CEA DE-A DOUA PASIUNE
iezUe ploioase, de sflrșit de pri- 

t o întrevedere neobișnuită și neașteptată. Neaș- 
entru că na speram — iertată să ne fie lipsa de modeș

ti găs rr un material atît de interesant
. : peni’u că, de obicei, o convorbire Intre un scriitor
reporter se angajează, în legătură cu probleme literare,

Dr da: 2 aceasta, am preferat să vorbim cu maestrul Marcel Breș
ei despre cărțile și scrisul pe care t-l admirăm, ă despre ceea 
«2C2u —fre frecvent și atît de plastic In lumea creatorilor 
n dlr.g*e*\ ^tea de a doua pasiune**.

întrevederea am avut-o In ca- 
braetal somptuos al scriitorului, 
3B0Mjurat de cărți și manuscrise, 

rr-ua semiîntuneric plăcut, risi
pii doar, blajin, de razele unei 
mDewt albastre.

— Maestre — am început In
terviul avind simțămintul că pă- 
Lmndem cu un pk de indiscreție, 
insr-za domeniu incă puțin cu- 

| neucnt — am dori să ne relatați 
cile ceva desp-e o pasiune cu 
care am făcut cunoștință de mul
te cri fugitiv, in atitea fotografii 
Sf caricaturi. Vedeți, noi cititorii 
daanaeavoastră care vâ admirăm 

. «pera nn vă putem închipui In 
•taJute sau in fotografii fâră~

— .Am înțeles! a rostit raes- 
-tî și a zhnKt tragind ușor din 
nefysita-i pipă aflată ia coițul 

morțiș să vă vor
besc despre Mele, o altă pasiune 
decit aceea a scrisului la care 

* nici n m-am gindrt cind am pri
mit leMoasI demnea voastră— 
Maestnd a dprt din ochi, și-a 
■■pM bane pipa de tutun pre- 
gariada-se să ne mărturisească

teancurile cu manuscrise aflate 
pe birou, ci măsuța pe care stau 
rinduite după formă și mărime 
mai bine de o sută de lulele, adu
nate de-a lungul anilor din toa
tă lumea.

o zvîrli... Pipa își are personali
tatea ei care se diferențiază și 
se desăvîrșește cu vremea... Te 
atașezi de ea ca de un animal fa
miliar, ca de ceva viu — și atunci 
cînd moare — sunt lacrimae re- 
rum — mica lulea de pămint 
care se fringe, ori cea somptuoa
să din spumă de mare, în care a 
apărut fatala zgaibă, ori cea o- 
bișnuită, din rădăcină de vișin, 
care și-a trăit traiul, te desparți 
de ele cu tristețea cu care te 
desparți nu de o unealtă, ci de un 
prieten.

★
S-ar mai fi putut aborda, desi

gur, probleme legate de uneltele

Timp de trei săptămîni medicii 
au dus o luptă neîntreruptă pen
tru viață, iar acum micuțul este în 
convalescență. Plămînul și inima

Rețetă în sol major..

P.^bîema ar. 25 :e AL Gohn: 
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borează nu este însă cîtușl de 
puțin fals. Cele două tablouri 
au fost cumpărate de un ama
tor de „arta44 cu cîte 25.000 
lire fiecare, ceea ce l-a deter
minat pe pictor să mai facă și 
o serie de tablouri roșii și u- 
nul negru. Asta, pentru 
cepul. Pentru că odată 
lebru, o să-și mai poată 
mite încă multe altele...

în-

Cîteva ciudățenii 
ale apelor

Apele lacului Toveî din Vene
ția Tridentină, situat la 1.161 
metri altitudine, tn ultimele luni 
ale anului își schimbă cu regula
ritate culoarea din albastru îr 
roșu.

★
Minunat este și aspectul pi 

care-l oferă un lac aflat în apro
pierea orașului Beppu — Japonie 
a cărui suprafață, de altfel des
tul de redusă, se prezintă dir 
punct de vedere al culorii tr 
două perimetre dintre care unu 
este de culoarea laptelui și celă
lalt de culoarea ruginei. Existe 
tot în Japonia lacul Uni Gigoh 
care prezintă o anomalie mai in
teresantă : apele lui sînt de cu
loarea cerului punctat cu pete 
albe.

★
Un fiord din regiunea Berger 

— Norvegia are trei feluri dt 
ape : dulci, sărate și sulfurate. Fi
rește că tn fiecare din zone 
strict delimitate, trăiește o alti. 
faună și altă floră. Cum se ex
plică ? Apa dulce a fiordului pro
vine dintr-Un rluleț de munți 
care se varsă tn el. Apa sărați 
provine la rlndul ei din fluxul și 
refluxul mării care pătrunde a- 
dine tn fiord. Iar fundul fiordului 
este plin cu apă sulfurată tn cari 
nu poate trăi nici o vietate și 
nici o plantă. Cele trei feluri de 
ape nu se amestecă datorită com
poziției lor diferite și densității 
lor deosebite.

★
Tn Argentina există un rtu cu 

numele de Salta, un mic curs de 
apă cu un debit redus. La izvoa
re apa are gust dulce, tn timp 
ce pe la jumătatea cursului, tre- 
cind printr-o regiune cu stinși 
sărate, riul se îmbibă cu sare.

Socoteală 
SIMPLĂ

Cuvinte ÎNCRUCIȘATE
Grăbește-te încet*..

tragi-comedie într-un act... pripit
DIN JURNALUL LUI:

1 septembrie: Am întîlnit-o azi. E minunată. Ce ochi!
5 septembrie : Ne-am întîlnit din nou. E o zînă. Ce gură I
10 septembrie : Iar am fost împreună. E o Ileană Cosînzeană. Ce 

năsucI
15 septembrie : Azi am fost la sfat. Amîndoi am spus „da". Abia 

acum 15 zile ne-am cunoscut.

DIN CARNETUL EI:

1 septembrie : L-am întîlnit azi. E ca un artist de cinema. Ce 
ochi !

5 septembrie: Ne-am întîlnit din nou. E un Făt-Frumos. Ce 
gură!

10 septembrie : Iar am fost împreună. Parcă e un împărat roman. 
Ce nas!

15 septembrie : Azi am fost la sfat. Amîndoi am spus „dă". Abia 
acum 15 zile ne-am cunoscut.

DIN CARNETUL LUI:

ir După calculele făcute de as
tronomi soarele are o vechime de 
3-4 milioane de ani și va mai da 
lumină și căldură încă 10-15 mi
lioane de ani.

1 martie: Azi iar m-am certat cu ea. Ce ochi I Mă urmăresc pas 
cu pas.

5 martie : Din nou a fost scandal. Ce gură! Nu-i tace o clipă.
10 martie : Ne-am certat rău de tot. Ce năsuc! Și-l bagă mereu 

unde nu-i fierbe oala.

DIN CARNETUL EI:

1 martie : Azi iar tn-am certat cu el. Ce ochi! Toată ziua îi umblă 
după altele.

5 martie : Din nou a fost scandal. Ce gură / Trăznește a băutură 
de te amețește.

10 martie : Ne-am certat rău de tot. Ce nas! Totdeauna cu ruj 
de buze pe el»

DIN CARNETUL LOR:

30 martie : Azi am fost la tribunal. Amîndoi am spus „da". Abia 
după șapte luni ne-am cunoscut...

I. AVIAN

ir în Venezuela crește un ar
bore din care se extrage un li
chid asemănător laptelui și care 
se vinde chiar ca atare.

| ORIZONTAL: !. 
Ciștigătorî Ia „Pro
nosport* — 2. Con
curs de pronosticu
ri spor live — 3.
Ce nu este „Prono
sportul- — Că
mașă — 4. Nume 
femenin — Priete
nul 
ului 
Iar
Iui" 
gară 
in cind 
tigâtorii la 
nosporf 
ște... — .Margine — 
7. O execută elevii 
acasă și sportivii 
la antrenamente — 
întrebare. — 8.
Coca Ionescu — Le 
oferă „Pronospor
tul" partfcipanților 
cu 12, 11 și 10 re
zultate exacte și 
uneori cu 0 rezul
tate — 9. Măsură 
veche — Așa tre
buie să fie cele 12 
la „Pronosport- — 
fără valoare — 11. Vorba greeru- 
lui — Spaimă — 12. Un cui fără 
cap — începe... Suru — Ion Po
pescu — 13. Pe ele se trec prono
sticurile sportive — 14. Perioada 
în care poți juca la „Prono
sport44.

VERTICAL: 1. Pentru cîștigă- 
torii „Pronosport- se face prin 
C.E.C. — întrecere sportivă — 
2. Previziuni în funcție de cal
cule și... inspirație — 3. La volei 
— Nume turcesc — Buletin „Pro
nosport- — 4. A marcat un gol 
in meciul de la Moscova —

„Pronosporf-
— 5. Simi- 
„Pronosportu- 
in R. P. Un-
— Din c’nd 

— 6. Ciș-
„Pro- 

sint ni-

pronosticuri
10. Buletine

5.

Ne apropiem de ea. într-o ordi
ne desăvirșită sînt aci zeci de 
lulele, blonde, brune, mai zvelte, 
mai bondoace. obiecte deosebite 
care-ți atrag atenția prin arta de
săvirșită. de cele mai multe ori, 
a creatorilor anonimi. Dar. ceea 
ce ne impresionează nu sînt atît 
desenele, formele, culorile, figu
rile măestrit săpate in lemn de 
cireș sau vișin, d intimplările. 
faptele, evenimentele care sînt 
struts legate de viața și activi- 

_ lalea scriitoruluL Deși bine dis- 
■J pus, maestrul preferă să dea des

pre ^favoritele- sale răspunsuri 
laconice, pline in schimb de pu
tere evocatoare, lată, aci, o pipă 
dăruită de Andersen Nexo, într-o 
noapte de conversație cu scriito- 

1 rul. Alta împodobită cu motive 
folclorice, multicolore, provine 
dintr-o călătorie in Albania.

Un rămășag ciștigat într-o 
prinsoare cu scriitorii maghiari: 
o pipă. Darul trimis de pionierii 
unei școli din București cu oca
zia aniversării a 50 de ani de la 
nașterea scriitorului: alta.

Fiecare cu povestea ei, fiecare 
evocă oameni și locuri, întîmplări 
și pățanii, fiecare ii trezește scrii
torului alte amintiri—

— Oricare din ele, poate mă 
înțelegeți, — continuă scriitorul— 
a fost prietenă și părtașă, marto
ra și confidentă la atitea intîm- 
plări. ajutindu-mă să-mi adun 
gîndurile albe și să mi le risipesc 
pe cele negre, să-mi țin cumpătul 
la o clipă de descumpănire, să-mi 
înșel nerăbdările, să-mi domolesc 
țîfnele, să-mi gust mai adine și 
mai pe indelete incintările^.

Uite, aici de pildă, o pipă polo
neză lucrată in munții Zakopane 
(un splendid cap de cerb lucrat 
in cireș ne privește șters, din gă
vanele ochilor săi săpați în 
lemn). E o pipă la care țin nu 
mai puțin decit la aceasta. (Un 
exemplar unic, lucrat in Franța, 
de un celebru făuritor de viori. E

șl îngrijirea deosebită pe care o 
cer lulelele unde trebuie, fără în
doială, să ai experiență și mește
șug, dar maestrul s-a retras dis
cret spre masa lui de lucru unde-l 
așteptau manuscrisele...

Era semnul că întrevederea 
noastră despre „cea de a doua 
pasiune44, puțin mărturisită, lua
se sfîrșît. Sosise vremea să dăm 
liniștea atît de necesară primei 
sale pasiuni: creația, căreia 
noi admiratorii operelor sale îi 
sîntem atît de recunoscători.

GEORGE RICUS

Este un număr compus din pa
tru cifre, care reprezintă urmă
toarele particularități: prima și 
a patra cifră adunate sînt egale 
cu cifra a doua ; dacă adunăm 
însă prima, a doua și a patra, 
obținem dublul cifrei a treia. 
Deosebirea dintre cifra primă și 
a treia este egală cu cifra a pa
tra. Dacă adunăm prima și a 
patra cifră iar produsul îl înmul
țim cu a doua cifră avem același 
rezultat dacă am fi înmulțit ci
fra a treia cu a doua. Care este 
numărul acesta ?
'911'1 W injmunu îSNfldSYH

Matei Petre — Tn poartă — 
Acolo unde griul devine făină 
(pl.). — Solid — Sală — 6. Pro
nume — Negație — Călătorie ne- o lulea veche din vremea studen- 
dorită — In., emblema ..Prono- ției căreia scriitorul i-a fost foar- 
sport“ — 7. Chemare — Premiu te fidel. E lucrată dintr-o singu
la „Pronosport- — Sănătoși pen-1 ră bucată de lemn o rădăcină de 
tru a face sport. — 8. începe 
toba — 60 de minute — Primul 
aviator — Plantă — 9. Insucce
sele ne... — Rezultatul împărțirii 
— Din ea se scoate și aur și căr
bune. — 10. Principii sistemati
zate — Prilej pentru noi concur
suri „Pronosport-.

MATEI ANGHEL

copac din care se fac minunății 
de viori cu sunete divine).

— Credeți că există o deosebi
re foarte evidentă între țigaretă 
și lulea ? — am întrebat, în chip 
aproape neașteptat.

— Desigur — ne-a răspuns 
maestrul, mirai de ignoranța 
noastră. Țigareta, în primul rînd, 
este anonimă, o tîrgui, o sorbi și

1
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