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cu privire la brigăzile de tineret
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,Clt mai multe brigăzi”«J

e o cerință justă ?
O întrebare pusă de 

multă lume. Și nu tn- 
tîmplător. Adesea încă, 
comitetele raionale, 
orășenești și chiar re
gionale U.T.M. cer or- 
Sanizațiilor de bază 

in întreprinderi să 
înființeze, pînă la cu
tare dată festivă, atî
tea și atîtea brigăzi 
de tinerei.

Urmarea e cunos
cută. Uneori în locuri 

șl așa activitatea de- 
normal, lucrători sînt

In care 
curgea ----- ,
schimbați de la mașinile lor, 
organizarea muncii în secție mo
dificată, tineri din patru colțuri 
ale halei strînși la un loc, mai 
mult sau mai puțin la dorința lor.

Consfătuirile recente în legă
tură cu brigăzile de tineret au 
dat multe exemple în această di
recție. Astfel, comitetul raional 
U.T.M. „N. Bălcescu“ din Bucu
rești trasa comitetului U.T.M. de 
la fabrica „Kirov“ sarcina de a 
înființa atîtea și atîtea brigăzi, 
fără să cunoască situația de pe 
teren.

} In realitate, unde și cînd tre
buie organizate brigăzi ? Dezba
terile au arătat că noi brigăzi de 
tineret e bine să se înființeze 
de obicei numai în locuri în care 
actuala structură a forței de 
muncă sau actuala organizare a 
muncii nu este satisfăcătoare, 
unde se manifestă o rămînere in 
urmă față de plan, gîtuiri, defec
țiuni în ceea ce privește calitatea 
produselor. în tot cazul, o briga
dă poate fi înființată numai după 
consultarea organelor de conduce
re tehnice din secția respectivă, 
a organelor sindicale și a înșiși 
tinerilor care lucrează acolo.

Uneori, s-a arătat, sînt tineri 
care cer să se alcătuiască din ei 
o brigadă, numai spre a cîștiga, 
laolaltă, momentan, mai bine. 
Dacă aceasta dorință e conjugată 
cu o bună posibilitate de ridicare 
în continuare a calificării lor pro
fesionale și corespunde necesită
ților de producție în secția res- 

| pectivă, e bine. Dacă nu, briga
da nu trebuie înființată.

In brigăzile de tineret e de do
rit să fie atrași tineri de diferite 
grade de calificare, astfel ca cei 
mai pregătiți să poată învăța pe 
cei mai puțin cunoscători ai me
seriei.

Momentul tn care brigada în
cepe să existe, este cel al confir
mării ei de către adunarea gene
rală U.T.M. In această adunare 
generală biroul sau comitetul 
U.T.M. trebuie să prezinte un re
ferat în care să justifice necesi
tatea organizării brigăzii. Discu- 
tînd asupra acestui referat, îna
inte de a-șl da asentimentul, ute-

miștil vor arăta îndatoririle viito
rilor membri al brigăzii.

Fiecare brigadă, pentru 
duce Ia bun sfîrșit activitatea, 
trebuie să se bucure de sprijinul 
permanent al unui tehnician sau 
inginer.

Ultima chestiune discutată în 
legătură cu brigăzile este legată 
de obiceiul unora de a da acestor 
grupe mici de tineri, denumiri 
răsunătoare. Numerotarea modes
tă a brigăzilor, în fiecare secție 
și atelier, e cea mai de dorit. 
Dacă brigada va avea rezultate 
bune, în curînd oamenii o vor nu
mi după numele responsabilului 
sau al celui mai bun fruntaș.

Deci, răspunsul la întrebarea: 
„cît mai multe brigăzi* — e o 
cerință justă ?“ e clar. Nu e 
bine să se prevadă în planurile 
comitetelor raionale, orășenești și 
regionale U.T.M. creșterea numă
rului de brigăzi, ci fiecare orga
nizație U.T.M. să procedeze la 
organizarea de brigăzi noi numai 
atunci cînd aceasta este într-ade- 
văr necesar.

PETRE VEDEA

a-și

Distincții și premii 
pentru cadrele 
din învățămînt

Numeroase sînt exemplele care 
ilustrează grija atentă și continuă 
a guvernului și partidului față de 
cadrele de învățămînt din țara noa
stră. In fiecare an, numeroși pro
fesori, învățători și educatori sînt 
distinși cu ordine și medalii ale 
R.P.R. pentru munca rodnică des
fășurată pe tărîm didactic.

Din anul 1948 pînă în 1956 peste 
1.350 de cadre didactice au primit 
diferite ordine și medalii ale R.P.R., 
și peste 7.000 au fost premiați pen
tru activitate intensă și îndelungată 
în învățămînt.

Anul acesta cu prilejul „Zilei în
vățătorului" un număr de învățători 
și profesori urmează să fie eviden- 
țiați ca fruntași în munca de în- 
vățămînL Cu același prilej vor fi ; 
oferite premiii unor cadre din în- 
vățămînt

(Agerpres)

Succesul oțelarilor 
de la „23 August“

Oțelarii uzinelor „23 August" din 
Capitală au sărbătorit miercuri în
deplinirea înainte de termen a pla
nului de producție pe primul se
mestru al anului.

In această perioadă ei au dat 
peste plan 600 tone oțel de bună 
calitate și au redus rebuturile la 
4,6 la sută.
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Pietrele Doamnei. In fund se vede Cabana Rarău

Continuarea romanului foileton

Un învățămmt universitar
la nivelul cerințelor

construcției socialiste
Sfirșitul anului universitar 

coincide de astă-dată cu un 
eveniment deosebit pentru via
ța studențească. Ziarele de 
ieri au publicat Hotărîrea Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin și a 
Consiliului de Miniștri care în 
urma unei profunde analize a 
activității din ultimii ani a in- 
vățămîntului superior ia toate 
măsurile necesare pentru con
tinua sa îmbunătățire.

Folosindu-se tradițiile pro
gresiste ale școlii noastre și 
experiența cea mai Înaintată 
în domeniul Invățămintului 
superior, punîndu-se accentul 
pe o înaltă calificare și pe o 
strînsă legătură cu producția, 
prin această importantă Hotă- 
rire se consolidează rezulta
tele reformei din 1948 — care 
a deschis un drum nou tnvă- 
țămîntului superior în concor-

danfă cu țelurile statului nos
tru democrat-popular — și se 
crează condiții mai favorabile 
dezvoltării culturii socialiste 
din țara noastră. Ca urmare a 
grijii puterii popuiare, învă|ă- 
mintul superior din (ara noas
tră și-a Îndeplinit în anii din 
urmă tn mare măsură sarcina 
sa principală de a forma spe
cialiști pentru economie, pen
tru activitățile culturale și 
pentru sectorul social — spe
cialiști atît de necesari cons
trucției socialiste. Cu toate 
marile succese obținute, Hotă- 

, rîrea ne arată că în acest do
meniu mai persistă însă lip
suri importante. Pe această 
linie directivele celui de-al II- 
lea Congres al P.M.R. cu pri
vire la cel de al 11-lea plan 
cincinal de dezvoltare a eco
nomici naționale au indicat că 
pentru construirea socialismu
lui trebuie mereu îmbunătățită 

-pregătirea cadrelor superioare 
tehnice, științifice, didactice, 
iar activitatea științifică din 

1 instituțiile de Invățămlnt su
perior trebuie legată mai strins 
de producție, de cuceririle 

1 științei moderne. In acest scop 
s-a trasat ca sarcină continua-

rea îmbunătățirii profilului 
instituțiilor de invățămint su
perior și pregătirii cadrelor 
superioare cu un orizont mai 
larg, asigurarea însușirii de 
către studenți a tehnicii celei 
mai avansate, a cunoștințelor 
practice fundamentale privi
toare la organizarea procese
lor de producție și a procese
lor tehnologice din întreprin
deri.

In vederea asigurării unei 
continue dezvoltări a învăță- 
mîntului nostru superior, Ho
tărîrea ia o serie de măsuri, 
în primul rînd, pe linia LEGĂ
RII MAI STRINSE A INVA- 
ȚAMINTULUI DE VIAȚA 
DE NEVOILE PRACTICE ALE 
INDUSTRIEI, AGRICULTU
RII, TRANSPORTULUI, CO
MERȚULUI, activității 
CULTURALE. In această di
recție este vorba de lărgirea 
profilului specialităților, reali
zarea unei rețele de institute 
cu un profil corespunzător ne
cesităților producției, întărirea 
colaborării unităților de învă- 
țămînt superior cu întreprin
derile Industriale și agricole,

(Continuare tn pag. 2-a)
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Comori folclorice
și lipsă de pasiune

vH-

muget de căprioară, ctîrid mai pe 
urmă ființă unor cîntece ce s-au 
păstrat din generație în generație; 
„Doina novăceanului", „Ungure-i 
neasca", „Cîntec de plai"...

Toate aceste jocuri și cîntece 
care reflectă însăși viața, firea și 
temperamentul novăcenilor mi-au 
amintit de o formație artistică care 
acum cîțiva ani promitea să aibă 
un început bun. Membrii formației 
— flăcăi și fete din Novaci —» 
conduși de un învățător își pusese
ră drept scop să valorifice această 
frumusețe și bogăție a folclorului 
din satul lor, încercînd să trans
forme artistic cîntecul și jocul de 
horă în cîntec și joc de spectacol. 
„Șchioapa", „Lozeasca" (un joc 
local mai vechi) și încă altele, erau 
baza repertoriului și la un con
curs al artiștilor amatori formația 
din Novaci s-a clasat la raion pe 
locul I, iar o echipă de fluierași 
a parcurs toate etapele pînă în 
finală, la București. Aceasta a fost 
gloria dar și sfirșitul ei, că după 
concurs formația s-a destrămat. Și 
destrămată a rămas și azi. Nimeni 
n-a mai încercat să-i reînvie acti
vitatea, nimeni nu s-a gîndit că ar 
trebui totuși s-o facă. Ocazional, tn 
cîte o zi de sărbătoare și numai 
atunci cînd se primesc sarcini de 
undeva „de sus" pentru vreun 
spectacol, directoarea căminului 
cultural, tinăra Antoaneta Popescu, 
adună în grabă cîțiva tineri și în 
cîteva zile spectacolul e „pregătit", 
în repertoriu : „Sîrba", două-trei 
poezii și cîteva cîntece. De 
„Sîrba" și nu „Lozeasca" 
„Șchioapa" P

In satul Novaci sînt peste 300 
de tineri. Fluierul pe care mai toți 
flăcăii îl poartă la brîu e legiti
mația faptului că știu să cînte, iar 
în privința jocului o doved/'sc 
practic la hora satului. De ce nu 
există atunci în Novaci o echipă 
artistică care, să valorifice produc
țiile folclorice locale, introducîn- 
du-le astfel în tezaurul artei 
populare ? Dansul popular ca și 
cîntecul sînt genuri de artă. 
„Șchioapa", „Lozeasca" sau alte 
jocuri din Novaci puse în scenă, 
prelucrate artistic, cer din partea 
celor ce răspund de munca cultura» 
lă pasiune și măiestrie, dar mai ales, 
pasiune. Pasiune din partea tova
rășei Antoaneta Popescu, care cu 
tot efortul ce l-ar depune în expli
cații, acum, în momentul de față, 
nu și-ar putea justifica funcția de 
director al căminului cultural. Pa
siune din partea membrilor birou
lui organizației de bază U.T.M. din 
comună și în primul rînd din par
tea tovarășului secretar Ion N. Pi- 
luță care înțelege prin activitatea 
utemiștilor doar participarea la șe
dințe și plata cotizațiilor. Pasiune 
din partea activiștilor casei regio
nale de creație populară din Craio
va care, după constatările noastre, 
nu s-au ostenit să ajungă la No
vaci, nici măcar pentru o zi, din 
curiozitate, dar mi-te să mai în
drume activitatea culturală aici.

Nu demult, Intr-o 'duminică 
seară ma aflam la horă la Novaci, 
un sat de munte ascuns între pla
iuri răcoroase, pe malul Gilortu- 
lui și îi priveam pe novăceni cum 
joacă un joc al lor numit „Șchioa
pa".

Frumusețea și vioiciunea acestui 
ioc sînt întregite de costumația no- 
oăcenilor. Căci „Șchioapa" fără 
portul acela de munte n-ar avea 
atîta farmec. Și farmecul crește și 
mai mult cînd din mijlocul aces
tui lanț un flăcău mai isteț rosteș
te la intervale de timp cu glas 
tărăgănat, jumătate cîntec, o stri- 
gătură ca aceasta :

„Mîndra mea că tare-mi placi
Și tu știi și te prefaci..." 
Sau:
„Uite-așa eu m-am dorit 
Să iubesc, să fiu iubit" 
In ziua aceea la horă, am

zut și alte jocuri de munte, unele 
mai vechi cum e „Chindeul", o 
variantă a „Periniții", altele mai 
noi ca „Sălcioara" — un dans lin 
și mlădios — și toate erau jucate 
după cîntec de fluier și caval, în 
mijlocul zăvoiului, pe malul Gilor- 
tului. Cavalul s-a născut în 
munți, sunetele fluierului obișnuit 
i s-au părut ciobanului din Novaci 
prea slabe să poată cuprinde a- 
ceastă împărăție a singurătății. In 
zilele lungi de vară, ureîndu-și 
oile mai întîi pe plaiurile din a- 
propiere, apoi afundîndu-se pînă 
dincolo de Rînca și Păpușa, pome- 
nindu-se pe nesimțite la apa Fru
moasei, novăceanul a înviorat pă
durile cu sunete felurite, unele lă- 
sîndu-și lung ecoul peste văi, al
tele pierzîndu-se de îndată ca un

ce 
sau

Se revărsa de ziuă cînd am 
ajuns Ia Măr culeșii. Cimpia întin
să a Bărăganului era cufundată 
încă în liniștea adîncă a nopții ce 
se topea și numai lanurile aurii de 
grîu și orz își sunau spicele grele 
ca niște clopoței în ușoara adiere 
a vîntului. Pavilionul în care erau 
cazați cei 56 de băieți și fete, 
elevi ai școlii medii din Fetești, 
primul contigent al taberei de 
muncă de la I.C.MA, Mărculești 
l-am găsit repede după fluierul 
„ofițerului de serviciu" care anun
ța deșteptarea. Mi-am privit cea
sul. Cinci fix. Harnici băieți.

Timp de 30 de minute apoi, în 
ritmul fluierului trupurile tinere 
bronzate de soare se aplecau, se 
ridicau, se mlădiau executînd fi
guri de gimnastică. Mai departe, 
același lucru îl făceau și fetele 
sub conducerea elevei Maria Ban- 
cea, Cînd acele ceasornicului indi
cau ora 5,40 de minute, toată lu
mea era adunată în careu, Viorel 
Drăgan și Vasile Boroș, cei doi 
responsabili de brigăzi își prezen
tau raportul organizatoricului de 
U.T.M., profesoarei Ana Pestrițu.

La ora 6, cele două detașamente 
se și puseseră în mișcare avînd 
drept destinație locul de muncă, 
un lan cu porumb ce urma a fi 
prășit: I-am urmat și eu, iar cînd 
am ajuns la destinație mă aflam 
în posesia a cîtorva prețioase in
formații. Pe drum, direc'orul lice- 
ului m-a informat că tabăra de 
muncă de la I.C.M.A. Mărculești 
s-a deschis la 6 iunie la cererea 
conducerii acesteia spre a o sprijini 
tn acțiunea de întreținere a cul
turilor, In perioada de timp care 
s-a scurs, cei 56 de elevi au pli
vit 72 de hectare de grîu, orz și 
ovăz, au buchetat și plivit buruie
nile de pe 33,6 hectare cu porumb 
și au prășit 23 de hectare de po
rumb și sfeclă. In această perioa
dă, ei au mai sprijinit și organi
zația de U.T.M. din Mărculești 
prășind o mare suprafață din cele 
10 hectare ale „lotului Festivalu
lui". Dar iată că am ajuns la 
ci mp. Cu toate că e ora atît de 
matinală — de abia 6,30 — soare
le dogorește puternic, Rostuindu- 
se pe echipe, tinerii au început 
munca la prășit. M-am apropiat

TINERII ÎȘI ALEG DELEGATH LA FESTIVAL
In cadnul unor entuziaste adunări, tinerii din În

treaga țară continuă să-și aleagă delegații lor la 
cel de-al VI-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova. Printre cei aleși se află 
și cei mai harnici tineri muncitori, ingineri, scrii
tori, actori, muzicieni, sculptori, studenți și elevi, 
care în cinstea Festivalului realizează noi succese 
in activitatea lor.

Ținerii ceferiști de la Depoul C.F.R. București- 
Triaj au ales ca delegat al lor pe mecanicul de 
locomotivă Ion Grigore, responsabilul unei brigăzi 
continuu fruntașe din anul 1955,

Cei de la uzinele „Mao Țze-dun“ au desemnat 
ca delegat la Festival pe ajustorul matrițer frun
taș Constantin Popescu, unul din cei mai cunos- 
cuți muncitori din Întreprindere, care dă numai 
produse de bună calitate. Delegatul tinerilor de la 
„Electromagnetica" este Gh. Șerbănescu, unul din

cei mai tineri maiștri din uzină și totodată fruntaș 
in producție și in activitatea obștească.

Se mîndresc cu delegații lor și tinerele textiliste 
de la F.R.B., care au ales-o pe muncitoarea frun
tașă Maria Partenie.

In cadrul unei însuflețite adunări, tinerii actori 
de la Teatrul Tineretului din Capitală au acordat 
prețuirea și dreptul de a-i reprezenta la Festival 
actriței Qlga Tudorache, laureată a celui de-ol 
Il-lca concurs republican ai tinerilor actori din 
tealrelt dramatice; studenții Institutului de cons
trucții au ales delegat pe Cornel Kovari din inul 
IV al facultății de construcții civile și industriale, 
care primește pentru succesele sale la învățătură 
bursa „Gh. Gheorghiu-Dej“, iar instructorii supe
riori de pionieri din raionul „1 Mai“ din Capitală 
au aies ca delegată pe Eugenia Măndița Popescu, 
distinsă cu Diploma de onoare a C.C. al U.T.M. 
șl insigna de „Instructor de pionieri fruntaș".

Ștefan Tuțuianu are dreptate, cu toate că Georgeta Helmegiu și 
Adi Moroșan zîmbesc. Unele buruieni trebuie scoase chiar cu 
mîna.

de o fată pe nume Julia Gavrileț 
despre care aflasem că e o șefă 
de echipă cu multă autoritate și 
i-am cerut părerea în legătură cu 
munca din tabără,

— E foarte frumos aci, ne dăm 
seama că sintem de mare folos și 
căutăm să fim la înălțime. E* ade
vărat că printre noi mai sînt și 
cite unii care se mai „îmbolnă
vesc** — și fata îmi arăta pe o 
colegă de alături care-și scrîntise 
mina și acum sprijinea coada sa
pei in subțioară.

Intr-adevăr, cu toate aceste 
mici „incidente** munca se desfă
șoară cu multă însuflețire. Direc
torul mi-a povestit de altfel că-i 
vine foarte greu să desemneze pe 
fruntași, dat fiind numărul mare 
de elevi care.și depășesc norma.

După masa de prînz, autoritar, 
„ofițerul de serviciu** i-a gonit pe 
toți la culcare. Odihnă obligato
rie. Dar programul unei zile de 
tabără nu se încheie cu somnul 
obligatoriu de la prînz. După- 
amiază, elevii taberei s-au împăr
țit în două grupuri. 16 băieți și 
fete, grupa celor ce învață condu, 
cerea tractorului, au plecat la re
miza de tractoare, iar ceilalți au 
executat un joc de orientare tac
tică. Cînd umbra serii a învăluit 
lanurile aurii, în tabără a coborît 
din nou liniștea. La ora 20,30 de

minute toată lumea era din nou a- 
dunată in careu. Se făcea bilanful 
zilei.

I. ȘERBU

ÎN CĂUTAREA
ȘTRANDURILOR V. BARAN

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii Republicii 

Egipt a avut loc între Președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P.R., dr. Petru Groza, și 
Președintele Republicii Egipt, Ga
mal Abdel Nasser, următorul 
schimb de telegrame :

Excelenței Sale
Președintelui GAMAL ABDEL 
NASSER

Abia după ce ai simțit căzînd 
asupră-ți focul greu de su
portat al căldurii, abia după 

ce ai simțit încălțămintea arzîn- 
du-ți pe asfaltul încins al calda- 
rîmului, dar mai ales după ce ai 
făcut o vizită prin locurile unde 
se poate face o baie poți să-ți dai 
seama cît de importantă, cît de 
actuală este problema ștranduri
lor. Nici răcoritoarele, nici umbra 
parcurilor nu mai ajută, iar mercu
rul termometrului se zbate și el 
în țeava de sticlă intrigat de atîta 
puhoi de căldură năpustit asupra 
oamenilor.

Iată ded. că a discuta despre 
ștranduri nu-i o fantezie oarecare. 
Este o necesitate ce se impune 
fără rezerve.

Intr-adevăr conducerea tractorului e o treabă interesantă. Viorel Dragomlr mai trebuie să asculte 
incă sfaturile tractoristului,

Frumo», confortabil 
dar... necunoscut

complexe ștranduri din Capitală : 
baza sportivă „Știința" a Ministe
rului Invățămintului și Culturii. 
Tot ce vezi aci îți incintă ochii: 
clubul construit după ultimele 
proiecte, cu săli pentru lectură, cu 
teren de tenis, cu popice, cu ves
tiare speciale, cu bufet, cu o te
rasă ce-ți amintește cazino urile de 
pe malul mării, cu umbrele uriașe 
multicolore, cu fotolii și șezlonguri 
confortabile, cu stație de radioam
plificare, cu... Dar ce n-are aceas
tă bază ? Un bazin și o plaje 
nouă, bărci de agrement, secții 
sportive nautice fiecare cu echipa
mentul și vestiarele separate, cu 
profesori la dispoziție. Un teren 
de fotbal, piste de alergări... Și — 
ultima cerință : totul gratuit! Nici 
măcar de un bilet de intrare n-ai 
nevoie.

De ce totuși nu vin aici studen
ții ? Avem în Capitală cîteva zed

de mii. Dar elevii ? Sînt și mai 
mulți. De ce se îngrămădesc în 
alte bazine cînd totul le stă aici 
la dispoziție, în mod gratuit ? Ex
plicația este simplă : nu știu de e- 
xistența unei asemenea baze. Mi
nisterul Culturii și Invățămintului 
și Asociația „Știința" s-au îngrijit 
de construirea unui ștrand pentru 
elevi și studenți dar... au uitat că 
trebuie să-i și anunțe de această 
construcție.

Tot la Tei, de o parte și de alta 
a lacului se înșirui© o salbă în
treagă de baze sportive aparținînd 
diferitelor instituții. In dreapta 
bazei „Știința" se află aceea a Mi
nisterului Comerțului, în stînga a 
Casei Centrale a Armatei, iar de 
cealaltă parte a lacului bazele Mi
nisterului Minelor, Ministerului 
Construcțiilor, Comitetului de Stat 
al Planificării etc. Ce poți vedea 
prin ele ? Cabane dintre cele mai 
frumoase, cluburi, pajiști verzi, 
bărci, vele, cîte un paznic și... 
unul-doi cîini. Baza Ministerului 
Minelor te entuziasmează și totuși 
cel mai mare număr de vizitatori 
pe care l-a avut anul acesta este 
de... 30 persoane.

La ce folosesc toate bazele ? De 
ce se fac atîtea cheltuieli cu între
ținerea lor. dacă beneficiarii nici 
nu se gîndesc să le întrebuințeze?

Ca și în cazul bazei Ministeru
lui Culturii și Invățămintului, una 
dintre explicațiile nefrecventării 
lor o constituie lipsa de populari-

zare. „Reclama** seacă și anosta 
care se face la radio pentru „folo
sirea băilor de soare" este cu to
tul insuficientă. De ce nu întoc
mesc instituțiile cîte un afiș colo
rat, frumos desenat, pentru atrage
rea personalului spre bazele pro
prii ?

In ceea ce privește rețeaua de 
baze sportive nautice de la lacul 
Tei problema mai trebuie privită 
și din alt punct de vedere. Intra
rea la ele este extrem de anevo
ioasă. Ca să ajungi la baza Minis
terului Minelor trebuie să mergi 
pe jos mai mult de un kilometru 
de la capătul tramvaiului 17, pe un 
drum prăfuit și accidentat. Iar ca 
să ajungi la baza „Știința" trebuie 
să parcurgi cîteva sute de metri 
prin niște străzi murdare, traver
sate de șanțuri de scurgere. Chiar 
la poarta bazei „Știința" se gă
sește o dună întreagă de murdă
rii (depozitul de murdării al car
tierului) și tot aci se varsă un 
canal de scurgere. Pînă a scoate 
și arăta carnetul de elev sau stu
dent trebuie să te ții cu mîinile de 
nas. Sanepidul a „trecut" pe acolo 
și a dat din umeri, iar Sfatul popu
lar „1 Mai" nici nu se sinchisește 
de această situație.

Pe lîngă popularizare, pe lingă 
repararea și curățirea căilor de 
acces, va trebui ca ICAB să se 
gîndească și la un mijloc de trans
port pe apă de la capătul tramva
iului 17, pînă la toate bazele spor
tive de pe malul lacului. Un bac ar 
fi mijlocul cel mai nimerit pentru 
rezolvarea problemei.

Așa cum se prezintă la ora 
actuală ștrandurile Capitalei 
pot satisface cerințele pen

tru zilele de lucru. Mai complicată 
este însă problema pentru zilele 
de duminică și sărbători..

C.C.F.S. a închis accesul publi
cului la complexul „Dante Gher
man" și lucrul acesta se face re
simțit. S-a făcut propunerea unui 
schimb cu ștrandul „Izvor", ceea 
ce ar fi nejudicios, întrucît „Izvor" 
este singurul ștrand în acea parte 
a orașului și nu poate fi luat 
publicului.

Prima și cea mai importantă mă
sură este aceea ca instituțiile să 
folosească la maximum bazele pro
prii, ajutînd astfel la descongestio
narea ștrandurilor publice. ICAB 
ar putea de asemenea să discute 
cu posesorii de asemenea baze, să 
comaseze eventual mai multe ins
tituții la o singură bază și să lăr
gească ștrandurile publice (lucru 
foarte posibil la Tei).

Va trebui de asemenea, ca pe 
viitor Sfatul popular al orașului 
București să se gîndească la des
chiderea unor noi ștranduri. Se 
cunoaște atracția pe care au pre
zentat-o ștrandurile de pe malul 
lacului Herăstrău pînă cînd aces
tea au fost desființate. Ni s-a ex
plicat că motivul principal al în
chiderii a fost apropierea de clă
diri locuite și de restaurante ceea 
ce ar fi... impudic. Vremtsă amin
tim că, în multe orașe din străi
nătate, apele trec prin centrul o- 
rașului și că, în plin centru, pe 
mal sînt zeci de ștranduri publice. 
Să fie oare aceasta lipsă de pudi- 
citate ?

Nu credem.. Mai degrabă e vor
ba la unii tovarăși de la Sfatul 
Popular de lipsă de spirit între
prinzător.

EUGEN FLORESCU

Cairo
Cu ocazia zilei independenței și 

a aniversării proclamării Republi- 
cii Egipt, vă rog să primiți, Ex- 
celență, din partea Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale și a mea 
personal, sincere felicitări și cele 
mai calde urări pentru bunăstarea 
și fericirea poporului egiptean.

Sînțem încredințați că relațiile 
de prietenie dintre țările noastre 
vor continua să se dezvolte și să 
aducă o contribuție din ce în ce 
mai mare în opera de apărare a 
păcii și de întărire a colaborării 
internaționale.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

la care Președintele Republicii E- 
gipt a răspuns :

Excelenței Sale
Dr. PETRU GROZA,
Președinte al Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii
Populare Romine

București
Felicitările și bunele urări pe 

care mi le-ați adresat în numele 
dvs. și în numele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, cu ocazia 
sărbătorii^ Republicii, m-au mișcat 
adînc. Vă mulțumesc sincer pen
tru ele și vă urez sănătate și feri
cire pentru dvs. iar poporului ro-i 
mîn prieten, mărire și prosperitate.

GAMAL ABDEL NASSER



U» invațamint universitar
la nivelul cerințelor

construcției socialiste
(U'mare din pag. l-a) 

efectuarea de către absolvenți 
a unui stagiu prealabil in pro
ducție, îmbunătățirea planuri
lor de invățămint, a progra
melor de cursuri, a activității 
seminariilor, a modului de 
desfășurare a examenelor, îm
bunătățirea și dezvoltarea 
practicii în producție a stu
denților.

Pe baza acestor măsuri in- 
vățămintul nostru superior va 
face serioși pași Înainte pe 
drumul legării sale cu practi
ca, cu problemele concrete pe 
care le pune construcția socia
listă.

In al doilea rînd Hotărirea 
indică o serie de măsuri pen
tru ÎMBUNĂTĂȚIREA PRE
DĂRII ȘTIINȚELOR SOCIA
LE. Cadrele pe care Ie pregă
tește invătămintul nostru su
perior trebuie să fie înarmate 
nu numai cu o inaltă califica
re de specialitate, ci și cu 
concepția marxist - leninistă 
despre lume. Pentru Îmbună
tățirea educafiei marxist-leni- 
niste a studenfilor, a educării 
lor in spiritul patriotismului 
si internaționalismului pro
letar, Incepted cu anul școlar 
1957—58 predarea științelor 
sociale se va face diferențiat 
sub forma a 3 discipline dis
tincte (socialism științific, e- 
conomie politică și materia
lism dialectic și Istoric). Iar 
durata de predare a discipli
nelor sociale va fi diferențiată 
in funcție de specificul facul
tăților. In același timp se vor 
lua măsuri pentru apropierea 
tematicii acestor cursuri, de 
preocupările de specialitate 
ale studenjilor pentru crearea 
condițiilor necesare continuei 
perfecționări a cadrelor didac
tice de la catedrele de științe 
sociale.

In al treilea rînd, Hotărîrea 
stabilește măsuri pentru ÎM
BUNĂTĂȚIREA COMPOZI
ȚIEI SOCIALE A STUDEN
ȚILOR. Formarea noii inte
lectualități a țării noastre face 
necesară asigurarea unei 
compoziții sociale juste a stu
denților prin atragerea in tn- 
vățămint a unui număr mereu 
sporit de fii ai oamenilor mun
cii. Cu toate succesele obținu
te te ultimii ani in această 
direcție, procentele realizate 
mai ales in ultimii ani nu re
flectă incă raportul numeric 
și de clasă existent al munci
torilor șl țărănimii muncitoa
re față de totalul populației, 
și nu corespunde deci necesi
tăților de formare a intelec
tualității ieșite din rindurile 
clasei muncitoare și ale țără
nimii muncitoare. Pentru Îm
bunătățirea compoziției socia
le a studenților, astfel ca fiii 
de muncitori să reprezinte 40 
la sută din totalul studenților, 
iar împreună cu fiii de țărani 
muncitori să ajungă la 70—75 
la sută din total, Hotărirea 
stabilește o serie de măsuri 
printre care acordarea de bur
se de către întreprinderile so
cialiste și comitetele executive 
ale sfaturilor populare pe În
treaga perioadă a școlarizării, 
pentru fiii de muncitori și ță
rani muncitori.

Aceste burse se vor acorda 
pe bază de concursuri, orga
nizate în instituțiile de tevă- 
tămint superior, iar candidațil 
reușiți vor încheia contracte 
cu Întreprinderile care le ofe-

ră bursa, contracte prin care 
se vor angaja ca la termina
rea studiilor să muncească te 
posturi corespunzătoare califi- 

intreprin-carii lor în aceste 
deri.

In al 4-lea rînd 
ia o serie de măsuri 
ÎMBUNĂTĂȚIREA 
TAȚII EDUCATIVE ... ..... 
DURILE STUDENȚILOR. In 
procesul formării unor cadre 
de intelectuali demne de mă
reața epocă a construcției so
cialiste, o mare însemnătate o 
are munca ideologică și poli- 
tico-educativă desfășurată în 
rindurile studențimii. Pentru 
ridicarea muncii educative a 
studenților la nivelul cerințe
lor actuale, Hotărîrea preve
de întocmirea în fiecare an a 
unui program de măsuri pen
tru desfășurarea acestor acti
vități, atragerea tuturor ca
drelor didactice în aceste ac
țiuni, extinderea bazei mate
riale necesare desfășurării 
muncii cultural-educative, or
ganizarea unor activități în
dreptate spre realizarea edu
cației estetice a studenților, 
dezvoltarea activităților spor
tive. Un rol deosebit în îmbu
nătățirea activității educative 
în rindurile studenților va tre
bui să-I aibe organizațiile 
U.T.M. care trebuie să cons
tituie sprijinul de bază al con
ducerilor și cadrelor didactice 
In educarea tineretului studios.

In sfîrșit Hotărîrea prevede 
o serie de măsuri pentru ridi
carea continuă a calificării ca
drelor didactice și îmbunătă
țirii condițiilor lor de muncă 
și de trai precum și pentru 
îmbunătățirea bazei materiale 
a activității administrative și 
a conducerii instituțiilor de 
învățămînt superior — măsuri 
de deosebită importanță în 
îmbunătățirea învățămîntului 
superior care cu siguranță că 
vor determina formarea unui 
personal didactic stabil și de 
o înaltă valoare științifică, 
ideologică și pedagogică ca- 
re-și va dărui toate forțele 
transformării instituțiilor noa
stre de învățămînt superior in 
pepiniere bogate a viitoarelor 
cadre de intelectuali ai țării. 

Aplicarea tuturor măsurilor 
pe care le prevede importan
ta Hotărîre a C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cere eforturi susținute 
din partea tuturor acelor care 
activează în domeniul univer
sitar, din partea organizațiilor 
politice și de masă. Un rol 
deosebit în această luptă îl 
vor avea organizațiile U.T.M. 
și asociațiile studenților care 
continuind tradițiile mișcării 
comuniste și patriotice ale ti
neretului din patria noastră 
vor trebui să lupte pentru ca 
tineretul nostru universitar să 
se formeze ca militant de 
frunte în opera de construcție 
socială. Organizațiile U.T.M. 
din institutele de învățămînt 
superior trebuie să-și aducă 
contribuția în educația stu
denților astfel ca ei să ’nțe- ; 
leagă că li se cere să mun
cească temeinic, cu entuziasm, ' 
să fie disciplinați, să aibe o ! 
înaltă conștiință cetățenească i 
pentru a putea răspunde pe ' 
deplin nădejdilor puse de po- , 
por în noile generații de inte- i 
lectuali profund atașați ope- ; 
rei de construire a socialisms 
lui.

Hotărirea 
PENTRU 
ACTIV1- 
ÎN RIN-

PLECAM
Doream să aflu ctte ceva din 

măsurile 
U.T.M. al 
din Orașul Stalin, cu privire la 
organizarea vacanței de vară a 
studenților. Arh luat cu mine foto
reporterul și ne-am dus la comi
tet. înăuntru insă, am văzut că 
nu va fi prea ușor să stăm de 
vorbă cu vreun membru al comi
tetului U.T.M., deoarece zeci de 
sludenți și studente, într-un du-te 
vin-o continuu, discutau despre 
vacanjă.

M-am apropiat de masa la care 
tovarășul Ion Malea, membru al 
comitetului, stătea înconjurat de 
un grup de studenti.

— Am venit să anunțăm comi
tetul că plecăm în G.A.S.-uri pen
tru două săptămîni.

— Ați citit „Planul de Mă
suri"? — întrebă Malea.

— Desigur, de aceea am și 
luat hotărîrea de a pleca la sate, 
răspunse Tănase Frtncu.

— Bine. Să vă notez aici. Cine 
pleacă deci în gospodării de stat?

luațp de comitetul 
Institutului Politehnic

Rînd pe rtnd, Tănase Frincu, 
Alexandrina Burlacu. Aurel Aron, 
Matei Vlad și Carabulea Ștefan, 
toți din anul II al facultății de 
automobile, precum și Elena Zam- 
firescu din anul II al facultății 
de mecanică industrială se însori
seră pentru plecare. Și te timp 
ce se executa această operație, 
fotoreporterul nostru a făcut fo
tografia de mai jos.

Din discuțiile avute cu grupul 
de studen(i ce pleacă te G.A.S.- 
uri, am aflat și o serie de amă-

ÎN G.
nunte; toți studenjii din anul II 
al facultății de automobile vor 
pleca in această vară timp de 
două săptămîni, fie pe șantiere 
de muncă voluntară, gospodării, 
fie în G.A.S.-uri pentru a ajuta 
la recoltare.

Recentul Plan de Măsuri apro
bat de C.C. al P.M.R. și de Con
siliul de Miniștri cu privire la 
pregătirea și executarea recoltă
rilor de vară și a insămlnțări- 
lor de toamnă, a fost citit cu a- 
tenjie de studenții Institutului

A. S.
politehnic din Orașul Stalin. Ai' 
pariția acestui Plan de Măsuri 
i-a stimulat pe studenți te alege
rea locului unde să meargă în 
această vacantă. De aceea zilnic, 
la birourile U.T.M. de an precum 
și la comitetul pe institut, vin tot 
mai multi studenti cire-și anun
ță hotărîrea de a pleca în gospo
dării de stat, pentru a sprijini 
muncile agricole.

GH. ANGELESCU 
Foto: E. CSIKOȘ

Ce activitate va avea
Casa de cultură a studenților din Capitală 
ÎN TIMPUL VERII?

îudcntni
N-are rost să enunț teorii despre importanța prac

ticii studenților te producție. Importanta ei o cunosc 
și studenții și cadrele didactice și întreprinderile unde 
își vor desfășura practica. Adaug doar la principiile 
enunțate în cîteva articole apărute te „Scînteia tine
retului" faptul că în timpul practicii studenții pot fi 
mai bine cunoscufi, după felul cum privesc munca, 
cum lucrează, după felul cum pun suflet în munca 
ce o depun. In timpul muncii se dezvăluie diversele 
lor aptitudini și interese. Se poate astfel stabili de la 
început, dacă studentul va deveni un inginer cu ini
țiativă. sau un simplu executant.

Urmărind ancheta „Scînteii tineretului", despre 
organizarea practicii studenților, mi-am dat seama că, 
în ce privește participarea efectivă a studenților te 
procesul de producție al întreprinderii, sînt deficiente. 
Aș vrea, te această problemă, să-mi spun și eu păre
rea și să aduc o serie de lucruri din experiența insti
tutului nostru de petrol și gaze din București.

Cred, in primul rînd că actualele programe pe baza 
cărora se desfășoară practica au o mare lipsă și anu
me aceea că studenții nu sint încadrați în echipe de 
lucru (te mare parte datorită unor cauze obiective).

Totuși cu posibilitățile existente, pentru ca studenții 
să desfășoare o practică efectivă, cadrele didactice 
ale institutului au căutat să dea practicii conținutul 
corespunzător. Știm că te întreprinderi cei cărora li 
se încredințează conducerea practicii au prea puțin 
timp să se ocupe de studenți. De aceea, conducătorii 
didactici execută practica împreună cu studenții, dîn- 
du-le lămuriri și explicîndu-le functionarea instala
țiilor respective. Cadrele didactice nu se mărginesc — 
mai ales la practica pregătitoare (sau de inițiere) 
unde avem de-a face cu studenti tineri, complect 
lipsiți de experiență — la controlul și îndrumarea 
practicii, ci conduc studentul pas cu pas și-i dezvă
luie asuectele interesante ale muncii, neobservabile la 
o primă vedere mai ales pentru un începător In acest 
mod studentul devine interesat de practică și scopul 
acesteia este atins.

In practică, cu studenții din anii superiori, condu
cătorii didactici dau studenților sarcini concrete, sub 
forma unor teme mici (text pe instalație), te scopul 
stabilirii unor anumiți parametri de 
lație Și cei care și-au spus părerea 
tei amintite au ridicat problema ca 
se încredințeze te practică o temă 
pundă. Eu vreau să spun, că acest

\

lucru la o insta
te cadrul anche- 
studenților să li 
de care să răs- 

________r___ , ... ___  lucru este rezol
vabil. efectuarea unor astfel de teme este posibilă, 
deoarece practica se execută după ce s-a predat 
cursul respectiv și studentul cunoaște teoretic proble-

In timpul verii. Casa de cultu
ră a studenților din București va 
oferi studenților care iți petrec 
vacanța in Capitală, numeroase 
posibilități pentru a-și petrece 
timpul tn mod plăcut și folositor.

Noi am stabilit de acum pro
gramul pentru toată această pe
rioadă.

Din experiența activității de 
ptnă acum s-a observat că unele 
genuri de spectacole au stirnit un 
interes deosebit In rindul studen
ților. Teatrul, concertele, concursu
rile ghicitoare fi filmele pe care 
le-am prezentat au făcut de mul
te ori ca sala de spectacole si 
fie netncăpătoare. De aceea tn 
fiecare miercuri, vineri și dumini
că la orele 20 vom prezenta spec
tacole de teatru, filme și concer
te. In această perioadă in reper
toriul spectacolelor de teatru vor 
intra trei premiere — -Acolo de
parte..." de Mircea Ștefănescu, 
„Răzbunarea suflerului" de V. 1. 
Popa și „Peste 20 de ani" de 
Svetlov date de echipele de tea
tru ale Casei de cultură. Tn afa
ră de producțiile proprii vor fi 
prezentate in cadrul Casei de 
cultură o serie de spectacole ale 
teatrelor din Capitală care s-au 
bucurat de mai mult succes In a- 
ceasti stagiune.

Ansamblul de estradă ai Cases

Ne răspunde 
P. Popetcu-Naveonu 

directorul Casei de culturi 
i studenților din București

de cu’tură a studenților din Biecu 
refti va prezenta ie asemenea te 
această perioadă un spectacol tn 
premieră.

Cea mal bogată ecticitate o 
vom avea te domeniul mutica'.- 
Orchestra de estradă a Casei sub 
conducerea lui Teodor Cosma, se 
pregătește. In vederea prem.ere, 
unui concert de muzică ușoară. 
Taraful de muzici populară ro- 
mtnească va prezenta o serie de 
concerte care vor alterna eu 
spectacolele de cintece fi dansuri 
date tot de ansamblul Casei de 
cultură de sub conducerea diri
jorului Stelian Olaru. a maestru
lui de balet Vladimir Olaru și a 
maestrului de balet Vladimir Ba
dea. Se va organiza de asemenea 
un ciclu de audiții muzicale cu- 
prinzlnd muzică simfonică și mu
zica ușoară, select:urii din artere 
fi operete. De asemenea in scopul 
dezvoltării cunoștințelor muzicale 
In rindul studenților ca fi zii- 
țiat un ciclu de concerte ghici
toare cu premii. Vor mai fi orga
nizate In colaborare cu Teatrul 
de Operă fi Băiet. Radiodifuziu-

w Pomină fi I. S. Eiectrecord 
numeroase spectacole muzicale fi 
audrții.

SoectacoieU tinematograțice 
oare vor avea loc săptimînal s* 
var destășora In cadrul Cinedu- 
b-lui. Rer-zir:ăm de asemenea 
faptul ci unele vizionări vor fi 
însoțite de discuții.

Clubul care funcționează tn ca
drul Casei de culturi a studenți. 
Ier din Capitală va fi deschis iu
nie fi va oferi vizitatorilor nume
roase jocuri distractive. Tn cadrul 
clubului se vor organiza pe 
timpul vacanței audiții muzicale, 
concursuri literare și muzicale 
ghicitoare, cu premii, vizionări 
colective de televiziune, manifes- 
tatii sportive fi excursii săptă- 
minale cu caracter științific fi 
turistic.

Studenților le este pusă la dis
poziție de asemenea fi o biblio
tecă tn care pot găsi ultime'» 
noutăți literare fi reviste de toate 
svecialiățUe din țară fi străinăta
te.

Tn ooncluzie putem spune că 
wm căuta pe cit este posibil să 
oferim studenților din Capitală, 
programe de o calitate cit mai 
bună, astfel incit Casa de cultu
ră si fie pentru studenți un loc 
unde se vor Initial fi vor putea 
petrece cupe plăcute fi od.hn.toa- 
re

Trecerea
la vacanță

„Succes la I 
estradă!“

• ••

Reintorși de curind din stagiul de producție, cei peste 300 de absolvenți ai Institutului Agrono
mic „Nicolae Bălcescu" din București dan ultimul examen din viața de student — examenul de stat.

ate să lucreze
efectiv în

Gh. Bânâțeanu
Decan Ia Facultatea de tehnologia țițeiului 
$1 gazelor de la Institutul de petrol și gaze

ma. Acest mod de lucru implici un control riguros, 
pentru ca studentul să nu se retragă In vreun birou 
și să se ocupe numai de calcule, ceea ce ar duce la 
neglijarea cunoașterii instalațiilor.

Dau drept pildă, o singură tema: „Determinarea 
parametrilor principali de lucru a unei instalații de 
cracare**. Studenții fac măsurători și își culeg datele 
cu ajutorul cărora întocmesc bilanțul de materiale, 
calculează coeficienții de recirculare, intensitatea

Din nou despre 
practică

transmisiei de căldură în cuptoare etc. Fiecare își 
îndeplinește conștiincios datoria știind că de exacti
tatea măsurătorilor sale va depinde rezultatul iinal și 
o eventuală greșeală va duce la compromiterea în
tregii lucrări. Sistemul de lucru obligă pe student să 
lucreze independent, să ridice el însuși o serie de 
probleme, să simtă nevoia unei activități personale 
de cercetare.

Ținind seama de faptul că aceste teme au reușit 
să dea o mai bună pregătire studenților, credem că 
metoda aceasta merită aten(ie. De altfel rezultatul bun 
obținut tocmai datorită acestui mod de desfășurare a 
practicii, a fost relevat și cu ocazia colocviului de 
practică ținut în vara trecută la Rafinăria 3-Teleajen. 
Studenții care au făcut practică aici au fost felicitați 
de inginerii din rafinărie pentru felul cum și-au în
sușit cunoștințele și deprinderile practice. Aici vreau 
să subliniez și faptul că un colocviu desfășurat în în
treprindere este mult mai folositor.

Cît despre temele date studenților ele trebuie să 
fie adecvate locului de practică, să fie rezolvabile cu 
ajutorul cunoștințelor actuale ale studentului și să 
necesite mai multă informare practică decît teoretică.

Practica care își atinge însă cel mai bine scopul 
este cea bazată pe încadrarea studentului în brigada 
de lucru. Aceasta îl face să învețe lucrările obișnuite 
în instalația respectivă, îl apropie de muncitor, îl în
vață disciplina în muncă și îi permite să pătrundă 
adînc lucrările la care ia parte. Din punct de vedere

producție
educativ, contactul eu elementul cel mai sănătos — 
muncitorimea — este fără discuție de un real folos.

Un exemplu că studenții pot lucra în echipe ti 
constituie grupa 216 de la Facultatea de foraj. Stu
denții acestei grupe — In perioada practicii din vara 
anului 1956 — au fost încadrați în echipe alături de 
muncitorii calificați ai schelei și au avut o compor
tare foarte bună (direcția schelei a evidențiat aceste 
echipe). Și s-a dovedit că randamentul echipei tn 
care au fost încadrați studenții nu a scăzut de loc.

împotriva muncii efective a studenților se ridică 
însă obiecțiuni. Unii sînt de părere că munca într-o 
brigadă ar micșora întrucîtva orizontul tehnic al stu
dentului. Inconvenientul se poate remedia prin întoc
mirea judicioasă a programelor de practică și prin 
teme. — de felul celor amintite mai sus — date stu
denților din anii superiori. Alții semnalează greuta
tea de a găsi locuri de muncă pentru un număr atît 
de mare de practicant! într-o perioadă de timp scurtă, 
precum și scăderea randamentului meșterilor însărci
nați cu calificarea studenților.

Pentru studenții institutului nostru găsirea locurilor 
de muncă nu constituie o greutate, deoarece în in
dustria de petrol se găsesc locuri pentru cei ce vor 
să muncească. Pentru studenții altor institute, greu
tatea aceasta se poate înlătura dacă se vor folosi și 
întreprinderile mai mici, evitîndu-se aglomerarea cu 
practicant! a întreprinderilor mari. Întreprinderile mai 
mici pot fi foarte bine folosite pentru practica pregăti
toare, rămînînd ca practica de specialitate (a anilor 
mari) să se facă în întreprinderile mari.

Pe de altă parte, ținînd seama de faptul că între
prinderile califică anual (la locul de muncă) un mare 
număr de tineri, fără a se fi plîns vreodată de scă
derea randamentului din cauza calificării lor, cu si
guranță că ele se vor putea ocupa și de calificarea 
studenților practicanți, fără ca prin aceasta procesul 
de producție să sufere perturbări.

Dacă ținem seama de rezultatele ob{inute în pregă
tirea viitorilor ingineri prin calificarea studenților la 
locul de muncă, putem spune că economia națională 
va realiza — nu pierderi — ci o creștere a producției.

Ministerul Invățămîntului și Culturii a făcut un pas 
important în această direcție, mărind durata practicii 
la 10 luni ceea ce permite stabilirea studentului pentru 
un timp mai îndelungat la un anumit loc de muncă.

Rămîne ca și institutele de învățămînt să insiste să 
se dea practicii noul aspect, iar studenții — cu oca
zia practicii din această vară — să dovedească do
rința de a munci efectiv și de a obține o calificare 
superioară tn specialitatea lor.
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nici un Sn'âfml

Ca să infelegem valoarea va
canței trebuie s-o plasăm ală
turi de anul de curs. Cunosc 
bine ciflva studenți; dacă iau 
unul ca prototip, cred că nu

Și mai ttrziu, trupul întreg se 
destinde în beția solară. Omul 
vrea să răsune in preajmâ-i 
oda de preamărire a înmires
matului aer. Un imn pentru

ereșesc. Mă gîndesc cu interes apa bazinelor, a lacurilor, a ri
le vacanfa sa de vară căci l-am urilor sau a mării; altul pen- 
văzut vreme de mai multe luni tru ramele bărcilor și pentru 
de zile învăfmd; și mai ales vîntul care umflă vela. Un cin-

Au fost deajuns doar cîteva afișe 
mari care să anunțe locuitorilor 
Aradului noul spectacol al forma
ției de estradă a Asociației studen
ților Facultății de medicină veteri
nară din oraș. Spectacolul lor de 
debut „Primăvara studențească" 
prezentat cu cîtăva vreme în urmă 
s-a bucurat de un bine meritat suc
ces în rîndul arădenilor, timișore
nilor și a lugojenilor. Melodiile din 
muzica popoarelor cîntate de so
liști talentați ca Bross Walter, 
Sandu Deac, A. Negruțiu, Sechel 
Zaharia, loan Turdeanu cu acom
paniamentul orchestrei de estradă 
„Știința" (din care s-au remarcat 
alături de „pian", „acordeonul”, 
„contrabasul" șl „havaiana"), au 
fost Îndelung aplaudate. Aproape 
că nu a fost număr din program 
fără ca spectatorii să nu-i roage 
prin aplauze și „bisurl" pe tine
rii cîntăreți să repete. Șl textul 
spectacolului (autor loan Mărgi
neanu) cînd plin de lirism, de gin
gășie, cînd plin de un umor de 
bun gust croit din fapte șl tntlm- 
plări petrecute tn viața de zi cu 
zi a studentflor, a fost apreciat.

Tocmai de aceea noul spectacol 
intitulat „Succes la estradă" a lost 
așteptat cu nerăbdare. In ziua 
spectacolului Teatrul de vară de 
pe malul Mureșului s-a umplut de 
spectatori „Artiștii" au fost ace
iași pe care publicul îi cunoscuse 
Și ti aștepta. Repertoriul de ctntece 
a fost însă Îmbogățit, iar 
spectacolului lucrat cu și 
multă grijă.

Nu ne propunem să facem____
nlcă a spectacolului. Vrem să su
bliniem ca valoroasă inițiativa 
Asociației 'studenților din Faculta
tea de medicină veterinară de a 
crea o formație de estradă care să 
grupeze pe cel mal talentați stu- 
denți. Poate puțini din spectatori 
știu că 
fruntași 
Walter, 
Și alții 
bine șl 
noi acum.

în sesiunea de examene.
Doamne, cum învăța! Incleș- 

tat, aproape frenetic, inuman 
aproape. Avea un program pe 
care, bineînțeles și-l făcuse sin
gur. Nici cocoșii, nici ceasul 
deșteptător nu-i facilitau trezi
rea în zori, ci resorturile lăun
trice, mult mai bine puse la 
punct. Se spăla îndelung, răco- 
rindu-și pleoapele arse. Cu mîi- 
nile căuș ridica 
apa rece și își 
scufunda volup- 
tuos obrazul.
Pentru această 
operație acorda 
timp. In rest, mînca ținînd căr
țile pe masă, absent la orice în 
afară de text. Interpelat, ridica 
ochii o secundă și răspundea 
mecanic, privind dincolo de 
tine. Suspenda radioul. Interzi
cea, tiranic zgomotele casnice.

După-amiază se întindea și 
dormea o jumătate de oră, după 
care, arcuri nevăzute îl arun
cau în sus: la lucru! Vizitele 
colegilor se reduceau la strictul 
timp destinat învățăturii. Am 
terminat pe azi ? Du-te. Cărți
le, caietele, cunoșteau mișcări 
regulate, paginile se întorceau 
cu exactitate de metronom. Li
terele nu jucau înaintea ochi
lor, ci se aliniau defilînd egal 
și purtînd deasupra, desfășurat 
ca un steag, sensul întregului. 
Zilele treceau. Trebuia să re
pete trei — patru cursuri pe zi; 
repeta întotdeauna patru. La 
urmă, din diferențele realizate, 
dștiga încă vreo două zile de 
repetiții. Învăța metodic, dar cu 
dinții strinși. Nici un stimulent, 
pj-i — _ ________ __ _

Cafeaua neagră — la dracu / $ ■ - ■ ________ ________________ _
Muzica — să tacă! Filmul — _ ————_

CONCERT... LA CERERE 
și ce-i cu asta ? n-are nevoie de $ 
compătimirea nimănui. Să fi-e D ORIZONTAL: 1. 
lă-sat în pa-ce! Nervos? Nu, £ Festival muzical 
nu este nervos, dar nu-i place ..Primăvara la...** 
să fie sîciit. Înțelege că la mij- ](— Cvartet opus 
loc e dragostea celor din jur,}(95 în fa minor 
dar să fie totuși lăsat în pace, a de Beethoven; 2. 
Era lăsat în pace și, punîndu-și ^Simfonia a III-a 
pumnii la timple, învăța. Cuflde Alfred Mendel- 
perdele trase ziua și larg des-i(s°hn; 3. Măsură 
făcute noaptea, învăța. Singur i—Marte la vechii 
sau cu alții, împrospătat sau cu^&rec*—,,^.0’Shan- 
cearcăne sub ochi, învăța. Cit j €r“» uvertură de 
putea să dureze? Totul trebuia Arnold ;
să se termine odată. $4. Lied de Mozart

A venit sesiunea, „foarte j"*. ...Kern, jenu- 
bine" pe toată linia, și, după ^mita soprană ; 5. 
aceea, vacanța. 8Epoci — Aria lui

Cîteva zile mintea a continuat găsim în „Mi
să febriciteze, mușchii au re-^reasa vîndută** de 
fuzat orice relaxare, tensiunea ^Smetana — Ulti- 
electrică a întregului organism parte a unei 
n-a scăzut. Trecerea fusese prea »cunoscute opere de 
bruscă. O anchilozare tempora- »Puccini; 6. Poem

_ _ ___________________ ______J._____  .. cimfnnîn rlxx

tec lirico-satiric pentru nisipul 
care frige tălpile goale, suge- 
rîndu-le oamenilor modul în 
care învață ursul să joace I O 
strofă veselă pentru mingea 
multicoloră ce sare și-ți scapă 
din mîini, și-o prinzi, și goneș
te din nou, rostogolindu-se cu 
nestatornicie.

Creierul se odihnește și el în 
lectura, nu prea savant dozată. 

Acum vorbesc 
44 • • * • preferințele; se

recitesc cu plă- 
~~~cere romane de 

aventuri cunos
cute de la 13 

ani, volumașe de poezii care se 
strecoară neobservat în buzuna
re (atît de neobservat îneît unii 
le și uită acolo); schițe satirice 
de proveniență clasică și (cine 
găsește) contemporană. Creierul 
se odihnește făcînd speculații 
pe teme diverse, de la Festiva
lul ce urmează să se deschidă, 
la apropiatele lansări de sateliți 
artificiali ai pămîntului. Se re
confortează cu pronosticuri 
sportive, cu anecdote etc. etc.

Așa se face trecerea studen
tului pe picior de... vacanță. 
Dar vacanța însăși nu poate fi 
surprinsă în cîteva rînduri. 
După un an întreg de studiu 
concentrat și înaintea altui an 
de studiu concentrat, vacanța 
are rolul stratului subțire de 
dulceață între două felii groase 
de pline. Toată lumea știe că 
plinea este cea care te hrănește. 
Dar, fără dulceață, cine ar sa
vura oare sandtcich-ul ?

ȘTEFAN IUREȘ

textul 
mai

o cro-

„artiștii" stnt studenți 
la învățătură, că Bross 

loan Mărgineanu de pildă, 
au calificative numai de 
foarte bine. Le-o spunem

C. BUCUR

/A

£
£

& *
r
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ră a sensibilității se produsese, «simfonic de Balakirev Cu 
Ceea ce a avut darul să pro- înainte, compozitor și vio- 

voace începutul „desghețului" a «lonist ceh ; 7. Balet de Con
fort muzica. Urechea a început ^stantin. Nottara — A oferi — U- 
să recunoască drept sunete ar- «niunea Compozitorilor; 8 Șui — 
monioase ceea ce mai înainte «Pronume — în orice rapsodiei; 9. 
taxase, iritată, drept zgomote. încheie simfonia I-a în la minor 
Radioul a fost pus în dreptu- »»»Dobrogea“ de Dragoș Alexan- 
rile sale: estrada a mai căpătat ^drescu — Compozitor rus, înte- 
un spectator indulgent. «meietorul „grupului celor cinci“;

După aceea a venit rîndul fl10- Autorul operei „Nevestele ve- 
ochilor. Parcă stătuseră ațintiți ftsele_din Windsor**, în monogram 
asupra discului lui Newton, alb Simfonia a VI-a în ...minor 
cenușiu în viteza rotației. Acum ^..Patetica**, de Ceaikovski — Ter- 
discul încetinea mișcarea, se o- #merî muzical; 11. Violonist și corn- 
prea, culorile deveneau distin-^P?z.^or celebru, supranumit „ma- 
cte : albastrul e albastru, bună- $&,clan sudului** George Cal- 
oară cerul acesta superb, ver- g ho rea nu pe scena Teatrului Na- 
dele e verde, bunăoară rochia ^’.ona’ Studio într-o dramă de Ma- 
fetei care a trecut adineauri, Gorki; 12. Așa cum este sa- 
roșul e roșu, ca de pildă cireși- ^C^Z.UJT Pentru violoniști Simfonia 
le astea, din care hai să cum- J a in bemol major de 
pere un sfert de kilogram. Și ^Schumann ; 13. Compoziție muzi
ci/ prilejul acesta mai învia unllc.T“ n „Trakia , poem simfo- 
simț. Observa că mîncarea poa-ll™ .de compozitorul bulgar Petco 
te să albă și gust, și că m-^vpDTTrxr i tt ♦ x j 
ghețata de lămîie este deli- TICAL r 1. Uvertura de
doasă. Beethoven — Numerotat face or-

fldine în lucrările compozitorilor ;
Simfonia a IX-a în ...minor de

Beethoven — ....sponiolă", operă
de Ravel — Personaj din , Bal 
Mascat" de Verdi, 3. Uvertuiăde 
Brahms — Geniu rău la mahome
dani ; 4. De la Grigore — în
cepe piesa pentru pian „Ardelean
ca" de Iacob Mureșeanul — Cînd 
este de concert trebuie să aibă o 
acustică perfectă ; 5. „1812“ — 
Compozitor rus, autorul lucrării 
„Poemul extazului" , 6. Suita a 
IlI-a, opus 27 în Re major de 
George Fnescu — A apare; 7. 
Sub această formă se depune pra
ful pe instrumentele muzicale ne- 
foloșlte — Este nelipsit și muzi
cienilor ; 8 Perioade mari de timp 
A asculta o lucrare muzicală — 
Nume femenin , 9 Operă de Dar- 
gomîjski — Capei... 10. Pană 
— Nocturna nr. 3 de Debussy: II. 
Autorul poemului simfonic inspi
rat din mitologie „Narcis" — 
Orașul natal al lui Vilis Lațis; 
12. Sfială la iași — Orașul con
structorilor de viori celebre . A- 
mati, Sradivarius, Guarnieri . 13. 
Muzicienii sînt.. de artă — F.ste 
supranumit „părintele muzicii 
simfonice și de cameră cehe".
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Judecata copiilor
Sala de ședințe a Tribunalu

lui Orașului Stalin.
împricinați de tot felul își 

expun necazurile, reale sau 
imaginare, așteptind hotărîrea 
Tribunalului popular.

Președinta completului de ju
decată ascultă cu atenție și cu 
răbdare păsurile fiecăruia, inter
vine cînd e cazul, mai ales a- 
tunci cînd martorii vin cu 
„lecția" știuta pe dinafară*

In sală, lume mai multă ca 
de obicei: pe rol sînt procese 
de divorț. Tema aceasta atrage 
un anumit public, fără ocupa
ție, care se înghesuie spre a 
nu scăpa amănuntele picante: 
ele vor forma subiect de dis
cuție pentru vecinii care n-au 
putut asista la desfășurarea 
procesului.

Se strigă dosarul 43/957.
Reclamantul Cerchez Tăna- 

se, după o conviețuire de 23 
ani cu soția sa, cere desface
rea căsătoriei pentru că „pirita 
este lipsită de respect și afec
țiune față de mine“ și că „de 
un an nu mai trăim împreună, 
ci separat cu pat și masă“.

După 23 de ani de căsnicie, 
din care au rezultat 8 copii, 
dintre aceștia doi majori iar 
unul In vîrstă de 12 ani, se 
poate desface o căsătorie pe 
baza motivelor indicate ?

Nu se ascunde altceva în 
spatele acestor motive, iar se
pararea soților să fie oare con
secința „lipsei de respect și a- 
fecțiune" ? Pirita, o femeie 
trecută de mult de prima ti
nerețe, pe fața căreia suferin
țele îndurate sînt mărturie 
elocventă a unei vieți chinuite, 
suportă — stoic — aceste in
sulte murdare.

Sînt introduși martorii care
— în unanimitatea lor — o 
descriu pe pirită ca pe o fe
meie demnă, harnică, cinstită 
care și-a închinat viața cămi
nului, copiilor.

Atunci ?
★

In sală apare micul Nini, în 
vîrstă de 12 ani care arată că 
vrea să rămină la mama sa, 
pentru care vrea să muncea
scă, să devină un cetățean util,> 
să poată — prin purtarea sa
— să-i facă un trai fericit, ( 
mai liniștit.

„Tatăl meu — spune dînsul i
— își bate joc de mama, că ț
nu mai este tînără, că el are , 
o femeie tînără cu care se va ț 
căsători, că aceea nu are pal- i 
mele crăpate și e întotdeauna i 
veselă* 1'. i

mină. Dar de data aceasta erau prea istoviți ca să-și pună aseme
nea întrebări. Aveau o singură dorință : să ajungă cît mai repede 
tn rachetă șl să se întindă pe saltelele lor.

~ Poate de aceea nici un observară că poteca pe care apucase
ră, mai mult urca decît cobora. Cînd însă, dintr-odată, copacii ră- 

măseseră în urmă și se treziră 
într-un peisaj deluros, avură 
certitudinea că globul, călăuza 
lor zburătoare, nu-i duce spre 
„Săgeata de argint", ci în altă 
parte.

Mai merseră un timp pînă ni
meriră pe un platou. înaintea 
lor, zidită într-un perete de 
stîneă, era o placă de marmoră 
ca aceea de pe mormîntul lui 
Francesco.

Dan își simți inima strînsă 
ca într-un clește. Oare nădej
dile sale cele mai scumpe aveau 
să fie spulberate peste cîteva 
clipe ?

i h10011’}1* — Șopti Sanda cu glasul stins ghicindu-i
gmdul. Tristă planetă ! Apoi se apropie ca să poată citi inscripția. 
Dan și Lupu o urmară, în timp ce sfera fosforescentă, făcînd un 
ultim viraj, dispăru în frunzișul copacilor.

Pe placă erau doar cîteva cuvinte:

ÎN ACEASTA STÎNCÂ AM ZIDIT O CASETA. EA CUPRINDE 
ÎNSEMNĂRI, NOTE, DOCUMENTE $1 LUCRĂRI ȘTIINȚI

FICE ALE EXPEDIȚIEI NOASTRE COSMICE.
ANTON BREBU

Din spatele lui Dan răsună un strigăt nearticulat. Fusese oare 
o exclamație de uimire, de durere, de spaimă ? Tînărul se întoarse 
și întrebă încet, cu o aparentă nepăsare :

— Ce aveți, tovarășe profesor ?
~ Piciorul! răspunse Lupu, văitîndu-se. Mi-am scrîntit picio

rul . O durere insuportabilă I Nu știu cum voi putea merge mai 
departe I

(Va urma)

Nici amatorii de senzațional ’ 
nu „gustă" cele auzite: prea ' 
multă murdărie, prea multă 1 
suferință. Pe masa .completului 1 
de judecată se depun cîteva ’ 
scrisori, izvorîte din framîntă- * 
rile copiilor. Băiatul cel mare, 1 
militar, scrie tatălui său: ’ 
...„Știi tată, onoarea e mai 
presus de toate. Dumneata n-ai 
făcut altceva decît s-o arunci 
într-o mocirlă de unde cu greu 
o poți scoate. Ai înjosit fami- ( 
lia în ultimul grad și ți-ai bă- ( 
tut joc de ea. Te iert numai ( 
dacă te vei întoarce pe dru- ( 
mul cel bun...“

Chinuit de faptul că se gă
sește departe de mama care 
are nevoie de spriijnul fiului 
ei, acesta se adresează întîi u- 
nci mătuși căreia îi destăinu- 
iește intervenția făcută pe lîn- 1 
gă tatăl său :

„...Nu știu ce să mai fac, ' 
cum să interviu pe lîngă el, 
să-l readuc pe drumul cel bun, 1 
dar, după cîte văd eu, este în 
zadar.

Poate mai tîrziu își va da ( 
seama de gravitatea faptului... ț 
Lîngă mama mă simt fericit, ( 
să împart cu ea suferințele ( 
provenite din urma tatălui ( 
meu nerușinat". ț

Iar mamei: <
„...Sufletul meu se zbate, se ’ 

zvîrcolește, simte și durerea ’ 
voastră de mamă, soră, frate... '

Dumneata mamă, ai înțeles ' 
să suferi pînă la capăt, numai ’ 

pentru fericirea copiilor dumi- 
tale...“

Zguduitoare relatări, cu atît 
mai mult cu cît copiii își ju
decă părintele. Și-l judecă cu 
acea seriozitate prematură a 
copiilor care au asistat la pro
cesul de descompunere mo
rală, de desfrînare a tatălui 
lor.

Cerchez Tănase a fost pe 
vremuri stalianovist, fruntaș în 
producție. A fost stimat de to
varășii de muncă, a fost ales 
președintele comitetului de 
sprijin al școlii de mecanică, 
al cărei distins absolvent a 
fost fiul său.

Astăzi, din cauza repetatelor 
sale lipsuri din producție, ple
cat la București, aproape sap- 
tămînal „Ia rude11, Cerchez 
Tănase face o muncă de cea 
mai joasă calificare.

Ultima scrisoare prezentată 
instanței de judecată este re
velatoare cu privire Ia „lipsa 
de respect și afecțiune" a so
ției sale. „Ruda11 din Bucu
rești scrie către „scumpul meu 
Ticuț, Ticule scump și drag“— 
iscălind „A ta dulce mică" — 
să grăbească procesul de di
vorț căci „fără tine Ticuțule 
scump, nu mai pot11 și că „nu-i 
adevărat ce ți-a spus Ilinca, că 
mă iau după altul". Ea îi mul
țumește în același timp pentru 
darul pe care i l-a făcut moș 
Nicolae (scrisoarea datează 
din 6 decembrie 1956) și a- 
nume: aparatul de radio, îm
brăcămintea, lucrurile casnice, 
pe care Cerchez Ie-a sustras ca 
un laș din bunurile făurite de 
femeia cu palmele crăpate, 
rupte de la gura copiilor.

Priveam în sală la amatorii 
de senzațional: ochii umezi 
manifestau caldă compasiune 
pentru femeia care a trudit 23 
de ani și care nemaiputînd sa
tisface gusturile „alese11 ale 
soțului său, este insultată, a- 
lungată de tatăl copiilor ei. 
In același timp, însă, am citit 
ura, disprețul față de un om 
care calcă în picioare cele mai 
alese sentimente și care — ca 
un laș — fuge de îndatoririle 

Turneul Corului popular rus 
din Omsk

Peste ctteva zile își încheie 
turneul în țara noastră Corul 
popular rus din Omsk. In cele 
cîteva săptămîni de cind se află 
in țara noastră, acest remarcabil 
colectiv artistic a făcut să răsune 
pe aproape întreg întinsul țării 
minunatele cîntece și dansuri ale 
folclorului siberian.

In afară de cele 9 spectacole da
te în Capitală, Corul popular rus 
din Omsk a vizitat numeroase ora
șe și centre muncitorești printre

La școala de 7 ani nr. 177 din raionul „Grivița Roșie", cu concursul comitetului de părinți în frunte 
cu președintele tov. Oțeleanu Constanța și directorul școlii tov. Victor Maldarescu s-a procurat un 
televizor. In fotografie: un grup de școlari, pionieri din cercul de radiofonie.

Foto: N. SCARLET

ce cinstesc pe toți cetățenii 
conștienți.

întrebarea firească pe care 
și-o pune oricine este de bună 
seamă: cum plătește Tănase 
Cerchez pentru rana sufle
tească — de nevindecat — 
provocată copiilor săi ? Nu 
știm dacă Tănase Cerchez și-a 
dat seama de urmările pe care 
Ie poate avea atitudinea sa, 
exemplul său prost, demonstrat 
copiilor. Dacă învățătorii, to
varășii de învățătură sau de 
muncă ai copiilor, împreună cu 
mama lor, au știut să mode
leze caractere demne de socie
tatea în care trăim. Cerchez 
n-a fost nici pe departe ceea 
ce se numește „tată". A fi tată 
înseamnă a-ți iubi copiii, a te 
îngriji de viața și educația lor. 
Cerchez, dimpotrivă, a fost un 
exemplu rău, rolul său educa
tiv nemaiputîndu-se exercita 
pentru că fii săi s-au dovedit 
mai conștienți decît dînsul.

Am adus la cunoștința par- 
ticipanților la discuțiile iniția
te de „Scînteia tineretului11 a- 
cest fapt. Nu este ceva carac
teristic. Dar acest fapt merită 
cunoscut și discutat. Despre 
fiii lui Tănase Cerchez, se 
poate spune că sînt de acum 
oameni formați. Ei au știut să 
judece — și cît de dureros 
este — faptele nedemne ale 
părintelui lor, care s-a lăsat 
tîrît în mocirla degradantăpe 
care singur și-a creat-o. Am 
relevat acest fapt pentru a-1 
înfiera și pentru a sluji de în
vățătură tuturor celor ce se o- 
cupă de educarea tinerei noas
tre generații și care au dato
ria de a suplini pe lîngă copii 
rolul educativ al unui tată de 
teapa lui Tănase Cerchez.

S-a despărțit pentru că soția 
sa nu-i mai dădea dovezile de 
„afecțiune" pe care i le dădea 
„a sa dulce mică11. Spre o mai 
bună edificare, vă pot relata și 
un „amănunt11 în plus : „Dulcea 
mică11 după ce a păpat tot ce i-a 
putut el da, l-a părăsit fără nici 
o remușcare.

M. LUPU 
avocat

care orașele Ploești, Sibiu, Orașul 
Stalin, Făgăraș, Buhuși, Roman, 
Bicaz, dînd concerte la care au 
asistat peste 100.000 spectatori.

Concertele corului s-au bucurat 
de o apreciere entuziastă. La ce
rerea publicului, de fiecare dată 
artiștii au trebuit să repete multe 
cîntece din program.

Pretutindeni, concertele s-au 
transformat în însuflețite manifes
tări ale prieteniei romîno-sovietice.

Interesante cercetări

Zilele acestea, un grup de ti
neri cercetători de la Institutul 
de Speologie al R. P. Romine a 
început prima explorare științifică 
a peșterii „La Adam“, din raio
nul Medgidia, regiunea Constanța. 
Ei au scos la iveală un valoros 
material științific, printre care, 
osemintele unor animale care tră
iau pe teritoriul țării noastre în 
epoca cvaternară : renul și ursul 
polar, șoarecele ocotona și altele. 
Au fost descoperite de asemenea 
numeroase insecte cu ochi reduși, 
antene lungi și corpul nepigmen
tat care fac parte din grupa co- 
peognatelor, rar întîlnită în bios- 
peologie, precum și o serie de in
secte necunoscute care urmează să 
fie cercetate în laborator.

Dat fiind valoarea materialului 
științific găsit, Institutul de Spe
ologie a hotărît să deschidă în 
peștera „La Aâam“ un șantier de 
cercetări.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Asociația foștilor deținuți poli

tici antifasciști din R.P.R. anunță 
că în ziua de 28 iunie 1957, ora 
20, va avea loc în grădina din str. 
Batiștei nr. 14 o adunare publică 
de protest împotriva experimentă
rii armelor termc-nucleare.

★
Comitetul de întreprindere și 

conducerea uzinelor „Semănătoa
rea" din Capitală au invitat o de
legație a uzinelor de mașini agri
cole Zemaj din R.P.F. Iugoslavia 
pentru a face împreună un schimb 
de experiență.

Primind invitația, oaspeții iugo
slavi se află de cîteva zile tn mij
locul muncitorilor și tehnicienilor 
de la uzinele „Semănătoarea"

Anunț
Școala tehnică de maiștri a Mi

nisterului Industriei Bunurilor de 
Consum — București, str. Poetul 
Cerna nr. 1, primește înscrieri pen
tru examenul de admitere in anul 
I, la următoarele specialități:

— Țesătorie
— Filatură de bast
— Tricotaje
— Confecții țesături
— Confecții încălțăminte
— Tăbăcărie
— Cauciuc și prelucrarea cau

ciucului
înscrierile se fac pînă la data 

de 15 august a.c. prin întreprin
deri. La acest examen se pot în
scrie absolvenți ai școlilor profe
sionale sau ai altor școli echiva
lente, care lucrează în întreprin
deri, ca muncitori calificați sau a- 
jutori de maiștri și care au o prac
tică în meserie de 3—5 ani și sta 
giul militar satisfăcut.

Examenul se va ține în ziua de 
1 septembrie a.c. și va consta din:

— matematică — lucrare scrisă 
și oral

— tehnologia meseriei — oral
— desen tehnic — lucrare gra

fică
Informații suplimentare se pot 

cere de la secretariatul școlii, tele
fon 9.25.80.

Campionatul european de baschet
Baschetbaliștii bulgari au întrecut echipa noastră

Miercuri dimineața s-a desfășu
rat pe stadionul Levschi o întîl- 
nire de baschet care deși n-a con
tat pentru turneul final a trezit 
un viu interes printre zecile de 
cronicari sportivi străini prezenți 
la Sofia. Pe teren au reapărut 
după o absență de mulți ani fos
tele vedete ale baschetului euro
pean. Organizatorii au programai 
acest meci special la orele 11,30 
dimineața cînd căldura devine de 
nesuportat pentru a permite — 
după cum specifica buletinul zil
nic de informații — fostelor cele
brități ale baschetului european 
să... slăbească și să întinerească. 
Dar foștii ași ai baschetului de 
pe continentul nostru au preferat 
să joace în sală unde este mal 
răcoare. Meciul s-a desfășurat în
tre o echipă formată din conducă
tori ai delegației maghiare șl o 
formație a francezilor, cehoslova-

' ”a ■'r'ă

iii rihîvii . 
riiitliiri...

pe stadionul Reun
ii

* In sala sporturilor Floreasca 
s-a desfășurat miercuri seara în- 
tîlnirea revanșă dintre reprezen
tativele de tenis de masă ale 
R. P. Romîne și R. P. Polone. 
Din nou jucătorii romîni s-au a- 
rătat superiori cucerind două 
victorii. In primul meci echipa 
feminină a R.P.R. a întrecut cu 
5—0 echipa R.P. Polone. In me
ciul masculin echipa secundă a 
țării noastre a întrecut cu 5—4 
echipa oaspete.

* Miercuri după amiază a so
sit In Capitală echipa selecționa
tă de box a Franței care va In
itial slmbătă . ' " ' ~
blicii echipa reprezentativă 
R.P. Romîne.

Din rîndul echipei Franfei fac 
parte o serie de pugiliști, renii- 
mifi.

* Miercuri s-au desfășurat 
două interesante partide contînd 
pentru campionatul republican 
de rugbi. Pe stadionul Republicii 
echipa Dinamo a învins cu 6-3 
(6-0) pe C.C.A.. Meciul derbi, 
dintre echipele Energia I.S.P. și 
Locomotiva Grivița Roșie s-a în
cheiat cu victoria jucătorilor fe
roviari cu 9-3 (3-3). Aceasta este 
prima înfrîngere pe care o sufe
ră Energia în actualul campio
nat.

* La 25 iunie s-a deschis la 
Kiev concursul internațional de 
tir care reunește sportivi din R.P. 
Ungară, R.P. Romînă, Finlanda, 
R. Cehoslovacă și Uniunea So
vietică.

De oarece la concursurile din 
ultimii ani in proba de armă libe
ră calibru redus poziția culcat re
zultatul de 400 puncte din cele 400 
posibile a fost obținut de foarte 
mulți participanți, Federația In
ternațională de tir a aprobat o 
nouă țintă. Această țintă va ti 
folosită pentru prima oară in ca
drul concursului de Ia Kiev.

(Agerpres)Concurs international de pentatlon la București
Intre 2 și 7 iulie 

■a la 
mare 

internațio-

Intre 2 și 7 
se va desfășuri 
București un 
concurs 
nai de pentatlon mo
dern la care vor 
participa echipele re
prezentative ale U- 
niunii Sovietice, R.P. 
Ungare, R.P. Polo
ne, R.P. Bulgaria și 
R.P. Romine. Pre
zenta la întreceri a 
pentatlohiștilor so
vietici, campioni o- 
limpici in 1957 și a 
celor maghiari, de- 

finători ai titlului 
mondial, face ca a- 
cest concurs să tre
zească un deosebit 
interes. Pentru pe- 
tatloniștii romini, ca 
și pentru cei străini, 
competifia de la 
București este tot
odată un criteriu de 
selecfie înaintea 
Jocurilor sportive in
ternaționale de la 
Moscova.

La 2 iulie, după 
festivitatea de des
chidere, concurenfii

— Relatările trimisului 
nostru special la Sofia —

cilor și Iugoslavilor. Spectatorii au 
putut vedea din nou la lucru pe 
doctor Hepp (Ungaria), acum un 
bătrînel bronzat, cu părul alb, pe 
renumitul Busnel (Franța) care 
ne-a delectat cu jocul său plin de 
fantezie și cu precizia sa de invi
diat la coș. Pader (Cehoslovacia), 
Stancovic și Krnac (Iugoslavia) și 
alții.

Pentru zilele următoare sînt 
programate și alte asemenea în- 
tîlniri. Oficialii noștri s-au înțeles 
cu maghiarii pentru un astfel de 
meci. Poate că cel puțin cu aceas
tă ocazie ne vom lua revanșa asu
pra ungurilor...

★
Bulgarii iau un start tare. Jucă

torii noștri sînt nervoși. Antreno
rul echipei, Popescu arunqtL in joc 
cea mai bună formație: Folbert, 
Nedef, Răducanu, Novacek, Fodor. 
Bulgarii iau Insă un avans de 13 

Cu Lucian Popescu și Albert Blank 
despre boxul francez

Pe maestrul Lucian Popescu l-am întilnit tn sala de antrena
ment a colectivului „Progresul gospodării". Zilnic, dimineața și 
seara, entuziastul animator al boxului romlnesc poate fi găsit, ală
turi de prețiosul său colaborator veșnic tînărul Albert Blank, în 
mijlocul elevilor pe care-i antrenează. Pasionat al sportului cu mă
nuși se pare că a doua familie a lui Lucian Popescu o constituie 
garnitura de elevi de care se ocupă cu însuflețire. Preocupările-i pu- 
gilistice nu se rezumă, însă la antrenamente. Dovadă publicațiile 
străine, in special cele ce cuprind rubrici de box, pe care le citește 
cu pasiunea unui începător în ale boxului și care fac să fie mereu 
„la zi" cu viața pugilistică internațională.

Cunoscînd faptul că este unul 
din cei care a avut cele mai multe 
„contacte" cu boxul francez i-am 
cerut părerea asupra întilnirii pe 
care boxerii noștri urmează s-o 
susțină în compania reprezentati
vei de amatori a Franței. La pri
ma noastră întrebare maestrul Lu
cian Popescu a schițat un gest 
din care se întrezărea o îndepăr
tată amintire:

„Am pășit pentru prima oară pe 
pămintul francez — ne-a spus el 
— cu mulți ani în urmă. Mai pre
cis în 1929 cînd mă despărțeau 
doar 17 ani de la naștere și cînd 
mi-am încrucișat mănușile cu o 
vedetă a boxului profesionist fran
cez, Renee Gabes. Vă puteți ima
gina că atit importanța meciului 
cît și vîrstă mea fragedă îmi ofe
reau suficiente motive pentru a mă 
simți emoționat înaintea acestei 
întilniri. Am depus atunci toate e- 
forturile pentru a mă comporta cît 
mai bine și meciul nul pe care 
l-am obținut nu era de loc rău. 
Dar boxul francez nu-mi este cu
noscut numai din numeroasele în
tilniri susținute in compania pro
fesioniștilor francezi. De el mă 
leagă o amintire care-mi va ră- 
mîne vie toată viața. Nu exage
rez. Primul meu titlu de campion 
european l-am „răpit" unui fran
cez Kid Olliva, fapt care a stirnit 
multe și aprinse discuții in lumea

vor recunoaște par
cursul de călărie, 
întrecerile efective 
vor începe la 3 iu
lie cu proba de că
lărie care va avea 
loc in pădurea Tu
nari. In fiecare zi 
se va desfășura a- 
poi cite o probă: 
scrima tn sala Fio- 
reasca, tirul la po
ligonul Tunari, îno
tul la ștrandul Dan
te Gherman șl crosul 
in comuna Călugă
reai. 

puncte. Tactica echipei noastre de 
a ține mingea nu este inspirată. 
In schimb bulgarii cîștigă prin 
jocul agresiv.

De ce nu este jucat omul de 
sub coș ? Altfel nu se pot obține 
puncte. Dar e clar că acum orice 
tactică este sortită eșecului. Jucă
torii noștrii sînt obosiți și pierd 
mereu teren. Ei nu mai au pic de 
reflex. La pauză 26—43. După 
pauză băieții noștri apar mai de
ciși, dar nu pot trece de bulgari. 
Pofta de joc care a revenit romî- 
nilor le permite să reducă diferen
ța la 10 puncte. Dar echipa bul
gară știe să țină în mină un meci 
pe care l-a ctștlgat. Scor final 
54-67.

Joi este zi de odihnă și jocurile 
se reiau vineri.

Iată acum celelalte rezultate ale 
zilei:

Finlanda—Belgia 84—67, Aus- 
tria—Scoția 48-47, Italia-Al
bania 82—42, Turcia—R. F. Ger
mană 54—33, Cehoslovacia-Iu- 
goslavia 95—74, Ungaria—Franța 
81—58, U.R.S.S.—Polonia 86—64.

M. ZONIS

boxului profesionist din acea vre
me. A fost unul din cei mai im
portanți pași ai consacrării mele. 
Am mai întilnit de atunci în ring 
de multe ori boxerii francezi. De 
aceea pot spune cu certitudine că 
cunosc boxul practicat de aceștia. 
In ceea ce privește amatorii Fran-In

ței, care urmează să-și măsoare 
forțele cu reprezentativa noastră, 
am convingerea că ei ne vor oferi 
o dispută dirză. Victoria insă nu 
ne poate scăpa. Nu trebuie ui
tat însă că francezii sint foarte 
variați în lovituri, bazîndu-și a- 
tacurile în special pe croșeuri 
scurte, laterale. Cred că ei ne slnt 
superiori și la capitolul tehnică. 
Din păcate, insă, amatorismul 
francez nu-și păstrează timp în
delungat valorile. De Îndată ce un 
amator lasă să se întrezărească 
talent și calități, el îmbrățișează 
profesionismul.

Zeci de mii de
în câdrul Spnrtachiddei

!mp’urteaga ,!>ra Vau ,des,Ș»ura‘ fazele comunale, intercomunale 
i î e ce c* de_a doua Spartachiade de varatineretului închinata Festivalului de la Moscova.

ale snart->lrhir/f'-Un<’a ,BacMu’ ,a ,azele Pe comune și pe colective 
«onf . d. , au ,os‘ an,renati la diferite discipline sportive 
55 204 tineri și tmere. In regiunea Cluj, fazele comunale și pe 
neoe.pri'??^!nale sPaJ’Ja.chladei S-au desfășurat in 403 unități cu 
peste 133.000 de participanți; în raionul Turda a fost organizat 
și un concurs de călărie dotat cu „Cupa Festivalului la călărie".

In cadrul „Lunii construcției și amenajărilor de baze sportive 
simple care a avut loc în întreaga țară s-au obținut rezultate 
frumoase. In regiunea Cluj au fost Construite în această perioadă 
/I baze simple noi șl s-au reamenajat 207 baze sportive simple. 
In regiunea Galați s-au amenajat în această perioadă 76 noi te
renuri de fotbal, 198 terenuri de volei, 46 piste cu obstacole, 8 
terenuri de baschet, două popicării, două poligoane de tir De 
asemenea, au fost puse la punct 132 terenuri de fotbal. In regiu
nea Stalin s-au construit și amenajat 248 de terenuri și baze spor
tive simple.

a

In cinstea Festivalului de la 
Moscova, în Vietnam au loc 
numeroașe competiții sportive* 
Sportivii vietnamezi demon
strează cu acest prilej succe
sele lor in diferitele discipline.

Formația ce o va alinia Franța 
la București va cuprinde fără în
doială tot ce are mai tînăr și mai 
bun boxul amator francez. Cît pri
vește stilul de luptă al puglliștllor 
noștri, el va trebui să se bazeze 
pe lupte de la distanță șl în linie, 
ceea ce nu convine viitorilor noștri 
adversari. Cunoscînd combativita
tea șl puterea de luptă a boxerilor 
noștri, consider că victoria nu ne 
poate scăpa în nici un caz. Sco
rul ? Cred că 7—2 în favoarea 
noastră.

Profitînd de prezența cunoscu- 
tului boxer Albert Blank l-am ce
rut și lui părerea asupra acestei 
importante întîlniri:

„Reprezentativa franceză, ne-a 
declarat el, va aduce la București 
tot ce are boxul amator francez 
mai bun. Ei ne cunosc forțele și, 
In afară de aceasta, boxul romi- 
nesc s-a bucurat întotdeauna de 
un mare prestigiu pe plan euro
pean. Sub acest aspect, francezii 
ne vor furniza o ripostă dirză. Re
marc dintre puglliștii francezi ce 
urmează să evolueze în Capitală 
pe „cocoșul" de culoare Camara, 
„ușorul" Saludem, „musca" Rene 
Libeer, pe care-i consider cei mai 
buni din formație. După părerea 
mea rezultatul întilnirii va fi de 
6—3 pentru noi".

Am părăsit pe Lucian Popescu 
și Albert Blank lăstndu-i să se 
ocupe de elevii lor. Optimismul 
lor în ceea ce privește viitoarea 
noastră întîlnire internațională ne 
face să manifestăm și noi spe
ranța că boxerii romîni vor con
firma reputația de care se bucură.

EUSEBIU PITULESCU

tineri,se întrec

Acțiunea romanului științifico-fantastic ,,Roblnsonli cosmici" se desfă
șoară la începutul secolului al 21-lea. Savantul Anton Brebu e plecat 
într-o expediție cosmică dincolo de sistemul nostru planetar și de multă 
vreme soția lui Ruxandra și fiul lor, Dan, slnt fără vești. Intr-o zi, asis
tentul Iul Anton Brebu, Virgil Lupu comandantul satelitului artificial 
yx—46 comunică familiei exploratorului astral că avusese o convorbire prin 
radio cu Anton Brebu și că acesta li anunțase că racheta a suferit o 
avarie gravă, Cîteva clipe mai tîrziu, Lupu a auzit în difuzor zgomotul 
unei puternice explozii.

In urma acestor dezvăluiri toată lumea socotește expediția lui Brebu 
pierdută.

Au trecut zece ani. Dan Brebu fiul savantului a ajuns inginer și e 
preocupat — ca și tatăl său — de problema zborurilor interslderale. Dan 
nu vrea să creadă în moartea părintelui său și a tovarășilor acestuia. Cu 
perseverență încearcă să reconstituie evenimentele petrecute cu 15 ani în 
urmă șl descoperă elemente care — după părerea lui — îl îndreptățesc să 
aibă bănuieli împotriva profesorului Lupu.

Dan Brebu prezintă Institutului de Astronautlcă un proiect de expediție, 
care ar urma să aibă aceeași țintă ca cea a tatălui său.

In ciuda opoziției Iul Lupu, planul Iul Dan Brebu este aprobat. Spre 
surprinderea acestuia însă, conducerea expediției este încredințată chiar 
profesorului Lupu.

Dan Brebu stă în cumpănă dacă să accepte noua situație, dar sfătuit 
de reualți membri al viitoarei expediții, de Petre Șelaru și de medicul 
Sanda Albu, se declară de acord.

Racheta cu cel patru astronauțl părăsește Pămintul tndrepttndu-se spre 
misterioasa lume a celor doi sori. Dan, care o îndrăgise pe Sanda se 
căsătorește cu ea în rachetă.

După ani de călătorie, nava astrală ajunge la țintă. In fața astronau- 
(Hor apare sistemul celor dot sori, tn jurul cărora se rotesc planete. Pe 
una din ele se disting Întinderi vaste de gheată si zăpadă o alta pare 
acoperită numai cu apă.

Pe altă planetă se pot vedea două insule pe care astronaufli hotărăsc 
să coboare, în pofida rezistentei Iui Virgil Lupu.

Pe prima insulă unde aterizează, exploratorii cosmici descoperă mor- 
mîntul lui Francesco Luanda unul dintre membrii expediției lui Anton 
Brebu.

Ajunși pe cealaltă insulă, astronauții trec prin primejdii de la care 
sînt salvați în mod miraculos. El nu descoperă însă care sînt prietenii 
care veghează asupra lor. După o noapte petrecută aci continuă să cer
ceteze... insula. Pornesc tn expediție. Sanda este atacată de un animal 
fioros. Prietenii trag cu carabinele asupra fiarei.

Lui Lupu nu-i spuse nimic din cele ce gîndea. Dacă acesta 
voia să treacă drept salvatorul Sandei, n-avea decît. Bine că el, 
Dan, înțelesese adevăruL

Fotografiară animalul și Sanda pregăti în grabă cîteva pre
parate anatomice din țesuturile corpului său. Apoi o luară înapoi, 
spre rachetă.

Pe măsură ce înaintau, pădurea devenea tot mai deasă, mai 
încîlcită. Printre trunchiurile așezate atît de aproape unul de ce
lălalt îneît pe alocuri păreau lipite, se întindea un tufăriș des, cu 
țepi lungi și ascuțiți, care le sfîșiau îmbrăcămintea. Din loc în 
loc, calea era barată de arbori dezrădăcinați, prăbușiți de-a curme
zișul. Trebuiau să facă ocoluri mari, să sară peste crengi groase 
și uscate, să-și croiască drum cu cuțitele lungi de vînătoare prin
tre plantele agățătoare. Uneori decorul îi îndemna să se creadă în 
junglă, doar că lipsea faima pădurii tropicale, iar vegetația avea 
ceva masiv și greoi. Dan conducea grupul, luptîndu-se din răs
puteri să înlăture obstacolele. Apoi venea Sanda și la urmă, nă
dușind din greu, profesorul Lupu.

Tîrziu după amiază pătrunseră, sleiți de puteri, într-un lumi
niș. Razele celor doi sori se mai revărsau din belșug prin frun
zișul copacilor, creînd jocuri stranii de lumină și umbră. Se opri
ră și Dan făcu ocolul poienii, ca să se convingă că nu-i pîndea 
nicio primejdie.

Tntr-o mică grotă, aflată la marginea ei, descoperiră urmele unui 
foc, cîteva vreascuri înnegrite și un pumn de cenușă. Tot acolo 
zăceau, năpădite de iarbă, cîteva cutii desfăcute, pe care anii 

își lăsaseră amprentele. Dan ri
dică una și izbuti să descifre
ze cele cîteva cuvinte, ștanța- 
te în capacul alb de plastic.

„Concentrat de carne de porc 
— anul fabricației 2007“. Era 
anul cînd părăsise pămintul ex
pediția lui Anton Brebu.

Dan rămase timp îndelungat 
cu cutia în mină. Ceilalți se 
apropiară și ei, dar nu spuseră 
nimic. Profesorul Lupu, impre

sionat de această descoperire, rupse primul tăcerea :

5

— Iată dovada că expediția a ajuns pe această insulă I Tatăl 
tău s-a salvat, Dan, în ciuda propriilor sale preziceri și a presu
punerilor mele. Ai avut dreptate ! Racheta n-a explodat și echipa
jul a izbutit s-o aducă pînă aici. Au trăit fără îndoială încă un 
timp din proviziile de pe navă, dar pe urmă mi-e teamă că aceas
tă insulă neprimitoare neputînd să-i hrănească...

O privire scurtă a lui Dan îl făcu însă să se oprească.
— Nu mi-e deloc teamă că tatăl meu nu s-ar fi putut des

curca ! grăi el tăios.
Sorii pieriseră de multă vreme de pe cer și un amurg vinețiu, 

cu nuanțe purpurii, învăluise pădurea. Dan Brebu consulta me
reu orientatorul astral și harta întocmită de el, dar codrul parcă 
nu se mai termina, deși de mult ar fi trebuit, după socotelile lui» 
să iasă la țărmul oceanului.

Ce era de făcut ? Să ceară prin radio ajutorul lui Petre ? Dar 
ce-ar fi putut face acesta ? în cel mai bun caz, să lanseze o 
rachetă de semnalizare, care să le indice direcția în care se afla 
nava. Această direcție o cunoșteau și ei, dar de răzbit tot n-ar 
fi putut răzbi prin desiș.

La o înnoptare în inima pădurii nici nu se puteau gîndi; le 
mai stăruia în minte apariția hidoasă a fiarei care o atacase pe 
Sanda. Atunci ?!?...

Aprinseră lanternele și-și urmară drumul prin labirintul acesta 
înfricoșător de trunchiuri uriașe.

Cînd se așteptau mai puțin, din întunecime se ivi pîlpîirea unei 
luminițe mișcătoare. Curioși și totodată cu o vagă speranță în su
flet, se îndreptară spre ea.

Spre uimirea lor, lumina emana dintr-o sferă de mărimea unei 
mingi de tenis, care sălta prin aer la o înălțime de cîțiva metri. 
Sfera îi înconjură de trei ori, apoi o porni glonț printre copaci.

Se hotărîră să urmeze acest „ghid" binevoitor. Erau încredințați 
că aceleași ființe misterioase care îi scoseseră de două ori din în
curcătură, le veneau și acum în ajutor. în alte împrejurări, ar fi 
vrut desigur să afle mai întîi ce era cu această sferă luminoasă, 
după ce principiu se mișcă, dacă era teleghidată și de cine, sau 
dacă era cumva o vietate zburătoare cu surse naturale de lu-
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Deschiderea sesiunii
Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină

PEKIN 26 (Agerpres) — China 
nouă transmite : La 26 iunie s-a 
deschis la Pekin sesiunea anuală 
a Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină.

La sesiune participă 1062 depu- 
tați din toate regiunile țării. La 
deschiderea sesiunii 
față președintele R.P.
Mao Țze-dun,
R.P. Chineze, Ciu De, și conducă
tori ai guvernului. Au fost de ase
menea de față membri ai corpului 
diplomatic, delegația parlamentară 
pakistaneză și alți oaspeți străini.

In cadrul primei ședințe care a 
fost prezidată de Liu Șao-ți, pre
ședintele Comitetului Permanent 
al Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, a fost 
ales prezidiul actualei sesiuni for
mat din 89 de membri, avînd ca 
secretar pe Pin Cijen. In cadrul 
ședinței a luat cuvîntul Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, care a prezen
tat raportul cu privire la activi
tatea guvernului

au fost de
Chineze, 

vicepreședintele

Ordinea de zi a sesiunii cuprin
de de asemenea, raportul asupra 
executării bugetului pe anul 1956 
și asupra bugetului de stat pentru 
1957 prezentat de vicepremierul 
Li Șean-Nean; raportul asupra 
planului economic de stat pe anul 
1957 prezentat de vicepremierul 
Bo i-bo; raportul asupra activită
ții Comitetului Permanent al A- 
dunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină prezentat de 
vicepreședintele Comitetului, Pîn 
Cijen ; raportul asupra activității 
Tribunalului Popular Suprem pre
zentat de președintele Curții, Dun 
Bi-u ; raportul asupra activității 
Procuraturii Populare Supreme, 
prezentat de procurorul-șef Cijen 
Din-Oen ; raportul asupra creării 
Regiunii Autonome a minorității 
cijuan din provincia Guansi și a 
Regiunii Autonome a minorității 
hui din provincia Ninsia, prezen-; 
tat de vicepremierul Ulan-fu, în 
calitate de președinte al Comisiei 
pentru problemele minorităților 
naționale.

Raportul lui Ciu En-lai

împotriva dominației 
co.'onialiste

AMERICANII
vor deporta 500.000 
chinezi din Taivan

" DELHI 26 (Agerpres).—TASS 
iransmite : După cum anunță din 
Tokio săptămînalul „Blitz11, co
mandamentul militar american 
din Extremul Orient a ordonat 
mobilizarea tuturor navelor de 
transport și a celorlalte nave din 
'Japonia, Indochina, Coreea și Fi- 
lipine pentru o operațiune spe
cială în regiunea Taivanului. Po
trivit relatărilor acestui săptămî- 
nal, este vorba de îndeplinirea 
hotărîrii S.U.A. de a strămuta 
forțat 500.000 de chinezi din Tai- 
van în diferite insule din Oceanul 
Pacific.

„Blitz11 scrie tn continuare că 
fn timpul reprimării bestiale a 
manifestărilor populare din Taipe, 
tn Taivan au fost arestați mii 
de soldați și civili. In prezent ei 
se află în lagăre de concentrare. 
In unul din lagărele de concen
trare americane din apropiere de 
Taipe sînt deținuți 20.000 de chi
nezi. Se crede că ei vor fi de
portați în insulele care se află 
sub controlul american în Ocea
nul Pacific.

Știri privind deportările din 
Taivan, scrie „Blitz11, sosesc de 
asemenea din Manila, unde echi
pajul unui vas de pescuit japo
nez a declarat că a întîlnit la ră
sărit de Taivan o navă de tran
sport americană însoțită de o pu
ternică 
se afla 
nezi.

escortă pe bordul căreia 
un mare număr de clii-

•—

SPEIDEL 
înălțat în grad!
PARIS 26 (Agerpres). — Zia

rul „La Terre“ anunță ci la 14 
iunie generalul nazist Speidel a 
primit gradul de general de ar
mată. Lnnăițarea in grad a lui 
Speidel a avut ioc, după cum re
marcă ,d-a Terre“, tocmai la 14 
iunie, zi in care cu 17 ani tn ur
mă trupele hitleriste intrau in 
Paris.

PEKIN 26 (Agerpres). 
După cum transmite agenția Chi
na Nouă:

In raportul prezentat la sesiu
nea Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, a făcut aprecieri generale 
asupra activității desfășurate în 
decurs de un an. „Anul trecut, 
a spus el, au fost obținute mari 
succese în construcția socialistă 
care ne permit să îndeplinim și 
chiar să depășim anul acesta pri
mul plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale. Anul tre
cut a fost un an de succese re
marcabile înscrise în istoria țării 
noastre".

In 1956, a continuat Ciu En-lal. 
a fost desăvlrșită în linii mari 
transformarea socialistă a agri
culturii, a producției meșteșugă
rești, a comerțului și a industriei 
particulare, transformarea pro
prietății private asupra mijloace
lor de producție în proprietate 
socialistă a 120 de milioane de 
gospodării țărănești și peste 5 
milioane de meșteșugari sînt cu
prinși în forme colective de mun
că, 70.000 de întreprinderi indus
triale particulare au devenit în
treprinderi de stat-particulare.

Ciu En-lai a anunțat că în pri
mii trei ani ai cincinalului pro
ducția de oțel a crescut cu 1,5 
milioane tone, iar numai anul 
trecut (al 4-lea an al planului 
cincinal) — cu 1.610.000 tone. A 
crescut de asemenea producția 
altor produse principale ale in
dustriei grele. A fost pusă la 
punct producția de avioane cu 
reacție, autocamioane, utilaj ener
getic complex, mașini-unelte au
tomate.

Republica a obținut mari suc
cese în domeniul industriei ușoa
re, transportului, comerțului, în 
domeniul culturii și învățămîntu- 
lui. A crescut bunăstarea oameni
lor muncii. In comparație cu 
1952, salariul mediu al muncito
rilor și funcționarilor a sporit cu 
37 la sută. Țăranii au început să 
ducă un trai mai înstărit.

Dar, a continuat Ciu En-lai, a- 
lături de succese în construcția 
de stat au avut loc lipsuri și gre
șeli. Așa, de pildă, anul trecut 
unele sarcini și alocații au fost 
exagerat de mari.

Ținînd seama de experiență, a 
spus Ciu En-lai, la întocmirea 
proiectului de buget pe 1957 am 
micșorat alocațiile pentru cons
trucțiile capitale și am mărit re
zervele de stat.

Ocupîndu-se în mod amănunțit 
de problema ajutorului primit din 
partea Uniunii Sovietice, Ciu 
En-lai a subliniat că de acest a- 
jutor sînt indisolubil legate urla*

pe care China le-a 
__w__w le va obține în do

meniul construcțiilor în cadruj 
primului plan cincinal. Trebuie sâ 
mulțumim din toată inima gu
vernului sovietic și poporului so
vietic, a spus el. In prezent, a 
continuat Ciu En-lai, există oa
meni care încearcă să nege în
semnătatea deosebită a ajutoru
lui sovietic sincer acordat țării 
noastre. Acești oameni nu vor, 
probabil, decit să tulbure priete 
nia dintre China și Uniunea So
vietică. să submineze solidarita- | 
tea internațională și prin aceasta 
construcția noastră socialista.,

„Noi, a declarat Ciu E„ ‘—
trebuie să respingem punctul de 
vedere revizionist al deviatorilor 
de dreapta care pretind că tre
buie să se renunțe, ca la o dogmă 
pură, la adevărul general al mar
xismului și la experiența înain
tată a Uniunii Sovietice. Astăzi, 
cînd cei de dreapta atacă socia
lismul de pe pozițiile revizionis
mului, lupta noastră împotriva 
revizionismului capătă o impor- i 
tanță și mai mare".

Referindu-se la încercările de a 
exagera greșelile comise în acti
vitatea de stat, îndeosebi greșe
lile în lupta împotriva contrare
voluției, cînd o parte din oameni 
au fost pedepsiți pe nedrept, Ciu 
En-lai a arătat că aceste încer
cări sînt îndreptate împotriva re
voluției socialiste.

In această ordine de idei, el a 
amintit încă odată că lupta de 
clasă nu s-a terminat. „Cînd spu
nem că revoluția socialistă a în
vins în linii mari, că lupta de cla
să ascuțită, clară a fost desăvîr- 
șită în linii mari. — aceasta nu 
înseamnă cîtuși de puțin că lunta 
de clasă s-a terminat", a spus Ciu 
En-lai.

El a condamnat cu asprime pe 
acei care folosesc campania de 
îmbunătățire a stilului în muncă 
pentru atacuri directe împotriva 
orînduirii de stat din China. în le
gătură cu aceasta, el a subliniat: 
„Nu putem spune că sistemul este 
desăvîrsit, că el nu are nevoie de 
nici o îmbunătățire sau perfecțio
nare. Dimpotrivă, el trebuie să fie 
îmbunătățit și perfecționat necon
tenit".

— șele realizări 
și obținut și

J
CAIRO 26 (Agerpres). — La 

Cairo a fost dată publicității De
clarația comună a delegațiilor ță
rilor^ arabe care au participat la 
lucrările sesiunii Consiliului Mon
dial al Păcii de la Colombo. De
clarația, semnată de reprezentanții 
Egiptului, Siriei, Libanului, Iorda
niei, Irakului, Sudanului, Tunisiei 
și Marocului — cheamă popoarele 
arabe să întărească unitatea și so
lidaritatea în lupta împotriva im
perialismului, pentru independența 
națională.

In Declarație se arată că liber
tatea și independența țărilor din 
Orientul Apropiat și Mijlociu sint 
amenințate de imperialismul ame
rican. care urmărește sâ înro
bească statele arabe, să impună 
dominația colonialistă și să lichi
deze unitatea arabă.

„Noi. reprezentanții statelor ara-. .
be, se spune în Declarație, che- pentru trecerea la 
măm toți partizanii păcii și toate d°ua și a treia a reducerii 
popoarele arabe, indiferent de ve-

I derile lor politice, să întărească 
I unitatea rindurilor lor, să apere 
cauza păcii, să opună rezistentă 
imperialismului american, să res
pingă încercările străinilor de a se 

țărilor arabe și să se . 
împreună cu toate popoarele lumii 
pentru încetarea experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen".

In subcomitetul comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare

LONDRA 26 (Agerpres). — 
La Londra s-a aflat că între 20 

și 25 iunie au avut loc ședințele 
Subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, la care repre
zentantul Statelor Unite, Stassen 
a comunicat că guvernul S.U.A. 
va fi gata ca în cursul acestui an 
să reducă efectivul forțelor arma
te ale Statelor Unite (în cazul 
cînd forțele armate ale U.R.S.S. 
vor fi reduse concomitent în ace
leași proporții) pînă la 2.500.000 
de oameni și ulterior la 2.100.000 
și 1.700.000 de oameni, „dacă pri
mul stadiu al reducerii va ti e- 
fectuat cu succes și prin aceasta 
se va ține totodată seama de rea
lizarea unui progres în direcția 
rezolvării celor mai importante 
probleme politice". Reprezentan
tul american a arătat totodată 

etapa a 
____ i vor 

trebiri să se ducă noi tratative, 
întărească i Reprezentantul Franței, Moch, și 

reprezentantul Angliei, Lloyd, au 
! declarat că sînt de acord cu ni
velurile forțelor armate propuse

- Hiuciuamc juaiuiiv. «v.* dc Stassen și au declarat câ In 
am«tK,a'’'tn<’tribur,i,k,“interae’ak I c“a ce «e Privește Franța și An- 

pronunțe vor accepta ca in etapa a
• • - • doua a reducerii, nivelul forțe-

lor armate ale țărilor lor să fie 
de 700.000 oameni, iar în a treia 
etapă — de 650.000 oameni. Cei 
doi reprezentanți au menționat 
de asemenea necesitatea rezolvă
rii problemelor politice atunci 
cînd se va trece de la prima eta
pă a reducerii la etapa a doua și 
a treia, fără a lămuri însă despre 
ce probleme politice este vorba. 
Reprezentantul S.U.A., Stassen, a 
declarat de asemenea că preferă 
să nu se pronunțe acum în legă
tură cu propunerea prezentată de 
Uniunea Sovietică cu privire la 
suspendarea pe 2-3 ani a expe
riențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen.

După cuvîntările rostite de re
prezentanții statelor occidentale, 
la ședința din 25 iunie a luat cu
vîntul reprezentantul U.R.S.S., 
V. A. Zorin.

★
LONDRA. La 26 iunie a avut 

loc o nouă ședință a subcomitetu
lui Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare sub președinția reprezentan
tului Franței, Jules Moch. Urmă
toarea ședință va avea loc la 27 
iunie.

Ansamblul C F.R.-Giuleșfi
Eisenhower

1 WASHINGTON 26 (Agerpres). 
Problema dezarmării a fost de 
asemenea abordată de președinte
le Eisenhower în conferința sa 

j săptăminală de presă.
întrebările puse președintelui 

dovedesc interesul excepțional de 
mare pe care-1 manifestă opinia 
publică americană fața de pro
blema încetării experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen, 
precum și îngrijorarea provccatâ 
de confuzia izvorîtă din declara
țiile anterioare ale lui Eisenhower 
însuși, ale Casei Albe și ale lui 
Dulles în această problemă.

Cînd președintele a fost rugat 
sâ analizeze poziția S.U.A. în 
domeniul încetării experiențelor 
cu arma atomică și cu hidrogen, 
el a declarat, contrar celor afir
mate Ia ultima sa conferința de 
presa, câ S.UA. au și făcut pro- 

1 puneri care prevăd încetarea ex- 
1 perieațelor pe o anumită perioa

dă- ca parte integrantă din așa 
numitul prim pas în domeniul de
zarmării. Acest pas. a adăugat

. " ‘ ,__  21 ase
menea un acord cu privire la în-

aplaudat la Ankara
ANKARA M (Agerpres). Co- 

respondență telefonică: După 
cum s-a mai anunțat după tur
neul* întreprins In Grecia Ansam
blul de cintece și dansuri popu
lare QF.R. Giulești a sosit la An
kara.

In seara zilei de 25 iunie a 
avut loc în sala Operei de Stat 

5ta un spectacol de gală la care au 
Fn-lai asistat peste 700 de persoane.

Publicai a primit cu multă căl
dură spectacolul ansamblului, che- 

’ mind de nenumărate ori la ram
pă pe dansatori și cerind repe
tarea majorității numerelor din 
program. Au fost îndelungat a- 
plaudate cintecele turcești inter
pretate de Emil Gavriș și N’icn 
Stănescu.

Ansamblul C.F.R. Giulești mai 
dă spectacole la Ankara in zi- 
lele de 26 și 27 iunie, apoi va 
pleca la Istanbul unde va da................... —.
spectacole in zilele de 29 șl 30 președintele, presupune de 
iunie.

In expectativă...
dar pînă cînd?

— Conferinfa de presă a lui Dulles —
WASHINGTON 26 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 25 iunie 
a avut loc o 
a lui Dulles.

Comentînd 
de la Londra 
mare, Dulles _ 
manifestă față de aceste tratati
ve nici „pesimism", nici „opti
mism deosebit". După cum a 
spus Dulles, în prezent S.U.A. 
trebuie să adopte o poziție de es- 
pectativă. Dacă aceste tratative, 
a spus în continuare Dulles, vor 
duce la un acord, este puțin pro
babil ca el să fie realizat înainte 
de sfîrșitul anului curent.

Referindu-se la problema în
cetării experiențelor cu arma ter
monucleară, Dulles a declarat câ 
încetarea acestor experiențe tre
buie condiționată de realizarea

conferință de presă

evoluția tratativelor 
cu privire la dezar- 

a declarat că nu

unui acord privind încetarea pro
ducției de materiale fisionabile 
în scopuri militare, care să intre 
în vigoare concomitent cu înce
tarea experiențelor. După păre
rea lui Dulles, un astfel de acord 
cît și încetarea experiențelor cu 
arma nucleară trebuie să consti
tuie o parte a așa-numitului prim 
pas în problema dezarmării.

Cînd Dulles a fost întrebat 
dacă propunerile americane pre
văd încetarea experiențelor 
arma termonucleară numai pe 
anumit termen, el a răspuns 
propunerile americane prevăd 
cetarea acestor experiențe pe
termen scurt, pentru a se putea 
menține „grupurile științifice* a- 
mericane care se ocupă cu cer
cetările în domeniul armei nu
cleare.

cu 
un 
că 
în- 
un

ANA LUCÂ
In urma unei grele suferințe 

a încetat din viață artista eme
rită Ana Luca, fostă societară a 
Teatrului Național din București, 
iar în ultimii ani actriță a Tea
trului National „V. Alecsandri" 
din Iași.

Artistă fruntașă. Ana Luca a 
făcut parte din glorioasa pleiadă 
a artiștilor din Compania Da- 
villa. Elevă a Aristizzei Roma
neses Ana Luca a debutat la 
Iași, de unde a fost chemată la 
București la Compania Davilla.

Angajată la Teatrul Național 
din București de către Pompiliu 
Eliad, a avut prilejul să facă nu
meroase creații în piese clasice și 
moderne.

Cel mai recent rol al Anei Luca 
a fost cel al bunicii din filmul 
„Citadela sfărîmată" după piesa 
Iui Horia Lovinescu, rol în care 
a dovedit că arta sa era tot atît 
de valabilă pe ecran ca și pe 
scenă.

Intelectuală înzestrată cu a 
bogată cultură, Ana Luca a scris 
cîteva lucrări de teatru și volu
me de versuri.

Artistă cetățeană, Ana Luca a 
desfășurat o bogată activitate pe 
tărîm obștesc.

Conștiincioasă, devotată pro-? 
fesiunii sale, bună colegă, Ana 
Luca Iasă unanime regrete în 
rîndul celor cari au cunoscut-o.

Direcția Generală a Teatrelor și Instituțiilor 
Muzicale din Ministerul Invățămîntului și Cultu
rii, Comitetul Central al Sindicatului Lucrătorilor 
din Invățămînt, Poligrafie și Cultură, Teatrul 
National „I. L. Caragiale" din București, Teatrul 
Național „V. Alecsandri11 din lași.

I

Premierul șLa consacrat ultima~~ 
parte a cuvîntării problemei con
solidării forțelor socialismului.

In încheiere premierul și-a ex
primat convingerea că există toate 
posibilitățile pentru slăbirea con
tinuă a încordării în relațiile in
ternaționale, pentru a obliga blo
cul militar imperialist să accepte^ 
principiul coexistenței pașnice.

i

recunoaște...
cetarea producției materialelor a- 
tomice in scopuri militare, o anu
mită reducere inițială a arma
mentelor clasice și, bineînțeles, 
un sistem de inspecție și control.

Președintele Eisenhower a re
cunoscut câ mișcarea împotriva 
amenințării unui război atomic 
este deosebit de puternică și că 
in consecință este de dorit ca e- 
forturile actuale întreprinse la' 
Londra sâ fie continuate.

PHENIAN. La 26 Iunie a avut 
loc Ia serviciul de presă al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene o conferință de 
presă la care s-a dat citire unei 
declarații a guvernului R.P.D. 
Coreene. în legătură cu faptul 
că cercurile guvernante din S.U.A. 
au întreprins o serie de acțiuni 
ilegale, care nesocotesc acordul 
de armistițiu.

TIRANA. La 25 iunie au înce
put tratativele între delegațiile 
Partidului Muncii din Albania și 
Partidului Comunist Francez.

STOCKHOLM. Editura suedeză 
„Folket i Bild“ a tipărit recent, 
in limba suedeză, romanul „Des
culț" de Zaharia Stancu.

Romanul se bucură de mare 
succes ; toate cele 15.000 de exem
plare s-au epuizat.

PARIS. Adunarea Uniunii fran
ceze^ (organ ales de deputății A- 
dunării Naționale și ai Consiliu
lui republicii) a aprobat cu 100 
de voturi pentru și 43 contra un 
proiect de lege care prevede rati
ficarea tratatelor cu privire la 
..piața comună" și Euratom.

Acest proect de lege urmează să 
fie supus în discuția Adunării Na
ționale și a Consiliului republicii.

TOKIO. După cum anunță zia
rul .,Asahi**, datorită catastrofelor 
și defecțiunilor care au loc foarte 
des în aer aviatorii japonezi de 
la baza Hamamațu au refuzat să 
piloteze avioanele cu reacție sosi
te din S.U.A.

D'.n ianuarie a.c., datorită ca
tastrofelor, forțele aeriene japo
neze au pierdut 14 avioane și 32 
de aviatori.

Mulțl cititori ne-au sezisat că n-au mai găsit numerele de ziat 
în care am publicat primele jocuri din prima etapă a concursu
lui nostru permanent. La cererea lor republicăm primele 5 joctff^ 
cuponul de participare de azi fiind valabil pentru jocurile 1—

_ —

climă există «colo? 
eveniment politic inter- 
a avut loc acolo de cui

'a 
mare scriitor romln < 

participat la acest eveniment ?

ATERIZARE FORȚATA (10 PUNCTE)

Un aviator Indian pornește din 
capitala țării sale spre cal mai su
dic punct al Indiei, la bordul u- 
nui avion, cu o viteză de 364 km. 
pe oră. După 6 ore și 45 minute 
de zbor este surprins de un vint 
puternic care suflă cu o iuțeală 
de aproximativ 10 metri pe se
cundă spre sud-est, direcție pe 
care dorește s-o urmeze și pilo
tul. După o oră de la schimba
rea direcției, vîntul încetează 
brusc și pilotul este silit să 
rizeze imediat din cauza 
pane de motor.

Să se spună :
— Pe teritoriul cărui stat 

terizat avionul ?

- Ce
- Ce 

național 
rînd ?

— Ce

ate- 
unei

a a-

ȘARADA

ARITMETICA 
DISTRACTIVA
(10 PUNCTE)

Inlocuiți sim-.
AșnmvțcA holurile cu cifre 

de la 1 la 10 în 
așa fel tncît 
complexul de o- 
perații indicate 
să fie posibil.

(10 PUNCTE)

să vă spun?■Prima silabă, cum_ _  __
Corespunde cu cel mai bun dintre cei buni. 
Următoarele două sînt și ele ușoare 
E vorba de-un tîlhar în larg, pe mare. 
Al treilea cuvînt pe romînește sadea 
E sinonim cu expresia „nu cumva ?“ 
în continuare acum pe toate de veți citi 
Un gen de pompă imediat veți găsi.

AFIȘE (8 PUNCTE)

sint trecute pe fiecare rînd orizontal șasePe aceste trei afișe <* ' ' J __ L*
litere (cite două de placardă). Cuvintele de pe afișul II și 111 sint 
anagramele celor de pe primul afiș.

lată acum semnificațiile corespunzătoare fiecărui rînd orizon
tal :

1. Servește la expunerea mărfii. — Aici își petrec vacanța 
pionierii. — Tăiată. 2. Limpede. — Vehicul. — Suită. 3. Scriitor 
romîn. Bună pentru muncă. — Grădină cu fructe. 4 Necăjită.
— Cu glas ridicat. — Actor. 5. Sfoară specială. — A preface un 
metal în foițe. — Uriaș. 6. Mutări la șah. — Strune. — A împo
dobi. 7. Dezvoltată. — Uimită. — O anumită crcnică. 8 Părăsită.
— Se prepară și concret și abstract.

Dacă
afiș

A ataca.
soluțiile sînt juste, inițialele cuvintelor de pe al trei- 
de la A la B ver forma numele unei mare artiste.

FANTEZIE IN A (8 PUNCTE)

rece uruguaienii de 12 km. și posedă un nisin 
sini oameni aprD- ' '
plăți. La tot pasul 
ai posibilitatea să 
legi cunoștințe. Oa
meni: ie îndrumă, 
îți explică ce me
rită să fie văzut. 
A doua zi de la 
sosire, admiram ds 
unul singur statuia 
ecvestră a genera
lului Artigas, eroul 
național a'. Uru
guaiului, cind un 
cetățean care a di
buit că sini străin 
s-a angajat în mod 
voluntar să-mi fie 
ghid. Nu departe 
de statuie ai posi
bilitatea să vezi o- 
ceanul. Dincolo, și 
ghidul îmi arată 
spre larg, de par
tea cealaltă a es
tuarului lui Rio de 
la Plata se găse

ște Buenos Aires, capitala Argen
tinei. Caz unic în geografie, 
două capitale tntr-o asemenea 
vecinătate. Ghidul meu voluntar 
tși aduce aminte de o zi in care 
toți locuitorii Montevideo-ului 
priveau spre Buenos Aires; în
tregul oraș asista la una dintre 
cele mai mari bătălii maritime 
ale celui de al doilea război mon
dial. Crucișătorul german Graf 
von Spee avariat de vasele anglo- 
americane a intrat in portul Mon
tevideo pentru o zi, conform u- 
zanțelor internaționale. După o 
zi, cind vasul a ieșit in larg, ma
rinarii au fost trecuți cu bărcile 
cu motor la Buenos Aires iar cru
cișătorul a fost scufundat, Uru
guaienii au văzut o priveliște pe 
care nu doresc s-o mai vadă ni
ciodată. Aceasta a fost opinia 
tuturor 
oameni din diferite pături socia
le. Am purtat discuții cu munci
torii de la frigoriferele din Mon
tevideo, cu oameni de știință, 
studenți — toți au fost de acord 
că datoria cea mai sfîntă a ome
nirii este de a apăra pacea.

Capitala Uruguaiului. Montevi
deo, este un oraș îneîntător, cu 
bulevarde largi, cu multe parcuri 
frumoase și cu o plajă inegala
bilă; ea se întinde pe o distanță

'Xz fV/ <*K/ /Xz /X/ z^z z^zz^/ /Vz/Xz <“^z z'Xz <^z *^z i^z /^z z^z i^z ZV/z>^ z^z <^z ^"^z z^-z ^-z' 2

r Transatlanticul „Augustus" 1st 
aștepta gifiind pasagerii in por
tul maritim al Genovei.

Cei 1.300 de pasageri s-au îm
părțit in trei clase. Cei mai mulți 
in compartimentele aparțintnd 
clasei a lll-a. Diferențele de clasă 
se păstrează cu cea mai mare ri
goare. Un mic exemplu va putea 
ilustra această afirmație. La tra
versarea Ecuatorului, se organi
zează mari serbări pe țoale va
sele. („Augustus" a excelat in 
această privință). Neofiții (adică 
cei care traversează pentru pri
ma oară Ecuatorul) sint săpuniți 
și bărbieriți in mod simbolic cu 
un brici enorm de mărimea unui 
iatagan. Săpunitul la clasa l-a 
se face cu frișcă, la celelalte cla
se cu... săpun. Neofitul clasei a 
l-a bea șampanie după 
neofiții ceilalți beau apă 
De fapt nu am afuns încă 
cuator, dar am anticipat 
evenimentele. ,,Augustus" 
în prima zi de la plecare pe lin
gă riviera franceză și își mai ia 
pasageri de la Cannes.

Peste două zile „Augustus" 
ancorează la Barcelona. Imi re. 
vine în minte una dintre cele mai 
sumbre imagini pe care le-am 
văzut cu ocazia acestei călătoria 
La intrarea in oortul Barcelonei, 
am trecut pe lingă un uriaș port
avion pe care flutura steagul cu 
dungi și stele. Portavionul, era 
înconjurat din toate părțile de 
vedete rapide și alte vase mici. 
Am avut impresia că acest vas 
american aruncă parcă o umbră 
asupra ..perlei catalane" cum 
este denumită Barcelona. Lingă 
mine, un pasager mai tn vlrstă, 
încerca aceleași sentimente. 
Ne am înțeles doar din priviri. 
Nu era nevoie de nici un co.

botez, 
rece... 
la E- 
puțin 
trece

mentariu. încă o zi jumătate șl 
apele Mediteranei sint strimtorate 
și înghesuite parcă Intre doi 
munți, două continente se apro
pie și vasul nostru traversează 
Gibraltarul. Apele Atlanticului 
fac ca „Augustus** cu toate cele 
30.000 de tone să se legene ca o 
coajă de nucă. Trecerea, din Me- 
diterană in Atlantic, a avut pen
tru unii repercusiuni de natură 
să modifice sensul mișcărilor pe
ristaltice ale sistemului digestiv.

„Augustus** atinge și coasta

| Călătorii j
africană. La Dakar vasul și-a a- 
runcat ancora-t cea grea și s-a 
oprit pentru o zi. Pasagerii stnt 
preluați de agențiile turistice, 
care, contra cost, le prezintă „A- 
frica sălbatecă**, sate pline de 
mizerie și orașul civilizat cu re
numite localuri de noapte, unde 
se pot asculta melodiile originale 
ale negrilor.

Sosirea lui ,,Augustus** la Da
kar, ca de altfel in toate portu
rile pomenite și în cele de care 
o să mai fie vorba, constituie un 
eveniment. Foarte multă lume vi
ne și vizitează vaporul, ia masa 
la restaurantul vasului, vizitează 
barul, biserica vasului, bazinul 
de înot, terenurile de sport etc;. 
Sint două aspecte deosebit de in
teresante unice in felul lor, care 
se leagă de vizitarea de către lo
calnici a vasului și de vizitarea 
de către pasagerii navei a locali
tăților respective. Dar să le iau 
tn ordinea amintită. La Dakar, 
de pildă, megafoanele au anun
țat foarte clar în toate limbile

vorbite pe vas (Italiana, france
za, engleza și spaniola) că vasul 
tși va ridica ancora la ora 20 cu 
destinația Rio de Janeiro.

Arătătoarele depășiseră de 
mult ora 20. Iluminat „Au
gustus** stătea tn port, dar . nu 
Dutea să plece, din două motive: 
oaspeții din Dakar nu vroiau să 
părăsească vasul, iar pasagerii 
de pe „Augustus** nu vroiau să 
plece din Dakar. Simplu ca bună 
ziua. In timp ce microfonul a- 
nunja că au fost ridicate poduri
le și vasul a și plecat, altcineva 
anunța că domnișoara X și dom
nul Z sint insistent rugați să-și 
ridice pașaportul. Și iată situația 
cea mai paradoxală: 1298 pasa
geri așteptau să vină cei doi pa
sageri. Așa dar nu putem pleca. 
Din lipsă de spațiu nu mai pot 
insista asupra caracterului tragi- 
co-comic al acestei situații.

In sfîrșit iată-ne din nou In Iar. 
gul Oceanului. 7 zile și 7 nopți 
am călătorit fără a vedea uscat; 
numai cer și apă. Pe vas, pasa
gerii se cunosc parcă de cind lu
mea. Se organizează întreceri 
sportive, diverse alte distracții. 
Totuși timpul trece greu. Sosirea 
la Rio de Janeiro constituie un 
eveniment. Acest oraș îneîntăior 
despre care se spune că este unul 
dintre cele mai frumoase orașe 
din lume, nu poate să nu te im
presioneze. Rio de Janeiro este o 
îmbinare unică a unui complex 
de relief in care oceanul, golful, 
munții și strîmtoarea au creat un 
cadru pentru arhitectura măias
tră a poporului brazilian.

La capătul a 16 zile de călăto
rie mă vedeam tn sfîrșit împa
chetat gata pentru debarcare.

Vedere din Montevideo 
.Augustus** trece pe Ungă riviera 
uruguaiană. Din depărtare se ză
rește o peninsulă verde. Puenta 
del’Este — o localitate renumită 
prin festivalurile internaționa e 
de cinematografie ce se organi
zează anual in hotelurile luxoase 
de pe malul oceanului. încerc e- 
moțiile primilor navigatori spa
nioli debarcați pe aceste țărmuri, 
care după luni de călătorie au 
zărit uscatul și încă un , munte**. 
Observatorul lor, cocoțat pe un 
catarg, însetat și flămind i-a stri
gat: ,,montevideo** — „văd
muntele**.

Megafonul de pe .Augustus** 
ne-a avertizat că in direcția sud- 
vest se vede orașul Montevideo, 
capitala Uruguaiului. M-am des
părțit de „Augustus**. Am debar
cat pe pămîntul Americii de Sud, 
sau latine, cum i se mai spune.

In Uruguai, ca și in toate sta
tele Americii de Sud, cu excepția 
Braziliei, se vorbește limba spa
niolă (în Brazilia se vorbește 
portugheza). Pentru mine, ca de 
altfel pentru noi romînii, limba 
spaniolă prezintă o serie de a- 
vantaje. încă din prima zi citi
tul presei mergea destul de bine. 
Ce-i drept, conversațiile presupun 
mai multă îndrăzneală. Dar, cînd 
nu ai alte posibilități trebuie să 
te aventurezi. Și acest lucru îl 
faci fără prea multă sfială deoa-

celor cu care am vorbit,

foarte fin.
Căldurile din Montevideo se 

aseamănă cu cele mai călduroase 
zile din iulie de la noi. Atunci 
plaja cunoaște o mare afluență 
de localnici și turiști.

Vizilind Uruguaiul, unele lu
cruri m-au mirat. Poporul uru- 
guaian este vesel, îi place să 
cinie. să se bucure de viață și 
totuși la Montevideo nu se des
fășoară o viață culturală in ade
văratul sens al cuvîntului. Aici 
nu există un teatru de stat, nu 
există operă sau operetă, nu e- 
xistă o orchestră simfonică. Un 
uruguaian, destul de prost infor
mat, văzindu-mi nedumerirea a 
încercat să-mi explice: „Vedeți, 
din cauza căldurii nu avem ase
menea instituții**.^ Poporul sim
te nevoia insă să aibe aseme
nea instituții culturale. In țară 
există numeroase echipe artist ce 
de amatori. Mi-e greu să redau 
dragostea, entuziasmul cu care 
tinerii uruguaieni studiau cinte
cele lor.

Cinematograful ocupă un loc 
important în viața culturală a 
celor din Montevideo. Din păcate, 
insă, rulează multe filme de 
proastă calitate, majoritatea re
buturi ale Holly wood ului. Ziarele 
din Montevideo cînd prezintă fil
mele zilei ușurează lectura citito
rului și grupează filmele după 
subiecte. Astfel, apar cam urmă
toarele rubrici: asasinate, cowboy, 
aventuri^ omor, detectivi etc.

O descriere mai amănunțită a 
Montevideo-ului e greu de făcut. 
Cartierul Carravco este locul pre
ferat al protipendadei. Aici se pot 
vedea vile somptuoase, situate in 
parcuri extrem de bine întreținu
te. In centrul acestui cartier, poa
te ca o încoronare a felului de 
viață a celor ce locuiesc acolo, se 
găsește marele Casino, unde sea
ră de seară se pierd, respectiv se 
ciștigă averi.

Cartierele mărginașe ale portu
lui au altă înfățișare: case-ba- 
răci suprapopulate, copii murdari 
pe străzi murdare, oameni prost 
imbrăcați, șomeri totali sau par
țiali. Două lumi se întîlnesc in 
acest mare oraș. In Uruguai, 
însă, există forțe care luptă și 
muncesc cu rîvnă ca să dispară 
această inegalitate.

RADU E. RADU ‘

lea

z i
s- •3

d

4SC X

2 A 15

zX
L A J

L
ORIZONTAL: 2. Astfel și nu 

altfel; 4. Are 8766 ore — spă
la ; 6. Asuprită (fig.); 8 „Apus 
de soare" de B. Delavrancea are 
oatru (sg.)—acest nume l-au avut 
în vecAime două lanțuri de munți, 
unul în Creta și altul în Frigia ; 
10. Arta de a construi; 12. A- 
leargă copiii pe ele prin parcuri — 
A lucra pământul — Anatomiștii 
spun rotulei: „...genunchiului**; 14. 
Adus din nou în memorie — Așa 
este o casă neîngrijită; 16 Achena 
unui arbust mult căutat de veve
rițe — Aici locuiesc în general ti
nerii — Aparține arborelui.

VERTICAL: 1. A ieșit mereu 
primul — Am speranță ; 2. A de
venit unul din simbolurile purtă
rii cu vorba i— Are grija familiei; 
3. Acela (pop.) — Aceștia rod în 
special lemnul; 4. A fi capabil (pl.) 
— Ardelenii despică lemnele cu 
ajutorul lui; 5, Aprind focul — 
A început să numere ; 6. Am co
mandat și acum plătesc ; 7. Alegi 
de ici, de colo și strîngi la un loc ; 
8. Artiștii de circ au scena lor; 9. 
Azvîrli; 10. Aduc alinare; 11. A- 
jută la buna dirijare a trenurilor; 
12. Acum (pop.); 13. Atribut croi- 
toricesc; 14 Articol, 15. Arma al~ 
binei.
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Hnsretulul JlsrRAcr'v£

RICHARD AL III-LEA (ambele 
serii) — Patria (complectare ci
nemascop în culori „Nava școală 
pleacă în larg“), V. Alecsandri 
(complectare „Marea Adriatică“) ; 
ROMEO ȘI JULIETTA — Republi
ca, înfrățirea între popoare, Mio
rița; 12 REZULTATE EXACTE — 
Magheru, Elena Pavel, (sală și 
grădină), 23 August (sală și gră- 
cină). Volga: STAN ȘI BRAN 

STUDENȚI LA OXFORD — Bucu-

rești, Grădina Progresul, Gh. 
Doja, Arta (sală și grădină), 1 
ATai (sală și grădină), N. Bălcescu 
(sală și grădină); UN PICHET 
ÎN MUNȚI - I. C. Frimu (sală șt 
grădină); DIN NOU ÎMPREUNA
— Lumina, Doina, Flacăra ; ALAR
MA ÎN MUNȚI — Central ; PA
RADA LUI CHARLOT (partea II)
— Maxim Gorki (complectare
„Masă așterne-te șl Uruguay).__
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