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Vacanța plracwfă

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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pentru elevii și studenții 
din regiunea Timișoara

Pentru vacanța de vară 
din acest an s-au asigurat ele
vilor și studenților din regiu
nea Timișoara condiții plă
cute de odihnă și reoreere.

La băile Herculane, la 
Âusca Montană, Cireșnaia, 
Nădrag, Orșova și în alte lo
calități pitorești din regiune, 
s-au organizat prin grija în
treprinderilor și a sfaturilor 
populare 33 de tabere pentru -Timișoara casa de cultură 
pionieri și școlari unde își studenților.

vor petrece vacanța peste 
6.500 de copii.

Studenții se vor bucura și 
ei de o vacanță plăcută. Pe
ste 600 de studeniți din cen
trul universitar Timișoara își 
vor petrece vacanța de vară 
în stațiunile Eforie, Vasile 
Roaită, Mamaia, Lacu Roșu, 
Sinaia și Tușnad. Pentru cei 
ce vor rămîne în oraș se va 
deschide peste cîteva zile la

In regiunea Bucurețl!

TUȘNAD: stațiune balneo-cli- 
materică unde natura și-a re
vărsat cu o rară generozitate 

frumusețile ei.

Campania 
pentru pîine

Campania de vară s-a deschis. 
Cînd, în ce zi și în ce oră anu
me — cine poate ști.

Poate s-a deschis într-o dimi- 
uieață limpede, cu soarele răsă
rind peste un cîmp ca aurul, en
unțarea oficială fiind ținută de o 
ciocirlie care a dispărut alături 
de cintec în slava albastră a 
cerului.

Campania a deschis-o poate un 
tractorist care, ieșind pe cîmp și 
luînd în palme un spic rotund și 
mare ca o vrabie, l-a frecat în 
palme și apoi, după ce l-a gustat, 
a spus uimit: „griul nostru s-a 
copt!“

Cînd holdele s-au pîrguit, pre
ședinții de gospodării colective 
merg pe cîmp, în lanul de grîu 
care le gîdilă bărbia, sfătuindu- 
se cu agronomii asupra bobului 
încă umed. Ceremonia aceasta a 
devenit ad-hoc un obicei, o tra
diție fără de care orice campanie 
de vară își pierde din farmec. La 
Cobadin, în inima siepei dobro
gene, președintele pleacă pe cîmp 
cu șareta și, după ce cco.ește a- 
proape o zi cele o mie și ceva 
de hectare cu grîu, se întoarce la 

.sediu cu buzunarele pline de boa

Să se pună capăt
indolenței de la Casa

be și spice. Le pune toate pe o 
masă și apoi cheamă în juru-i 
consiliul de conducere. Oamenii 
iau fiecare cîte un bob în gură, 
automat, îl strivesc în tăcere și 
apoi tușesc unul către altui: „păi 
da, să începem4*. Și abia după a- 
ceea se apucă să întoarcă pe-o 
față și pe alta niște hîrtii care 
conțin în ele planul ofensivei care 
va începe.

Campania de vară le întrece în 
poezie pe toate celelalte. Mă gîn- 
desc de pildă că în nopțile de 
vară senine, cînd liniștea alunecă 
în valuri mirosind a grîu pîrguit, 
cele o sută de fete de la Tcprai- 
sar — tătăroaice și romînce — 
cîntă, umplînd văzduhul cu 
glasurile lor unduioase. Cînd ter
mină cîntecele încep să rîdă toa
te, pe întinderi de sute de hecta
re, luînd snopii în brațe vîrtos, 
nără milă, așa cum visează să le 
strîngă și pe ele flăcăii care se 
ascund după clăi și le sperie.

Campania de vară are mal 
multă poezie și pentru tînărul ars 
de soare, gol pină la brîu, care 
conduce încordat combaina, a- 
ceastă navă masivă care mistuie 
o holdă în citeva ceasuri.

Seara, la arie, după ce ultima 
ceată și-a încărcat în saci recol
ta, oamenii stau la taifas cu trac
toriștii și discută politică, ceea 
ce, în asemenea nopți și împreju
rări, tot poezie se cheamă. E nos
tim și are farmec și reporterul 
tinăr și naiv, venit aici de la cen
tru sau regiune cu adjectivele 
gata colorate, și care se intere
sează cu gravitate care-1 lanul 
de grîu și care-i cel de orz.

Campania e pitorească atunci 
cînd șiruri lungi de camioane gre
le duc spre silozuri recolta, pur- 
tînd pe ele inscripția aceea, ca 
o viză laconică pe un pașaport: 
„bun pentru cereale**.

Fiecare din zilele obișnuite de 
muncă ale acestei campanii au în 
cCe ceva festiv și strălucitor, în 
toată această încordare și luptă 
cu soarele, cu arșița, cu ploile și 
furtunile care amenință brazdele 
și clăile, răzbate un optimism, o 
emoție pentru plinea cea nouă, 
cea de toate zilele.

Campania de vară s-a deschis. 
Pe cîmpuri au ieșit țăranii îno- 
tînd prin holdele în care acum 
2000 de ani Sciții s-au rătăcit 
ca-ntr-o pădure.

Ies pionierii cu trîmbițe de ala
mă și cu tobe, nelăsînd să piară 
în țarină spicul care a căzut în 
miriște.

Și apoi, cînd se sfîrșește cam
pania, se coace o pîine albă, mare, 
din noua recoltă, se fringe în 
două șl țăranii gustă din ea cu 
evlavie binecuvîntîndu-și munca.

ION BĂIEȘU

Pe tovarășul Gogoț Ștefan, di
rectorul Casei regionale de crea
ție populară Galați, l-am cunoscut 
într-o după-amiază, la sediul in
stituției. Se afla îndărătul unui 
birou, într-o ambianță ciudată: 
„îngropat" între maldăre de cărți... 
Deși cam anevoios, am răzbit, 
totuși, pînă la dînsul, printre a- 
ceste vrafuri...

— Tovarășul Gogoț?
— Da, în persoană.
— Mă bucur că vă găsesc. V-am 

mai căutat... Știți, ziarul nostru 
ar dori să scrie ceva în legătură 
cu activitatea Casei de creație.

— Incîntat...
— Am dori să ne arflați cîteva 

din textele brigăzilor de agitație, 
care vă par mai realizate, achizi
ționate de la colectivele artistice.

— Da... Avem... Caută dînsul, 
mută hîrțoagele dintr-un loc în- 
tr-altul, dar fără vreun rezultat. 
Mă gîndeam că omul nu le are 
încă, probabil, în ordine și, înțe- 
legind situația, i-am ușurat munca 
de investigație prin sertare încu- 
noștiințîndu-l că-l rog să mi le 
pună la dispoziție a doua zi. Bu
curos, și foarte amabil, tovarășul 
Gogoț m-a asigurat că la întâlnirea 
noastră fixată pentru ziua urmă
toare, voi putea vedea textele res
pective, îmi va prezenta un tânăr 
compozitor amator din Brăila 
și-mi va putea împărtăși multe 
lucruri privind activitatea compo
nistică a acestuia; apoi mă va 
pune în legătură cu tovarășul de 
la secția de muzicologie care-mi 
va vorbi despre un dans popular 
din Măcin etc. Iar la despărțire 
îmi puse în brațe, fără prea multă
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ceremonie, un caiet cu 
basme pentru copii...

Bine, bine, zic, 
ceva producții 

între-

regională
dar 
artistice din 
prinderi, ori culegeri 
de folclor de la sate, 
aveți ? La această în
trebare, tovarășul di
rector înghiți în sec, lămurindu-mă 
sumar:

— Nu avem. Știți, sfatul popu
lar regional nu prea vrea să ne 
sprijine. De aceea, treaba la noi 
merge cam anevoios, dar ne-am 
propus ca în viitor să culegem 
ceva folclor de prin Vrancea...

ir
A doua zi, mă înființai din nou 

la sediul Casei de creație. De da
ta aceasta, în locul tovarășului di

rector mă întâmpină o fetișcană 
care mă puse în temă:

— Tovarășul Gogoț lipsește. E 
plecat la București.

— Cum, așa, tam-nesam ? As
tăzi trebuia să stăm de vorbă; 
mi-a promis doar. In zadar cău
tam să-i explic fetei, să-i cer u- 
nele lămuriri în legătură cu cele 
ce mă interesau. Ea habar n-avea.

Începui să mă „edific' defini
tiv asupra muncii acestei Case de 
creație și să găsesc totodată și ex
plicația faptului de ce tovarășul 
director nu știa nici măcar numele 
compozitorului amator despre ca
re-mi pomenise și pe care țineam 
atât de mult să-l cunosc...

Am trecut apoi pe la cîteva în
treprinderi locale unde am consta
tat că formațiile artistice și crea
torii de texte pentru brigăzile ar
tistice de agitație sînt lipsiți de 
îndrumare și sprijinul necesar,

a creației
populare^Galați

că nici măcar nu au auzit despre 
existența Casei de creație. Am mai 
constatat, în sfîrșit, că teancurile 
de cărți din biroul tovarășului di
rector — ce stau prăfuite, intacte 
— sînt lucrări în ajutorul artiști
lor amatori care-și așteaptă instruc
torii artistici la seminariile perio
dice. Numai că seminarii nu prea 
se, țin, iar, rezultatele acțiunilor cul-l 
turale ale Casei de creație regio
nală sînt aproape inexistente. Este 
inadmisibilă starea de lucruri de 
la Casa de creație populară regio
nală Galați pentru care se face vi
novat în special tovarășul Gogoț 
Ștefan.

Casa de creație trebuie să fie 
centrul de îndrumare artistică și 
metodică a întregii creații artisti
ce de amatori din cuprinsul regi
unii, ea trebuie să fie centrul de 
întâlnire și de stimulare a celor 
mai bune talente din rîndul artiș
tilor amatori. Cum poate tolera 
oare sfatul popular regional, Casa 
Centrală a Creației Populare a- 
ceastă situație existentă la Galați, 
unde se pare că înflorește nepăsa
rea și trîndăvia ? In numele miilor 
de artiști amatori și creatori popu
lari din regiunea Galați, cerem 
organelor responsabile să pună ca- | 
păt acestei stări de lucruri.

Delegați 
la Festival
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Tinerii din întreaga tară își de

semnează cu entuziasm delegații 
la cel de-al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților.

Printre cei care .vor duce la 
Moscova mesajul de prietenie al 
tinerilor din regiunea Bacău, se 
află tînărul maistru miner frun
taș C. Gherasim de la exploata
rea Rafira. tînărul maistru son
dor fruntaș Ion Marian de la în
treprinderea de foraj Moinești. 
turnătorul Ion Avramia de Ia 
I.M.S. Roman, care a aplicat 
printre primii inițiativa tinerilor 
muncitori de la „Progresul** Bră
ila, tînărul colectivist C. Am
brozie, fruntaș în muncă din Ti- 
bucani și alții.

Din rîndul delegaților tinerilor 
din regiunea Cluj fac parte frun
tașii în producție Mihai Blag, o- 
țelar la uzinele „Industria Sîr- 
mii“ din Cîmpia Turzii, Vasile 
Pripon, fierar la Atelierele C.F.R. 
„16 Februarie** — Cluj, Vilma 
Simonfy, richtuitoare la uzinele 
„Ianoș Herbak**, Vasile Popescu, 
tehnolog la uzinele sodice Ocna 
Mureșului, Maria Hărănguș, co
lectivistă din Citeau, raionul Dej, 
Traian Istrate, învățător la Școa
la de 7 ani din Sîngeorzi-Băi, ra
ionul Năsăud, Viorel Ghiran, stu
dent la Institutul Medico-farma- 
ceutic din Cluj și alții.

In regiunea Oradea, printre cei 
11 delegați se află minerul Ale
xandru Jarcă, 
zări, Maria 
fruntașă la 
călțăminte 
rea“ din 
Magdalena 
alții.

Vineri 28 iunie 1957

A început recoltarea griului
ln aproape toate raioanele regiunii București a începui 

recoltarea griului. Numai în două zile de muncă colecti
viștii, întovărășiții și țăranii muncitori cu gospodării in- 
dividuale au recoltat griul de pe aproape 3.500 ha. In 
munca de recoltare a griului sînt fruntași colectiviștii și 
întovărășiții din raioanele Călărași și Oltenița, unde pînă 
acum a fost secerat griul de pe 1.600 ha. și respectiv 
1.061 ha.

Recoltarea orzului s-a făcut pe o suprafață de aproape 
4.000 ha. Gospodăriile colective și întovărășirile agricole 
folosesc în această muncă combinele și secerătorile-legători 
ale S.M.T.-urilor. Gospodăria agricolă colectivă din co
muna Ghizdaru care a recoltat cu combina orzul de pe 
6 ha. a obținut o producție medie de 3.000 kg. la hectar. 
Și colectiviștii din comuna Stoenești au realizat producții 
mari de orz. De pe cele 3 ha. recoltate pînă acum cu 
combina ei au realizat peste 2.600 kg. orz la hectar.

HOTĂRÎRILE
nu' se îndeplinesc*

I. M1HUT

LA UN CARNAVAL

Amicul care mi-a povestit 
istoria asta a pățit-o. A pățit-o 
într-un mod cumplit.

— Cine s-aștepta la o astfel 
de năzbîtie ! Să-ți spun drept, 
mai rău ca la teatru. Dar..,

ce-și face omul cu mina lui... 
„M-a bătut la cap zvîrluga aia 
de fată pînă m-am hotărît. 
(„Zvîrluga de fată“ e într-ade- 
văr un titirez de om cu fața 
dulce și ochii de foc, după 
care se prăpădește prietenul 
meu).

— Bine, dragă, am să vin.
— Dar să vii neapărat, mi-a 

zis ea, că dacă nu...
— înțelesesem. O săptămînă 

nu o mai vedeam. Spune tu, 
e posibil așa ceva ?

I-am dat dreptate. Ar fi 
fost cea mai mare nenorocire 
pe care a cunoscut-o omeni
rea... cel puțin în ultimii 20 
de ani.

— Și m-am dus. Am crezut 
că mă așteaptă în fața între
prinderii. Dar nimic. Portarul 
și firma. Dacă ai ști de cîte 
ori am studiat firma asta 1 
„Electromagnetica". Literă cu 
literă. Puteam să fac și un 
conspect. Dar, în sfîrșit, am 
intrat singur. Dragul meu, asta 
mi-a fost nenorocirea. N-am 
pus bine piciorul în sală că 
m-a și luat în primire o du-

face! — artiștii de pe Rahova 
s-au lansat în valsurile lui 
Straus, cu toate instrumentele 
lor... Măi frate și-avea ducesa 
mea o mîncărime la tălpi ! Și 
zvîrluga nicăieri. Și-a rîs de

de la mina Văr- 
Haiduc, muncitoare 
întreprinderea de în- 
„Drobroge^nu Ghe- 
Oradea, colectivista 
Bordos din Borș și

(Agerpres)

Aș vrea să împărtășesc cîteva 
gînduri și fapte, avînd o istorie 
scurtă — de 6—7 luni, de cînd 
lucrez ca instructor al comitetu
lui nostru regional, în raionul 
Vaslui.

Acum îi cunosc pe fiecare din 
activiștii comitetului raional și 
mulți, mulți activiști minunați din 
organizațiile de bază. Știu că to
varășul Drăgan, primul secretar, 
e energic, pl.a de pasiune și ini
țiativă. Ca el sînt multe cadre de 
nădejde în raion.

Și totuși mulți dintre ei — așa 
cum a apreciat cu cîteva luni în 
urmă biroul comitetului regional 
al U.T.M. — lucrau birocratic, 
erau conducători „de cancelarie** 
și nu conducători de mase.

Mi-amintcsc de două discuții ce 
s-au purtat în cadrul biroului ra
ional Vaslui care, din punct de 
vedere practic au fost la fel de 
ridicole și de inutile. Prima — 
pe la sfîrșitul anului 1955. A 
doua — în ianuarie anul acesta.

S-a discutat, în ambele ședințe 
ale biroului, una și aceeași pro
blemă : „Munca tineretului pe tărî- 
mul cooperativizării agriculturii**. 
Referatele nu cuprindeau o fărî- 
mă de viață, de muncă concretă, 
în schimb indicau... „sarcini**. Nici 
ceilalți mtjfr.bri ai biroului nu cu
noșteau situația de pe teren, așa 
că aprecierile și complectările lor 
valorau tot atît cît și referatele.

Cui au folosit aceste discuții? 
Cui au folosit hotărîrile de soiul: 
„vom intensifica munca**..., „vom 
antrena** etc. ?

Membrii biroului (șefii de sec
ții) lucrau fiecare „pe linia Iuî“, 
se deplasau rar la sate, iar pri
mul secretar „dirija** întreaga 
„orchestră** de sus, de pe „pupi
trul** raional. Acesta a fost stilul 
în muncă al comitetului raional 
Vaslui în urmă cu 6-7 luni.,

Comitetul regional U.T.M.-Iași, 
criticînd aceste lipsuri, a cerut

singure
comitetului raional U.T.M.-Vaslui 
să-și schimbe radical stilul în 
muncă. Eu am primit sarcina si 
ajut comitetul raional să-și reor
ganizeze munca în chip nou. A- 
ceasta a devenit preocuparea în
tregului birou raional, în frunte 
cu tovarășul Ștefan Drăgan. Am 
chibzuit împreună ce avem de fă
cut... și erau multe de făcut.

Primul pas i-a constituit plena
ra comitetului raional care a a- 
vut loc la 26 ianuarie. Aici s-a 
hotărît formarea a 4 colective de 
muncă, în frunte cu cîte un mem
bru al biroului, care să lucreze la 
crearea unor întovărășiri ale ti
neretului în satele Bleșca, lcz_- 
rel, Telejna și Sauca. Inițiativa 
creării unor „întovărășiri ale ti- 
neretului** a fost aprobată și spri
jinită și de comitetul raional de 
partid.

Urmările plenarei ?
Membrii biroului, împreună cu 

alți activiști, s-au deplasat pen
tru un timp mai îndelungat (1-2 
săptămîni) în satele hotărîte. 
Împreună cu tovarășul Drăgan 
am plecat șl eu în comuna Ivă- 
nești — (în satele Bleșca și Ie- 
zarei).

La Ivănești, de pildă, s-a alcă
tuit un colectiv larg. Am antrenat 
membrii comitetului comunal, se
cretarii organizațiilor de bază și 
pe alți utemiști. La Bleșca a pie- ‘ 
cat tovarășul Drăgan. La lezărel 
— Maria Bozianu, tehnician a- 
gricol, membru al biroului raional 
și utemiștii Dr. Nicolae Bîrlădea- 
nu și Paula Zaharia ; Gh. laman- 
diei, instructor al comitetului ra
ional și alți utemiști s-au depla
sat la Buscata — un sat mic, dar 
cu o organizație destul de nume
roasă și activă.- Ne-am dat seama,

Contribuția tineretului 
la stringerea recoltei

o
discutînd cu comitetul de partid 
din Ivănești și cu comitetul 
U.T.M., că și aici am putea con
stitui o întovărășire. De altfel — 
vă spun în treacăt — secretarul 
organizației de bază U.T.M. din 
Buscata, Gheorghe Săraru, era 
foarte „nerăbdător** și l-a între
bat de cîteva ori pe tov. Drăgan:

— Dar la noi, cînd înființăm 
întovărășirea ?

Era tocmai momentul prielnic. 
Așa că acțiunea a pornit conco
mitent în 3 sate ale comunei. 
Activiștii comitetului raional au 
ajutat organizațiile U.T.M. din 
aceste sate să-și organizeze mun
ca corespunzător cu noile sarcini 
privind cooperativizarea agricul
turii.

La Bleșca, de pildă, utemiștii
LAZAR DAV1DOVICI 

instructor al Comitetului 
regional Iași al U.T.M.

(Continuare în pag. 3 a)

primire o du
cesă. La în
ceput am cre
zut că-i
Dar mi-a făcut 
o reverență 
după toate ri
gorile curții lui 
Ludovic Soare 
și m-a dat 
gata. Am în
cercat s-o în
treb, să-i spun 
ceva, dar n-a 
scos o vorbă. 
Și — n-au ce

ea.

PLOEȘTI — (de la corespon
dentul nostru).

Miercuri la Biroul comitetului 
regional de Partid Ploești a avut 
loc o ședință de lucru unde s-a 
luat în dezbatere planul de mă
suri aprobat de C.C. al P.M.R. și 
de Consiliul de Miniștri. La șe
dință au luat parte primii secre
tari ai comitetelor raionale de par
tid și ai sfaturilor populare raio
nale, directorii S.M.T.-urilor și di
rectorii gospodăriilor agricole de 
stat din regiune.

Tovarășul Simion Dobrovici, _ 
cretar al comitetului regional de 
partid și inginerul Sergiu Curtea- 
nu, directorul Direcției agricole re
gionale, au vorbit despre prevede
rile planului de măsuri.

Cu acest prilej s-a stabilit nece
sarul forțelor de muncă, viteza zil
nică la seceriș, treieriș și desmi- 
riștit, situația defalcată pe raioa
ne, numărul secerătorilor, combine
lor și batozelor, astfel că pînă la 
15 iulie griul și secara să fie com
plect secerate, iar la data de 22 
august să fie terminată complect 
campania de treieriș. Asigurarea 
deplină a strîngerii cerealelor de 
pe suprafața respectivă necesită 
de data aceasta cu adevărat forțe 
sporite. Cu cît recoltarea se va 
face rapid și în condițiuni optime 
cu atît pierderile vor fi mai mici.

se-

Iată de ce și anul acesta ca și 
în anul trecut tineretul a hotărît 
să-și aducă contribuția sa. încă de 
pe acum sute de tineri din uzine au 
cerut să lucreze în campania de 
seceriș și treieriș. De lăudat este 
inițiativa școlilor medii și profe
sionale din raionul Buzău, care au 
și organizat detașamente de lucru, 
cuprinzînd 150—200 de elevi pen
tru a efectua munci agricole pe 
timp de 10 zile în gospodăria a- 
gricolă de stat „Horticola"-Buzău 
și gospodăria de stat din Stîlpu- 
Buzău. Primul detașament este cel 
condus de Maria Bulibașa, elevă în 
cl. a X-a, secretara comitetului 
U.T.M. din Școala medie de fete 
nr. 3 Buzău. Detașamentul ei va 
fi schimbat de elevii școlii profe
sionale din același oraș, în frun
te cu elevul Tănase Ionescu, se
cretarul comitetului U.T.M. al șco
lii. Cei peste 1500 de elevi din 
orașul Buzău, care au mai lucrat 
anul acesta la întreținerea culturi
lor, au și înaintat la comitetul o- 
rășenesc U.T.M. tabele de elevi și 
eleve ce s-au angajat să lucreze 30 
zile în campania de seceriș și tre
ieriș. O inițiativă tot atît de fru
moasă au avut-o și elevii școlii 
medii din orașul Ploești. In deta
șamente formate din 100—120 
elevi ei au cerut să lucreze perma
nent cîte 30 de zile în agricultură

pentru a ajuta la strîngerea recol
telor, adunarea spicelor de grîu și 
la întreținerea culturilor prășitoa- 
re. Inițiativa lor este urmată de 
tot mai mulți elen și eleve din ce
lelalte școli medii și profesionale 
din raioanele regiunii Ploești.

! Pregătiri I 
# pentru î 
L iu a ț 
eînvățătorului£j 
b In regiunea Constanța se fac 
ă intense pregătiri pentru sârbă- C 
0 torirea zilei învățătorului. In 
d reședințele celor 7 raioane vor V 

avea loc festivaluri cultural-ar- <' 
tistice la care își vor da concur- <1 
sul numeroase echipe artistice

| ale școlilor elementare și medii <' 
din regiune, precum și colecti- 0 
vul artistic al Sindicatului 
muncitorilor din învățămînt. J 

In sate și comune se vor or- y 
I ganiza expoziții în cadrul că- 

rora vor fi expuse obiecte con- r 
fecționate de elevii cercurilor I1 

v „Mîini îndemânatice".
v Cadrele didactice din raionul ’’ 
J Hîrșova au proiectat pentru I1 

ziua de 30 iunie o excursie prin
J ostroavele și Delta Dunării. In J 
I seara aceleiași zile, colectivul < 
J de artiști ai teatrului de stat 'din 
J Constanța va prezenta în pre- \ 

mieră pentru cadrele didactice <1 
| piesa „Nota zero la purtare".

Festival regional la Bacau

Inscripție pe un afiș
Bacăul cunoaște acum intensitatea ultimelor pregătiri pentru 

festivalul regional al tineretului. 40 de formații artistice își vor 
prezenta programele pe cele 7 estrade amenajate în oraș și pe 
scena teatrului de vară. Peste 800 de sportivi vor concura pe 
cele trei stadioane din localitate, iar un grup de 200 de tineri 
se pregătesc să prezinte în ziua deschiderii un bogat program 
de gimnastică. Ultima surpriză va fi carnavalul. Parcul Ghe- 
răești luminat feeric va găzdui in noaptea carnavalului cîteva 
mii de tineri pentrp care se confecționează aproape 3.000 de 
măști.

............ ..................
1-Q țulfe $937

mine domTe. Nu vedeam și eu 
o față, nu vedeam un om. 
Măști și iar măști. Numai eu, 
proțăpit în mijlocul lor cu 
masca de la botez. Turbam nu 
alta. Mă simțeam ridicol ca 
într-o piesă de Caragiale.

Transpirasem, ame»sem, și 
singura sticlă de bere pe care

P. ISPAS

| în zilele de 30 iunie — 3 iulie a.c. studenții din cele 10 cen- 
| tre universitare ale țării vor participa la manifestările culturale 
| și sportive din cadrul festivităților de închidere a anului uni- 
| verși tar 1956—1957.
| Cu această ocazie pe scenele Casei de Cultură a Studenților 
f și a Teatrului C.C.S. vom putea urmări evoluția celor mai 
| bune formațiuni artistice studențești, iar am^orii de sport vor 
| avea posibilitatea să asiste la dispute interesante în cadrul dis- 
| ciplinelor sportive : atletism, gimnastică, natație, tir, volei, bas- 
| chet, oină și fotbal.
| Deschiderea festivă a serbării va avea loc în ziua de 30 iunie 
I a.c. orele 16 pe stadionul „23 August". După defilarea partici- 
| panților vom asista la meciurile de fotbal dintre C.CLA. — Flâ- 
| căra-Ploești și Știința-Cluj—Spartak Hradek Kralove—R. Ceho- 
| slovacă.
| închiderea
| desfășura in 
| ,23 August"
| în ansamblu , , t______
| ciorile de fotbal Academik-Sofia — Știința-București și Spar- 
| tak Hradek Kralove (C.SJR.) — Știința-Timișoara. Acțiunile între- 
| prinse în cadrul trecerii în revistă a formațiunilor artistice stu- 
| dențești și campionatelor universitare sînt închinate Festivalului 
| Mondial al tineretului și studenților de la Moscova.

festivă a serbării sfîrșitului de an universitar se va 
ziua de 3 iulie a.c. orele 16 tot pe stadionul 
cînd, după prezentarea unor reprize de gimnastica 
alcătuite de studenții bucureșteni se vor juca me-
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Cetatea Goliei

LUCRETIUS

Telescop uriaș

următor.

Oglinda acestui telescop, fabricat în R.D.G. are diametrul de 
1200 mm. fcu toate că ansamblul telescopului cîntărește cîteva tone, 
servomotoarele ÎI pot roti ca pe un fulg cu o precizie de ordinul 
fracțiunii de secunde de grad. Acest telescop reprezintă o capo
doperă și o culme a mecanicii fine.

martorul istoriei lașului
„Atunci, scrie cronicarul Ne-* 

culce, au umblat prin toate mă
năstirile împăratul de le-au văzut 
și din toate i-au mai plăcut mă
năstirea Golie zicind că are trei 
feliuri de meșteșuguri : leșesc, 
grecesc și moschicesc". Astfel 
relatează înțeleptul sfetnic al lui 
Dimitrie Cantemir, deosebita im
presie pe care ia făcut-o lui Pe
tru 1 unul din cele mai frumoase 
monumente ale orașului Iași. Epi
sodul a avut loc în 1711.

Mănăstirea Go: ?i era însă cu 
mult mai veche. Ea a fost ridi
cată din piatră de boierul 
Golia în vremea lui A- 
lexandru Lăpușneanu. 
Inscripția de pe o e- 
vanghelie răscumpăra
tă de la tătari și dă
ruită în 1575 de Golia 
ctitoriei sale, ne indi
că că în acea vreme 
ea se afla în tîrgul la
șilor, „la margine", in
formație destul de sur
prinzătoare pentru vi
zitatorul de astăzi al 
orașului.

Spre mijlocul veacului _ 
mica biserică a lui Golia a fost 
refăcută de Vasile Lupu. ridicîn- 
du.se un impozant monument, 
terminat cu totul în mai 1660 de 
către Ștefan Lupu Aspectul stra
niu și neobișnuit al acestei con
strucții a minunat nu numai pe 
localnici dar șj pe vizitatorii 
străini ai capitalei Moldovei. Si
rianul Paul de Alep. italianul 
Cornelio Magni sau Petru I, sînt 
doar unii dintre vizitatorii im
presionați de maiestoasa ctitorie 
a lui Vasile Lupu.

Mărturia lui Paul de Alep. da- 
tînd din 1653 este deosebit de 
prețioasă. „De departe, scrie el, 
Golia are o înfățișare splendidă. 
Turlele, care sînt foarte înalte, 
sînt din tablă, lucind ca argintul. 
Crucile care le încunună sînt u- 
riașe și foarte frumoase ; ele lu
cesc cu o puternică strălucire din 
pricina aurului care le acoperă-".

începi nd de la mijlocul seco
lului XVII, istoria Goliei se con
fundă în mare măsură cu însăși 
istoria capitalei Moldovei. Aci se

refugiază locuitorii în timpuri de 
restriște — mai ales după ce 
Duca Vodă întărește cu turnuri 
incinta mănăstirii — tot aci au 
loc căsătoriile membrilor de sea
mă ai clasei dominante, ca și în- 
mormîntările mitropoliților sau 
doamnelor.

Polonii lui Sobieski incendiară 
Golia prin 1687, peste vreo jumă
tate de veac un alt incendiu im
pune o restaurare cu meșteri „din 
Țara Ungurească" întreruptă de 
un cutremur ,,care au ținut un 
minut de ceas". Peste alte cîteva 
decenii, un cronicar grec descria

lăcașul drept „o mare mănăstire", 
„mare minune și podoabă a ora
șului lași", „bogată și plină de 
podoabe'*.

Golia este întărită de oștile ru
sești in timpul războiului din 
1768—1774. pentru a o face aptă 
la o rezistență. Tn 1781 îl găsim 
șezind aci pe mitropolitul Gavril 
Calimachi. iar peste alți ani. par
te din rămășițele cneazului Po
temkin. un alt admirator al cti
toriei lui Vasile Lupu. sînt îngro
pate la Golia, o lungă inscripție 
amintind sfirșitui celebrului ge
neral rus.

La începutul veacului XIX 
amenajează in turnul Goliei 
casă de ape. desăvtrșindu-se 
crărj începute cu o jumătate

xx___________________ ~
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se 
o 

lu
de 

secol în urmă. Dintr-un leu uriaș 
de piatră apa țîșnea într-un ba 
rin de unde se râspindea prin 
țevi în oraș.

Astăzi, ca și ieri, cel ce trece 
pentru întîia oară pe sub clopot
nița bătrinâ de patru veacuri, ră- 
mîne uimit de măreția monumen
tului masiv și straniu ce-i apare 
în fata ochilor. Dominînd curtea 
largă, biserica Goliei trezește a 
mintirile Iașilor de odinioară, iar 
dincolo de zidurile ei. bătrînul 
oraș al Iașilor trăiește noua sa 
viață, munca locuitorilor vechii 
capitale a Moldovei alăturîndu-se 
străduințelor de înnoire și progres 
ale unui întreg popor.
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CIBERNETICA
O glumă 
nereușită

Mașinile electro
nice de calculat 
oferă cercetătorilor 
științifici și ingine
rilor posibilități ne
limitate. Cu ajuto
rul mașinii electro
nice B.E.S.M. con
struită de acad. S. 
Lebedev, trei oa
meni (doi ingineri 
și un mecanic) în
locuiesc munca a 
75.000 de matema
ticieni.

Este interesant că 
dacă mașina desco
peră o greșeală în 
ecuații, ea reface 
singură toate calcu
lele. Dacă eroarea

este însă prea în
semnată, un semnal 
avertizează pe teh
nicieni că există o 
defecțiune în func
ționarea mașinii.

De curînd, cîțiva 
cercetători au în
cercat „să glumeas
că' cu mașina 
B.E.S.M. propu- 
nîndu-i o problemă 
greșită. După cîte
va secunde numai, 
tabloul de control 
al mașinii s-a ilu
minat fi mașina a 
dat următorul răs
puns : „Enunțul a- 
cestei probleme nu 
corespunde realită
ți-

.Salutul'... 
broaștelor

Acțiunea romanului știlnțitlco-fantasUc . Roblnsordi cosnud te 
șoară la începutul secolului al 21-lea. Sara-.:-.’ Ante-. S-rta e pleca 
Intr.o expediție cosmică dincolo de sistemul nostru planetar și ăe anttt 
vreme soția lui Ruxandra și fiul lor. Dar., sînt fără oeștu Tntr.o zi. a- j. 
tentul lui Anton Brebii, Virgil Lupu comandantul satelitului artificial 
l/x—46 comunică familiei exploratorului astral ci avusese o convorbire p'in 
radio cu Anton Brebii șl că acesta îi anunțase că racheta a suferit o 
avarie gravă, Cîteva clipe mai tîrziu, Lupu a auzit în diiusoi 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 fi • 
preocupat — ca și tatăl său — de problema zborurilor intersiderale. Dan 
nu vrea să creadă în moartea părintelui său șt a tovarășilor acestuia. Cu 
perseverență încearcă să reconstituie evenimentele petrecute cu 15 ani (n 
urmă și descoperă elemente care — după oărerea lui — tl îndreptățesc să 
aibă bănuieli împotriva profesorului Lupu.

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

In ciuda opoziției lut Lupu, planul lui Dan Brebu este aprobat. Spr» 
surprinderea acestuia însă, conducerea expediției este încredințată chiar 
profesorului Lupu.

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

Racheta cu cel patru astronauțt părăsește Pămlntul Indreptlndu.se spre 
misterioasa lume a celor doi sori. Dan. care o îndrăgise pe Sanda ee 
căsătorește cu ea tn rachetă.

După ani de călătorie, nava astrală ajunge la țintă. In fața astronau- 
țllor apare sistemul celor doi sort, în turul cărora se rotesc planete. Pe 
una din ele se disting întinderi vaste de gheață și zăpadă iar altă 
planetă este acoperită aproape numai cu apă.
■ Pe cea din urmă se pot vedea două insule pe care astronauțll hotă
răsc să coboare, tn pofida rezistenței lui Virgil Lupu.

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

Ajunși pe c.ealaltă Insulă, astronauțit trec prin primejdii de la care 
sînt salvați tn 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 expedijle. După multe peripeții găsesc urme 
ale expediției profesorului Brebu, iar pe o stlncă o placă cu următoa
rea inscripție: „In această stîncă am zidit o casetă. Ea cuprinde în
semnări, note, documente și lucrări științifice ale expediției noastre cos
mice. Anton Brebu'.

I^PrimU călători in zborurile 
interplanetare rar fi cfini

O

— Ce-ar fi să oprim ?
Trecem prin... CALEA LAPTELUI!

— De cind a zburat se crede o cometă !
— Cum așa ?!
— Da. o „stea"— cu coadă U.

Desex L DORIAN

Urcîndu-se în vîrful cel mai înalt al stîncii, Sanda zări^ la cel 
mult un kilometru depărtare, reflectorul „Săgeții de argint". Erau 
deci destul de aproape de țărm și puteau ajunge în cel mult ju
mătate de oră la navă. Dar Lupu se plîngea de dureri la fiecare 
pas. Intră în legătură radiofonică cu Șelaru și apoi îi semnalară 
cu lanternele unde se aflau.

La chemarea lor, Petre sosi cu o targă și, împreună cu Dan, 
îl duseră pe profesor la rachetă. Aci Sanda îi dădu primele îngri- 
jiri. Glezna era aprinsă și umflată. Cînd vru să-i aplice o com
presă, doctorița observă niște vîrfuri de țepi înfipte în piele. O 
surprinse un amănunt: gheata lui Lupu era ațît de înaltă, încit 
niciodată țepii n-ar fi putut ajunge pînă la picior.

★

Somnul și-1 făcură în rachetă, căci ultimele întîmplări îi Învă
țaseră să fie prevăzători.

Sanda se trezi, pe la miezul nopții, dintr-un coșmar și se gîndi 
să-i schimbe profesorului compresa. încăperea era cufundata m 
întuneric. Aprinse lampa de pat, și-și pus® halatul.

fnlrînd tn boxa lui Lupu, o găsi goală. Profesorul plecase. Vru 
să-i trezească neîntîrziat pe ceilalți,, dar.se răzgindi. Dan Șl Jre^ 
tre aveau atîta nevoie de somn, 
toate încăperile navei astrale, dar 
pe punte. Aci constată surprinsă

' de odihnă ! Parcurse pe rînd 
nu dădu de pacientul ei. Urcă 

că și barca lipsea.
Bănuielile prinseră să se în

vălmășească în mintea ei. Lun
gile discuții cu Dan despre 
presupusa crimă a profesorului, 
atitudinea lui atît de schimba
tă din ultimele zile, accidentul 
de ieri, suspect din multe punc
te de vedere, și care avusese loc 
tocmai în momentul cînd gă
siseră cea de a doua inscripție, 
toate acestea o nelinișteau pro
fund. încotro plecase ? Ce 
avea de gînd ? Nu-1 atrăgea 
cumva caseta tainică ?

Din nou se gîndi să-și trezeas
că tovarășii. Dar... era o proble-

mă pe.care putea s-o rezolve și singură!
Sanda se îmbrăcă în grabă, scoase una din micile bărci pneuma

tice ale navei și desfăcu șurubul rezervorului, cu aer comprimat. 
Barca se umflă repede și doctorița o lăsă pe apă.

Amintirea întîlnirii cu fiara o făcu cîteva clipe să șovăie. Dar 
Sanda luă una din carabine și coborî voinicește în barcă.

8

Printre cele mai 
spectaculoase reali
zări din ' domeniul 
ciberneticii se nu
mără fâsă îndoială 
jucăriile care imită 
animalele.

Savantul englez 
Gray Walter a con
struit broaște țes
toase care deși au 
o structură foarte 
simplă fiind prevă
zute numai cu 2 
motorașe yi cîteva 
relee uimesc pe 
oricine le vede prin 
numeroasele lor

„talente". Astfel o 
asemenea broască 
festoasă caută lu
mină și se îndreap
tă singură spre lo
curile luminoase. 
Dacă lumina este 
însă prea intensă 
funcționarea ei este 
inversă: broasca se 
îndepărtează ime
diat de acolo.

Este interesant că 
dacă jucăria se 
ciocnește de un ob
stacol, ea se înde
părtează imediat 
căutînd un alt 
drum. Dar broaște
le țestoase ale lui 
Gray se și „hră
nesc" singure. Cînd 
minusculii lor acu
mulatori se descar
că, broaștele se în
dreaptă spre o mică 
masă puternic lumi
nată fi se pun sin
gure la priză încăr- 
cindu-se. Și culmea: 
broaștele se recu
nosc între ele! Ime
diat ce două broaș
te țestoase se întîl- 
nesc ele îfi sting 
cite un beculeț 
montat pe carcasa 
lor în semn de sa
lut, demonstrînd în 
felul acesta că ele 
știu să facă deose
bire între lumina 
lor și cea din jur.

încă din cele mai vechi tim
puri, înainte de a îndrăzni 
să viseze la zbor, omul a tins 
să cucerească întinderea mărilor.

Dar încă din acele vremuri 
simpla plutire la suprafăță nu a 
mulțumit.' Lucrările de construc
ție ale porturilor, podurilor, pes
cuitul de perle, de bureți, salva
rea epavelor, au făcut ca mințile 
luminate ale antichității să se 
gîndească la posibilitatea de a 
realiza navigația submarină.

Cercetînd istoria putem găsi 
urmele acestor încercări încă la 
vechii elini. La drept vorbind 
Insă' nu putea fi vorba pe a- 
tunci decît de simple încercări 
de scufundare, executate la a- 
dinei mi reduse.

Abia în secolul XVII se întîi- 
nesc experiențe mai serioase, 
despre care din nefericire nu 
s-au păstrat amănunte precise.

Se pare că în 1624 olandezul 
Cornelius Van Drebbel ar fi 
plimbat pe Tamisa cu un sub
marin inventat de el, pe regele 
Iacob II.

Aceasta deschide calea unei 
lungi serii de proiecte și cerce
tări' Singurul dintre inventato
rii care a trecut de la teorie la 
practică, englezul Day, a rămas 
la fund în 1774, la Plymouth. 
Dar de aici începe lunga și ex
trem de trista listă a celor ce 
și-au pierdut viața pentru pro
gresul navigației submarine.

Primul submarin care a func
ționat intr-adevăr a fost '.Broas
ca țestoasă" inventată de Bush
nell, în timpul războiului pentru 
independență al Statelor Unite 
în 1776' II vom descrie în amă
nunt deoarece vom regăsi aceleași 
trăsături și la submarinele ac
tuale, „Broasca țestoasă** era în 
formă de ou, cu un diametru de 
circa 2,50 m. și era construită 
din aramă, purtînd la partea de 
jos un lest de plumb.

Echipajul era format dintr-un 
singur om care intra printr-un 
panou din partea de sus.

Odată intrat înăuntru, omul 
închidea panoul și se așeza pe 
un scaun pivotant, unde .avea la 
indemînă următoarele aparate 
care există și la submarinele ac
tuale: un rezervor de apă, care 
servea pentru imersiune și ieși
rea la suprafață; un manometru 
cu mercur care indica presiunea 
apei și deci adîncimea; o elice 
verticală pentru reglarea adînci- 
mii, o elice orizontală propulsivă 
și o cîrmă. După cîțiva ani, alt 
inventator, FULTON, propune in 
1796 guvernului francez, subma-

rinul „Nautilus . Va
sul de 6,50 m, lungime 
și 2 metri diametru, a- 
vea o formă asemănă
toare cu a peștilor, iar 
spre deosebire de 
„Broasca țestoasă'1 e- 
licea verticală era în
locuită de două cîrme 
orizontale ca și la 
submarinul modern. 
Un rezervor de aer 
comprimat la 15 at
mosfere permitea lui 
„Nautilus** să rămînă 
5 ore sub apă.

După defectarea lui 
„Nautilus** Fulton 
pleacă în Anglia. Aici 
amiralitatea engleză, 
care nu avea nici un 
interes să încurajeze 
o armă care le-ar fi 
răpit supremația mă
rilor, i-a oferit lui 
Fulton o sumă imensă 
pentru acea vreme, cu 
condiția să nu se mai 
ocupe de submarine.

Experiențele care 
au continuat în prima t 
a secolului 19 au fost nereușite; 
francezul Petit rămîne la fund tn 
1834, spaniolul Cervo în 1835, 
americanul Philips în 1831.

Un prototip de submarin 
reușit a fost construit îm Rusia 
de către Bauer în timpul răz
boiului Crimeii. Avea 15,80 m. 
lungime, 3,80 m, lățime și 3,30 
m. înălțime' Corpul din tablă de 
fier de 15 mm. era calculat să re
ziste unei presiuni corespunzînd 
unei adîncimi de 50 m. Cele trei 
rezervoare de balast aveau un 
volum de 22.500 litri, imersiu
nea se făcea prin umplerea ba
lasturilor, iar reglajul cu ajuto
rul cîrmelor orizontale in timpul 
mersului. In sfîrșit apare oentru 
prima dată lestul de siguranță 
de 45 tone, care se putea detașa 
în caz de pericol, asigurînd re
venirea submarinului la supra
față.

Altă fază importantă este 
troducerea motorului. electric, 
1877 datorită inginerului 
Drzewiecki, care poate fi socotit 
drept unul din părinții submari
nului modern. Tot Drzewiecki a 
întrebuințat pentru prima oară

jumătate

in
tri 

rus

Transport atomic
.»

• In U.R.S.S. este în curs con
struirea unui spărgător de gheață 
cu motor atomic care va fi lansat

Originalități...

lată un ingenios sistem de antrena
ment la tenis de masă fără partener, pro
pus de revista sovietică „Tehnica 
lodejF. Lung.mea acestei mese 
jumătate din iung.mea unei mese 
nuite.

Vîslind nădejde, ajunse iute la mal și cobori. Fără si ză
bovească, o apucă tn direcția stîncii descoperite in ajun. Lumi- 
nîndu-și calea cu reflectorul electric, recunoscu semnele trecerii lor, 
crengile rupte, iarba călcată la pâmînt desișul despicat de tăișul 
cuțitelor. In apropierea stinse lampa. Dar nici nu mai
avu nevoie de ea. Pe inscripția lui Anton Brebu juca
un cerc galben de lumină. Sanda desluși silueta unui om care, 
cu trupul aplecat înainte, cn miinile ridicate și lipite de stincă, 
părea sâ îndeplinească un ritual mistic.

De-abia cînd ascultă cu atenție. Sanda auzi un ricîit, ca și 
cînd mogildeața ar fi umblat cu o unealtă metalică.

Făcu un pas înainte, nehotărită încă daca să-și dea prezența 
în vileag sau dacă să se întoarcă pentru a-și încunoștiința tova
rășii. Dar o întîmplare stupidă dădu o întorsătură nedorită lucru
rilor. Scăpă lampa din mină și aceasta, izbindu-se de stîncă, se 
făcu țîndări.

La auzul zgomotului, Lupu își stinse fulgerător lampa. Sanda 
se dezmetici, se năpusti orbește înainte, dar cînd ajunse la placă, 
profesorul dispăruse.

Ce era să facă acum ? Să se înapoieze la navă sau să rămînă 
aci, ca să vegheze asupra casetei ? Dacă ar fi plecat, Lupu s-ar 
fi întors poate și ar fi încercat iar... In casetă erau, pe semne, 
lucruri de mare însemnătate pentru expediție, pentru Dan...

Se decise să rămînă. întunericul se mai risipise de la răsăritul 
„lunii" planetare. Cu degetele crispate pe țeava armei, Sanda își 
începu vechea.

Se plimbă ore îndelungate ca o sentinelă în fața plăcii, lup- 
tîndu-se cu oboseala, pînă ce pe cerul întunecat se iviră, ca o 
aureolă sîngerie, zorile unei zile noi.

♦
.„Antena** se trezi din somn, căscă lung și sări sprinten din pat. 

— Hei, Dan. Sanda, deșteptarea! Strigă el, bătînd cu pumnul 
în ușa boxei prietenilor săi. Sorii sînt pe cer de nu știu cîtă vre
me, lăptarul a lăsat laptele în fața ușii, iar cornurile își pierd fră
gezimea. Eu nu mai pot de foame și voi dormiți... bată-vă noro
cul să vă bată, tovarășe Lupu, cum vă simțiți, vă mai doare pi
ciorul, ce părere aveți despre un dejun afară, pe covertă ?

Nimeni nu-i răspunse.
Contrariat, Petre Șelaru dădu la o parte perdeaua boxei în care 

dormea profesorul și-l zări pe acesta învelit pînă peste cap în 
pături.

Vru tocmai să deschidă cealaltă ușă, cînd apăru Dan, cu ochii 
cîrpiți de somn și cu părul ciufulit.

— De ce zbieri, Petre ? Nu mai e chip să se odihnească omul 1 
Unde-i Sanda ?

— Ce vrei să spui cu „Unde-i Sanda" ? Nu-i cu tine ?

9

Ak?
este

obiș-

în curînd. în comparație cu 
vasele obișnuite, spărgătorul de 
gheață atomic va avea o putere de 
o dată și jumătate mai mare și în 
loc de 30 de zile va putea naviga 
printre ghețuri fără escală timp de 
2-3 ani. In loc de 100 de tone pe 
zi. consumul 
uraniu va fi 
me. Vaporul 
navigația la 
va prelungi
in apele glaciale, va deschide noi

de „combustibil" de 
de numai cîteva gra- 
atomic va permite 

latitudini mai înalte, 
sezonul de navigație

— Dacă ar fi, nu te-aș întreba ! Lupu doarme ?
— Da ’. Se pare că n-am reușit să-l trezesc. Haide să-ți căutăm 

nefasta 1
O zăriră de departe, cu carabina sub braț, patrulînd încet în 

sus și-n jos.
— Ce fad acolo ? strigă Petre de la douăzeci de metri.
Sanda nu răspunse și le făcu semn să se apropie mai repede.
— Aha, înțeleg ! Ai visat azi noapte că cineva vrea să fure 

stîncă sau chiar tot platoul și te-ai botârit să le aperi cu prețul 
vieții tale, căd...

Dar văzindu-i chipul grav, tăcu brusc.
— Ce cauți aid ? întrebă și Dan, pe un ton care-i trăda ne

mulțumirea.
— îți voi spune mai tîrziu ! Unde e Lupu ?
— în patul său. Doarme.
Sanda scoase un suspin de ușurare.
— Bine... Uite, eu vă propun să scoatem îndată caseta și să-i 

cercetăm conținutul. După aceea, vă voi explica ce s-a întîm- 
plat în noaptea aceasta.

— De ce, nu pricep...
— Nu-mi mai puneți întrebări ! Ascult ați-mă pe mine și scoa

teți caseta 1
„Antena", se apucă să sfredelească stîncă cu perforatorul de 

mină. Dan îl imită. Peste cîte
va minute, placa, care fusese 
zidită cu un fel de ciment, se 
desprinse. în spatele ei era o 
deschizătură dreptunghiulară, 
care cuprindea o casetă mică, 
dintr-un aliaj de titan inoxidabil.

O scoaseră. Caseta nu era în
cuiată și capacul se ridică ușor. 
Dan își vîrî avid mîinile și dă
du de un vraf de documente, 
care în ciuda vremii rămăsese
ră intacte. îi atrase atenția un 
teanc de foi legate cu o sfoa
ră subțire.

Pe prima filă se putea citi, 
cu litere mari și regulate, cu- 
vîntul „Jurnal".

sforii, degetele lui Dan tremurau 
de ajutorul Sandei.

Cînd vru să desfacă nodul 
atît de tare, încît avu nevoie

Toți trei se așezară. Dan își puse jurnalul pe genunchi. întoar
se prima pagină și, cu inima strînsă de emoție, cu un glas care 
parcă nu era al lui, începu să citească :

(VA URMA)

io

posibilități pentru cercetarea știin
țifică a bazinelor polare.

e Inginerii sovietici au elaborat 
proiectul unei locomotive atomice 
cu o putere de 8.000 C.P. Trenul 
atomic va circula pe o linie spe
cială cu ecartamentul de 3 m. Lo
comotiva atomică va consuma cel 
mi^t 15 g. combustibil nuclear la 
un parcurs de 1.000 km. Pentru a- 
limentarea locomotivei vor fi nece
sare cel mult 4 zile pe an. O sin
gură stație de alimentare va pu
tea deservi anual pînă la 90 de 
locomotive atomice. De asemenea, 
oamenii de știință sovietici lu
crează la un proiect de locomotivă 
atomică pentru liniile de cale 
rată cu ecartament normal.

peris copul — un tub cu pris 
și lentile — care permitea ca 
imersiune comandantul să pot 
urmări ce se petrece la supra 
ța mării'

Incepînd cu această perloa. 
încep să se construiască subn 
rine din ce în ce mai perjecț 
nate. Se introduc mai întîi n 
toare cu aer comprimat, apoi 
1884 suedezul Nordenfeldt co. 
truiește un submarin mașină 
aburi.

In sftrșit, introducerea motoi 
lui Diesel pentru navigația 
suprafață, care încarcă și acun 
latorii ce acționează elect 
motoarele in imersiune a cn 
formula modernă a submarinul 
care a rămas neschimbată pi 
la sfirșitui ultimului război'

La sfirșitui ultimului răz. 
s-au pus la punct dispozit 
care permit ca submarinul 
funcționeze și in imersiune 
cu motoarele Diesel avînd la 
praf ața apei un aparat de tr 
dimensiuni prin care se absoai 
aerul și se evacuează gazele 
eșapament. Dispozitivul nu p 
mite bine înțeles intrarea apei 

In prezent, în cadrul lucrări 
Anului Geo fizic Internațion 
submarinele vor avea o sarci 
importantă: executarea măsu 
torilor gravimetrice pe suprafeț 
globului acoperite de mări și 
ceane. Aceste măsurători se 
cu instrumente de o sensibiliti 
neînchipuită: balanțe de tot 
une cu fir de cuarț care neces 
un suport perfect stabil.

Alte submarine vor pătrw 
dedesubtul banchizelor pentru 
descifra tainele curenților și 
temperaturii apei mării, puterr 
[actori de influențare a condiț 
lor maritime și climatice de 
glob.

• Sa van ții sovietici lucrează în 
prezent la construirea unui avion 
atomic, capabil să facă înconjurul

lumii în 15-20 ore. EI va zbura 
cu o viteză de 1.500-3.500 km.-oră.

• O realizare remarcabilă a ce
lui de al 6-lea cincinal al Uniu
nii Sovietice va fi constru
irea și folosirea pe scară largă 
de centrale atomo-electrice. Se vor 
construi cîteva centrale atomo-e 
lectrice cu o putere totală de 
2.000.000-2.500.000 kw. ceea ce 
va depăși de aproape 1,5 ori pu
terea tuturor centralelor elec
trice a căror construcție fusese 
prevăzută de cunoscutul plan 
GOELRO.

Note bibliografic
„Albert Einstein, 

teoriile sale, 
viața sa"

Se știe că două mari teori 
teoria relativității, opera fizicu 
nului Albert Einstein și teori 
cuantelor concepută de Mn 
Planck au zguduit din temei 
felul nostru de a concepe lu 
mea fizică, silind știința fizic, 
să-și revizuiască fundamente 
bazele pozitive de cercetă: 
înlocuindu-le cu altele noi.

Despre teoria relativităț 
zeci de savanți au scris sute c 
opere în mii de pagini. Dar 5 
majoritatea cazurilor ele se t 
drenează celor care au o bai 
solidă de cunoștințe de specii 
litate. în colecția S.R.S.C. a < 
părut însă, acum cîtva timp, 
lucrare a prof. univ. VICTO 
VÎLCOVIC1 intitulată „Albe 
Einstein — teoriile sale, via 
sa" care în numai 36 pagi 
reușește să facă o expune, 
fără formule matematice a te.

- riei relativității, o expunere pi
• sionantă a vieții și activită]
* marelui fizician din Ulm, l\ 

crare care se va bucura cu s 
guranță de interesul masei 
largi de tineri cititori neiniția 
încă în tainele fizicii moderni

Pagină redactată de D. I
RINDEI, I. SAVA și A.
ȘINESCU.

ARITMOGRIF
Mari gîndîtori

De la A la B 
este numele u- 
nui mare gîndi- 
ditor al antichi
tății eline. în- 
locuiți cifrele cu 
litere și veți
găsi numele u- 
nor mari filo
zofi din istoria 
culturii. Ca 
vă ajutăm 
mai putem spu
ne că în rîndul 
4 îl veți găsi pe 
celebrul autor 
al „Eticii" iar 
în rîndul 8 pe 
autorul „Filozo
fiei Istoriei".
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A triumfat dragostea
Ș 1 omenia

(Urmare din pag. l-a) 
smulsesem din grămada se

O poveste simplă, dar adevă
rată.

Viorel Ungureanu, student la In
stitutul de exploatare C.F.R. a pri
mit într-o zi două hîrtii de la tri
bunalul popular raional: o acțiune 
de divorț și citația prin care era 
încunoștiințat de termenul de ju
decată. Le-a privit cu nepăsare și 
și-a zis :

— In fine, bine că s-a termi
nat I

Acțiunea de divorț i-o intentase 
Rodica, fata cu care se căsătorise 
cu doi ani în urmă. Erau cu
prinse în ea motivele pentru 
care soția lui cerea tribunalului 
desfacerea căsătoriei. Se luaseră 
din dragoste, firește, cînd Viorel nu 
era încă student, iar Rodica nu 
era decît o fetiță drăgălașe, de 
care se îndrăgostise ca de o ade
vărată Ileană Cosînzeană.

La începutul căsătoriei au locuit 
în casa părinților soției și s-au în
țeles de minune. Viorel avea toate 
motivele să fie mulțumit și să se 
felicite pentru alegerea pe care o 
făcuse, fiindcă Rodica nu era nu
mai frumoasă, dar și harnică și 
inteligentă.

Viorel fusese acar într-o stație 
C.F.R. înzestrat însă cu inteligen
ță, ambiție și putere de muncă, a 
urmat o școală muncitorească și, 
după absolvirea acesteia s-a în
scris la Institutul de exploatare 
C.F.R., urmînd ca anul acesta să 
obțină titlul de inginer.

Odată mutat la București, și-a 
schimbat însă felul de viață. II 
preocupau acum alte probleme. In 
viitoarea vieții din Capitală. Ro
dica începuse să nu-1 mai interese
ze. Cînd soția lui venea din cînd 
în cînd la București să-1 vadă, 
Viorel strîmba din nas. Rodica 
n-a înțeles la început că soțul ei 
și-a schimbat atitudinea față de 
ea și de aceea i-a propus, împreu
nă cu părinții ei, să caute o casă 
și să locuiască împreună în Bucu
rești.

Această dorință, legitimă de alt
fel, l-a făcut pe Viorel să dea căr
țile pe față.

— Degeaba te ții după mine I.j 
De ce n-ai rămas acasă la maică- 
ta ? Ești o femeie prea simplă pen
tru mine...

— E adevărat, Viorel, i-a răs-

puns Rodica. Eu nu am multă 
carte... Dar sînt capabilă să învăț, 
cum ai învățat și tu. O să citesc 
zi și noapte și am să iau și < 
diplomă. Cînd vei fi inginer, 
să-ți fie rușine cu mine.

Viorel i-a răspuns fără nici 
menajament:

— O toantă ca tine nu poate să 
învețe carte niciodată și cu atît 
mai puțin să obțină o diplomă. 
Trebuie să înțelegi că nu putem 
ieși în lume împreună. Eu trăiesc 
aici în mijlocul unor femei culte 
și elegante, cu care tu n-ai să te 
potrivești niciodată.

Intr-adevăr, Viorel uitase că se 
însurase din dragoste cu Rodica și 
că fusese cîndva mîndru de ea. 
Acum îi plăcea să stea de vorbă 
cu femei „culte** și „elegante**, ba 
chiar își pusese în gînd să se în
soare cu una din ele.

Intr-o zi, Viorel i-a spus Rodi- 
căi să plece acasă, la părinții ei. 
S-a purtat față de ea, cu acest pri
lej, brutal, dușmănos chiar.

Toate străduințele Rodicăi de a 
împiedica năruirea căminului lor 
au rămas zadarnice și atunci, Ro
dica s-a hotărît să ceară justiției 
desfacerea căsătoriei.

Au venit împreună în fața tribu
nalului. Rodica și-a menținut ce
rerea de divorț. Și a sosit apoi și 
ultimul termen, cînd tribunalul: 
urma să se pronunțe într-un fel j 
sau altul. Motivele de divorț ale ‘ 
Rodicăi nu erau deloc șubrede, ba 
erau chiar întemeiate pe fapte ] 
reale, care puteau duce la despăr-, 
țire.

Dar Viorel a înțeles în ceasul al 
doisprezecelea că greșise, că gre
șise grav. Ce s-a întîmplat oare 
în scurtul timp, e greu de știut cu 
precizie. Dar e de presupus că în 
Viorel a triumfat dragostea adevă
rată care i-a unit, simțul răspun
derii față de soția sa Rodica și de 
părinții lor care își puseseră multe 
nădejdi în fericirea căsniciei lor. 
Cu cîțiva ani în urmă, se legase 
față de Rodica să creeze un că
min fericit, bazat pe încredere re
ciprocă. Rodica, e adevărat, nu a- 
vea multă carte, ba avea chiar pu
țină, dar asta poate să împiedice 
o familie să fie fericită ?

Și nu este exclus ca. în procesul 
de conștiință pe care și l-a făcut.

eu o 
, n-o

un

să-și fi adus aminte că nu mai 
departe decît cu cîțiva ani în 
urmă și el nu fusese altceva decît 
un modest acar la C.F.R. și că a 
putut ajunge la situația de acum— 
student, iar mîine inginer, dato
rită condițiilor și posibilităților cre
ate de regimul nostru democrat- 
popular.

...Ce-ar fi urmat dacă judecăto
rii ar fi pronunțat desfacerea că
sătoriei ? Desigur, el și-ar fi conti
nuat viața ușuratecă, în mijlocul 
unor femei, „culte** și „stilate** 
care, pînă la urmă ar fi ajuns fără 
doar și poate la concluzia că nici 
Viorel „nu e de nasul lor“.

Și astfel atîtea năzuințe comune, 
făurite cu doi ani în urmă, s-ar fi 
spulberat ca niște foi de păpădie 
datorită unei optici greșite despre 
viață, care-1 făceau pe Viorel să 
creadă că va fi mai fericit fără 
Rodica.

Iată de ce, în ziua cînd tribu
nalul urma să se pronunțe, Viorel 
a găsit în el destulă omenie să 
declare în fața judecătorilor că 
nu vrea să se despartă de soția lui. 
Cuvintele au fost puține și simple. 
Mai impresionant a fost momentul 
cînd Viorel și Rodica și-au strins 
mîinile și s-au privit îndelung, ca 
doi vechi prieteni care doreau de 
mult să se întîlnească și să-și vor
bească de fericirea lor.

Această poveste a lui Viorel Un
gureanu și a soției sale Rodica, 
s-a terminat într-adevăr cu bine. 
Dar cîte cazuri nu sînt în care so
țul ajungînd „cineva** uită de fa
milie, uită de soție, îi e rușine cu 

j aceasta. Poate că și această proble- 
j mă ar trebui dezbătută mai pe larg 
[ în cadrul discuției despre tinerețe, 
educație, răspunderi.

C. ATANASIU
R. Sărat

o 
golea cu o viteză...

C’avea ducesa o sete...
Păi zii dom-le să nu-ți ieși 

din pepeni, să nu te bosumfii. 
Și nu m-am bosumflat bine 
că m-am și trezit înconjurat 
de cîteva mutre apocaliptice, 
care se socoteau îndreptățite 
să mă judece.

— Că adică dumneata 
ce nu rîzi ?

Auzi dumneata, păi cum 
rid domnule ? Zvîrlugă nici 
pic, ducesă în schimb mai 
mult decît îmi trebuia...

— Trebuie să te pedepsim.
Ei nu că mi-am ieșit din 

piele.
— De ce domnule, am țipat 

eu, de ce ?
— Pentru ca nu rîzi, mi-a 

răspuns o voce de bas forțat.
— Cine sînteți ? ce vreți, 

cine a organizat ?...
— U.T.M-ul
— Păi ce, am strigat din nou, 

cu asta se ocupă U.T.M.-ul 
vostru, să-i pună omului pe 
cap o ducesă și să nu mai 
scape de ea toată seara ?

Și mi-a răspuns tot ăla cu 
vocea de bas. (Ce i-aș fi făcut 
pentru ironia lui 1) :

— Organizația U.T.M. de 
la noi, dragul meu, se ocupă 
cu găsirea și valorificarea 
ideilor. Și-acum poftim în mij
locul sălii și sărută mîna du- 
cesii pentru că ai jignit-o.

Și-am valorificat eu ideea 
lor sărutînd mînușa ducesei 
(că la mină nu am mai ajuns).

Ah, ducesă, ducesă, ce mă 
mîncau palmele atunci I

Și poftim Ioane la dansul 
inimioarelor, poftim la con
cursul de dans, poftim la 
prono-dans și fă gloria ducesei 
încărcînd-o de premii. Ah, 
dacă aș fi văzut-o atunci pe 
zvîrlugă, i-ași fi sărutat de 
mii de ori mînuțele ei mici, 
numai să mă scape de ducesa 
aia, ce se ținea după mine cu 
rochia ei albă, ca o stafie. Dar
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HOTĂRÎRILE 
nu se îndeplinesc 
singure

(U'mare din pag. l-a) 

au lucrat stăruitor pentru convin
gerea părinților lor, a rudelor, a 
vecinilor. Accentul s-a pus pe 
munca individuală de convingere. 
Membrii biroului U.T.M. au fost 
printre primii care au făcut ce
reri de înscriere. Vasile Caliap, 
secretarul organizației de bază 
și-a lămurit părinții. Vasile M. 
Aghion și Gheorghe Gh. Lungu, 
capi de familie, membri ai birou
lui, au intrat în întovărășire cu 
pămîntul lor. Și ca ei mulți alți 
utemiști. In felul acesta a cres
cut zi de zi numărul întovărașiți- 
lor și s-a lărgit mereu colectivul 
de agitatori. Utemiștii au fost a- 
jutorul cel mai activ al organiza
ției de partid în munca de coope
rativizare.

De sigur, am urmărit nu numai 
constituirea colectivelor de 
tație. Organizația U.T.M. 
Bieșca avea multe slăbiciuni, 
ales în organizarea muncii 
turale. Tineretul se aduna 
seara, cînd se întorcea de 
muncă. Activitatea culturală 
buia cu orice preț îmbunătățită și 
apropiată de obiectivele pe care 
și le-a propus organizația de ba
ză : înființarea întovărășirii.

Tineretul n-a avut la dispozi
ție un aparat de radio. Tovarășul 
Drăgan a intervenit personal la 
secția culturală raională și peste 
2 zile a sosit la Bieșca și apa
ratul de radio.
Astfel, în orele de seară, biroul 

U.T.M., cu sprijinul activiștilor 
culturali, a putut organiza prime
le audiții Ia radio. Totodată, ur
mînd sfatul activiștilor comitetu
lui raional, au fost organizate 
jocuri tinerești, distractive. Tine
rii au început să vină în fiecare 
seară la audiții, au îndrăgit jocu
rile învățate, colectivul s-a unit 
și mai mult. Majoritatea utemiș- 
tiior, cu familiile lor, precum și 
mulți alți țărani muncitori au in
trat în întovărășirea din Bieșca.

O activitate deosebită, încunu
nată de succes, au desfășurat u- 
temiștii din lezărel, sat în care 
nu există organizație de partid. 
Aici, ca și la Buscata, întreaga 
organizație U.T.M. a intrat în în
tovărășire.

Munca activiștilor comitetului 
raional dădea primele roade în 
înfăptuirea hotărîriior plenarei. 
La Rîșnița a luat ființă, prin 
munca utemiștilor, o nouă înto
vărășire. Aici munca a fost con
dusă de tovarășul Vasile Sbîrnu, 
secretar al comitetului raional. 
Intr-un timp reTativ scurt — în 
cîteva luni — au luat ființă în 
raionul Vaslui nu 4, ci 12 înto
vărășiri pentru crearea cărora ro
lul principal l-a avut munca acti
viștilor și organizațiilor U.T.M, 
Angajamentul luat în fața comi
tetului raional de partid a fost 
îndeplinit.

Am reținut din această acțiune 
mai ales faptul că activiștii co
mitetului raional — începînd cu 
secretarii șl pînă la ultimul ins
tructor — s-au convins că există 
și o altfel de conducere decît cea

agi- 
din 
mai 
cul- 
rar. 

la 
tre-

a „coordonării** de sus a acțiuni
lor, anume conducerea nemijloci
tă a organizațiilor utemiste, a 
maselor de tineret. Activiștii au 
dovedit că sînt capabili să orga
nizeze și să educe tineretul nu 
„in general**, ci în mod concret. 
Acum, îh ședințele de birou, fie
care are ce discuta : cele văzute, 
cele trăite pe teren iar hotărîrile 
și măsurile ce se stabilesc, au 
caracter concret, practic și nu 
„general**.

Și am mai reținut încă ceva : 
organizațiile U.T.M. unde au lu
crat activiștii comitetului raional 
s-au întărit considerabil. A cres
cut numărul membrilor primiți în 
U.T.M. Activitatea culturală, edu
cativă a luat mai mare avint. A- 
cum aceste organizații lucrează 
mai independent, „pe picioare 
proprii** — cum se spune, între
prind acțiuni din proprie inițiati
vă.

Experiența cîștigată în primă
vara acestui an a fost continuată 
de comitetul raional și în alte ac
țiuni, întreprinse mai tîrziu : or
ganizarea „Loturilor festivalului", 
pregătirea și desfășurarea festi
valurilor comunale etc. Și la a- 
ceste acțiuni cadrele comitetului 
raional au fost participanți ac
tivi și nu simpli „coordonatori" 
de la centrul de raion.

De sigur, nu toate merg de a- 
cum așa cum am dori. Pe alocuri 
mai reapar semnele formalismu
lui, birocratismului. Dar „gheața** 
a fost spartă și dacă biroul comi
tetului raional va ține seamă de 
învățămintele prețioase dobîndi- 
te printr-o muncă creatoare și nu 
va mai repeta vechile greșeli, 
munca va progresa și mai mult.

Foiletoanele lui V. Sebastian, a- 
dunate tn volumașul „Talanga 
fermecată” sînt materiale în care 
condeiul gazetarului a surprins ci- 
tecer racile serioase descoperite 
„pe teren“. Cititorii recunosc desi
gur, în ele, situații sau tipuri de 
oameni întîlniți încă din păcate, 
în realitatea noastră și învață să 
fie intransigenți față de fenomene
le negative ridiculizate de autor.

Majoritatea foiletoanelor cuprin
se în volum — unele cunoscute

• din presă — țintesc birocratismul, 
1 demagogia, metodele ciudate sau
de-a dreptul necinstite ale unor 

■ lucrători administrativi etc.
Secția agricolă a unui sfat popu

lar raional atribuie muncitorilor, 
, pentru grădini, terenuri „virane” 
pe care de doi ani s-au clădit

• case („Patent E.B.T.V”), potcovi- 
’ rea unui cal declanșează activita- 
i tea febrilă a unor funcționari care 
’ întocmesc douăzeci de acte cu 
I acest prilej („Tragedia lui Leonida
cel Mare”), misteriosul inspector 

| pentru protecția muncii care stră- 
i bate în goană cu drezina exploa- 
j țările forestiere fără a se opri ni-

cdieri („Inspecția") folosește „de
plasarea” în interes de serviciu 
pentru a chefui cu prietenii în 
creme ce muncitorii așteaptă za
darnic vizita lui, directorul trustu
lui, de construcții Hanibal Popescu 
(„Planificatorii crincii*) stabilește 
procentajul criticii celor care iau 
cuvîntul la consfătuire — 10 la 
sută critică și 90 la sută autocri
tică.

Se află printre materialele din 
volum și foiletoane închinate pro
blemelor familiei, unor atitudini 
incompatibile cu morala comunistă 
în această direcție. „Tată vitreg* 
și „Dosar de divorț” — cele două 
materiale pe aceste teme, relatea
ză cu emoție convingătoare drama 
unui copil împins pe o cale gre- 
șiță de părinți lipsiți de inimă și 
cea a unei femei părăsită de soțul 
egoist și meschin, ele constituind 
o pledoarie înflăcărată pentru mo
rala nouă, sănătoasă în relațiile 
familiare, după cum restul foile- 
toanelor pledează pentru o atitu
dine cu adevărat socialistă tn 
muncă.

Pavel Bajov: „Copita de argint" 
Editura Tineretului 1957

Poveștile lui Bajov au un farmec 
deosebit poate fiindcă în ele fan
tezia oamenilor Uralului, din ale 
căror credințe s-a inspirat scriitorul 
a prelucrat realităiți destul de a- 
propiate nouă, judecate de înțelep. 
ciunea poporului și vădind înțele
gerea lui despre muncă, fericire, 
cinste etc. Cadrul lor e unul real 
— munții Uralului cu neasemuitele 
lor bogății zmulse pămîntului sau 
meșterite de oameni harnici și ne
căjiți, exploatați fără cruțare în 
timpul țarismului, iar elementul 
fantastic care se împletește cu des
crierea plină de autenticitate a 
muncii, a moravurilor etc. aduce de 
fapt mesajul celor oare au creat a- 
ceste legende. In povești acționea
ză duhuri ale minelor, stăpîne pe 
bogății, cum e Vîlva, de pildă, 
destul de deosebite de tradițional 
lele spirite bune sau rele din bas-

La fabrica „Gheorghe Apostol" din Galați mulți tineri' sînt 
fruntași în muncă.
In fotografie : Tînărul strungar fruntaș Marin Mihalache Iw 
crînd piulițe de cuplă necesare căilor ferate.

meciul R. P. Romînă—

Foto: Presfoto B.T.A.

Cupa primăverii

Răducanu (7) și Erdogh luptă sub 
panou pentru minge.

Fază din 1.__7- 7. 7—.*..“
Belgia.

Dinamo s-a reabilitat pe»». ploaie

Luptă sub panou: Novacek (12) 
și Răducanu (7) resping un atac al 
maghiarilor (R. P. Romînă—R. P. 
Ungară).

zvîrluga nicăieri. Trecusem și 
de seria Ul-a a Calvarului și 
intrasem în cea mai cumplită. 
Dragul meu, numește-mă cum 
vrei: ingrat, necredincios, ușu
ratic, dar începuse să-mi placă 
ducesa. Avea în ea o grație, 
o căldură, ce parcă, parcă se
măna cu zvîrluga. Ce să-ți mai 
spun, începusem să petrec. 
Am participat la „Concursul 
de cel mai mare mincinos**, am 
încercat să ghicesc ce se gă
sește în cutia care păstra în 
pîntecele ei „Surpriza carnava
lului**, în sfîrșit a fost frumos 
pînă la capăt. Ducesei îi pro
misesem că o conduc acasă 
stabilind că o aștept la poartă 
unde urma să vină ea spre 
mine, că eu tot n-o cunoșteam.

Știi tu ce înseamnă să pe
treci o noapte cu o ducesă 
mută! Eh, e o plăcere...

Și stau eu în poartă și aș
tept și numai 
svîrlugă. Parcă 
pămîntul. S-a 
mea și ține-te

— Așa, ai, 
ducesa.

ce o văd pe 
se deschisese 
înfipt în fața 

Ioane.
toată noaptea 

___ V-ați distrat 
bine nu-i așa ? Ei bine dom
nule caută-ți ducesa.

Pînă să-mi viu în fire, pînă 
să mai apuc să zic și eu o 
vorbă, zvîrluga s-a dus. Am 
alergat după ea dar n-am 
mai văzut-o. îmi venea să 
urlu, să string de gît toate 
ducesele care au existat și mai 
există pe lumea asta .

— Și-acum ce faci, l-am 
întrebat eu, după ce i-am as
cultat toată pățania.

— Nu vezi! Stau din nou 
la poarta uzinei și conspectez 
firma. Dar, stai, ies munci
torii

Intr-adevăr pe poartă se re
vărsau în calea Rahovei valuri 
de tineri gălăgioși, veseli și 
eleganți.

— Ei și, spune mai departe, 
ai mai găsit-o pe ducesă ?

— Ducesa... A da, ducesa...
Răspunsul nu l-am mai auzit. 

Amicul meu țîșni de lingă 
mine ca din pușcă.

cu...

mele clasice. Duhurile născute de 
imaginația lucrătorilor din Ural sînt 
desigur, întruchipări ale însăși ideii 
de avuție, cu capacitatea ei cum
plită de a ispiti oamenii și a-i adu
ce la pierzanie. Vîlva care apare 
sub diverse chipuri stranii și se
ducătoare nu e o zînă blajină ci o 
ființă sarcastică și capricioasă. Dacă 
pe cei răi îi pedepsește cu asprime, 
darurile ei — cînd sînt prea boga
te — atrag și asupra celor cinstiți 
blestemul, pecetluindu-le destinul. 
De aceea poveștile nici nu au toa- 
se seninătatea și sfîrșitul inevitabil 
fericit cu care sîntem obișnuiți; 
unele din ele se încheie tragic, 
prin pieirea celui înzestrat cu bo
gății nemuncite, așa cum cere sim
țul de dreptate al oamenilor. E și

în aceste povestiri un elogiu indi 
rect la adresa muncii, care ea sin
gură poate să dăruiască omului 
bunuri de preț.

„Copita de argint** nu cuprinde 
basme propriu-zise ci câteva isto
rioare tot cu caracter fantastic, din 
culegerea „Sipețelul de malahitâ**. 
Sînt povestiri — legende născute 
desigur în jurul locurilor unde s-a 
găsit aur sau pietre prețioase, poa
te chiar în urma unor întîmplări 
reale explicate prin intervenția 
făpturilor supranaturale : țapul cu 
copita de argint face să răsară ne 
stemate cînd izbește cu piciorul 
în pămînt, Scînteiușa-Jucâușa — 
vesti toarea aurului. Șarpele albastru 
etc. Ideea lor e aceeași: cei care 
se mulțumesc cu puțin, care nu se 
lăcomesc la avuții uriașe cîștigate 
fără trudă sînt răsplătiți cu o bună 
stare modestă dar ferită de neno
rocirile ce însoțesc comorile mari, 
acaparate de unul singur în dauna 
celor mulți. Moșului și fetiței din 
„Copita de argint** sau băiețașului 
și bătrînului său prieten din 
„Scînteiușa-Jucăușa**, norocul li se 
arată numai o singură dată ferin- 
du-i astfel de a cădea pradă lăco
miei. Și mai evidentă e această 
idee în „Șarpele albastru**: duhul 
care apare sub această formă in
dici nd locurile bogate în aur, lasă 
întotdeauna în urma lui două dire 
una aurie și alta de pulbere nea
gră — simbolul belșugului dar și 
al nenorocirilor pe care le aduce. 
Dacă se arată în același timp mai 
multor oameni el provoacă certuri 
sîngeroase iar dacă cel care găsește 
aurul cu ajutorul sau, ia prea mult 
din el, tot metalul prețios se pre
face în piatră. Lanko și Leika, cei 
doi mici prieteni capătă cîte un 
săculeț cu praf de aur „cu porun
că să nu mai ceară altădată** nu
mai’ după ce șarpele albastru le-a 
pus la încercare prietenia, bunăta
tea și modestia.

Simple și înțelepte, încălzite de 
un umor sfătos, povestirile lui Ba
jov ne trezesc dorința de a întîlni 
și prin cărțile noastre pentru copii 
asemenea povestiri sau basme in
spirate din folclorul național al 
muncii industriale. E un domeniu 
în care s-au făcut cîteva încercări 
valoroase (cărțile lui Al. Mitru, de 
pildă) dar nu îndeajuns valorificat.

Doar un grup de vreo 200 de 
îndrăzneți suporteri dinamoviști 
au venit în această după-amiază 
ploioasă . de.....toamnă** să-și încu
rajeze echipa în meciul cu Pro
gresul Oradea, de pe stadionul 
Dinamo.

Cu toate că nu se putea emite 
pretenția vizionării unui specta
col fotbalistic de calitate, totuși 
cele două echipe, Dinamo și Pro
gresul, în special prima, s-au stră
duit să ofere puținilor spectatori, 
un meci în care nu au lipsit faze 
interesante la poartă — uneori 
chiar comice. Starea terenului — 
o adevărată mlaștină — a cerut 
din partea jucătorilor eforturi fi
zice deosebite.

Jucătorii dinamoviști n-au vrut 
să piardă prilejul pentru a se 
reabilita în urma jocului făcut 
cu Locomotiva. Mai tehnici și cu 
o condiție fizică mai bună, fot
baliștii dinamoviști s-au descurcat 
mai ușor pe un asemenea teren. 
Ei au folosit, în aceste condiții 
cea mai bună tactică : deschideri 
lungi și șuturi la poartă din orice 
poziții. Tocmai pentru că au tras 
mai mult la poartă, dinamoviștii 
și-au asigurat o victorie bineme
ritată și la un scor care ar fi 
putut fi mai mare: 4-0 (2-0).
Cele patru goluri au fost înscrise 
in ordine de Ene (min. 9 și 43), 
Neagu (min. 58) și Kbszeghy 
(min. 78).

Orădenii n-au reușit să concre
tizeze nimic din cauza înaintași- 

Programul întîlnirii de box 
R. P. Romină-Franța

lor care țineau prea mult balo
nul, folosind driblinguri inutile și 
pase scurte. Cu toate că s-au a- 
propiat de cîteva ori de poarta 
lui Cosma, atacanții în special 
Blujdea și Vaczi, n-au tras la 
poartă din poziții favorabile, cău- 
tînd mereu un alt jucător pentru 
a-și lua această răspundere. Ast
fel în repriza doua atacanții oră- 
deni au tras doar o singură 

Goluri pufinc
dar Joc frumos In Giulești

minge mai periculoasă pe care 
Cosma a fost nevoit să o resping 
gă în corner. In rest, doar apără-* 
torii au avut de furcă mai ales 
cu Boian, Ene, Nicușor și Neagu, 
fiind puși de multe ori în situații 
grele, pe care le-au rezolvat și 
cu ajutorul băltoacelor de pe te-- 
ren.

R. LUCIAN
r

Sîmbătă seara, cu începere de 
la ora 20, pe ringul instalat în 
incinta stadionului Republicii se 
va desfășura întîlnirea interna
țională de box dintre echipele 
selecționate ale R.P. Romîne și 
Franței. întîlnirea suscită un viu 
interes în rîndul amatorilor de 
reuniuni pugilistice.

In cursul zilei de ieri a fost 
stabilit programul reuniunii. De
oarece la categoria semigrea, 
echipa Franței nu prezintă boxer, 
s-a stabilit ca să se desfășoare 
două întîlniri la categoria cocoș, 
dintre care numai una va conta 
la rezultatul final. In meci de re
zervă Toma Constantin va fi 
opus francezului Pierre Leblond. 
Iată acum programul reuniunii: 
Puiu Nicolae—R. Libeer; C. 
Gheorghiu—Y. Retail; I. Mihalik 
—G. Henny ; M. Trancă—A. Vai- 
rolatto; I. Demeter—CI. Salu- 
den ; I. Dragnea—R. Leprince ; 
N. Linca—M. Sangaree; D. 
Gheorghiu—J. Ayssi; D. Ciobo- 
taru—L. Labaj.

Cîntarul oficial va avea loc 
sîmbătă dimineața. La acest meci 
vor funcționa ca judecători-arbitri 
Vaisber (Franța), Marko (Fran
ța), Gruia (R.P. Romînă), Ghi- 
nescu (R.P. Romînă), Firu (R.P. 
Romînă) și Robert (R.P. Ro
mînă).

Cele 21 de șuturi ale ferovia
rilor și 11 ale minerilor precum 
și 12 cornere (5 Locomotiva și 
7 Energia) nu pot totuși oferi 
oglinda meciului dinamic dispu
tat pe stadionul Giulești între 
Locomotiva Grivița Roșie și E- 
nergia Petroșani.

In pofida unui timp puțin 
propice jocului de fotbal, cele 2 
echipe „beligerante" s-au stră
duit (reușind în mare măsură) 
să ofere spectatorilor, prezenți în 
tribune în număr de cîteva mii, 
o partidă fotbalistică disputată 
de la început pînă la sfîrșit în. 
tr-un tempo extrem de viu. Dacă 
jucătorii au avut de suferit da
torită ploii ce a ținut să „acom- 
panieze" partida în tot timpul 
desfășurării ei, spectatorii au fost 
martori la numeroase scene 
umoristice determinate de bălțile 
de pe teren, bălți, care au con
stituit toboganul unor plonjoane 
ayuatice de dimensiuni respecta
bile. Feroviarii și-au adjudecat 
victoria la scorul de 2—1 (1—0) 
după un meci în care au „mers" 
pe linia ultimelor comportări 
dovedind o ascendență în matu
ritate, concepție de joc, cît și în 
tehnică care în atari condiții 
avea un cuvînt greu de spus.

Am admirat în decursul meciu
lui intervențiile inspirate ale lui 
Qreavu, situațiile inteligent crea
te de către Olar a (în formă 
bună) precum și cursele pericu
loase ale lui Ene II. Cu mai 
puțin dribling din partea lui 
Copil, o mai mare precizie în 
pasele lui Langa și o frecvență 
mai ridicată în trasul la poartă 
a înaintașilor feroviari (boală 
cronică) partida ar fi consemnat 
poate un scor mai ridicat pe ta
bela de marcaj.

Echipa minerilor din Petroșani 
ne-a impresionat plăcut. Față de 
felul tn care au apărut în întil- 
nirea cu Dinamo-București, ei 
s-au comportat mult superior. Cu

★
In țară au fost înregistrate 

următoarele rezultate: Arad: 
Flamura Roșie-Energia Orașul 
Stalin 1—1 (1—0); Tg. Mureș:

toate condițiile grele în care se 
prezenta terenul și mingea, jucă
torii Energiei au combinat fru
mos — uneori chiar spectaculos 
— dovedind însă o exasperantă 
ineficacitate la poartă, precum și 
o inexplicabilă reținere in situații 
favorabile de șut. Ne-au olăcut 
intervențiile inspirate ale lui 
Crîsnic (deși uneori prea îndrăz
nețe) hărnicia utilă a lui Far caș. 
11, precum și unele „sclipiri" ale 
lui Paraschiva, departe însă (le 
o formă bună. Dealtfel faptul că 
în repriza II-a ei au șutat numai 
de 3 ori la poartă (golul l-au 
marcat din 11 metri In urma unui 
fault comis de Stancu) ilustrea
ză perfect acest lucru. Dacă me
ciul s-a desfășurat în- nota spor
tivității, cu excepția unor intrări 
prea bărbătești ale lui Macri și» 
a citorva proteste insistente ale 
lui Farcaș la deciziile arbitrului, 
jucătorii ambelor echipe depunînd 
lăudabile eforturi în acest scop, 
nu ne putem declara însă de acord 
cu atitudinea unor spectatori. Ne 
referim la grupul de bețivi, dare 
spre sfîrșitul meciului au aruncat 
pe teren sticle de alcool goale 
periclitînd integritatea jucătorilor 
și arbitrului. Este cazul ca huli
ganii de tipul celor de mai sus. 
să stea în atenția echipei de or-x 
dine a stadionului în vederea 
indentificării lor și trimiterii în 
fața - instanțelor judecătorești.* 
Este inadmisibil ca din cauza 
cîtorva derbedei să fie umbrită^ 
străduința jucătorilor în vederea 
unei comportări dt mai corecte 
pe terenul de joc. Tn acest scop* 
asociația Locomotiva va trebui 
să ia măsuri energice, cu atît» 
mai mult cu cft acesta nu este 
primul caz de acest gen, petrecut' 
pe stadionul Giulești.

Este singurul aspect pe care 
spectatorii prezenți In tribune» 
l-au dezaprobat.

E. PITULESCU > 
★

Energia—C.C.A. 0—3 (0-*-l)
Ploești: Energia—Știința Timi
șoara 1—3 ; Orașul Stalin : Din-aJ 
mo-Progresul București î’-î;

întîlniri internaționale de fotbal 
cu prilejul închiderii anului universitar ; 

Cu prilejul festivităților de închidere a anului universitar, vom 
avea prilejul să asistăm ia două cuplaje fotbalistice, la care vor 
participa și echipele Spartak-Hradek-Kralova (Cehoslovacia) și 
Akademik Sofia.

Programul acestor cuplaje va fi următorul:
30 iunie : Știința Cluj—Spartak-Hradek -Kralove ; C.C.A. — Ener

gia Flacăra Roșie.
3 iulie: Știința București—Akademik Sofia; Știința timișoara— 

Spartak-Hradek-Kralove.
Biletele pentru cuplajele de fotbal din ziua de 30 iunie șl 3 iulie 

1957 se vor difuza prin întreprinderi, instituții, organizații de masă 
și la casele de bilete ale stadioanelor „23 August*', „Republicii", 
„Dinamo", Casa de bilete din str. Ion Vidu (din spatele Circului de 
stat), „Stadionul Giulești", la Casa de bilete de la Pronosport 
central.

Pentru studenți și elevi, bilete cu preț redus se pot ridica de la. 
casele de bilete ale stadionului „23 August".

întreprinderile și instituțiile pot ridica bilete incepind din ziua 
de 28.VI.1957 pe bază de delegații.

transformat într*un burete 
Fiorentina-Lewski (Sofia) 1-0

PE SCURT
• Sala sporturilor Florea* 

sca va găzdui sîmbătă și du
minică dubla întîlnire interna* 
țională de gimnastică dintre 
echipele reprezentative (băieți 
și fete) ale R.P. Romine și 
R.D. Germane.

• Dacă timpul nu va per
mite, întîlnirea internațională 
de volei dintre reprezentativele 
băieți și fete ale R.P. Romine 
și R. Cehoslovace programată 
pentru astăzi pe stadionul 
Giulești urmează să se desfă
șoare sîmbătă pe același 
stadion.

Pe un teren

La Sofia plouă cu găleata și 
bate un vînt rece de toamnă. Te
renul — un uriaș burete verde — 
nu prea îndeamnă la o partidă 
de fotbal. Și totuși sofioții și-au 
ocupat cele 30.000 de locuri de 
pe stadionul Lewski, atrași de 
prezența în capitala Bulgariei a 
renumitei echipe din Florența, 
Fiorentina. Italienii nu ne-au pu
tut arăta tot ce știu din cauza 
condițiilor mizere create de po
topul ce 
Totuși ei 
nica lor

Prin telefon 
de la trimisul nostru

impresionante, intercepție și fan
tezie. Inchipuiți-vă ce am fi pu
tut vedea dacă nu se pornea 
ploaia asta absurdă. Fotbaliștii 
de la Lewski au fost la înălți- 
mea celebrilor lor parteneri și nu încetează o clipa. . v ,

ne-au îneîntat prin teh- daca ar fi avut mai mult noroc 
individuală — stopuri ar fi putut egala Unicul gol al

I

k

»

partidei a căzut în repriza a doua 
la un comer.

La sfîrșitul partidei tribunele 
i-au aplaudat călduros pe ita-, 
lieni. Ce frumos ar fi dacă acest 
lucru s-ar petrece și la baschet.

★
Astăzi a fost zi de odihnă la 

campionatele europene de bas
chet. Jocurile se reiau vineri (azi 
— n.r.) probabil în sălile de sub 
stadionul Lewski, dacă plouă, 
urmînd ca duminică seară să cu
noaștem echipa campioană . Eu
ropei. M. ZONIS



AN RODNIC"

Sosirea în Capitală a noului 
ambasador 

a! R.P:D. Coreene
Joi 27 iunie a sosit în Capitală 

noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R.P.D. Coreene 
In R.P. Romlnă, Kim Ven Zik.

La sosire în Gara de Nord, am
basadorul R.P.D. Coreene a fost 
salutat de Caius Franțescu, șeful 
Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe, de membrii Amba
sadei R.P.D. Coreene în frunte cu 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
Kim Hak In, precum și de repre
zentanți ai unor misiuni diploma
tice acreditate la București.

Sentințe josnice...
BERLIN 27 (Agerpres). — 

rA.D.N. transmite: JJupă cum rela
tează ziarul „Junge Welt“ la Bre
men a început procesul lui Ger
hardt Liberum, fostul președinte 
al organizației din Bremen a Uniu
nii Tineretului Liber German, și a 
trei foști membri ai acestei orga
nizații. Acești trei tineri germani 
sînt acuzați de faptul că au luat 
atitudine împotriva remilitarizării 
Germaniei occidentale, pentru o a- 
propiere cu R. D. Germană și pen
tru schimbul de delegații cu tine
retul din Republica Democrată 
Germană.

„lunge Welt“ scrie că recent tri
bunalul din Dortmund a condam
nat la 18 luni închisoare pe Erik 
Harrasch, fost membru al Uniunii 
Tineretului Liber German. Motivul 
arestării și condamnării lu Har
rasch a fost faptul că a activat 
în organele de conducere ale Uniu
nii Tineretului Liber German, îna
inte de interzicerea acestei orga
nizații în R. F. Germană.

Presa iugoslavă despre prima aniversare 
a semnării ia București a documentelor 

iugoslavo-romîne
BELGRAD 27 (Agerpres), — 

Sub titlul ,^4n rodnic** ziarul 
„Borba** din 27 iunie publică un 
articol redacțional consacrat pri
mei aniversări a semnării la 
București a documentelor iugo
slavo-romîne cu privire la rela
țiile dintre cele două state și par
tidele lor. Aceste documente au 
fost semnate cu prilejul vizitei 
făcute anul trecut de președintele 
R.P.F, Iugoslavia, Iosip Broz-Tito 
în R. P. Romină.

A trecut un an — se spune în 
articol — iar relațiile romino- 
iugoslave s-au dezvoltat javora- 
bil și au marcat un progres evi
dent în toate domeniile.

Declarația de ia București, a 
cărei aniversare o marcăm și noi 
și prietenii noștri din Romînia, a 
pus temelie solidă pentru o mai 
bună înțelegere, pentru mai mul
tă încredere și colaborare folo
sitoare pentru ambele părți.

Cu ocazia vizitei conducători
lor romini în țara noastră, in oc
tombrie anul trecut, s-a putut 
face un bilanț pozitiv și să se 
incheie noi acorduri. Calea de la 
București pînă la Brioni a fost 
scurtă dar rodnică. Documentele 
semnate sint o dovadă convin
gătoare a justeței principiilor a- 
doptate pentru reglementarea re
lațiilor de stat și de partid și a 
valorii lor incontestabile pentru 
ambele țări și pentru cauza ge
nerală a păcii și socialismului.

Subliniind rezultatele colaboră
rii in cursul anului care a trecui, 
ziarul „Borba** amintește impor
tanța acordurilor comerciale, a 
vizitei delegației parlamentare iu
goslave in R.P.R. și a intensifi
cării schimburilor de diferite alte 
delegații.

Referindu-se la posibilitatea 
existenței unor puncte de vedere 
diferite într-o problemă sau alia, 
ziarul subliniază că aceasta nu 
caracterizează relațiile și nu in
fluențează îmbunătățirea genera
lă a relațiilor prietenești și lăr-

girea colaborării dintre cele două 
state vecine.

Popoarele Romlniei și Iugosla
viei, au tot interesul să dezvolte 
relațiile dintre ele și de aceea 
greutățile temporare nu le pot în
toarce de pe acest drum.

Popoarele Romlniei și Iugosla
viei sint legate nu numai printr-o 
frumoasă tradiție, â și prin lupta 
comună pentru construirea socia
lismului și prin devotamentul 
față de cauza păcii.

De asemenea ziarul „Politika**, 
consemnând acest eveniment scrie 
Intre altele:

In spiritul înfăptuirii hotărâri
lor conținute în aceste documente 
de bază, in anul care a trecut am. 
bele părți au întreprins acțiuni în 
direcția lărgiră relațiilor între 
cele două țări, întemeiate pe prin
cipiul colaborării în condiții de 
egalitate între țările socialiste.

Aproape că nu există dcmeniu 
în care să nu se fi făcut progre
se însemnate in anul ce s-a scurs, 
începi nd cu lărgirea relațiilor e- 
conomice, și pînă la colaborarea 
culturală și nenumăratele vizite 
a.e diferitelor delegații care con
tribuie la cunoașterea mai bună 
și la schimb de experiență. Con
tinuitatea in realizarea documen
telor romino-iugoslave este neîn
treruptă. indiferent de deosebiri
le în unele concepții ideologice, 
care nu au reprezentat o piedică 
pentru progresul relațiilor dintre 
cele două țări. Declarațiile celor 
mai Inalți conducători romini că 
relațiile cu Iugoslavia se dezvol
tă pe mai departe pe baza princi
piilor documentelor de la Bucu
rești și Brioni, se bucură de a- 
probarea opiniei publice iugo
slave.

Aceasta a făcui ca relațiile 
noastre In ultimul an de zile să 
fie pline de rod, ceea ce mulțu
mește ambele părțL Ele ne în
deamnă să găsim noi forme in 
colaborarea de viitor.

Congresul Consiliilor muncitorești din Iugoslavia 
a luat sfîrșit

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
După cum transmite Taniug, în 
după amiaza zilei de 27 iunie au 
continuat lucrările ședinței ple
nare a primului Congres al Con
siliilor muncitorești din Iugosla
via.

In cadrul ședinței au luat cu- 
vîntul delegații străini care au 
participat de la început la lucră
rile Congresului.

In numele delegației romîne, 
congresul a fost salutat de Gheor- 
ghe Apostol, președintele Consi-

liului Central al Sindicatelor din 
R.P.R.

Congresul Consiliilor muncito
rești din Iugoslavia a adoptat o 
rezoluție care sintetizează expe
riența Consiliilor muncitorești și 
trasează sarcinile cele mai impor
tante în legătură cu dezvoltarea 
activității acestora în întreprinde
rile economice din Iugoslavia.

Congresul a adoptat de aseme
nea o rezoluție în care se cere 
încetarea experiențelor nucleare.

In seara aceleiași zile, lucrările 
Congresului au luat sfîrșit.

Problema încetării experiențelor 
cu arma atomică a devenit cea mai acută 

problemă a zilei
LONDRA 27 (Agerpres). 

TASS transmite : După cum 
mai anunțat, în ședința din 
iunie a subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare a luat 
cuvîntul reprezentantul sovietic, 
V. A. Zorin. Reprezentantul so- 

(vietic a arătat că comunicarea 
; făcută de reprezentantul S.U.A., 
I Stassen, nu-i permite încă, din 
păcate, să-și facă o imagine cla
ră despre măsurile pe care Sta- 

. tele Unite le consideră posibile 
în vederea reducerii forțelor ar
mate în anumite etape. Această 
comunicare nu dă o imagine cla
ră deoarece una din problemele 
abordate de Stassen poate căpă
ta o mare importanță în funcție

■ de ce înțelege guvernul Statelor 
. Unite vorbind despre așa-zisele 
* ..condiții politice“ ale trecerii de
la o etapă la alta.

i Reprezentantul sovietic a amin- 
| tit declarația făcută de Stassen 
i la ședința din 20 iunie în care se 
spunea: „Sintem gata sâ preve
dem posibilitatea realizării rapi
de a unor niveluri atit de redu
se, dacă prima etapă a reducerii 
va fi efectuată cu succes și se va 
ține totodată seama de realizarea 
unui progres în direcția rezolvă
rii celor mai important probleme 
politice*.

In afară de aceasta, luind cu- 
yfatnl la 25 iunie, Stassen a a- 
mintit că trecerea de la o etapă 
la alta se poate efectua prin tra
tative care să se țină după fie
care etapă. Acest lucru, a con
tinuat reprezentantul sovietic, ne 
face sâ punem întrebarea: in ce 
fel propun Statele Unite să se 
fixeze cifrele pentru cele două e- 
tape — în afară de prima — care 
au fost amintite, și dacă aceste 
cifre vor să rămină valabile în 
ipoteza că după fiecare etapa de 
reducere a forțelor armate vor 
avea loc noi tratative? Ținînd 
însă seama de faptul că tratati
vele cu privire la prima etapă a 
reducerii forțelor armate și înar
mărilor durează de ani de zile, 
dacă vom stabili că pentru fie
care nouă etapă trebuie sâ ducem 
noi tratative, mă tem că nu nu
mai copiii noștri, dar nici nepoții

■ noștri nu vor ajunge să vadă în- 
; făptuite aceste trei etape de
ducere a forțelor armate.

i In această ordine de idei, 
I prezentantul sovietic a pus 
! prezentantului Statelor Unite 
mătoarele întrebări: ce condiții 
politice vor fi necesare pentru 
trecerea de la o cifră la alta în 
reducerea forțelor armate ? Des
pre ce tratative este vorba pen-

s-a
25

Cuvînlarea lui V. A. Zorin 
în subcomitetul Comisiei 
ONU. pentru dezarmare

re

re-
re-
ur-

tru trecerea de la o etapă Ia al
ta ? Și, în sfîrșit, care sînt ter
menii trecerii de la o etapă la 
alta pe care îi are în vedere gu
vernul Statelor Unite ?

Reprezentantul sovietic și-a ex
primat regretul că reprezentantul 
S.UA, Stassen, nu a clarificat 
încă problema înarmărilor si bu
getelor. ceea ce reprezintă o im
portantă parte integrantă a în
tregii probleme a reducerii forțe
lor armate și armamentelor cla
sice.

Totodată reprezentantul sovie
tic și-a exprimat regretul că Stas
sen a preferat să nu se ocupe 
deocamdată de propunerile făcu
te de guvernul sovietic în pro
blema încetării temporare a expe
riențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen. Problema încetării ex
periențelor a devenit cea mai acu
ta problemă a zilei și rezolvarea 
ei este cerută de majoritatea co
vârșitoare a țărilor și popoarelor.

Se creează o situație foarte ciu
dată : tind Uniunea Sovietică 
propune ca problema interzicerii 
armei atomice și cu hidrogen să 
fie rezolvată în ansamblu, ni se 
spune că cerem prea mult și că 
trebuie sâ progresăm cu pruden
ță șă treptat Acum, cînd propu
nem o măsură simplă care con
stituie un pas real spre rezolva
rea problemei interzicerii armei 
atomice și cu hidrogen, cînd pro
punem să se înceteze experiențe
le cu bombele atomice și cu hi
drogen. cel puțin pentru o peri
oadă, concomitent cu stabilirea 
unui control internațional cores
punzător, puterile occidentale stă
ruie ca aceasta problemă să fie 
condiționată de încetarea produc
ției materialelor fisionabile pen
tru scopuri militare. Cu alte cu
vinte. se propune ca problema 
încetării experiențelor să fie con
diționată de o problemă care nu 
va putea fi rezolvată tocmai din 
cauza poziției adoptate de pute
rile occidentale. Aceste cereri nu 
pot fi înțelese altfel decît ca o 
dorință de a complica și îngreuna 
rezolvarea problemei încetării ex
periențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen.

Referindu-se la declarația lui j 
---------------------------------------------- |

Moch că Franța nu se va considera 
legată de un acord privind înce
tarea experiențelor pe care le-ar 
încheia Statele Unite, U.R.S.S. 
și Anglia, V. A. Zorin a spus : 
Această poziție implică o primej
die serioasă și duce de fapt la a- 
mînarea rezolvării problemei în
cetării experiențelor cu arma a- 
tomică și cu hidrogen, după cum 
se spune, la calendele grecești.

Dacă Franța — după cum a 
declarat Moch — nu va accepta 
să înceteze experiențele înainte 
de a le efectua ea însăși pe a- 
ceeași poziție se pot situa și alte 
state. Acest lucru îl poate spune 
și Adenauer, îl pot declara gu
vernul Japoniei și alte guverne.

In aceste condiții consideră 
oare Moch că putem cădea de a- 
cord în privința încetării expe
riențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen, numai după ce toate 
statele își vor procura arma ato
mică și cu hidrogen, și că abia 
după aceasta va deveni posibilă 
adoptarea unei hotărîri cu privire 
la încetarea experiențelor ?

Nu este greu de văzut că de 
fapt Moch dă oricărui stat man
datul de a zădărnici acordul cu 
privire la încetarea experiențelor 
și pentru început, oricît de ciudat 
ar părea, își asumă el însuși a- 
cest mandat dubios.

In prezent, a declarat în conti
nuare V. A. Zorin, nu există nici 
o piedică în calea realizării unui 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor cu bombe atomice și 
cu hidrogen. Problema se pune 
fn felul următor: sînt oare de a- 
cord puterile occidentale și în 
primul rînd Statele Unite și An
glia, să se înțeleagă imediat a- 
supra sistării experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen pe 
o perioadă de 2—3 ani ? Aștep
tam răspunsul tuturor reprezen
tanților din subcomitet, și în pri
mul rînd al reprezentanților Sta
telor Unite și Angliei. Acest răs
puns îl așteaptă toate popoarele 
lumii care au adoptat la recenta 
sesiune de la Colombo a Consi
liului Mondial al Păcii, un apel 
înflăcărat către toate guvernele 
de a pune imediat capăt tuturor 
experiențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen.

Orice încercări de a complica 
rezolvarea acestei probleme prin 
diferite condiții vor fi apreciate 
de opinia publică internațională 
ca un refuz vădit de a colabora 
activ la rezolvarea problemei 
dezarmării și la luarea de măsuri 
practice care să pună capăt 
cursei înarmărilor și, în primul 
rînd, să înlăture primejdia unui 
război atomic. 1

înainte cu o luna
DE FESTIVAL

• După cum anunță ziarul 
„El Siglo**, din Chile a plecat 
spre Moscova primul grup de 
tineri care vor participa la cel 
de-al Vl-lea Festival al Tine
retului și Studenților. La Fe
stival vor participa peste 100 
de delegați chilieni. Delegația 
este condusă de ziaristul Or
lando Rodriguez. Din delegație 
fac parte muncitori, țărani, 
studenți, sportivi, ziariști, pro
fesori, medici, artiști.

• Tineretul cehoslovac va 
trimite la Festivalul de la 
Moscova o delegație compusă 
din peste 1.200 de persoane. 
Un număr de 280 de sportivi 
care fac parte din delegație 
se antrenează intens.

• La Festivalul Tineretului 
și Studenților de la Moscova 
va participa o delegație egip
teană alcătuită din 650 de per
soane. Delegația egipteană va 
prezenta în cadrul Festivalu
lui, un bogat program artistic.

• Fondul de solidaritate 
strîns de tineretul din R. Ce
hoslovacă pentru a da posibi
litate delegaților tineretului 
din țările capitaliste și depen
dente să participe anul acesta 
la cej de-al Vl-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Moscova, a de
pășit cifra de 6.500.000 co
roane. Pionierii și elevii din 
Cehoslovacia au strîns fonduri 
pentru a asigura tranzitul 
unui număr de trei trenuri

firin Cehoslovacia pînă la 
rontierele Uniunii Sovietice.
• în timpul celui de-al Vl-lea 

Festival al Tineretului și Stu
denților de la Moscova, pe 
lîngă Comitetul internațional 
de pregătire, într-unul din 
cele mai mari hoteluri din 
Moscova va funcționa Centrul 
de presă al Festivalului. Încă 
din luna aprilie au fost trimise 
invitații la aproximativ 500 a- 
gșnții ide presă și ziare din 70 
de țări. Printre primele orga-

* Primul grup de tineri 
chilieni au plecat spte 
Moscova * Importanta 
contribuite a tineretului 
dm R. Cehoslovacă la
tondul de solidaritate

* Marele interes pe caro 
l-a siîrnit Festivalul in

riudul ziariștilor de 
pretutindeni

ne de presă străine caro au 
răspuns la invitații se află zia
rul japonez , Akahata", ziarul 
sirian „Al Sarkha", „People 
Voice** din Noua Zeelandă, re
vista „Elle“-Franța, ziarul „Na- 
roden-Șport“-Bulgaria, ^Ciun
ge Tian Bao"-China, ,.Sud- 
deutsche Zeitung" R.F.G., pre
cum și organe de presă din 
Olanda, Romînia, Italia, Libia, 
Elveția, Anglia, Cehoslovacia, 
India și alte țări. Din S.U.A. 
și-au anunțat sosirea corespon
denți ai revistei „Life“, ziaru
lui „New York Times'* și ai 
Societății de radio și televi
ziune „Columbia Broadcasting 
System*.

Corespondenților străini Ii se 
vor înmîna legitimații și in
signe speciale caro Ie vor 
înlesni accesul Ia manifes
tările Festivalului. Dat fiind 
marele număr de manifes
tări — circa 403 pe zi — 
Centrul de presă va edita zil
nic un cuprinzător buletin de 
informații în limbile rusă, en
gleză, franceză, germană și va 
fi special deservit do peste 43 
de corespondenți speciali ai 
Centrului de presă. în ajutorul 
corespondenților străini va sta 
un mare grup de interprețî 
cunoscători hi limbilor popoare- 
re’or din Occident și Orient 
va funcționa un birou de de-. 
servire și de informații, oficiul 
de poștă, telegraf, telefon și 
(oto-telegraf, un laborator foto, 
chioșcuri speciale, cadouri, un 
restaurant, un bar, un punct 
sanitar etc. In prezent în ho
lul hotelului Moscova unde vor 
fi găzduiți majoritatea cores
pondenților străini se constru
iesc 12 cabine telefonice pen
tru convorbiri internaționale. 
Interesul stîmit de Festival 
în rîndul ziariștilor din toate 
țările lumii constituie o do
vadă în plus a marii popu
larități de care ,se bucură a- 
ceastă manifestare a păcii și

prieteniei.

I

SITUAȚIE ÎNCORDATĂ LA FRONTIERA 
SIRIANO-ISRAELIANĂ

— cesară m vederea unui complot j 
împotriva Siriei, al nărui plan a 
fost elaborat la recenta sesiune' 
de la Caraci a consiliului pactului 
de Ia Bagdad. Ziarul relevă de | 
asemenea că flota a 6-a americană 
a primit ordinul să fie gata să in
tervină în cazul izbucnirii unui 
conflict militar între Siria și Is- J 
rael. Ordinul precizează că flota ' 
americană trebuie să se îndrepte ; 
spre partea de răsărit a Mării Me- j 
diterane, în apropierea regiunii , 
eventualelor operațiuni militare.; 
Ziarul subliniază că flota ameri- i 
cană urmează să fie concentrată j 
în preajma orașului Beirut.
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BEIRUT 27 (Agerpres). 
presa libaneză 

_r__ intensificarea în
cordării Ia frontiera siriano-israe- 
iiană, provocată de pregătirile mi
litare ale Israelului.

Potrivit ziarului „Telegraph", 
după sosirea trupelor israeliene în 
zona demilitarizată dintre Siria 
și Israel în această regiune a în
ceput să se trimită rapid arma
ment.
. După cum anunță ziarul „As- 

Siasa", din ordinul puterilor occi
dentale Israelul întreprinde ac
țiuni^ provocatoare la frontiera si
riană pentru a crea atmosfera ne-

TASS transmite: 
relatează despre

Pretutindeni ia amploare mișcarea de protest împotriva perico
lului armei termo-nucleare. In fotografie: Demonstrație la 

Stockholm sub lozinca: ',,Să fie interzisă arma atomică**.
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40 ZILE DE LUPTAIN VALEA PADULUI
La capătul cîmpiel padane, 

între gurile Padului șl ultimele 
vestigii ale deltei venete, se în
tinde ținutul Poleșine, pămînt 
roditor, smuls mlaștinei și mă
rii printr-o muncă dusă timp de 
jumătate de secol, muncă ce 
mai continuă și astăzi.

Cît vezi cu ochii se întind cul
turi de sfeclă de zahăr, grîu, 
porumb și orez. Agricultura se 
practică, e drept, cu mijloace 
moderne, dar viața oamenilor a 
rămas tot grei șl mizeră. Abia 
în ultimul timp, datorită lupte
lor și manifestațiilor țărănești 
din această regiune a început 
să dispară „fenomenul** des în- 
tîlnit al sacagiilor care vindeau 
apa potabilă cu 10 lire litrul și 
în mică măsura tabloul mizeriei 
sutelor de familii care trăiau în 
colibe din paie și paiantă (acum 
cîțiva ani, într-o noapte de 
Crăciun, aceste familii au dat 
foc colibelor lor și s-au mutat 
cu forța în grajdurile de cără-. 
midă în care stăpînii pămînturi- 
lor țineau vitele).

80.000 de muncitori agricoli 
trăiesc pe aceste pămînturi, care 
sînt în cea mai mare parte pro
prietatea cîtorva latifundiari sau 
a societăților anonime care dețin 

^monopolul industriei de zahăr. 
Cea mai' arzătoare dorință a 
muncitorilor agricoli din P.olesi- 
ne este să intre în posesia pă- 
mîntului și să capete dreptul de 
a avea de 7 lucru (azi ei n-au 
de lucru decît circa 120 zile pe 
an).

Ultima grevă a muncitorilor 
agricoli din Polesine a durat 40 
de zile și ea s-a oprit doar în 
urma intervenției ministrului 
Muncii, printr-o încercare de 
conciliere. Greva, prin caracte
rul dramatic pe care l-a luat, 
prin episoadele sale de luptă, a 
atras atenția întregii țări.

Greva (organizată de trei or
ganizații sindicale: Confedera
ția Generală a Muncii, Confe-

derațla Italiană a Sindicatelor 
de Muncă și Uniunea Italiană a 
Muncii) a fost determinată de 
refuzul proprietarilor de a spori 
salariile cu 10 lire pe oră pen
tru muncitorii agricoli și cu 
2.000 lire pe lună pentru sala
riații permanenți. Dar revendi
carea in jurul căreia s-a dat 
lupta cea mai aprigă a fost 
reînnoirea contractelor de mun
că în scopul menținerii unei 
vechi cuceriri a muncitorilor 
polesinieni: clasificarea ferme
lor. Pentru a înțelege despre 
ce este vorba trebuie să ținem 
seama că fiecare proprietar care 
nu-și lucrează singur pămîntul 
este obligat să asigure de lucru 
unui anumit număr de munci
tori agricoli pentru o perioadă 
determinată; pe lîngă aceasta, 
în Polesine este încă în vigoa
re sistemul „coparticipației** în 
baza căruia zeci de mii de per
soane încheie angajamente cu 
proprietarii pentru cultivarea u- 
nei bucăți de pămînt cu sfeclă, 
primind în schimb 35 la sută 
din producție. Prin „clasificarea 
fermelor** se înțelege obligati
vitatea proprietarului de a de
clara la începutul anului agri
col ce culturi intenționează să 
facă pentru a da astfel posibi
litatea organizațiilor sindicale 
să stabilească numărul munci
torilor agricoli pe care fiecare 
proprietar va trebui să-i anga
jeze și cîte cote de coparticipa
re vor ft distribuite. Or, pro
prietarii de pămînt refuză să 
facă aceste declarații deoarece 
ei vor să reducă numărul mun
citorilor cărora trebuie să le 
dea de lucru și angajamentele 
de coparticipație ; această atitu
dine a proprietarilor echiva
lează în fapt cu condamnarea 
la foame a proletariatului agri
col din Polesine.

Din aceasta rezultă caracterul 
dramatic pe care l-a luat re
centa luptă grevistă a muncito-

rilor agricoli din Polesine. Mun
citorii, salariații și dijmașii au 
lăsat lucrul cu riscul de a-și 
pierde chiar și codrul de pîine.

Muncitorii și familiile lor stră- 
băteau drumurile din Polesine, 
de la o fermă la alta, pentru 
a împiedica angajarea spărgă
torilor de grevă. Nici în zilele 
de sărbătoare lupta n-a încetat. 
In piețele din Stienta, Porto 
Tolle, Contarina etc. se puteau 
vedea în diminețile zilelor de 
sărbătoare zeci de tineri și ti
nere, muncitori agricoli, care 
strigau copiilor fercheși ai pro
prietarilor ce mergeau la bise
rică : „Haina ta e făcută cu 
sudoarea noastră; de asemenea 
automobilul tatălui tău și blana 
mamei tale. Și acum tatăl tău 
vrea să ne răpească chiar și 
pîinea, refuzînd să ne dea 10 li
re în plus pentru o oră de 
muncă. E cumva scris în E- 
vanghelie că pămîntul pe care 
noi îl muncim este al tatălui 
tău ?“. Iar cînd soția proprieta
rului ieșea pe stradă i se stri
ga : „Din cauza ta și a soțului 
tău, în casa mea se mănîncă 
iarbă și rădăcini4*.

în urma acțiunilor greviștilor, 
proprietarii agricoli au fost o- 
bligați, rînd pe rînd, să cedeze 
și să accepte cererile juste ale 
organizațiilor sindicale. In 
timp ce se desfășurau tratative
le, o mare mulțime de munci
tori așteptau în fața sediilor 
comunale; acolo se întruniseră 
pentru tratative toate forurile 
administrative, preoții, organi
zatorii sindicali și proprietarii, 
încetul cu încetul rezistența 
proprietarilor a fost înîrîntă și 
fiecare succes era folosit de 
greviști pentru a ajuta pe al ți 
tovarăși de-ai lor să obțină sa
tisfacerea revendicărilor lor. 
Astfel, cînd s-a semnat acordul 
de reluare a lucrului cu cultiva
torii de orez, cotele pe care 
muncitorii le-au obținut le-au

trimis imediat tovarășilor care 
continuau greva și aveau nevoie 
de hrană. Este unul din exem
plele de solidaritate proletară a 
muncitorilor acestei regiuni.

In fața unei asemenea situa
ții, o parte din proprietari a în
ceput să amenințe pe cei care 
au încheiat acorduri. Ei au mers 
pînă acolo incit au dat foc ca
selor acestora, așa cum s-a tn- 
timplat la Castelguglielmo. Ță
ranii au reacționat atunci cu 
promptitudine stingind focul.

Văzîndu-se sfrînși cu ușa, 
proprietarii au chemat în aju
tor pentru a sparge greva, 
masive unități de poliție. Cu 
toate acestea, greviștii din Po-
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0 nouă încercare a S.U.A. 
de amestec în treburile 

interne ale R. P. Ungare
WASHINGTON 27 (Agerpres). 

TASS transmite: La 26 iunie 
Camera reprezentanților și Sena
tul S.U.A. au adoptat o rezoluție 
care aprobă de fapt activitatea 
„Comitetului special- al Adunării 
Generale a O.N.U. în așa numita 
problemă ungară și care se pro
nunță pentru convocarea imediat 
a unei sesiuni speciale a Adunării 
Generale pentru discutarea „pro
blemei ungare-.

Această măsură a cercurilor 
guvernante ale S.U.A., care au 
participat activ la pregătirea și 
înfăptuirea rebeliunii contrarevo
luționare din Ungaria, dovedește 
încercările încăpățînate ale ace
stor cercuri de a intensifica a- 
mestecul în treburile interne ale 
Republicii Populare Ungare și

Bombele „curate** oferă vreo garanție ?
WASHINGTON 27 (Agerpres). 

După cum s-a anunțat, președin
tele Eisenhower a vorbit printre 
altele la conferința sa săptămînală 
de presă de problema dezarmării. 

Expunînd poziția S.U.A. în ce 
privește încetarea experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen, pre
ședintele a declarat, contrar celor 

I spuse la ultima conferință de pre
să, că S.UA. au făcut deja pro- 

j puneri care prevăd încetarea ex- 
î periențelor pe un anumit termen 
’ ca parte integrantă a așa numitu- 
i lui prim pas în acțiunea de de
zarmare. Acest pas, a spus în con
tinuare președintele, include de a- 
semenea un acord cu privire la în
cetarea producției de materiale a- 
tomice în scopuri militare, o anu
mită reducere inițială a armamen
tului clasic și, desigur, un sistem 
de inspecție și de control. După 
cum a spus președintele problema 
încetării experiențelor are și un 
alt aspect. Ea este legată de fap
tul că în prezent o serie de oa
meni de știința din S.U.A. ar pro
duce așa-numita bombă „curată*1 
(adică cu radioactivitate scăzută). 
Acești oameni de știință, a spus 
în continuare Eisenhower, îmi 
spun : Dați-ne posibilitate să con
tinuăm activitatea noastră timp de 
4—5 ani și vom obține o bombă 
absolut curată.

Potrivit spuselor lui Eisenhower, 
acești oameni de știință afirmă ca 
experiențele cu arma termonuclea
ră ar fi necesare pentru folosirea 
pe viitor a materialelor fisionabile 
în scopuri pașnice (?!)• Eisenhower 
a pretins că S.U.A. își asumă oa
recum riscul de a se trezi într-o

situație dezavantajoasă tratînd pro
blema încetării experiențelor. To
tuși, a declarat el, ținînd seama 
de factorul psihologic, și anume de 
teama generală în legătură cu 
continuarea experiențelor sîntem 
de părere că trebuie să mergem 
înainte în tratativele cu privire 
la această problemă și nu avem 
nici o intenție de a da înapoi de 
pe pozițiile noastre.

După cum rezultă din întrebă
rile care au fost puse în continua
re președintelui, corespondenții au 
rămas nesatisfăcuți de „argumen- 
tele“ în legătură cu necesitatea 
continuării experiențelor pentru ob
ținerea așa-numitelor bombe „cu
rate0. Eisenhower a fost întrebat 
ce înțelege el prin bombă „cura
tă0 și ce garanții există că într-un 
viitor război nu vor fi folosite și 
bombe „murdare0. Răspunzînd la 
această întrebare președintele nu 
a putut de fapt să găsească vreun 
argument convingător pentru a do
vedi securitatea relativă a bombe
lor „curate*4. El a pretins că a- 
ceste bombe dau posibilitatea de 
a se limita regiunea distrugerilor 
numai la obiectivul propus.

Președintele a pretins în conti
nuare că dezarmarea trebuie să 
progreseze cu pași mici, probabil 
foarte mici, și că el nu știe deo
camdată precis care va fi carac
terul acestor pași.

Răspunzînd la întrebările privind 
situația internă a țării, Eisenho
wer a recunoscut existența primej
diei inflației și a vorbit cu îngri
jorare despre creșterea rapidă a 
prețurilor care s-a observat în ul
tima lună.

Conferința 
pe întreaga 

Ungarie a P.M.S.U.
BUDAPESTA 27 (Agerpres).— 

La Budapesta in clădirea parla
mentului s-a deschis conferința 
pe întreaga Ungarie a Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Conferința a fost desch.să de 
Ferenc Miinnich, membru al Co
mitetului Executiv al P.M.S.U. A- 
poi a fost aleasă Comisia de va
lidare și a fost aprobată urmă
toarea ordine de zi: raportul de 
activitate al Comitetului Central 
provizoriu al P.M.S.U. (raportor 
Jănos Kâdăr), propuneri pe mar
ginea statutului partidului (ra
portor Gyorgy Marosan), prob e- 
me organizatorice (raportor M k- 
los Somogyi).

La primul punct raportul a 
fost prezentat de Jănos Kădăr, 
președintele Comitetului Central 
provizoriu al P.M.S.U.

Conferința a ascultat apoi ra
portul lui Gyorgy Marosan cu 
privire la propunerile la statutul 
partidului.
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O revistă americană despre creșterea 
costului vieții în S.U.A.

NEW YORK 27 (Agerpres). - 
Revista americană „United Sta
tes News and World Report** a 
publicat un articol în care citează 
date privind scăderea salariului 
real al muncitorilor americani și 
creșterea scumpetei în S.U.A. in 
ultimele 12 luni. Revista subli
niază că anul trecut costul vie
ții a crescut în S.U.A. cu aproa
pe 4 la sută și că „în ultimele 
luni persoanelor care trăiesc din 
salariu le-a fost tot mai greu să 
facă față creșterii continue a 
prețurilor**.

Potrivit relatărilor revistei, în 
numeroase ramuri industriale sa
lariul real al muncitorilor s-a 
redus. Cea mai mare scădere a 
salariului a avut loc în industria 
tutunului — 4,8 la sută, în indus
tria de mobilă — 3,7 la sută,- 
constructoare de mașini — 2,6 
la sută etc.

„United States News and 
World Report** recunoaște că in 
prezent „nu există nici un indi
ciu care să arate că tendința 
spre creșterea costului vieții va 
înceta**.

„In măsura în care costul vie-

Iii va continua să crească, buge
tul unui număr tot mal mare de 
familii va descrește tot mai 
mult".

Ordinea de zi 
a plenarei C.C. al P.C.F.

PARIS 27 .-(Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „L’Humanite*1 
în zilele de 4 și 5 iulie în subur
bia pariziană Ivry va avea loo 
plenara C.C. al Partidului Comu
nist Francez. In cadrul plenarei 
vor fi examinate trei probleme:

1) Lupta pentru pace și contri
buția comuniștilor la întărirea 
mișcării partizanilor păcii (raportor 
Andre Souguiere);

2) Pregătirea și creșterea cadre
lor de partid (raportor Guy Du- 
colone);

3) Dările de seamă ale delega
țiilor P.C. Francez care au dus 
tratative cu reprezentanții partide
lor muncitorești și comuniste din 
alte țări.

VARȘOVIA. La Varșovia s-au- 
încheiat lucrările celei de-a VI-a 
conferințe de dare de seamă și a- 
legeri a organizației Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez din 
Varșovia care a durat trei zile. 
La conferință a rostit o cuvtnta- 
re Wladislaw Gomulka, prim-se
cret ar al C.C. al P.M.U.P.

BONN. După cum transmite a- 
genția D.P.A., Uniunea intelec
tualilor din Germania occidentală 
a adresat Bundestagului o 
soare de protest împotriva 
mării Bundeswehrului cu 
atomică.

MOSCOVA. La 27 iunie 
început concertele la palatul 
Sporturilor al stadionului central 
„V. I. Lenin** orchestra romînă 
de jazz simfonic „București**, con
dusă de Sergiu Malagamba.

LONDRA. La Londra au luat 
sfîrșit tratativele dintre Ministe-

scri- 
înar- 
arma

șf-a

rul Coloniilor al Marii Britanii 
și delegația populației din Nige
ria. Cererea poporului nigerian 
de a i se acorda independența în 
1959 a fost respinsă de guvernul 
britanic după tratative care au 
durat 33 de zile.

PARIS. Ministrul Apărării Na
ționale al Franței, Andre Mor ice, 
a declarat corespondentului a- 
genției France Presse că o parte 
din trupele franceze din Tunisia 
vor fi transportate în Algeria 
pentru a întări efectivele militare 
care continuă războiul împotriva 
patrioților algerieni,

TOKIO. La baza aeriană ame
ricană. Tachikawa a avut loc o 
puterfiică manifestație de protest 
a locuitorilor din împrejurimi îm
potriva proiectatei măriri a aces
tei baze prin confiscarea pămîn- 
turilor lor. Manifestanții scandau; 
„Yankei, cărați-vă acasă l“.
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