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însuflețite manifestări ale coeziunii
și unității partidului

Activul comitetelor raionale și orășenești de partid 
dezbate hotarîrile Plenarei C.C. al P.M.R. —

, După ședințele comune ale comitetelor regionale șl ale comitetelor orășenești de partid din 
reședințele de regiune, în întreaga țară se desfășoară adunări ale activului comitetelor raionale 
ki orășenești de partid, in cadrul cărora sint luate in dezbatere hotăririle recentei Plenare a C.C. al 
P.M.R. Astfel, în Capitală, au avut loc asemenea adunări în raioanele Lenin, 23 Âugust, Gh. Gheor- 
ghlu-Deț, Grivlța Roșie, Stalin și Tudor Vladimirescu.

După ce s-a dat citire Dării de seamă a Biroului Politic, prezentate de tov. Gheorghe Gheor- 
jțhlu-Dej la Plenara C.C. cu privire la activitatea Partidului Muncitoresc Romîn în legătură cu sar
cinile trasate de Congresul al ll-lea al P.M.R. șl concluziile care se desprind din evenimentele inter
naționale și din activitatea partidelor comuniste și muncitorești în lumina învățămintelor celui de-al 
XX-lea Congres al P.C.U.S. — au început discuțiile, la care au participat numeroși tovarăși. Din 
partea comitetelor regionale de partid au participat și au luat cuvîntul la aceste adunări secretari 
ți membri ai birourilor comitetelor regionale. La unele adunări au luat parte membri ai C.C. al 
P.M.R. In cuvîntul lor, activiști din organele locale de conducere de partid, secretari ai organiza
țiilor de bază și membri ai birourilor organizațiilor de bază, activiști de partid din aparatul de stat 
șl economic au aprobat cu hotărîre și multă însuflețire documentele Plenarei din 28—29 iunie și 
1—3 iulie a Comitetului Central al P.M.R. Ădunările activului comitetelor raionale și orășenești de 
partid s-au încheiat prin adoptarea în unanimitate a unor hotăriri exprimind voința fermă a tuturor 
participanților de a-și spori eforturile in lupta pentru întărirea continuă a partidului, a unității 
pale, pentru aplicarea în viață a politicii partidului de construire a socialismului și apărare a păcii.
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Către Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

Către Consiliul de Miniștri
al Republicii Populare Romîne

Dragi tovarăși,

Comitetul regional de partid și Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular regional Constanța, 
transmit C.C. al P.M.R. și Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne un fierbinte salut și raportează 
că agricultura regiunii noastre a fost complect 
cooperativizată cu un an și jumătate înainte de 
termenul stabilit.

Obținerea acestui important succes exprimă, fără 
putință de tăgadă, justețea liniei marxist-leniniste 
a partidului nostru, exprimă faptul că masele de 
țărani muncitori urmează cu încredere politica par. 
fidului de transformare socialistă a agriculturii.

Comitetul regional de partid și comitetul exe
cutiv al sfatului popular regional, împreună cu toți 
oameni: muncii, apreciază că nu s-ar fi putut do- 
bîndi aceste mărețe realizări fără ajutorul perma
nent și plin de grijă al conducerii partidului și gu
vernului nostru. De aceea în numele oamenilor 
muncii din regiunea Constanța, exprimăm calde 
mulțumiri și recunoștință pentru ajutorul perma
nent care ni s-a acordat.

Organizației regionale de partid Constanța, ca 
și tuturor celor ce muncesc, le este cunoscut ma
rele efort pe care C.C. al P.M.R. și Consiliul de 
Minișlri al Republicii Populare Romîne l-au fă
cut pentru a crea baza tehnico-materială necesară 
muncii de cooperativizare a agriculturii. Astăzi în 
Dobrogea există 33 S.M.T. Ele posedă un puternic 
parc de mașini și tractoare care pot deservi în 
bune ccndițiuni gospodăriile agricole colective și 
în cea mai mare măsură întovărășirile agricole. 
Întreaga agricultură a regiunii a fost înzestrată 
cu peste 4.480 tractoare fizice și cu multe mii de 
alte mașini. Ele au ușurat munca țăranilor munci
tori. Cu ajutorul lor se smulge pămîntului rod din 
ce în ce mai bogat.

Aplicînd cu consecvență îndrumările C.C. al 
P.M.R., comitetul regional de partid și comitetul 

' executiv al sfatului popular regional au reușit să 
mobilizeze în munca de convingere a țăranilor 
muncitori pentru a păși pe făgașul socialismului 
zeci de mii de membri de partid și oameni ai mun
cii fără de partid. Numai în perioada de la cel 
de-al 11-lea Congres al partidului și pînă astăzi 
peste 20.000 de comuniști, deputați ai sfaturilor 
populare, membri ai organizațiilor U.T.M., delegate 
ale femeilor și mai ales țărani colectiviști, înto
vărășiți fruntași, mecanizatori din S.M.T. și G.A.S., 
au muncit cu mult devotament și abnegație. La 
baza întreșii activități au stat puterea de convin
gere a exemplului personal și respectarea libe
rului consimțămînt. Munca desfășurată în regiu
nea noastră, confirmă încă odată faptul că atunci 
cînd teoria marxist leninistă este însușită de mase 
ea devine o forță capabilă să determine obținerea 
de succese în munca și lupta de construire a noii 
societăți, societatea socialistă.

Astăzi, pe ogoarele dobrogene muncesc înfrățiți 
șl uniți în marea familie a gospodăriilor agricole 
colective, sau a întovărășirilor agricole, zeci de 
mii dc țărani muncitori: romîni, ruși, ucraineni, 
tătari, turci etc. Ei sînt animați de un singur țel: 
să lupte și să asigure întărirea și înflorirea patriei 
lor comune, Republica Populară Romînă, să-și fău
rească un viitor fericit lor și copiilor lor.

Cele peste 95.000 familii de țărani muncitori din 
regiunea noastră sînt unite în 328 G.A.C. și 339 
întovărășiri agricole și posedă împreună 556.000 
ha. Gospodăriile agricole colectiv? cuprind 55% 
din numărul țăranilor muncitori din regiune și

61,50% din terenul cooperativizat. Socialismul a 
cucerit poziții puternice în satele regiunii, el se în
tărește și se dezvoltă cu succes.

Transformarea socialistă a agriculturii regiunii 
noastre aduce cu sine bună stare și belșug, de
termină creșterea conștiinței politice a țăranilor 
muncitori, le dezvoltă încrederea nețărmurită în 
viitorul socialist al patriei noastre.

Plin de realizări este drumul parcurs de țărăni
mea noastră muncitoare în anii puterii populare. 
Țăranii muncitori din Dobrogea își aduc aminte cu 
indignare și ură de trecutul burghezo-moșieresc, 
de domnia moșierilor și a chiaburilor.

Pe acele timpuri mizeria și bolile, neștiința de 
carte și lucrarea înapoiată a pămîntului însoțeau 
viata și munca țăranilor muncitori. Ei știu în 
aceiași timp însă, ce le-a adus regimul democrat- 
popular, ei sînt conștienți că astăzi mun
cesc și trăiesc mai bine, teama zilei de mîine 
nu mai însoțește viața șl munca lor. De aceea ei 
luptă pentru consolidarea cuceririlor lor revoluțio
nare. pentru întărirea temeliei de neclintit a regi
mului nostru democrat-popular — alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare. Ei înțeleg 
necesitatea întăririi în primul rînd a bazei econo
mice a acestei alianțe — schimbul de mărfuri între 
oraș și sat. — De aceea numai în cursul acestui 
an gospodăriile agricole colective și întovărășirile 
agricole au contractat pînă în prezent pentru a 
livra statului peste 29.700 tone grîu, peste 36.800 
tone porumb, peste 7.800 tone floarea-soarelui și 
alte produse.

Comitetul regional de partid și comitetul exe
cutiv al sfatului popular regional sînt conștiente 
că după îndeplinirea acestei mari sarcini, altele 
tot alit de însemnate le stau în față. înainte de 
țoale trebuie asigurată consolidarea succeselor ob
ținute, trebuie desfășurata o muncă serioasă pentru 
întărirea gospodăriilor agricole colective și a înto
vărășirilor agricole.

De aceea considerăm necesar să ajutăm în con
tinuare și cu multă grijă gospodăriile agricole co
lective și întovărășirile agricole, să se dezvolte mai 
departe în raport cu particularitățile fiecăreia, să 
devină într-un timp scurt mari producătoare de 
produse cerealiere și animale, să le ajutăm să-și 
organizeze mai bine munca, să se respecte cu stric
tețe prevederile statutare.

întovărășirile agricole vor fi ajutate să-și creeze 
și să-și dezvolte fondul obștesc, să-și organizeze 
munca pe brigăzi și echipe, să efectueze toate lu
crările în comun. Vom desfășura în continuare 
munca de convingere a întovărășiților pentru tre
cerea lor spre gospodăria agricolă colectivă.

Comitetul regional de partid este convins că ob
ținerea de noi succese va fi posibilă numai pe baza 
creșterii continue a muncii de partid. De aceea va 
lupta neabătut pentru continua întărire a unității 
partidului, pentru aplicarea și respectarea nor
melor leniniste ale vieții interne de partid, pentru 
întărirea democrației interne și a disciplinei de 
partid, pentru ridicarea rolului de conducător al 
organelor și organizațiilor de partid în toate do
meniile vieții de stat, economice și culturale.

Sub conducerea încercată a C.C. al P.M.R. și 
strîr.s uniți în jurul său, trăgînd învăță
mintele din documentele Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 28—29 iunie șl 1—3 iulie 1957, sîntem 
siguri că vom obține noi succese în toate dome
niile construcției socialiste, contribuind astfel la 
întărirea patriei noastre dragi — Republica Popu
lară Romînă — la consolidarea și apărarea păcii.

In acea zi era duminică.
Tinerii programaseră o ex

cursie sus, la Crestele Albe, 
cînd instructorul comitetului 
regional U.T.M., Florea Iancu, 
care trecuse pe la raionul Baia 
de Aramă, veni pe aici să 
stea de vorbă cu tinerii din 
comuna Călugăreai.

în cîteva ore era sus, laolaltă 
cu ceilalți tineri.

Pipăind stîncile, prin minte 
îi trecu un gînd: „piatra asta 
nu este o piatră oarecare; din 
ea se poate fabrica var".

Discută cu secretarul comi
tetului organizației de bază 
U.T.M. și acesta îi confirmă 
părerea.

— Voi nu puteți face var £ 
•— întrebă instructorul.

— N-am încercat.
— Dar piatra asta ar putea 

aduce multe foloase. Ce-ar fi 
dacă, prin muncă voluntară, 
ați face totuși acest lucru P

Cu o săptămînă mai tîrziu, 
după ce părerea a fost discu
tată într-o adunare de U.T.M. 
deschisă, devenind astfel hotă- 
rîre, 84 de tineri au pornit din 
plin să valorifice importanta 
materie primă.

De pe muntele Cornetul, de 
la Crestele Albe, coboară, 
scîrțîind sub greutatea pietrei, 
care trase de boi.

Piatra asta, pentru a ajunge 
var, va trebui arsă.

Credeți că lemnele au fost 
o problemă ? Nu. Conducerea 
I.F.E.T.-ului Baia de Aramă 
s-a declarat foarte mulțumită 
că tinerii vor curăți de uscă
turi parchetiil Capra,

Apoi zi și noapte focul a 
fost întreținut, pînă cînd piatra 
a devenit folositoare omului.

Cei" de la I.F.E.T. s-au 
mirat. Intr-adevăr, varul era 
de cea mai bună calitate. Iar.

dacă lucrurile se prezentau 
așa, de ce nu l-ar fi cumpărat 
ei ? De ce să aducă var din 
alte părți pentru construirea 
blocurilor muncitorilor fore
stieri, cînd acesta se afla la doi 
pași, era bun, și vîndut ieftin

Și tinerii s-au bucurat.
Cele 20 de tone de var fa

bricate de ei le-au valorificat 
ușor.

Apoi au construit încă două 
varnițe, cu o capacitate de 50 
de tone.

Multe laude merită Ion și 
Iacob Nicolescu, Ion Corban, 
Ionică Blaj și alții.

Dar iată că inițiativa aceasta 
nu rămîne pe loc.

Activiștii din cadrul aceluiași 
raion au dus-o cu ei prin co
munele Motru, Sec, Tismana. 
Ihcă 150 tone de var sînt gata.

La comitetul regional U.T.M. 
tovarășul Iancu Florea a cerut 
să fie trimis și în alte raioane 
de munte, pentru a împărtăși 
succesele tinerilor din raionul 
Baia de Aramă. Dorința i-a fost 
îndeplinită.

Și la Vălari, în raionul Tg. 
Jiu, tinerii au deschis acum 
două varnițe.

In raionul Novaci, instructo
rul regional U.T.M. Jan Cîrstea 
a extins și el inițiativa în mai 
multe comune. 500 tone de var 
vor fi gata pînă în august, iar 
suma provenită prin valorifica
rea lui va fi depusă în contul 
celui de-al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Moscova.

Iată cite foloase aduce o ex
cursie, un ochi atent și o minte 
de gospodar

I. TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteli 

tineretului" pentru 
regiunea Craiova

Primirea ambasadorului 
R. P. D. Coreene 
de către Ministrul 
Afacerilor Externe

Imagine 
sezon: Un colț 
pitoresc al Tuș- 
nadului.

Foto: AGERPRES

In numele Comitetului 
Regional P.M.R. Constanța 

Prim-secretar,

Vasile Vilcu

In numele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular Regional Constanța 

Președinte,

Tudose Vailliu

a.c., ministrul 
Grigore Preo- 

r____ ... audiență pe
ambasadorul extraordinar șl ple
nipotențiar al R.P.D. Coreene în 
Republica Populară Romînă, Kim 
Ven Zik.

Simbătă 6 iulie 
Afacerilor Externe, 
teasa, a primit în
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Dc cc mai sini tractoare jlcsialțatc
IAȘI (de la corespondentul no

stru). — O vorbă din bătrîni zice 
că omul gospodar își face iarna 
car și vara sanie. Simplificînd 
puțin proverbul, ași zice că omul 
gospodar își pune iarna roți la car 
și vara tălpici la sanie. Asta în 
cazul cînd omul are car ori sanie. 
Dar dacă are tractoare, ce face ? 
Dilemă. Cu toate astea U.T.O.S.- 
urile Trustului regional Gostat-lași 
puteau să aibă cauciucuri pentru 
roțile din față. Conducerea trustu
lui avea de altfel indicații precise 
unde se găsesc. încă era zăpadă 
cînd delegații trustului au început 
colinda pentru „căutarea" cauciucu
rilor. S-au dus la baza 6 lași — 
indicată pe repartiție.

— Noi nu avem asemenea 
cauciucuri, dar vă îndrumăm la 
baza 7 Bacău. Și apoi, cerealele 
abia prind să crească, ce vă gră
biți așa ?

De la Iași pînă la Bacău nu-i 
cine știe ce cale.

— Nici noi nu avem, dar vă în
drumăm la baza 1 București.

— Nici la noi nu sînt, dar nu 
disperați; să vedem ce răspunde 
M misterul.

Trustul regional

a disperat. Probabil însă că 
au fost bine ascunse cauciu
curile de vreme ce au tre
buit să fie căutate o primăvară 
întreagă și o bucată din vară.

a urmă, unde credeți că auGostat-Iași

fost găsite ? La Victoria, da, la 
Victoria la fabrica de cauciuc. Intre 
timp cerealele nu numai că au 
crescut dar orzul a și fost pus 
frumos în clăi (în unele locuri se 
treeră chiar), iar seceratul griului 
este în toi. Apoi mai este de arat, 
mai sînt și alte munci care nece
sită tractoare. Trustul, deși cu în- 
tîrziere, a reușit să-și aducă singur 
cauciucurile cu pricina pentru 1'25 
de tractoare. 12 tractoare însă și 
acum se odihnesc fără cauciucuri 
pe la diferite gospodării de stat. 
Numărul lor nu este așa mare, 
firește, dar acum cînd pentru 
soarta recoltei este hotărîtoare 
fiecare clipă, fiecare ceas, știm că 
aceste tractoare înseamnă mult 
pentru respectivele gospodării de 
stat. Pentru situația aceasta con
damnabilă sînt răspunzători „ne
vinovății* tovarăși de la bazele 
pomenite, în frunte cu cei din 
departamentul respectiv al Mini
sterului agriculturii și silviculturii.

pîine

nwi continente
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Duminică 7 iulie 1957

ARBORELE de

Printre mirajele copilăriei, de 
neuitat îmi este acela al fabuloșii- i 
lui copac de pîine, de departe, din i 
țările calde. Fericiți trebuiau să j 
fie băștinașii aceia îmbrăcați în i 
fuste de frunze, care n-aveau de- , 
cît să scuture crengile în ritmul ; 
tam-tam-ului. Cît de bine o du- i 
ceau ei pe lîngă țăranul romîn, . 
coșcovit de mălaiul rînced...

Cu atît mai amețiți de legenda . 
acestui pom miagic trebuie să fi fost i 
copiii din generația imediat urmă
toare nouă, flămînzi în foamea 
sfîrșitului de război și cărora, de 
peste ocean, li se oferea doar fă
ină de mătură. De ce nu crește 
și la noi în ogradă arborele ace
la ? — s-or fi întrebat ei adesea, 
ascultîndu-și mațele în recreația de 
după ora de geografie.

Iluzia fericirii exotice a risipit-o 
abia tinerețea. Oameni crescuți la 
ecuator ne priveau mirați și spu
neau prin tălmaci: „Noi credeam 
că ai voștri erau mai sătui. Nu 
trăiesc ei sub meri și sub peri ?!"

Dar iată că învățînd, răsădind și 
clădind, am aflat că arborele de 
pîine poaie într-adevăr hrăni ome
nirea. La capetele crengilor lui pot 
crește pîini mari și rumene, moi 
fierturi de orez, plăcinte de manio- 
ca „tortâlleras" din porumb roșu. 
O nouă știință, care răspunde și 
la problemele agronomiei ca și la 
ale istoriei, ne învață că aceasta 
depinde de sol. Nu însă de com
poziția lui chimică sau minerală. 
Nici de umiditatea lui. Și nici de 
climă. In junglele Africii, luxurian
te de vegetație, băștinașii se pot 
stinge, și se și sting, de foame. In 
luncile Amazonului, din două recol
te pe an, lucrătorul pămîntului nu 
e niciodată sătul. Micul fermier 
din valea Tenesee a Statelor Uni
te, cea mai irigată din lume, tră
iește cu atît mai restrîns cu cît dă 
o producție mai mare.

Boababul poate salva de subali- 
mentație, poate hrăni și chiar în
destula pe oamenii cei mulți și tru
ditori numai dacă crește pe un sol 
care le aparține.

Cea mai uriașă demonstrație a

vitalității arborelui ptinii ne-a apă
rut a fi în anii aceștia desțeleni
rea imenselor stepe din Kazahstan 
și Altai. Sufletul tineretului nostru, 
receptiv la romantism și hărnicie, 
a tresăltat ca la evocarea con
strucției Comsomolskului pe Amur 
aflînd acum felul în care tovarășii 
săi comsomoliști, părăsind orașe și 
uzine, au făptuit un adevărat 
„descălecat" în mijlocul pămîntu- 
rilor virgine. Am ascultat înfiorați 
cum acești tineri cu școală medie, 
trăiți în blocurile marilor metropo-
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(Spre al VI-lea Festival)
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le, primeau cu aclamații sfatul de 
a-și clădi acolo căsuțe de pămînt, 
„răcoroase vara, călduroase iarna* 
și cum fetele și băieții abia ieșiți 
din anii adolescenței ascultau pri- 
vindu-se in ochi poeața de a prin
de rădăcini acolo, aducînd pe lume 
copii.

Ne amintim faimosul marș spre 
Vestul sălbatec al pionierilor ame
ricani.

Cea mal reușită expediție pentru

cucerirea spațiilor rămîne în istorie 
ca un amestec de superb curaj si 
crimă brutală, în care domnește 
morala singuraticului căutător de 
aur și în care dreptatea, femeia, 
pămîntul — prețuiesc cît un glonț 
de pistol tras la timp.

Cucerirea de azi, a Estului ne
umblat, de către tineretul sovietio 
— iată cu totul altceva : cucerirea

FILIP CERBU

Pentru expoziția 
de la Moscova

La Muzeul de Artă al R.P.R. au 
avut loc discuții și trierea lu
crărilor de artă plastică ce vor 
reprezenta țara noastră în cadrul 
Expoziției Internaționale de artă 
plastică organizată la Moscova 
cu prilejul Festivalului.

In momentul de față, 40 de lu
crări de pictură, 28 lucrări de 
sculptură și 39 lucrări de grafică, 
realizate de tineri artiști din țara 
noastră, ambalate cu grijă, sînt 
gata de plecare la Moscova. Au 
fost selecționate pentru Expoziția 
Internațională lucrările care au 
obținut premii la recentul Con
curs național de artă plastică.

Cele mai valoroase lucrări pre
zentate de tineri artiști plastici 
din numeroase țări în cadrul Ex
poziției de la Moscova vor fi 
distinse cu premii de un juriu in
ternațional

Atențiune, elevii
Printr-un ordin al Ministerului 

Invățămîntului și Culturii s-a sta
bilit recent structura anului șco
lar la unitățile din rețeaua învă- 
țămîntului de cultură generală — 
cursuri de zi și serale — precum 
și la școlile pedagogice.

La unitățile școlare din rețeaua 
învățămîntului dc cultură gene
rală — cursuri de zi și serale 
pentru tinerelul muncitoresc — 
precum și Ia școlile pedagogice,’ 
anul școlar 1957/1958 va începe 
la 15 septembrie. El se va împărți 
în trei trimestre după cum ur
mează :

— trimestrul I care începe 
15 septembrie și durează pînă
7 decembrie inclusiv;

— trimestrul II care începe
8 decembrie și durează pînă la 28 
februarie inclusiv;

— trimestrul III care începe la 
1 martie și. durează pînă la 30 
mai inclusiv.

Sesiunile examenelor de absol
vire vor avea loc între 5—15 iu
nie și între 5—12 septembrie, iar 
sesiunile examenelor de maturi
tate sau a examenelor de stat (la 
școlile pedagogice) între 10—25 
iunie și între 4—14 septembrie. 
Sesiunea examenelor de corigen
ță și de examinare a elevilor a- 
minați are loc între 2—4 septem
brie.

Vacanța școlară de iarnă va 
‘începe in seara zilei de 29 decern-

la 
la

la

brie, după ultima oră de curs și 
va dura ptnă la 12 ianuarie in
clusiv.

Vacanța școlară de primăvară 
va începe tn seara zilei de 31 
martie, după ultima oră de curs 
și va dura................................
clusiv.

Vacanța 
stabilește 
august.

Elevii din clasele I—II pot 
lua vacanță chiar din cursul lunii 
iunie, după încheierea activității 
lor școlare.

Intre 1—15 septembrie se vor 
prezenta la școală numai elevii 
care au de susținut examene 
stabilite pentru sesiunea de 
toamnă.

La școlile și secțiile serale pen
tru tineretul sătesc (clasele 
V—VII) anul școlar 1957/1958 
va începe ia 15 octombrie. El se 
va împărți în două etape de mun
că școlară — semestre — după 
cum urmează :

— semestrul I care începe 
15 octombrie și durează pînă
14 ianuarie inclusiv;

— semestrul II care începe
15 ianuarie și durează pîrrâ la 
aprilie inclusiv.

Sesiunile examenelor de absol
vire au loc între 22—30 aprilie 
și între 23—30 septembrie, iar 
sesiunea examenelor de corigență 
și a elevilor amînați, între 20—22 
septembrie.

pînă la 14 aprilie

școlară de vară 
de la 1 iulie la

in-

se
31

la 
la

la
20

FESTIVAL1 în
REGIUNI

CONSTANTA (de Ia corespondentul nostru). — Noul Stadion 
„ Mai din Constanța a găzduit ieri pe seară cea mai gran
dioasădemonstrație din istoria sa, precum și din istoria tinere- 
tului din batrina Dobroge.
c £,țdr>soarele a ,ncePut sî coboare spre Dunăre, drapelul alb al 
r.M.T.D., înălțat dc-asupra miilor de capete, ca și flacăra olim
pica aprinsă de ștafetă pe stadion, vesteau deschiderea primului 
Festival regional^ al tineretului din Constanța. Această grandioasă 
trecere în revistă a forțelor tinere iubitoare de pace din regiunea 
Constanța coincidea cu o sărbătoare tot atît de mare : complecta 
cooperativizare a regiunii. Lucrul acesta a fost dealtfel subliniat 
în mod deosebit în cuvîntul tovarășului Petre Gheorghe, secretar 
al C.C. al U.T.M. El a înmînat cu acest prilej Comitetului re
gional U.T.M. Constanța Diploma de Onoare și Steagul roșu al 
C.C. al U.T.M. pentru merite deosebite în munca de transfor
mare socialistă a agriculturii.

Pentru aceleași merite au mal primit diplome de onoare comi
tetele raionale U.T.M. Hîrșova, Negru-Vodă, Băneasa, Medgidia, 
organizațiile de bază U.T.M. de la G.A.C. „Horia“, raionul Hîr
șova și de la întovărășirea agricolă din Corbu de Jos, raionul 
Medgidia.

Știri despre festivaluri ne-au sosit de la GALAȚI, PLOEȘTI si 
BACAU.

CURIOZITĂȚI
Iiiiik rlornit

In Hunedoara gă
sești de toate și toate 
sînt uimitoare. Te ui
mește colosul de fier 
ca și Orașul Muncito
resc cu străzi perfec* 
te, cu blocuri fru
moase, cu locuințele 
individuale a căror 
grădinițe te cheamă 
la odihnă, te uimește 
castelul Huniazilor, 
proaspăt renovat.

Dar în Hunedoara 
mai sînt și altfel de 
lucruri care te pot 
uimi.

în primele 5 luni 
ale acestui an au fost 
aici aproape 260 de 
căsătorii tinere. La în- 
tocmirea gospodăriei 
majoritatea acestor ti
neri au trebuit să-și 
procure strictul nece
sar. Dar... magazinele 
de mobilă din Hune
doara au pentru între
gul an 1957 numai 
195 dormitoare și ca
mere mobilate.

Să facem o mică 
socoteală : după unele 
pronosticuri, numărul 
căsătoriilor se va ri
dica, pînă la sfîrșitul 
anului, la aproximativ 
600. Deci 195 dor
mitoare și camere mo- 
bilate vor trebui să 
fie împărțite la apro
ximativ 600 de noi 
familii, ceea ce este 
egal cu... destul de 
multă lipsă de grijă 
pentru a se asigura 
tinerelor familii posi
bilitatea procurării lu-»

crurilor absolut nece
sare întemeierii cămi. 
nulul.

★

Vînzătorul de la 
centrul de desfacere 
a cărnii din Teliuo 
mi-a dezvăluit secre
tul unei reguli de 
simplificare- uluitoare 
pe care nu-mi amin
team s-o fi învățat 
la matematică. După 
cum știți, la came, 
sînt patru categorii : 
specialități, calitatea 
I, a Il-a și a IlI-a. 
Vînzătorul sus amin
tit a descoperit o me
todă de a reduce 
două din cele patru 
calități, respectiv ca
litățile II și III. Me
toda : vinzi întreaga 
came la prețul prime
lor două calități. Aici 
există însă cîteva ce
rințe esențiale : 1). Să 
nu ții cont de cererile 
justificate ale gospo
dinelor. 2). Cinstea să 
fie un apendice ușor 
de operat cu cuțitul 
de măcelărie. 3). Or
ganele de stat să facă 
verificări cît se poate 
de rare.

Și atunci simplifi
carea îți aduce ca re
zultat o sumă frumu
șică de bani (în cazul 
nostru numai la un 
transport de came 
1.438 lei). Dar cei ce 
cumpără came la a- 
cest centru ar dori cu 
totul alt rezultat. „Re. 
ducerea" vînzătorului

respectiv din schema 
unității.

★
La Ghelar, tot în 

raionul Hunedoara, 
am văzut un lucru 
care m-a mirat peste 
măsură. Un om, pe 
care tot orașul îl cu
noaște ca pe un e- 
xemplu de liniște și 
calm și-a ieșit din 
fire.

— Dar ce-a pățit 
bietul om ? l-am în
trebat pe un cetățean.

— Nimic deosebit. 
A fost imprudent. A 
mîncat pîine fabricată 
în orașul nostru.

— I?
— Poftim, gustă și 

dumneata dacă ai cu. 
raj.

Și, ca un necunos
cător al obiceiurilor 
celor de la întreprin
derea de panificație 
din Ghelar am muș
cat zdravăn dintr-un 
codru de pîine. A- 
tunci l-am înțeles pe 
bietul om... Pîinea 
conținea cu nemiluita 
grăunte de piatră, care 
făceau să-ți scrîșnea- 
scă măselele. A fost 
ceva cumplit. Și a- 
tunci, în minutul 
acela, i-am dorit din 
tot sufletul tovarășu
lui Bogdănescu, di
rectorul fabricilor de 
pîine din raionul Hu- 
nedoara, să aibă feri
cirea să mănînce un 
dumicat din pîinea 
fabricată la Ghelar,

V. ORGHIDAN

*
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Problemele eternului feminin REDACȚIEI
Toată lumea știe că în comi

tetele organizațiilor de bază 
U.T.M. există o responsabilă cu 
munca în rîndul fetelor. Destul 
de puțini cunosc însă importanța 
reală a acestei munci, tot ce are 
ea specific, particular, intim și 
delicat; aici, pentru ca educația 
Să fie eficace, trebuie tact și gîn- 
dire, răbdare și multă înțelegere. 
Am avut prilejul să-mi dau sea
ma de acestea din toate roadele 
și greșelile muncii în întreprin
derea noastră. Aici muncesc nu
mai fete — și mai toate venite 
de la sate. Experiența lor de 
viață e puțină, unilaterală. Ado
lescente încă, ele se încredințează 
total noii munci, își leagă de ea 
toate nădejdile și visurile. Rudele 
sînt departe, la țară, și ele tre
buie să-și alcătuiască familia în 
noul colectiv de muncă, în came
ra de cămin.

Nimic mai firesc pentru aseme
nea fete tinere, decît să simtă 
nevoia să-și întemeieze un cămin 
propriu, să dorească să cunoască 
sentimentul fierbinte al dragostei 
împărtășite, să-și caute prieteni 
sinceri. Mult timp noi am crezut că 
toate aceste treburi „particulare", 
„personale", n-au nici o legătură 
cu munca de organizație. Ca a- 
tare, ne-am văzut liniștiți de a- 
dunări, de prelucrări, de cercuri 
de studiu ; iar fetele noastre, 
după ce-și consumau timpul „le
gal" stabilit pentru aceste acti
vități, trăiau cum puteau și mai 
ales cum se pricepeau. Multe își 

"găseau prieteni îndoielnici, „don
juani" de bulevard, pe care-i a- 
preciau pentru eleganța și origi
nalitatea veștmintelor sau pentru 
ușurința cu care cheltuiau la 
restaurant sau la cofetărie, atunci 
cînd își scoteau prietenele „în 
lume". Multe fete se trezeau ast
fel, după mult timp, legate de 
niște oameni despre care nu știau 
nimic, nici nu-i cunoșteau aproa
pe. Sub ochii noștri s-a petrecut 
astfel dureroasa poveste a Ale
xandrinei Z., care convinsă fiind 
de sentimentele lui Mircea Un- 
gureanu, lucrător pe atunci la 
șantierul întreprinderii noastre, 
și-a legat viața de el. După un 
timp, Mircea s-a gindit să-i spună 
că are o soție și un copil și in
tenționează să se întoarcă la ei. 
Fata s-a trezit greu lovită, sin
gură, părăsită.

In acest moment îngrozitor, 
noi, utemistele, n-am știut să 
fim niște surori mai mari, mai 
înțelepte. în loc s-o ajutăm să 
priceapă lecția pe care i-o dădu
se viața și s-o înconjurăm în așa 
fel încît să simtă că în jurul ei 
sînt oameni care-i vor binele, am 
alungat-o în numele „moralei" 
ofensate. Fata a plecat. Dezorien
tată, cu demnitatea călcată în 
picioare, a început să coboare, 
treaptă după treaptă. Auzeam 
lucruri rele despre purtarea ei. 
Poate că an minut înainte de a fi 
prea tîrziu, am chemat-o înapoi și 
I-am redat locul în colectivul no
stru. Tîrziu am înțeles, dar am 
înțeles totuși din această poveste 
că de fapt munca noastră n-are 
alt scop decît de a ajuta la rea
lizarea pe plan uman a tuturor 
acestor fete care ne sînt încredin
țate și deci fericirea sau neferici
rea lor nu ne poate fi indiferentă.

Spuneam mal sus că marea 
majoritate a acestor fete vin de 
Ia țară. Simpla lor intrare în 
fabrică nu le poate schimba din- 
tr-odată concepțiile; multe din
tre ele vin de acasă și rămîn cu 
ideea că dacă o anumită vîrstă

— 24-25 de ani — le-a găsit fără 
să-și fi întemeiat un cămin, sînt 
sortite să rămînă fete bătrlne. 
Căutînd să „rezolve" urgent a- 
ceastă problemă ele fac de multe 
ori nechibzuințe.

In fabrica noastră lucrează o 
fată pe nume Constantina Pîrvu- 
Dida — cum îi spunem noi. Mun
citoare fruntașă, ea era una din
tre fetele cu care colectivul nos
tru se mîndrea. Avea un prieten 
pe care-1 iubea sincer și care răs
pundea sentimentelor ei. Urma 
ca el să-și termine stagiul mili
tar și să se căsătorească.

Dar a venit ziua cînd Dida a 
împlinit 24 de ani și băiatul nu 
se întorsese încă. Atunci a inter
venit un unchi — totdeauna în a- 
semenea împrejurări se găsește un 
unchi, o mătușă, o verișoară ama
bilă — care i-a recomandat un 
electrician și a sfătuit-o să se 
căsătorească cu el. La numai o 
săptămînă după cunoștință, Dida, 
alături de tînărui Ion Ălexe, se 
afla în fața ofițerului stării ci
vile. Tînăra soție părea mulțumi
tă : avea lîngă ea un bărbat po
liticos, chipeș și care părea bun.

Dezamăgirile au venit mult 
mai repede decît și-ar fi închipuit 
cineva: după altă săptămînă so
țul i-a cerut să se mute de la 
rudele care-i găzduiau, ca, odată 
scăpat de sub ochii acestora, sa 
poată vinde o parte din lucrurile 
pe care fata le adunase pentru 
viitorul ei cămin; pe urmă au 
început petrecerile pe la baluri 
în tovărășia altor femei, nopțile 
în care lipsea de acasă. Ionel se 
plictisise de Dida, își căuta de 
acum ceva „nou“. In momentul 
cînd ea a încercat să-i ceară cît 
de cît o explicație, a plecat și nu 
s-a mai întors.

Atunci cînd e vorba de înteme
ierea unui cămin nimic nu poate 
înlocui cunoașterea serioasă, pro
fundă. Fetele care nu procedează 
așa greșesc de două ori : odată 
pentru că așteaptă de Ia căsătorie 
rezolvarea tuturor problemelor 
viitorului; multe își închipuie că 
pasul acesta le va absolvi de 
orice efort, de orice greutate în 
viață; a doua oară că se iau după 
aparențe, că închid uneori ochii 
în fața a ceea ce le îngrijorează 
numai să fie odată măritate. Așa 
a schimbat și Dida fericirea și în
crederea pe meschinărie și spirit 
aventurier, așa schimbă multe 
fete independența lor respectată 
pe o viață de sclavă, lingă un 
om pe care-și dau seama mai tîr
ziu că n-au de ce să-l iubească.

Nu știu dacă întreg activul or
ganizației U.T.M. a ajuns la a- 
ceiași concluzie cu mine în pri
vința competenței U.T.M.-uIui de 
a se amesteca în treburile „parti
culare" ale tinerilor. în organi
zația noasttă însă au început 
acțiuni care tind să ajute la re
zolvarea acestor serioase proble
me de educație: scoaterea unor 
fete de sub influența grupurilor 
de bulevardieri prin atragerea 
lor treptată către activitățile fru
moase și folositoare ale organiza
ției, discuții pe diferite probleme 
de viață etc. Sînt însă dornică 
să cunosc și părerea altor tova
răși care se ocupă de asemenea 
probleme. De aceea subscriu la 
discuția ce se poartă în coloanele 
„Scînteii tineretului" despre ti
nerețe, educație, răspunderi.

MARIA LARGEANU 
secretara comitetului U.T.M.

de la Bumbăcăria Romînească
Jilava

Se extinde vînzarea în rate a confecțiilor
In ultimul timp, vînzarea în rate a confecțiilor s-a extins în 

întreaga țară. Tn afară de cele 14 magazine din Capitală, ame
najate în acest scop, funcționează acum în fiecare centru de re
giune, raion și în alte centre muncitorești, peste 100 de unități 
comerciale care desfac de asemenea în rate confecții. De curînd, 
numărul sortimentelor de confecții pentru bărbați, femei și copii 
desfăcute în rate a fost sporit, ajungîndu-se în prezent să se 
vîndă după acest sistem 95 la sută din numărul sortimentelor de 
confecții existente. Au început să se vîndă în rate noi sortimente 
de costume, pardesie și raglane bărbătești din stofă superioară, 
noi sortimente de rochii, pardesie, raglane și paltoane pentru 
femei, raglane de ploaie, mantale de policlorură de vinii, diferite 
confecții din țesătură de bumbac pentru femei și copii, precum 
și unele confecții de piele printre care scurte, trei sferturi, vin- 
diacuri și hanorace.

Turiști americani în R. P. R.
Timp de aproape 7 săptămîni 

țara noastră a găzduit cel de-al 
doilea grup de 50 turiști ameri
cani originari din Romînia

Turiștii, veniți din diferite sta
te ale S.U.A. și din Canada, au 
avut prilejul să vadă în primele 
zile după sosirea lor în țară nu
meroase monumente și locuri pi
torești din București și Valea 
Prahovei.

La 24 mai grupul turiștilor a- 
mericani de origină romînă au 
vizitat Prezidiul Marii Adunări 
Naționale unde au fost primiți de 
președintele Prezidiului Mafii A- 
dunări Naționale a R.P. Romîne 
tovarășul dr. Petru Groza, și de 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, prim secretar 
al C.C. al P.M.R., Constantin

Pîrvulescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale și Avram Bu- 
naciu, secretarul Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale.

înaintea plecării oaspeților 
Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei a oferit o 
masă în cinstea grupului de tu
riști . americani. Au participat to
varășii: Petre Costache, ministru 
pentru Problemele Organelor Lo
cale ale Administrației de 
Stat, C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, ing. Anton 
Vlădoiu, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei și alți invitați.

In seara zilei de 6 iulie grupul 
de turiști americani a părăsit 
țara.

(Agerpres)
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„O familie fără copii este ca « 
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Spartachiada de varaDupă campionatul european de baschet (II)
a tineretuluiAȘA A FOST LA SOFIA...

Raportat la romanul lui Petru 
Dumitriu, a cărui transpunere se 
anunță a fi, filmul „Pasărea fur
tunii" nu rezistă în niciun fel cri
ticii. îndeobște ecranizările după 
opere literare de valoare se situea
ză sub nivelul originalului de la 
care s-au inspirat. Există insă o 
întreagă scară valorică pe care, 
din nefericire, filmul realizat de 
Dinu Negreanu abia dacă a urcat 
cîteva trepte.

Totuși, e mult prea ușor să con
sideri drept scenariu literar ro
mâniți însuși și să pretinzi în con
secință ca pe ecran să se regă
sească întocmai — ca într-o tra
ducere — întreaga bogăție a cărții. 
Era inevitabil ca în film să se fi 
renunțat la o mare parte din fru
musețile romanului, eliminîndu-se 
complicații greu de urmărit pe e- 
cran și reținindu-se un singur fir 
principal care să constituie axul 
acțiunii. Surprinzătoare nu e așa
dar sărăcirea originalului literar 
în transpunerea cinematografică 
Caceasta era, pînă la o limită, de 
prevăzut). Trist și grav e că fil
mul — luat ca atare, fără a-i cere 
altceva decît s-a intenționat — 
plătește un greu tribut schema
tismului.

Acțiunea a fost limitată în „Pa
sărea furtunii'" la intriga senti
mentală, la istoria înfruntării din
tre Adam Jora și rivalul său, fiul 
de cîrciumar Simeon. După ce l-a 
trimis în urmă cu ani la pușcărie, 
deși era nevinovat, acesta i-a ră
pit-o lui Adam pe Uliana, căsăto- 
rindu-se silnic cu ea. în zilele 
noastre, eliberat din închisoare și 
reîntors acasă, Adam trece prin- 
tr-o grea încercare. Regăsirea de
finitivă a celor doi eroi are loc, 
bineînțeles, abia în final, după în
delungi ezitări ale lui Adam, după 
o împăcare vremelnică și o expli
cație confuză încheiată cu o cear
tă, clupă dispariția lui Simeon, 
înecat in vîrtejul unei furtuni pe 
mare. Lipsesc din film aproape 
complect implicațiile sociale, s-a 
estompat tabloul viu colorat al lu
mii pescarilor de pe mare, în mij
locul căreia romanul vieții lui A- 
dam Jora era integrat organic.

Chiar și așa fiind, evenimentele 
amintite ale acțiunii presupuneau 
totuși o dramă veritabilă, cu pro
funde și autentice răscoliri lăun
trice. Ce se întâmplă însă pe e- 
cran? Eroii se manifestă exterior,

gostea șl devotamentul.

ECATERINA PĂSĂRICĂ șl îi 
MIHAI PENEACA — Bucu- <i 
rești; DUMITRU BRAT1SLAV « 
Craiova, MIHAI CUCUTEA- ti 
NU-Abrud, MARCEL DO-8 

„ BRESCU — Ploești, DOREL « 
URUC - Giurgiu, IOAN ȘU-

șl» 
T1MOFTE GHEORGHE - « 
Pitești, DOMIDE LEON- 
TIN — Năsăud ! jocurile pe << 
care ni le-ați trimis Ia redac- < 
ție sînt lipsite de originalita- « 
te, au o tematică săracă. Pen- « 
tru pagina Magazin puteți tri- ii 
mite cuvinte încrucișate pe (i 
teme generale, însă aveți grijă ii 
ca aceste compoziții să dove- îi 
dească fantezie. Pentru pagina ll 
de sport trimiteți cuvinte în- ii 
crucișate pe teme sportive în « 
cit mai strinsă legătură eu ti 
actualitatea sportivă.

- DUMITRU OLARU-Craiova: » 
s Ne-ai rugat să te Informăm ii 
“ dacă pedagogii sînt socotiți « 
S cadre didactice și la cîte zile < 
S de vacanță au dreptul, atît ei
S cît și laboranții și biblioteca- « 
S rii din școlile profesionale. < 
! Iți comunicăm că, prin H.C.M. < 
8 387 din 1. IV. 1956 pedagogii “ 
S și laboranții sînt socotiți cadre 
( didactice ajutătoare. Ordinul ‘ 

Ministerului Invățămîntului și < 
j Culturii prevede pentru labo- 
;; ranți un concediu de odihnă K 
;; de 15 zile pe an, iar pentru pe- > 
j dagogi între 15—18 zile. A- >> 
j ceasta rămîne Ia aprecierea»
- școlii respective. Bibliotecarii > 

din școlile profesionale, întru- » 
cît țrogramul lor de muncă nu » 
depășește opt ore pe zi, au» 
dreptul Ia un concediu de o- « 
dihnă de 12 zile.

A. TONEGARU—Vaslui - J! 
Ai ascultat „Tablouri dintr-o» 
expoziție" de M. Musorgski. j 
Ți-a plăcut și ai vrea să cu- « 
noști titlurile „tablourilor".« 

u Musorgski a compus suita j 
;i pentru pian „Tablouri din- >i 

tr-o expoziție" sub impre- 
;; sia expoziției de tablouri și;;

îl cedatului 
Hartman. 

JȘ „Piticul", 
J „Tuilleries", „Carul polonez",;;
11 „Baletul puișorilor ieșind din jj 

găoace", „Evreul bogat și cel il 
j sărac", „Tîrgul din Limoges", I; 
ii „Catacombele pariziene". „Ba- j 
îl ba Iaga", „Marea poartă a ii 
?, Kievului".

începem, întrebînd pe antreno
rul echipei de baschet a C.C.A, 
următoarele:

— Pentru aceia care au văzut 
partidele de la Sofia, clasamentul 
final exprimă fidel raportul da 
forțe dintre echipe. Ar putea ca
reva dintre formațiile participante 
să emită pretenții pentru un loc 
mai bun ?

— Echipa Uniunii Sovietice a 
fost categoric cea mai îrl formă, 
mai constantă și mai bine pregă
tită dintre echipe. A fost singura 
echipă care a făcut față cu ușu
rință unui turneu de lungă durată 
neresimțindu-se nici de pe urma 
căldurii insuportabile care a han
dicapat celelalte formații. Titlul 
de campioană a Europei a fost 
cîștigat de cea mai bună echipă a 
turneului, luată în ansamblu. Po- 
sedînd un lot de jucători tineri, 
omogen și dotat, echipa Uniunii 
Sovietice a cîștigat fără emoții toa
te meciurile disputate în șcest 
campionat, chiar și pe acelea în 
care scorul a fost mai strîns. Care 
au fost armele echipei ? Tinerețea, 
elanul, o pregătire fizică excepțio
nală, dublate de o pregătire teh
nică și tactică ireproșabilă, exce
lente calități moral-volitive, disci
plină, excelentă conducere de pe 
margine.

Echipa Cehoslovaciei a ocupat 
un ingrat loc III în clasament, 
deși valoarea ei îi dădea dreptul 
să ocupe locul Bulgariei. învinși 
de două ori în acest campionat, 
cehii au părăsit Sofia cu titlul de 
cea mai bine pregătită echipă din 
punct de vedere tehnico-tactic și 
echipa cu jocul cel mai frumos. 
Dealtfel, meciurile cele mai fru
moase ale turneului au fost acelea

De vorbă cu 
prof. C. Herold 

despre clasament, 
organizare și arbitraj

în care a evoluat echipa Cehoslo
vaciei și în special meciurile Bul- 
garia-Cehoslovacia și UJLS.S. 
Cehoslovacia, meciuti care au sal
vat oarecum aspectul calita
tiv al acestui turheu. Echipa Bul
gariei ajutată și de faptul că a 
fost țara organizatoare și că a ju
cat în fața publicului său, a reu
șit să ocupe locul II în clasamen
tul general, dovedind o pregătire 
bună și mai ales multă tenaci
tate.

Echipa Ungariei handicapată de 
rănirea lui Benczo, nu putea ocupa 
un Ioc mai bun în clasament, dar 
a dovedit că este o formație foarte 
puternică, ftu Un efectiv omogen și 
mai ales foarte matur. Fără acci
dentul lui Benczo, Ungaria și-ar fi 
apărat cu totul alte șanse titlul de 
campioană europeană cîștigat la 
Budapesta în anul 1955.

Despre restul echipelor nu pu
tem spune decît că ele au ocupat 
un loc potrivit posibilităților lor 
în momentul turneului fără a se 
remarca în chip deosebit.

—- Cum vi s-a părut otgahiza- 
rea ; a contribuit la buna reușită 
a acestui campionat ?

— Organizarea a fost bună* fără 
să fie excepțională. Gazdele s-au 
străduit din răsputeri să asigure

acestei competiții o desfășurare 
sttbră și disciplinată. Și se poate 
afirma că au reușit în bună parte. 
Au existat și unele lipsuri care pe 
parcursul competiției au fost reme
diate sau atenuate. Mă gîndesc de 
exemplu la jocul Bulgaria-Gehoslo- 
vacia... sau la felul dfeffectiios al 
eorttpiectării foilor de arbitraj, 
care aproape niciodată nu au fost 
exacte, dînd loc la discuții și chiar 
contestații ca aceea de la jocul 
Franțâdtâlia din turneul de califi
care. Este drept că foaia interna
țională de arbitraj este departe de 
a ușura o înregistrare folositoare 
și corectă. Gîndindu-ne la acest 
lucru cred că nu exagerăm dacă 
afirmăm că foaia romînească de 
arbitraj este în momentul de față 
cea mai Complectă din cîte se Uti
lizează în baschet și că ea este a- 
proape o oglindă fidelă a desfă
șurării unui meci, fiind de un real 
folos antrenorilor. Păcat că foru
rile internaționale evită discutarea 
și adoptarea acestei foi, care ar 
elimina în viitor greșeli ca cele 
comise Ia acest campionat.

— După cum se știe, arbitrajele 
au fost inegale. Totuși acest cam
pionat a adus ceva nou în arbi
traj ? Mie mi-u plăcut arbitrajul 
lui Simri. Cum vi s-a părut com
portarea arbitrilor în această com
petiție ?

Am avut ocazia să 
activitatea cîtorva arbitri 
me printre care : Sirtiri 
venit aici cu aureola de
bun arbitru al ultimei olimpiade, 
apoi francezul Blanchard cunoscut 
și la noi, sovieticul Costin, ma
ghiarul Velkei, grecul Schiloi&nis, 
cehul Postăvar, etc. Și aci Simri 
s-a detașat de ceilalți arbitri prin 
clar viziunea și justețea deciziilor 
date, că și prin curajul arătat, 
mai ales în jocul Bulgaria-Ceho- 
slovacia în care furtuna plutea în 
aer. Nu același lucru se poate 
spune de exemplu de arbitrii turci 
Ujguc și Artur care nu întotdeauna 
au fost suficient de imparțiali... 
Singurul lucru mai important în 
arbitraj a fost — și trebuie să re
ținem aceasta pentru arbitrii noș
tri — maniera de a sancționa rela
țiile dintre atacanți și apărători 
și mai ales aceea dintre pivot și 
apărător. Acest lucru a fost simțit 
în special de pivoții noștri care au 
fost deseori sancționați, ori de cîte 
ori au acționat potrivit obiceiului 
din sală : pivotul avînd mingea 
își face loc spre coș, bătînd min
gea de pămînt și împingîhd apă
rătorul. Lucrul acesta a fost întot
deauna sancționat cu „greșală per
sonală".

— Dar despre arbitrii noștri : 
dr. Dan Chiriac și Hotya care au 
fost la Sofia, ce se poate spune ?

— Ambii s-au comportat bine. 
Chiriac a arbitrat patru 
cu destulă ooiripetență. 
arbitrat două rtieciuri, 
același timp exainen de

CEI MAI BUNI 
DIN REGIUNE...
Nbafi auzit de echipa de oină 

din Curcahi ? Întrebarea mi-â 
pus-a un prichindel cît o șchioa
pă pe Stadionul Tineretului. Np, 
i-am mărturisit eu încercîtld un 
sentiment de jenă asemănător 
unui jucător la „Pronosport41 cart 
n-a auzit de fotbaliștii echipei 
GtC.A. Puțin contrariat, puștiul" 
m-a pus în curent în numai cîtevȘi 
minute cu toate amănuntele legate 
de echipa lor de dină — faimoasă 
în regiune.

— \ 
ticipăm la Spartachiadă 
echipa I-a ci formația a 
ma garnitură susține la
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tr-o expoziție*

$ proiecte de arhitectură ale de- g 
său prieten V. A. $ 

Iată tablourile : 8 
„Vechiul castel",

„Pasărea furtunii”
comportarea lor nu dă loc la nu 

anțe și subtilități, ci doar la inex
plicabile contradicții. Simeon e 
violent și grosolan, mizînd inva
riabil pe forța sa fizică (deși o 
secvență „palpitantă" ni-l arată 
încasînd o bătaie zdravănă de la 
Adam). Dar iată-l venind blind și 
pocăit la Adam, pentru a-i cere să 
se împace. Ca mai tîrziu, să fie 
pe punctul de a-și ucide rivalul cu 
care abia de puțină vreme dorise 
să se reconcilieze. Uliana e taci
turnă, trăindu-și drama sobru, con
centrat, îptr-atît de concentrat în
cît — cu excepția unui număr de 
prim-planuri, „capete de expresie" 
—- e greu de observat dacă se pe
trece ceva în sufletul ei și ce a- 
nume'. Fugită de la Simeon ea nu 
poate suporta reproșurile lui A- 
dam și — după ce locuise la el —• 
îl părăsește. O întâlnim mergînd 
în neștire pe străzi, surprinsă și 
speriată de zgomotoasa paradă a 
unui circ (episodul nu-i lipsit de 
spectaculos, punînd în lumină 
prin contrast singurătatea dure
roasă a Ulianei). Și este suficient 
acest moment pentru ca intr-un 
suflet ea să alerge înapoi acasă, 
unde nu-l va mai găsi pe Adam. 
Unde e logica sentimentelor și ac
țiunilor eroilor ? Unde e sbuciu- 
mul care-i consumă ?

Pentru a ne convinge de „com
plexitatea" suferinței lui Adam 
Jora, a fost imaginat un soi de 
carusel al sentimentelor între A- 
dam și Uliana, la modul „vreau 
să te iert, dar nu pot"... „iartă- 
mă, sînt un nebun" ... „nu pot 
rămîne cu tine, dar nici să plec 
nu pot". La un moment dat, sosit 
în sat într-o ținută impecabilă, A- 
dam descinde neșifonat din auto
buz și, luînd-o de mină pe Ulia
na, pornesc amîndoi într-o plim
bare poetică, filmată în planuri 
lungi, luminoase, îmbrățișînd un 
peisaj atrăgător și pașnic, totul 
dînd impresia că filmul se încheie 
acum, într-o apoteoză triumfală. 
Subit însă, Adam Jora „intră la 
idei" și — cu toate că e afectat 
de cele îndurate de Uliana ca noră 
a cîrciumarului lordache — înce

pe să-i ceară socoteală pentru anii 
petrecuți alături de Simeon. Surdă 
și implacabilă, asupra filmului a- 
pasă falsitatea evoluției caractere
lor.

în condițiile acestea e greu să 
apreciezi la adevărata lor valoare 
eforturile actorilor principali. Mir
cea Albulescu (Adam), Margareta 
Pogonat (Uliana), Boris Ciornei

CRONICA 
FILMULUI

(Simeon), nu-s lipsiți de expresi
vitate cinematografică — în spe
cial ultimul — și e de așteptat ca 
însușirile lor artistice să se evi
dențieze deplin în alte filme. Dar 
acum, cu toții pun în glas infle
xiuni și intenții ostentative, care 
răpesc orice veridicitate replici
lor. Fiecare din ei își spune rolul 
cu intonație, ceea ce anulează de 
cele mai multe ori emoția și fi
rescul.

Prima parte a filmului, evocînd 
asprimea vieții întunecate trăite 
— alături de pescarii bătrîni -— 
de către Adam Jora, adolescentul 
răzvrătit împotriva strîmbelor rin- 
duieli sociale din acea vreme, are 
incontestabile calități. Oamenii aș
teptând pe țărm, în bătaia vijeliei, 
reîntoarcerea pescarilor prinși de 
furtună în larg, prilejuiește opera
torului (Andrei Feher) o reușită 
serie de portrete, într-o secvență 
care exprimă — fără niciun cu- 
vînt — întreaga dramă a familii
lor de pescari, care trăiau pe a- 
tunci la cheremul negustorilor și 
stăpînilor de lotci. Cu privirile 
pierdute în zare, cu fețele crispa
te de îngrijorare și de încordarea 
așteptării, bătrînii, femeile, fetele 
și copiii strînși pe malul stâncos, 
au ceva din duritatea pămîntului 
și din tenacitatea mării lîngă care 
își duc traiul. Nu este singurul 
caz cînd se reliefează arta de bună 
calitate a operatorului^ Adam 
Jora, scăpat din încleștarea cu

marea, trece pe drum abia tîrîn- 
du-și pașii, șfichiuit de vorbele 
batjocoritoare ale lui Simeon. La 
proces, martorii se perindă pe e- 
cran în planuri decupate rapid, 
vorbesc puțin și cu naturalețe în 
fața unor judecători plictisiți, că
rora le e indiferentă soarta acu
zatului pe care oricum îl vor con
damna. Se încheagă astfel atmos
fera apăsătoare U acelor zile, în
tărită în continuare de montajul 
iscusit care alternează scena nunții 
Ulianei cu imaginea închisoarei 
unde Adam își ispășește, fără 
vină, pedeapsa.

Această parte a servit însă nu
mai ca introducere. îndată ce in
trăm în miezul conflictului, care 
se dezlănțuie în anii noștri, cadrul 
acțiunii — lumea pitorească și 
pestriță a pescarilor cu naivitățile 
și pornirile lor înapoiate, dar și 
cu înnoirile ce te fertilizează con
știința — își pierde complect ve
ridicitatea și chiar coherența. Pe 
vasul unde se adună pescarii, o 
brigadă fruntașă, condusă de ini
mosul și vulcanicul Manoil (jucat 
cu vervă și savoare de Nucu Pău- 
nescu) se dedă „în corpore" be
ției ; un soi de administrator sau 
responsabil cu aprovizionarea Spi
rit Vasiliu (interpretat de Aurel 
Munteanu într-o manieră nonșa
lantă) se eschivează cînd i se cer 
felinare de furtună și invocă în 
cabina sa o misterioasă Arabella, 
iar un pescar purtând mereu în 
circă o maimuțică (e penibil să 
amintim că rolul e jucat de Marcel 
Anghelescu) apreciază lapidar si
tuația de pe vas exclamînd: „ba
lamuc plutitor, Lae, steaga măsii". 
Caracterizare cu care și spec
tatorii sînt nevoiți să cadă de a- 
cord. în plus, am putea să-l în
trebăm pe regizor (parafrazînd o 
replică celebră din „Vicleniile lui 
Scapin") — Dar ce caută pe cora
bie Costache Antoniu și Fory 
Etterle? Primul a devenit un căpi
tan de vtis fără contur și fără 
vreo funcție dramatică, cel de-al 
doilea are o ciudată și artificială 
apariție în postură de pescar.

Filmul „Pasărea furtunii" ara

urmărim 
cu renu- 
(Israel) 
ccsl iiiai

Azi, ultimul act 
al „Cupei Primăverii44...

înaintea finalei...

Stînga: Ciosescu și Sbîrcea (Știința Timișoara)
Dreapta: Ene II și C. Bodo (Locomotiva București)

Desen : NEAGU RADULESCU

U--A®u

stadionul „23 August" sePe
desfășoară astăzi cu începere de la 
ora 17,30 finala „Cupei Primăve
rii" la fotbal dintre echipele Loco
motiva București și Știința Timi
șoara. Cele două formații sînt cîș-

atribute care să-i poată asigura 
succesul la o anumită categorie de 
spectatori superficiali, amatori de 
melodramă și de senzații tari (fie 
și stângaci trucate) cum sînt cele 
două furtuni de la început și din 
final. Dar aceasta nu poate fi o 
acoperire pentru cusururile artis
tice de structură ale filmului. Nu 
credem că era neapărat necesară 
o ecranizare fidelă a romanului 
(ceea ce, desigur, ar fi putut to
tuși înlesni reușita); se cerea însă 
ca filmul — indiferent cît și cum 
ar fi fost folosit originalul literar 
— să fi comunicat un intens fior 
omenesc, pe măsura realităților că
rora le-a fost consacrat. Și e cu 
atât mai păcat că nu s-a realizat 
aceasta, cu cît Edgar Cosma a 
compus cîteva melodii inspirate, 
care sînt păstrate cu plăcere în 
memorie.

tigătoarele seriilor respective ale 
competiției care tâmp de mai mul
te luni a antrenat cele mai bune 
echipe de fotbal din țară.

întâlnirea va fi condusă de ar
bitrul Mircea Cruțescu. în caz de 
egalitate meciul se va prelungi cu 
două reprize a 15 minute.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite în întregime desfășura
rea meciului. Transmisia va începe 
la ora 17,30 pe programul 1. De 
semenea meciul 
la televiziune.

le fapt, echipa cu cere par- 
' ' ‘ nu este 

Il-a. Pri- 
__  ___ _ __ ,__  _ Constan
ța Un meci „demonstrativ44. Cu 
toate acestea sîntem hotărîți să 
cucerim locul I în cadrul întrece
rilor din Sp^rtacbiâda regională și 
arii cdhVingerea că fel nu ne Rbate 
scăpa. Pînă a ajunge aici am 
tîlnit echipa giurgiuveniior 
care am 
tegoric :

După 
aprobau 
prezenți 
dat seama că „puștiul4 
mește și că luu-aucvai '.cvmipa 
G^A.C.-ului din Curcani este pusă 
pe fapte mari. Le-am urat succes 
amesteeîndu-mă printre sutele de 
tineri prezenți la întrecerile Spar- 
tachiadei de vară, faza regională 
București.

In acompaniamentul zgomotos 
al galeriei, au Ioc întiiniri în toate 
colțurile stadionului. La volei, su
porterii celor din Lehliu erau în 
culmea bucuriei^ Echipa lor debit* 
tase victorioasă în Întrecerile fi
liale ălfe Șpartaclliadci dispunînd 
de vecinii lor din Olteni cu 2—0. 
Dar întrecerile la volei abia au 
Început. 16 echipe, 8 fenimine și 
8 masculine, cSrt se Vor întrece 
cu prilejul acestui eveniment spor
tiv, nu-și vor precupeți eforturile 
pentru a se clasa cît mal bine.

Peisajul ce-1 oferă Stadionul Ti
neretului în aceste zile de entu
ziaste confruntări sportive este 
foarte pestriț. Peste tot au loc 
întreceri la cele niai diferite dis
cipline. De ăcest lucru se poâte 
convinge oricine aruncă o privire 
fie ea chiar fugitivă asupra sta
dionului.

De la întrecerile de volei, oină, 
handbal sau trîrttă și pînă la în
trecerile atletice, toate dau stadio
nului un aspect de uzină sportivă.’ 
învingătorii își manifestă zgomo
tos bucuria, învinșii caută (deo- 
bicei subiectiv) motivele infrin- 
gerii. Căldura nu mai este băgată 
în seamă de către nimeni.

ta
pe 
caîntrecut-o cu un scor 

12—Q.
Seriozitatea cu care 
tacit ceilalți echipieri, 
și ei Ia discuție mi-am 

... , ‘ 1" nu glu- 
într-adevăr .echipa

îl

va fi transmis
a-

Dr. Dan 
jocuri, 
Hotya a 
dînd în
arbitru internațional obținînd car
netul cu o mențiune foarte bună.

M. ZONIS

și penultima eta-

Cursa, ciclist a București-Sofia
Cea de a 5-a 

pă a cursei cicliste București-So-
fia a fost Cea mai grea din a- 
ceastă competiție. Alergătorii ro- 
mtni au trecut cu succes exame
nul acestei dure etape de munte, 
au respiris atacurile îndrăznețe ale 
cicliștilor bulgari și la Plovdiv, 
Zanoni, a repurtat pentru culori» 
le noastre cea de a 4-a victorie

de etapă. Aurel Șelaru a contro
lat cu autoritate cursa și păstrea
ză tricoul galben cu care are 
toate șansele să ajungă la Sofia, 
deoarece Dumitrescu, principalul 
său adversar, a pierdut ieri mai 
mult de 30 de minute.

Astăzi, ultima etapă pe șoseaua 
asfaltată care leagă orașul Plov
div de Sofia.

MIHAIL LUPU

l

O scenă din film

★ Vineri s-a desfășurat la Hel
sinki întîlnirea internațională de 
fotbal, contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial, între 
echipele reprezeptative ale Fin
landei și R.P. Polone. După un joc 
disputat, fotbaliștii polonezi au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 
(1-0).

★ între 9 și 13 iulie, în localita
tea Opatija se desfășoară tradițio- 
naiul turneu internațional de luptă 
dotat cu „Cupa Adriatica". La e- 
diția din acest an a competiției 
participă 107 luptători din Turcia, 
Suedia, R.P. Romînă, R. Ceho
slovacă, R.P. Polonă, Austria, R.P. 
Bulgaria, Grecia, R.P. Ungară,1 
Germania și R.P.F. Iugoslavia. La 
întrecerile de lupte cîâsice s-au 
înscris 70 de luptători, iar la celfe 
de lupte libere 37.

★ Vineri s-a deschis la Zagreb 
congresul F ederației internaționa
le de gimnastică. în cursul primei 
ședințe, delegația franceză a anun
țat că ediția din acest an a „Cu
pei Europei" la gimnastică mascu
lină va avea loc la Paris în ziua 
de 11 octombrie. Pînă în prezent 
la această competiție și-au anunțat 
participarea gimnaști din 18 țări.

★ Sîmbătă în ziua a doua a fi
nalelor campionatelor republicane 
de atletism pentru juniori, ce se 
desfășoară pe stadionul Republicii 
s-au înregistrat următoarele rezub 
tate: Băieți: 400 m. plat: Gli. 
Ciobanu (Dinamo București) 
50”6/10; 1500 m. plat: Du
mitru Buiac (Dinamo București) 
4’09”3/10; lungime: Nicolae So- 
boșanschi (Dinamo București) 
6,69 m.; prăjină: Traian Nicolau 
(Voința Craiova) 3,30 m.; ciocan 
categ. II: Dorin Catană (Energia 
Hunedoara) 37,54 m.; ciocan ca
teg. I: Constantin Drăgulescu 
(Energia Hunedoara) 49,56 m.; 
1000 m. plat categ. II : Ștefan 
Berecsazi (Energia Hunedoara) 
2’46”8/10.

Fete: 
Miliutin 
12”4/10 ; greutate : Erica Scherer 
(Voința Stalin) 13,35 m. 100 m. 
plat finala categ. II: Aneliese 
Drotleff (Progresul Stalin) 12”8/ 
10; 500 m. plat categ. II : Wal
traud Klimmer (Dinamo Stalin) 
1T9”9/1O; înălțime categ. II: 
Albu Doina (Dinamo R.A.M.) 
1,45 m.; 3x800 m. București 
7’44’2/10.

80 m. garduri: Xenia 
(Știința București)

(Agerpres),
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MOSCOVA 6 (Agerpres).— 
TAS$ transmite: Participanții 
la cil de-al V 1-lea Festival' 
Mondial al Tineretului și Stu
denților se pregătesc de drum, 

tn India pregătirile in ve
derea Festivalului au luat 
sfirșlt. Se așteaptă sosirea la 
Moscova a reprezentanților 
unul număr de 10 organizații 
de tineret din India, care 
diferite convingeri politice 
credințe religioase.

Tn Suedia se pregătesc

Oamenii sovietici 
aprobă Hotărireâ plenaref 

C. C. al P. C. U. S.
Dubna

Cuvintarea lui N. S. Hrușciov

Delegația tineretului francez ( 
care va participa la festival 
este alcătuită din reprezentanți 
a 90 organizații de tineret de 
cele mal _____ ________ , ...
suttiîhd In total 2.000 persdaHe. 
Tineretul francez intenționează 
Bă stririgă 6 tflilioane frafiei 
pentrli acoperirea cneltuielllor 
de transport.

în Olanda se desfășoară cu 
succes pregătirile în vederea 
celui de-al Vlslea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, Din Olanda vor pleca 
la Moscova 750 de tlheti șl 
tinere de diferite convingeri 
politice șl credințe religioase;

★
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: Delegația ti
neretului iugoslav care va par
ticipa la Festivalul de ia Mos
cova va cuprinde și un grup 
artistic care va lua parte la 
concursurile internaționale.

*
MOSCOVA 6. -— Coresponr 

dental Agerpres transmite: La 
Moscovă funcționează 160 de 
chioșcuri de informații care 
furnizează Zilnic pînă la 50.000 
din cele mai diferite informații: 
în vederea Festivalului se cdh- 
struiesc alte 18 chioțetiri noi. 
în timpul Festivalului la Mos
cova vor funcționa de asemenea 
numeroase birouri de infor
mații, deservite de personal 
care să cunoască limbile en
gleză, franceză ți germană.

ganizații de tineret de 
ii diferite Orientări, îh«

prim-secretar ■ al Comitetului re- 
gidttaP’db partid' Rostov, a ap'f&bat 
în untinimitate fîbt&rireh plenarei 
rîrrt Simt riJ n f"! n I P (. II S CIMOSCOVA 6 (Agerpres). - „I pS-T"T^SS transmite In orașul Dubna „“r^mr.X^a „4Î

?OC d/p^d ^pul antipartinic M^en-

din oraș. Au participat .muncitori. kov<
funcționari', oameni de știință 
care lucrează în domeniul cerce
tărilor nucleare. Adunarea activu
lui a fost consacrată Hotărîri! 
plenarei C.C. al P.C.U.S. cu pri
vire la grupul antipartinic Malen* 
kov, Kaganovici. Mblotov.

Luînd cuvîntuj în cadrul discu
țiilor, prof. Blohințev, laureat al

STAVROPOL 6 (Agbrpres). - 
TAȘS transmită: Adunarea1 acti- 
vulili’ de partid a1 ținutului Sta- 
•VTopol, la care au participat circa 
1.300 de persoane, a* aprobat în 

,___, „ , . . unanimitate Hbtărtn-a plenarei
premiului Lenin, Veksler, membru din iunie a C.C. a| P.C.U.S. cu 
corespondent al Academiei * 
Științe 
doctor 
tice, și 
vitatea 
letikdv, 
au aprobat îh’ unanimitate Hotai- 
rîrea plenarei C.C. al P.C.U.S.
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în Suedia se pregătesc în 
vederea plecării la Moscova 
900 de persdane. PrIHtre ace
știa se află și talentatul vio
lonist Lefs Aulin.

Din Anglia se anunță că la 
Festivalul de la Moscova vor 
pleca 1.700 de persbane, prin
tre Care 500 muncitori, 400 
studențf, <300 reprezentanți ai 
vieții culturale, 200 sportivi și 

reprezentanți ai unor organi
zații de tineret din Anglia.

Arborele de pîine
(Lirrtiare dift pag. l.ă) 

de către toți împreună a unui pi- 
mint comun.

Ca un singur om au lucrat a- 
cețti tineri ți răsplata — decora
rea pentru a cincea oară a Comso- 
molului — a prins Ordinul Lenin 
pe un singur piept uriaș.

Nu poezia depărtărilor, ci cea a 
muncii eliberate i-a atras ți pe ti
nerii romîni să vină alături de prie
tenii lor sovietici la culegerea re
coltei pe pămînturile desțelenite. 
Un grup a lucrat anul trecut, ih 
miez de vară, într-Unul din sovho
zurile Kazahstanului.

Era fierbinte șl prăfos clmpul pe 
care munceau alături Sașa și Vasi
le, Iura și Gheorghe, și înaintarea 
combinei le sugOVa mersul alături 
al tancurilor, frăția de arme, dih 
încă recentul război antihitlerist.

Cînd un tractor se strica pe ogor, 
îl reparau împreună, căei la fel 
de bine cunoșteau mașina, produsă 
șl la Lipefk ți la Orașul Stalin, 
după sfaturile acelorași specialiști.

Numai cînd cîntau erau feluriți, 
pentru că așa e cintul fiecărui po
por ; el ntf se poate confunda cu 
al altora, și tocmai de aceea e fru
mos fiindcă este el însuși.

Țara noastră nu-i o țară mare. 
Depărtări albastre, neumblate de 
picior de om vreme de veacuri, 
greu ar fi de găsit la această 
răscruce a Europei. Dar exemplul 
comsomoliștilor de pe pămîntu
rile înțelenite, noi tot l-am putui 
urma. La o scară mal mică tn 
spațiu și timp, dar nici de cură 
neglijabilă, în fiecare sat s-au 
găsit pămtnturi avînd aceeași ca
racteristică ptincipală ca și ste
pele înțelenite de milenii: faptul

că nu erau folosite, că așteptau o 
mină de gospodar. Inițiativa recen
tă, a loturilor Festivalului, le-a 
adus pe multe din acestea îh pa
tronajul tinerilor țărani. Faptul câ 
sumele rezultate din valorificarea 
recoltei vor servi Fondului marii 
întîlhiri e tot pe atîta de lăudat 
cit faptul că în acest fel se mă
rește cantitatea de cereale din re
zervele statului, se satisfac mai 
bine nevoile oamenilor.

La Varșovia, cu prilejul trecutu
lui Festivul, tinerii sovietici împăr- 
țeau bucuroși, celor doritori să le 
sentene, boabe din prima lor re
coltă de pe pămînturile desțeleni
te. Cred că nu putini delegați ro- 
mîni de la sate ar lisa și ei acum 
cu dînșii, la Moscova, cite un ase
menea sactileț.

Unii ne vor privi curios grăun
țele de porumb hibrid. Sînt popoa
re întregi care n-au văzut nicioda
tă altceva decît orez sau manioca. 
V'or crede că al boabelor e meri
tul pentru ceea ce au auzit bun 
despre noi.

— Boabele sînt grozave / — le 
vom spune. Dacă le bagi în pămînt 
bun, din ele cresc arbori de pîine, 
cu jimble mari și rumene, sau — 
după voie — fierturi de orez, plă
cinte de manioca, „tortilleras" 
dulci și roșcate.

Specialiștii de la seminarul tine
rilor agronomi se vor aduna, le 
măsura, desena, fotografia, și 
cere amănunte asupra solului.

Cu plăcere :
— Să fie dintr-o gospodărie 

lectivîi.
— Sau dintr-un lot al Festiva

lului.
— în tot cazul, un pămînt stă- 

pînit de oamenii muncii.

vor 
vor

co-

OttWEMATOttltAFg)

RICHARD AL libiei (ambele 
serii) — Patria (complectare cine- • 
mascop în culori „Nava școală 
pleacă tn larg4). V. Âlecsandri 
(complectare „Marea Adriatică"); 
PÂSAREA FURTUNII, comptecta- 
re SCURTA ISTORIE - Repu
blica. București, Grădina Progre
sul. i z r ; - * ■ . -
REZULTATE EXACTE „
ru> Elena Pavel (sală și grădiilă), 
Gh Doja. Coșbuc (sală și gră
dină); ÎNTRE DOUA FEMEÎ 
I. C Frimu (sală șl grădina), 
Doina ; JOCUL GU VIAȚA - 
Donca Simo (sală și grădină) ; 
AIDA — Lumina ; O CARÎERA , 
RATATA - Central, Cultural ; 
ÎNCOTRO ? — (compldctâte Mgr- 
cel Marceau) — Maxirft Gofkb, 1 
Mai (sală și grădină); PARADA 
LUI CHARLOT (partea a ll-â), șl 
Tlît» face sport — Timpy.ri Noi. 1 
Moșilor (sală și grădină)* N Băl*

■■

I

cescu (complectare „Iile tn luna 
de miere"); MOARA CU NOROC
- Tineretului ; PRIMUL PUNCT
— Alex. Popov ; DIN NOU ÎM
PREUNA - Grivița ; VRĂJITO
RUL - Vasile Roailă; PRIETE
NE DE NOAPTE - Unirea (sală 
și grădină); OAMENI FARA IM-_____ .... ...............grădină): OAMENI FARA IM- 

înfrățirea Intre popoare12 PORTANTA — Const David: RO- 
JLTATE EXACTE - Maghe-, MEO Șl JUI-IEtTA - Alex. Sa- -__ ............... hja (sa,â Ș| grădl-na) ; STAN ȘI

RRAN STUDENT! ÎN OXFORD- 
Flacăra. T. Vladimirescu (grădi
nă), Mlbrița, Libertății. Aurel 
Vlaietl i PREA TIRZIU - Aria 
(sală și grădină); CRONICA A- 
MANȚILOR SĂRACI - Muhea : 
ÎNĂLȚIMI - 23 August (sală șl 
grădină) ; DOI CĂPITANI s 
Ilie Pintilie (sală și gfădinăjj 
VAGABONDUL (ambele serii) - 
Popular: FIICA MEA TRĂIEȘTE 
LA VlENA - M. Eminescu,

PROGRAMUL
9.30 Melodii populare rpTmjieșu , 

10.00 „De toate, pentru tofi“; H-fo 
„Ghid muzical"; 11.35 ** ’
promenadă; 12.20 Muzică 
rete ; 13,15 Noi înregistrări de mu
zică populară ' romînească ț

rotnînești ; 
>ți"; U.K) 

Mitzică de 
din' ypĂ 

i de mu-
........ .......... rff w.oo 

Muzică ușoară; 14.30 Radtotnaga- 
zirt (premieră) ; 16.00 Din comoa
ra [olclorijl’il nostru; 17.10 Cîntcce; 
17.30 Muzică ușoară romttieăseă; 
18.00 Muzică; 19.05 Muzică ; 19.30 
„Drumeții veseli"; 20.00 De la un 
joc ia altul; 20.15 Teatru la mi
crofon : „MAȘINA DE SCRIS". A- 
dăptare radiofonică după piesa lui_ . spor:Jfeăn Cocteau; 22.15 Emisiune 
tiVă ; 22.30 Muzică de dans.

PROGRAMUL H
8,20 Muzică ușoară ; 8,40 

zică . populară romînească
Mu- 

in-

terpretată de Aha Bălăci, Io- 
•nel Dinicu Mihai Schină ;
9,10 Cortirl celebre din ope
re ; 9,00 Din melodiide compo
zitorilor noștri de muzică ușoară; 
10.20 „Tineretul lumii cîntă"; 10.50 
Cmtefee; 11.10 Muzică ușoăfă; 11.45 
Gdrieer't Schumann interpretai de 
tiherii soliști sovietici; 13.00 Con
cert de estradă; 14.45 Arii celebru 
interpretate de mari cîntărețij 15.15 
Muzică distractivă; 16.00 Vorbește 
MosCO'va 1 ; 16.30 Muzică cerută
de ascultători ; 18.30 Muzică ușoa 
ră imprimată pe discuri „ElectrS- 
cord"; 19.15 Melodii lăutărești , 
20.05 ,,Din viata anecdotică a mu
zicienilor^. 20.20 Muzlb'ă de dans; 
23.00 Buletin de știri, țjufștiri, trie 
teorâlogic și sport; 23.Î0—24.00 
Ciclul ..Lucrări concertante de 
Beethoven".

(fjMS’St. FtlOIIMliU

Pentru bucurești tn UR
MĂTOARELE .24 ORE : Vremea 
se menține frumoasă și călduroasă 
cu cerul mai mult senin noaptea, 
ziua se vor produce îrihdurări și 
intensificări de vînt dih nord veăt. 
îtisotite de descărcări electrice. 
Temperatura aetului Ușot vâtla- 
bilâ.

Pentru următoarele trei 
71 LE ÎN ȚARA : Vremea se men
ține călduroasă cu cer mai mult

senin șl cu tnnourări trecătoare 
zliia exceptînd nordul țării unde 
vremea se va răci ușor, iar tnnou- 
rările vor fi mai accentuate sem- 
nalîndu-se local averse de ploaie 
însoțite dd descărcări electrice, iar 
pe alocuri de grindină. Vînt po
trivii cu intensificări. Temperatu
ra ÎU scădfere1 ilșdară tn bordul 
țării staționară în rest. Minimele 
vor oscila între 40—23 de grade, 
iar maximele intre 24—38 de grade.

LENINGRAD 6 (Agerpres).— 
TASS transmite cuvîntatea iui N. 
S. Hrușciov rostită la mitihgul 
de la uzina „Elektrosila".

Dragi tovarăși muncitori șl 
muncitoare, ingineri, tehnicieni și 
iuiicțidnari ai uzinei „Elektto- 
sila" I

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. m-a Însărcinat să îrtmî- 
nez ordine și medalii Unui grup 
de lucrători fruntași de la uzina 
dv., decorați cu prilejui împlinirii 
a 250 de ani de la întemeierea 
Leningradului.

Îmi este foarte plăcut să feli
cit la acest rhăre miting pe Alek
sandr Serghievici Eremeev, cons
tructorul șef adjunct al uzinei 
dv., pe Nikolai ivanovici Perșln, 
strungar la un strung carusel, pe 
academicianul Aleksandr Alexce- 
vici Lebedev, cu prilejul acordă
rii îriâltultii titlu de Erou al 
Muncii Socialiste (Aplauze).

Felicit de asemenea pe balanso- 
rul Feodor Mihailovici Rogozin, 
pe bobinatorul Iulian Adolfovici 
Vrublevski, decorați cu ordinul 
Lenin (Aplauze).

îmi este plăcut să-i felicit pe 
strungarul Semion Siiiorovici Ti
tov, pe strungarul de la strungul 
carusel Alistarh AlexandroVici 
Kondrakiev, pe strungarul Alek
sandr îosifovici Guagțki, pe iacă- 
tușul-asamblor Tamara Egorovna 
Cernova și pe ceilalți tovarăși de
corați cu ordine și medalii pentru 
muhea lor neprecupețită. (A- 
plauze).

Dar nu numai ei au fost deco
rați. înalta distincție — ordinul 
Lenin — a fost acordată glorio
sului Leningrad, oraș erou, oraș 
muncitoresc. Iar aceasta înseam
nă că a fost decorat flecare din
tre voi, cetățeni ai Leningradului 
(Aplauze prelungite).

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist ai Uniunii 
Sovietice, în numele guverhului 
nostru sovietic vă felicit cu căl
duță; tovarăși de la Elektrbsila, iar 
în persoana dv. pe toți cetățenii 
.Leningradului, pentru această 
înaltă șl binemeritată decorație. 
Permiteți-mi să vă urez noi suc
cese în munea voastră pentru bi
nele patriei noastre socialiste.. 
Cinste și glorie vouă, dragi to
varăși I (Aplauze furtunoase).

Am fi dorit foarte mult să ve
nim la dv. în zilele cînd au în
ceput festivitățile jubiliare, consa
crate celei de a 250-a aniversări 
a Leningradului. Insă împrejură
rile despre care vă voi vorbi ceva 
mai tirziu, au evoluat in așa fel 
incit hoi n-am putut veni la dv. 
in acele zile.

Leningradul ocupă un loc deo
sebit în rindul celorlalte mari 
orașe ale globului. Nu au trecut 
decît două secole și jumătate de 
la întemeierea lui, însă puține 
orașe chiar dacă au o istorie mile
nară, pot pretinde un asemenea 
loc, cu adevărat exceptional, în 
istorie.

Acum 40 de ani, prin salvele 
„Aurorii" care au bubuit în orașul 
vostru, lumea a aflat despre naș
terea unei lumi noi — lumea so-, 
cialista. De aici a început marșul 
triumfal, impetuos, al puterii-so
vietice iii țară noastră. De aici 
nemuritorul nostru condueator și 
invațator — Vladirilir Ilici Lenin, 
a condus evenimentele revoluțio
nare care au marcat victoria pro
letariatului, victoria oamenilor 
muncii, crearea primului stat din 
lume al muncitorilor și țăranilor.

Printre tovărășii care s-âii Iii- 
trunit aici, se găsesc participant! 
la aefeste evenimente istorice, oa
meni care, sub steagul partidului 
bolșevicilor, stlb conducerea direc
tă a lui Lehin, au cticerit cu atrna 
in mină puterea muncitorilor ți 
țăranilor. Voi, veterani ai clasei 
muncitoare din Piter, povestiți a- 
deseori tineretului despre trecut. 
Și aceasta este foarte bine.

E bine să știe tinerii ce dru
muri grele au străbătut în viață 
părinții și bunicii lor. Aceasta 
este cu atît mai important cu cit 
unii tineri socotesc că toate bine
facerile vieții pe care i le-a dat 
și le dă puterea sovietică, au ve
nit de la sine. Este bine ca ei să 
nu uite că pentru aceasta cei mai 
buni fii și fiice aii* poporului nos
tru au inlruntal ocna, și-au văr
sai singcle, au stat in cazematele 
lortăreței Petropavlovsk. Tineretul 
trebuie să știe toate acestea, să-i 
cunoască și să-i cinstească cu 
sfințenie pe eroii din Octombrie, 
care acum 46 de ani aici, ia Pe
trograd, la chemarea partidului, a 
marelui Lenin, au ridicat sus dea
supra lumii steagul roșu al re
voluției socialiste victorioase. Cin
ste și glorie lor — eroilor nemu
ritori din Octombrie I (Apiauze 
furtunoase).

Acum 4u de ani din orașul vos
tru au răsunat în lumea întreagă 
cuvintele lui Lemn : „De azi îna
inte incepe o epocă nouă in isto
ria Rusiei și această a treia re
voluție rusă trebuie să ducă iH 
cele din urină la Victoria socia
lismului". (Opere voi. 26 p. 222).

Și această previziune a lui Le
nin s-a adeverit. In țara noastră 
socialismul s-a instaurat in mod 
temeinic, pentru totdeauna. Aceas
ta, tOvafăși, constituie Cea mai 
mare victorie a ponorului Scrvie* 
tic. La această victorie de impor
tanță isiOrică-mOndială cetățenii 
Leningradului au adus marea lor 
contribuție. Imprei'nă cu întregul 
popor sovietic. Leningradul a lup-

tat cu abnegație pentfu transfor
marea țării noastre într-o mare 
piltere industrială. El a fost tot
deauna uh puternic arsenal al in
dustrializării țării. Cofhtiniștii din 
Leningrad, clasa muncitoare de 
aici, intelectualii orașului, au fdst 
întotdeauna un reazim de nădejde 
al C.C. ăl partidului nostril. In 
anii puterii sovietite, Leningradul 
s-a transformat într-un' oraș ăl in
dustriei socialiste înaintate, în-' 
tr-un oraș al bfnțjresului tehnic, 
într-o pepinieră de cadre de spe
cialiști pentru numeroase ramuri 
ale economiei naționale.

Bărbăția cetățenilor Leningra
dului ni s-a dezvăluit în toată 
măreția ei în anii grei ai trecu
tului război cînd linia frontului 
trecea în apropierea porților uzi
nei voastre. Eroismul apărători
lor orașului și ajutorul întregului 
popor au făcut din Leningrad o 
fortăreață inexpugnabilă de zi
durile căreia s-au sfărîmat arma
tele cotropitorilor fasciști. Apă
rarea Leningradului a constituit 
una din paginile cele mai glo
rioase alb istoriei Marelui Răz
boi pentru Apărarea Patriei.

Cinste și glorie eroilor apăfării 
Leningradului I Cinste și glorie 
vitezelor noastre forțe armate 
care stall de strajă muncii 
hiCfe a poporului sovietic I 
piauze furtunoase).

După război orașul vostru 
aflat într-o situație grea, 
aceasta mai bine decit mine. Cu 
ajutorul C.C. și al Guvernului, 
cu ajutorul întregului popot so
vietic, oamenii muncii din Lenin
grad au vindecat repede rănile 
războiului și, orașui-erou și-a o- 
cupat din nou locul său de cinste 
tn lupta poporului nostru pentru 
un avînt puternic al industriei 
socialiste, a devenit un bastion al 
progresului tehnic. Mă bucur să 
salut prin dv. pe toți luptătorii 
fruntași penîrtf progresul tehnic, 
pe cutezătorii inovatori ai pro
ducției, care sporesc gloria mun
citorească a Leningradului.

Un rol remarcabil în industria
lizarea țării Si electrificarea e- 
cononriei noastre 1-ă avut glo
rioasa uzină constructoare de 
mașini electrice „Elektrosila". 
Despre meritele ei vorbește și 
faptul că uzina „Elektrosila" 
este decorată de două ori cu or
dinul „Lenin" și cu ordinul 
„Steagul Roșu al Muncii".

Educat în spiritul tradițiilor 
revoluționare ale clasei muncitoa
re din Petrograd, colectivul u- 
zinei „Elektrosila" a fost întot
deauna un purtător demn al a- 
cestor tradiții.

Uzina dv. a creat multe tipuri 
modetne de mari mașini electrice 
pentru construcția de mașini gre
le, industria minieră, industria na
vală și pentru alte ramuri ale 
economiei naționale. Țara, parti
dul se mîndresc cu realizările 
voastre, tovarăși I

Se știe că succesul oricărei ac
țiuni îl hotărăsc oamenii, cadrele. 
Pentru producția dv. cbniplexă, 
cu un înalt nivel tehnic sînt deo
sebit de necesari specialiștii Ca
lificați. Faptele arată că dv. dis
puneți de asemenea cadre.

Alături de maiștri slăviți ai 
producției, în uzina dv. au cres
cut numeroase cadre de tineri 
muncitori cu înaltă calificare.

In fața dv., tovarăși, stau sar
cini mari și complicate. Dar aces
te sarcini vor fi fără îndoială în
deplinite cu succes pentru că dv. 
trăiți și luctați înțr-un oraș cu 
glorioase tradiții revoluționare, în
tr-un oraș cafe are o organizație 
de partid călită, monolită, devo
tată Comitetului Central leninist.

Succesele industriei noastre, ale 
întregii noastre țări, sînt mari și 
importante. Vrem ca și de acum 
înainte să crească și să se întă
rească industria noastră și teme
lia temeliilor ei — industria grea, 
pentru ca să crească și să se dez
volte cu și mai mult succes agri
cultura noastră. Vrem ca oamenii 
sovietici să aibă din abundență 
și carne și unt și lapte și fructe, 
ca in magazine să existe nume
roase țesături și costume ieftine 
și frumoase, să aibe tot ce înfru
musețează viața omului. Dar pen
tru a obține aceasta trebuie să 
soluționăm probleme mari și gre
le, care cer un nou avînt al ini
țiativei creatoare și al activității 
tuturor oamenilor sovietici, o îm
bunătățire radicală a conducerii 
economiei.

Dv. știți că partidul și guvernul 
iau tn această direcție o serie de 
măsuri hotărîte. Am reorganizat 
conducerea industriei șl construc
țiilor. în țară au luat ființă 105 
consilii ale economiei naționale 
care au și început munca.

Printr-o mai bună organizare a 
conducerii industriei și construc
țiilor. printr-o folosire friai price
pută a tuturor avantajelor și po
sibilităților economiei socialiste, 
vom putea intr-un viitor relativ 
apropiat să rezolvăm sarcina de 
a inttece S.U.A. și în producția 
industrială pe cap de locuitor.

După cum știți, în agricultură 
ne-am pus sarcina concretă ca 
în anii următori să întrecem Sta
tele Unite ale Americii în ce 
privește producția de carne, laote 
și unt. Consfătuirile cu fruntașii 
in agrtetiltură, adunările colhoz
nicilor și muncitorilor din sov
hozuri, plenarele comitetelor fg- 
gionale și. comitetelor raionale de 
pattid confirmă că această satci- 
nă e»te cît m poate de realistă.

Firește că pentru a o înfăptui va 
fi nevoie de o rtiare îricordafe a 
forțelor, atif din partea lucrători
lor din agricultură, cît și din 
partea muncitorilor din industrie. 
Mulfe depind de priceperea noas
tră de a mobiliza inițiativa și 
activitatea maselor. Dar de aceea 
sîntem comimiști pentru a ști șă 
tifiifri, să organizăm masele; să ie 
ducem înainte, fără a ne teme 
de piedici și greîități.

Advetsarii noștri înțeleg cît se 
poate de bine ce însemnătate uria
șă va avea victoria noastră în 
întrecerea pașnică dintre sistemul 
socialist și cel capitalist. Succesele 
Uniunii Sovietice în dezvoltarea 
industriei și agriculturii; în ridi
carea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor sovietici — sînt mai 
puternice decît toate bombele a- 
tomice și cu hidrogen. Aceas

ta va fi o mare victorie morald- 
politică a socialismului asupra 
sistemului capitalist care și-a trăit 
traiul.

Tovarăși I Desigur că ați citit 
deja hotărîrea plenarei Comitetului 
Central al partidului cu privire la 
grupul antipartinic Malenkov, Ka
ganovici și Molotov. Acest grup 
urzea planuri perfide. El dorea să 
pună mina pe pozițiile cheie dirt 

pas- partid și din stat pentru a schimba 
(A- linia politică a partidului.

Ei s-au manifestat activ împo
triva unor asemenea măsuri ca 
lărgirea drepturilor republicilor 
unionale, în construcția economi
că $i culturală, în domeniul legi
ferării, s-au pronunțat îrtipotriva 
aplicării măsurilor de reorganiza
re a conducerii industriei și 
constricțiilor, s-au pronunțat îm
potriva mișcării desfășurate de 
înșiși colhoznicii, lucrătorii din 
sovhozuri, de toți oamenii muncii 
din agriciiltută, de a ajunge din 
urma în anii următori s.u.A. îtt 
ce privește producția de lapte, 
unt și carhe pe cap de locuitor. 
Toate aceste măsuri importante 
ale partidului și altele îndreptate 
spre ridicarea bunăstării materia
le a oamenilor sovietici au în- 
tîmpiriat rezistența activă a aces
tor oameni care s-au rupt de 
viața țării, de popor.

In domeniul, politicii externe 
acest grup și îndeosebi to‘v. Mo
lotov împiedicau în fel și chip a- 
pliearea măsurilor pentru slăbi- 
rea încordării internaționale și 
întărirea păcii în întreaga lume. 
Lor le coHVenea mai mult poli
tica „strîngerii tuturbr șuruburi
lor" care contravine înțeleptei 
politici leniniste de coexistență 
pașnică a sistemelor socialist și 
capitalist.

Ce le păsa lor de esența leni
nismului I Fiind prizonieri ai u- 
nor idei și metode vechi, ei se 
îhcăpățînau în a nu vedea condi
țiile noi, se cramponau de forme 
și metode de muncă perimate, 
care nu corespundeau intereselor 
mersului nostru înainte.

Așa cum a constatat în hotărî
rea sa plenara C.C., ei sînt sec- 
tariști și dogmatici, attt în pro
blemele politicii interne, cît și în 
problemele politicii externe, in- 
terpretînd marxism-leninismul în 
mod bucherist, rupt de viață.

Cînd s-au convins că toate ma
nifestările și acțiunile lor nejuste 
îrtttfflpină în mod permanent re
zistență în Prezidiul C.C., ei au 
pășit pe calea condamnată de 
partid a contplotării în secret, pe 
calea luptei fracționiste.

Toți știu acum CU ce s-au ter
minat acțiunile lor antipartinice. 
Comitetul Central al partidului a 
condamnat îh unanimitate acest 
grup antipartinic și pe carieristul 
Șepitov Cate i s-a alăturat și care 
de fapt s-a dovedit a fi cel mai 
nerușinat fățarnic.

Grupul lui Malenkov, Kagano
vici și Molotov stabilise termenul 
pentru atacurile lui înverșunate 
împotriva Comitetului Central al 
Partidului pentru data sărbătoririi 
a 250 de ani de la întemeierea Le
ningradului. Tocmai discutarea 
problemei cu privire la călătoria 
membrilor și membrilor supleabți 
ai Prezidiului C.C., a secretarilor 
C.C. al P.C.U.S. la Leningrad 
spre a participa la festivitate a 
servit participanților grupului an
tipartinic drept prilej pentru ac
țiuni directe împotriva conducerii 
colective a C.C.

DecO s-a întîrhplat așa ? Proba
bil, că nu Ultimul rol l-a avut în 
aceaătă chestiune împrejurarea că 
toți membrii acestui grup sînt de
osebit de vinovați de acele lipsuri 
și greșeli grosolane care au aviit 
loc în trbctit, iar Malenkov, care 
este undi din organizatorii princi
pali ai acelui „proces de la Le
ningrad", s-a tetnut pur și simplu 
să vină aici, la voi, la Leningrad.

TdVarăși I Hotăririle plenarei 
din iunie a C.C. al P.C.U.S. au 
fost primite cu o aprobare unani
mă de întregul nostru partid, de 
întregul popor sovietic. La adună
rile de partid, la adunări ale ac
tivului. la adunările largi ale oa
menilor muncii, in presă, comuniș
tii, toți oamenii sovietici condarrt- 
rtă cu indignare acțitmile scizio
niste alâ fracționiștilor, care s-ăii 
rupt de partid și care au pășit 
pe drutnul antipartinic al luptei 
împotriva liniei generale a parti
dului.

Politica partidului nostru este 
limpede. Ea corespunde întrutotul 
intereselor fundamentale, vitale 
aie popOfiilili. Atît în domeniul 
politieii interne, ett și In domeniul

s-a 
Știți

politicii externe, ne-am călăuzit 
întotdeauna și ne vom călăuzi me
reu după mărețele principii leni
niste, vom aplica consecvent îrt 
viață linia elaborată de Congresul 
al XX-iea al Partidului Comunist. 
(Aplauze furtunoase).

Partidul nostru va continua să 
dezvolte în mod ferm și consec
vent industria socialistă, să îm
bunătățească conducerea indus
triei, să lupte pentru un nou a- 
vînt, mai puternic și multilateral 
al agriculturii.

Vom lupta pentru ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale a po
porului sovietic, pentru belșug de 
alimente în țară, pentru o largă 
construcție de locuințe.

Partidul comunist va înfăptui 
în mod consecvent politica națio
nală leninistă, va urma linia lăr
girii continue a drepturilor repu
blicilor unionale, a unui nou avînt 
al economiei și culturii tuturor re
publicilor Uniunii Sovietice, va 
dezvolta prin toate mijloacele 
inițiativa maselor populare.

In domeniul politicii externe 
partidul comunist și guvernul so
vietic vor promova neslăbit poli
tica leninistă a coexistenței pașni
ce a țărilor cu diferite orlnduiri 
sociale, politica prieteniei între 
popoare, politica consolidării ma
relui nostru lagăr socialist.

Vom căuta cu și mai multă per
severența să obținem slăbirea în
cordării în relațiile dintre, state, 
stabilirea încrederii intre ele, lăr
girea legăturilor comerciale și cul
turale, înlăturarea tuturor obsta
colelor care inlpîedică popoarele 
să trăiască în pace și prietenie 
între ele.

Problema dezarmării, a interzi
cerii armei atomice și cu FricfTo- 
gen, este cea mai importantă pro
blemă internațională. Unele puteri 
imperialiste, puni rid accentul pe 
politica de pe poziții de torță con
tinuă cursa neinfrinată a înarmă
rilor care apasă ca o povară grea 
pe umerii oamenilor muncii. Ii 
vom demasca pe acei care submi
nează eforturile pașnice, care nu 
vor să lichideze războiul rece, 
Care obțfh mari profituri de pe 
urma comenzilor militare.

Uniunea Sovietică nu va slăbi 
nici de acum înainte eforturile 
sale pentru a obține încetarea 
cursei înarmărilor, pentru ■< rea
liza acorduri reciproc acceptabile 
în problemele interzicerii folosirii 
armei atomice și cu hidrogen, în 
toate problemele legate de pro
blema dezarmării.

Guvernul nostril a prezentat în 
toate aceste probleme propuneri 
care creează o bază bună pentru 
a scoate în siîrșit din punctul 
mort problemele dezarmării care 
neliniștesc întreaga omenire. Pu
terile occidentale au acum cuvîn- 
tul.

Toți prietenii adevărațți ai păcii 
pot fi ferm convinși că Uniunea 
Sovietică va fi și de acum îna
inte o luptătoare credincioasă și 
fermă pentru cauza păcii și pro
gresului.

Tovarăși I Demascarea șl con
damnarea unanimă de către ple
nara C.C. al P.C.U.S., de către 
întregul nostru partid și popor a 
grupului antipartinic Malenkov, 
Kaganovici și Molotov va contri
bui la obținerea unor succese și 
mai mari în înfăptuirea hotărîri- 
lor istorice ale Congresului al 
XX-lea, al partidului, pentru că au 
fost îndepărtate acele forțe care 
au încercat în fel și chip să îm
piedice îndeplinirea acestor hotă
rîri.

Partidul, întregul popor sovietic 
tși unește și mai strîns rîndurile 
în jurul nucleului de luptă al par
tidului nostru — Comitetul său 
Central leninist, în jurul iubitului 
nostru guvern sovietic. Nimeni 
nu va reuși niciodată să zdrunci
ne această unitate. Nimeni nu va 
reuși niciodată să abată partidul 
de la calea leninistă, singura cale 
jiistă. (Aplauze ptelungite).

Trăiască colectivul uzinei „E- 
lektrosila", unul din detașamente
le înaintate aie eroicii noastre 
clase muncitoare I (Aplauze furtu
noase).

Trăiască Leningradul, orașul 
Erou, orașul muncitor, slăvit în 
veci I (Aplauze furtunoase).

Trăiască puternicul popor sovie
tic care pășește cu încredere pe 
calea construirii comunismului I 
(Aplauze furtunoase).

Trăiască avangarda de luptă 
de nezdruncinat a poporului so
vietic — Partidul Comunist mo
nolit, de granit, al Uniunii Sovie
tice I (Aplauze furtunoase, pre
lungite, aclamații in cinstea parti
dului comunist).

i de 
a U.R.S.S:, Djelepov, 

în științe fizico-matema- 
alții au condamnat acti- 
antipartinică a lui Ma- 
Kagatevici, Molotov și

Rostov pe Don
ROSTOV PE DON 6 (Agerpres). 

— TASS transmite : Adumarea w> 
tivului de partid al organizației 
Don, la cdre raportul cit privire 
la Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.D.S. a fost prezentat de Ki- 
seleO, membru al C.C. al P.CXJ.S.,

privire la grupul antipartinic 
Malenkov, Kaganovici, Molotov.

Lebedev, prim-secretar al Co
mitetului de ținut al partidului, 
a raportat asistenței despre re
zultatele plenarei din iunie a 
C.C. al R.C.U.S. Subliniind neîn
crederea grupului antipartinic în 
posibilitățile uriașe ale agricul
turii socialiste, raportorul a ana
lizat realizările colhozurilor și 
sovhozurilor din ținutul Stavropol 
și a comunicat că în ultimii trei 
ani producția de cereale a crescut 
de peste 2 ori. In urma majorării 
prețurilor de colectare la produse 
agricole, colhozurile din țintit au 
obținut un venit suplimentar de 
850 milioane de ruble.

Ecouri internaționala la Hotărîrea

R. P. Albania
TIRANA 6 (Agerpres). TASS 

transmite : La 5 iulie ziarele al
baneze au dat' publicității un co
municat oficial cu privire la ple
nara din 4 iulie a Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Alb'arfia.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania1 s-a 
solidarizat pe deplin cu hotărî- 
rea C.C. a! PiC.U.S. și a con
damnat în unanimitate activitatea 
fracționistă' și antipartinică a gru
pului Malenkov, Kaganovici și 
Molotov.

Tn scrisoarea adresată C.C. al 
P.C.U.S. adoptată de parficițanții 
la plenară se spune că hotărîrea 
plenaTer C.C. al P.C.U.S. care a 
demascat activitatea fracționistă 
și antipartinică a grupului Ma
lenkov, Kaganovici; Molotov do
vedește marea forță a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
lupta sa hotărîtă pentru triumful 
marxism-leninismului, pentru men
ținerea și consolidarea unității 
partidului, pentru realizarea ho- 
tă-rîtă a sarcinilor istorice măTețe 
trasate de Congresul al * 
P.C.U.S.

XX-lea al

★
La 4 iulie a avut loc 

adunarea activului de 
Capitalei Albaniei la care Enver 
Hodja, prim secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, a 
prezentat raportul cu privire la 
rezultatele plenarei din iunie a 
C.C. al P.C.U.S. Participanții la 
adunare au aprobat în unanimita
te măsurile Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Uniu
nea Sovietică, împotriva grupului 
antipartinic Malenkov, Kagano
vici, Molotov.

Franța
PARIS 6 (Agerpres) TASS 

transmite: Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez, care și-a început lucră
rile la 4 iulie, a modificat ordi
nea de zi inițială și a discutat în 
primul rind Hotărîrea plenarei 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
grupul antipartinic Malenkov, 
Kaganovici, Molotov. Raportul cu 
privire Ia această problemă a 
fost prezentat de Maurice Thorez, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Francez.

Subliniind că justețea hotărîri- 
lor Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. a fost dovedită de evo
luția ultimelor evenimente, Tho
rez a spus printre altele: „In Bi
roul nostru Politic considerăm că 
Se poate aproba pe deplin 
hotăririle C.C. al P.C.U.S. adop
tate în domeniul luptei pentru în
făptuirea liniei Congresului al 
XX-lea, împotriva poziției politiee 
și activității fracționiste a grupu
lui de conducători care s-a for
mat in sinul Comitetului Cen
tral". In continuare Thorez a 
spus că activitatea fracționistă a 
grupului antipartinic a constituit 
o primejdie mare pentru unitatea 
partidului. Firește că hotăririle 
plenarei C.C. al P.C.U.S., a spus 
Thorez, vor avea consecințe fa
vorabile pentru întreaga mișcare 
muncitorească internațională.

Pe marginea raportului prezen
tat de Thorez, plenara C.C. ai 
Partidului Comunist Francez a a- 
doptat o rezoluție.

la Tirana 
partid' al

la grupul antipartinic Malenkov, 
Kaganovici, Molotov, o serie de 
oameni politici italieni au făcut 
declarații reprezentanților presei.

Palmiro Togliatti, secretarul 
general1 a! Partidului Comurtlst 
Italian, a declarat' căJ hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.U.S. „tra
tează' O serie de probleme care au 
o importanță vitală nu numai 
pentru partidele comuniste, ci și 
pentru întreaga mișcare muncito
rească. Este vorba despre linia 
politică care a fost aprobată la 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
și prezentată de acest congres 
întregii mișcări muncitorești in
ternaționale".

„Noi, a spus în continuare To
gliatti, ne-am pronunțat întot
deauna și ne pronunțăm cu fio- 
fărîre pentru această linie poli
tică, deoarece ea corespunde dez
voltării marxismului. întotdeauna 
am fost de părere și am spus că 
nu poți da înapoi de la Congre
sul al XX-lea, ci, dimpotrivă, tre
buie să mergi înainte, rămînîtid 
devotat principiilor marxism-le
ninismului și internaționalismului 
proletar, dar luptînd împotriva 
schematismului și spiritului con
servator care împiedică mersul 
înainte cerut de principiile noas
tre și de situația creată. Aceasta 
a fost și este extrem de necesar 
pentru îndreptarea greșelilor tre
cutului care au fost condamnate 
atît de aspru, dar pe bună drep
tate, de Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. și care au adus un pre
judiciu evident întregii noastre 
mișcări. In ultimii 3—4 ani to
varășii sovietici an soluționat a- 
proape un număr uimitor de pro
bleme privind linia generală și 
probleme practice de situația in
ternațională și de situația politidă 
și economică a țării lor".

S.U.A

Italia
ROMA 6 (Agerpres). — TASS 

transmite : In legătură cu Hotă
rîrea C.C. al P.C.U.S. cu privire

NEW YORK 6 (Agerpres). ~- 
TASS transmite : In comentariile 
sale cu privire la Hotărîrea ple
narei C.C. al P.C.U.S. presa ame
ricană este de părere că ea va 
contribui la o și mai mare întă
rire a U.R.S.S. și >a mărirea ifl- 
fluienței ei pe arena internațio
nală. Această împrejurare a pro
vocat furia anumitor cercuri din 
S.U.A., ceea ce s-a manifestat în 
declarații calomnioase, dușmă
noase la adresa Uniunii Sovietice 
în diferite organe de presă ame
ricane.

Intr-o știre din Washington co
respondentul ziarului „New York 
Herald Tribune", Donovan, subli
niază că Malenkov, Kaganovici și 
Molotov s-au opus unor transfor
mări, ca planul reorganizării in
dustriei, și au frînat traducerea în 
viață a acestui program. Dono
van subliniază că Hotărîrea ple
narei C.C. al P.C.U.S. „nu dove
dește o slăbiciune a sovietelor, 
ci... contrariul".

Observatorul ziarului „New 
^ork Tijnes", Reston, scrie că, 
după părerea unor reprezentanți 
ai cercurilor oficiale din Was
hington, în urma hotărîrii plena

lua noi 
zarmării

Intr-o
pondentul ziarului ..Washington 
Post and Times Herald" referin- 
du-se la cercurile diplomatice 
londoneze scrie că lichidarea gru
pului antipartinic va mări posibi
litățile terminării cu succes a tra- 
tativelor în domeniul dezarmării.

al P.C.U.S., U.R.S.S. va 
măsuri în domeniul de
și a altor probleme, 
știre din Londra cores- 

„Washington

MOSCOVA. La 6 iulie guvernul 
U.R.S.S. a declarat că sprijină în- 
trutotul protestele guvernului Re
publicii Populare Democrate Co
reene și guvernului Republicii 
Populare Chineze în legătufă cu 
hotărîrea Statelor Unite de a tri- 
niite imediat în Coreea de sud 
afme tioi, inclusiv arma atomică.

LONDRA. După cum anunță co
respondentul agenției Reuter, 
Ufiiunea Națională a studenților 
din Uniunea Sud-Africană a adop-

tat la conferința ei aniială din 
Capetown o rezoluție cerind guver
nului să anuleze proiectul său de 
lege care prevede crearea unor 
universități separate pentru diferi
tele grupuri rasiale.

PARIS. Asupra țărilor din Eu
ropa occidentală s-a abătut un val 
de căldură care a făcut ca tempe
raturile să atirigă maxime nemai- 
întilnite în ultimii ani. Astfel, la 
Pari» noaptea de 5 spre 6 iulie, 
cînd temperatura minimă a fost de 
23 de grade, a fosi cea mai căi-

rfUromă din ultimii SO de ani. In 
cursul zilei de sintbătă temperam- 
rile au atins 35 de grade la umbră 
la Paris și în alte localități din 
Frarița.

în Italia, în regiiineă Rovigo 
temperatura a atins 40 de grade la 
umbră și 53 de grade la soare. în 
regiunile din centrul țării au izbuc
nit numeroase incendii care au pro
vocat pagube însemnate pădurilor 
și plantațiilor. Simbătă au fost în
registrate 10 decese în Italia de pe 
urma insolațiilor.



REACTORUL
nostru atomic e gata!

stenografia ?
iCît de veche esteâ

i

Acum cîtva timp 
a avut loc Ia Viena 
un proces destul de 
neobișnuit: o serie 
de persoane contestau 
valoarea unui testa
ment pe motiv că fu
sese redactat în scrie
re stenografică.

Această contestație 
a stîrnit o mare dez
batere între avocați 
care au fost obligați 
să cerceteze în amă
nunt toate aspectele 
stenografiei, fumi- 
zîndu-ne astfel — 
fără să vrea — un 
istoric destul de com
plect al scrierii pre
scurtate. Aflăm astfel 
că stenografia nu este 
nicidecum de origină 
recentă, ci datează de 
aproape 2000 de ani. 
Desigur, ea era mai 
puțin simplificată și 
mai puțin perfecțio-

mai puțin a- 
că a fost cu- 
și folosita de 
greci și ro-

nată decît astăzi, dar 
nu este 
devărat 
noscuta 
anticii 
mani.

Cu prilejul unei că
lătorii la Alena și în 
insula Rodos, Cicero 
a observat existența 
unor scribi publici 
care „culegeau vor
bele prescurtat cu a- 
jutorul unor semne". 
După întoarcerea Ia 
Roma, Cicero a tri
mis pe un sclav al său 
Tirone — om de o in
teligență deosebită — 
să caute să se iniție
ze în tainele acestei 
scrieri prescurtate. Ti
rone nu se mulțumi 
însă numai să învețe 
ci modifică și îmbu
nătății metoda greci
lor creînd astfel un 
sistem nou.

In semn do recu-

« « « AsS !=&
noștință, Cicero îl li
beră și îl luă ca secre
tar particular cu nu
mele de Marco Tullio 
Tirone. Metoda lui 
Tirone se răspîndi 
repede și păstră mul
tă vreme numele său.

In anul 63 înaintea 
erei noastre, Cato 
din Attica a pronun
țat un violent discurs 
contra complicilor Ini 
Catilina, care a fost 
stenografiat.

Iulius Cezar, care 
vorbea mult și repe
de, avea trei steno
grafi care-I însoțeau 
tot timpul.

Ce s-a întîmplat 
mai tîrziu cu steno
grafia nu se știe pre
cis, dar și așa cerce
tările avocaților vie- 
nezi au adus elemen
te foarte interesante 
istoricului ei.

O veste importantă pentru 
cititorii noștri! Construcția 
primelor agregate atomice din 
țara noastră este aproape ter
minată.

Reactorul nuclear de 2000 
kW., care funcționează cu apă 
obișnuită și uraahi îmbogățit, 
va intra în perioada de probe 
în vederea punerii lui în func
țiune.

Acest reactor, furnizat țării 
noastre de către U.R.S.S. și 
construit de tehnicieni romîni 
cu asistența tehnică a unor 
specialiști sovietici, reprezintă 
o nouă izbîndă a științei și 
tehnicii în tara noastră. Fo
loasele sale sînt multiple. Prin 
funcționarea reactorului, în 
cursul anului viitor vom putea 
produce izotopii necesari atît 
pentru cercetările științifice 
cit și pentru diverse utilizări 
industriale și medicale.

Totodată, reactorul nuclear, 
împreună cu acceleratorul de 
particule care se construiește 
în apropierea lui, vor servi 
pentru cercetarea problemelor 
actuale de fizică nucleară și >$l alte lipsuri...

X ...unui tînăr muncitor: Tinere-

atomice au fost pregă- 
se pregătesc in conti- 
sub îndrumarea cunos- 
savanți atomiști Hulu-
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este perioada de vîrf a vieții.

Mierea vindecă 
ulcerul și tuberculoza

albinele au a- 
r_____ __  _ ani înainte de

apariția omului primitiv. Numeroase documente ale trecutului în
depărtat considerau mierea ca un medicament foarte eficace. Cele
brul „Papirus din Ebers", de pildă, vechi de 3.500 de ani, men
ționează utilizarea mierei pentru vindecarea rănilor. Hindușii din 
antichitate considerau mierea ca un mijloc de prelungire a vieții — 
și dacă e să dăm crezare unor cercetări recente, nu se înșelau 
chiar deloc. De altfel, convingeri asemănătoare au împărtășit mai 
tîrziu și grecii și rușii.

In decursul secolelor, mierea a 
fost întrebuințată atît ca aliment 
cît și ca medicament, dar pînă în 
zilele noastre eficacitatea acestui 
produs natural nu a fost decît 
foarte puțin studiată. In ultima 
vreme, cercetătorii sovietici au su
pus proprietățile medicinale ale 
mierei unei analize sistematice.

MIERE DE TEI ȘI MIERE 
RADIOACTIVA

Foarte mulți oameni de știință sint de părere că 
părut pe planeta noastră aproximativ 50 milioane

Există peste 50 de soiuri dife
rite de miere, după natura flori
lor cu care se hrănesc albinele.

Unele soiuri de miere nu sint 
comestibile, cum ar fi de pildă,

300 de ani 1700 de războaie

miere datînd de mai bine de 
3000 de ani. care nici nu s-a alte-: 
rat și nici nu ți-a pierdut aroma,

MIEREA ESTE UN BUN t< 
MEDICAMENT *

Chirurgul sovietic Krimițki a 
constatat că întrebuințarea unei 
alifii preparată cu miere accele
rează procesul de cicatrizare a 
rănilor. Prof. Smirnov a ajuns la 
aceeași concluzie cu ocazia trată
rii cu miere a unor răni pricinuite 
de arme de foc.

Mierea poate fi utilizată pentru 
inhalații in tratarea căilor respi
ratorii, iar intr-un amestec cu 
zeamă de lămîie sau lapte ea ser
vește la Vindecarea răcelilor.

Prof. Udnițev a tratat un grup 
de tuberculoși cu 100-150 grame 
miere pe zi ți a constatat o îm
bunătățire simțitoare a stării bol
navilor. Bine înțeles, tratamentul 
cu miere merge paralel cu celelalte 
metode terapeutice moderne.

Observațiile cele mai precise și 
mai valoroase s-au făcui prin în
trebuințarea mierii la tratarea boli
lor de stomac și intestine. Mierea 
reduce aciditatea sucului gastric 
și atenuiază simptomele neplăcute 
ale ulcerului. Analiza rezultatelor 
tratamentului efectuat la spitalul 
Ostroumov din Moscova, arată că 
— in majoritatea cazurilor —aci
ditatea sucului gastric la bolnavii 
de ulcer care consumă miere se 
normalizează, arsurile dispar, di
gestia se Îmbunătățește și bolnavii 
se îngrașă.

Mierea poate fi utilizată ți în 
tratarea bolilor de ficat ți vezică 
biliară ,iar la bolile nervoase cons
tituie un calmant pentru combate
rea insomniei și durerilor de cap. 
Prof. Pletneva de la Institutul d» 
medicină nr. 2 din Moscova folo
sește mierea pentru tratarea bol
navilor atinși de o inflamație a 
corneei. Tn același institut s-au ex
perimentat pansamente cu miere 
pentru tratarea furunculozei.

mierea de tutun" pe care albine
le o produc din nectarul florilor 
de tutun. Chimistul francez Alain 
Queuille a arătat că unele soiuri 
de miere au proprietăți radioacti
ve și în acest scop el a efectuat 
o experiență constatînd că epru- 
betele umplute cu miere impre
sionează după cîtva timp o placă 
fotografică plasată într-un înve
liș opac.

Mierea conține glucoza în stare 
aproape pură și spre deosebire de 
zahărul obișnuit, glucoza trece 
direct din intestine în sînge, fără 
alte transformări prealabile. Iată 
de ce absorbția unei anumite can
tități de miere poate înlocui une
ori un tratament relativ complicat, 
cum ar fi de pildă injecțiile intra- 
venoase cu soluție de glucoza. 
Fermenții mierii (diastaza, cata- 
laza, lipaza etc.) contribuie la o 
mai bună asimilare a diferitelor 
substanțe alimentare. Prin conți
nutul său de săruri minerale, de 
calciu, sodiu, fier, fosfor, iod etc., 
mierea se apropie cel mai mult de 
sîngele omenesc. Ea mai conține 
și mulți acizi organici (acidul ma
lic, tartric, citric, lactic etc.) pre
cum și o serie de vitamine indis
pensabile omului.

Războiul cel mai lung din a- 
ceasta perioadă nu a fost cel de 
30 de ani așa cum se crede în 
mod curent, ci cel dintre venețieni 
și turci care a ținut de la 1614 
și pînă la 1699.

Secolul al XIX-lea a fost cel al 
războaielor celor mai scurte, șase 
războaie nedepășind un an. între 
acestea este războiul dintre Aus
tria și Sardinia, care a durat șase 
zile, în 1849 și războiul austro- 
prusac care a ținut o lună și șase 
zile, în anul 1866.

Cel mai lung asediu din aceas
tă perioadă a fost cel al Gibralta- 
rului, pe care spaniolii au trebuit 
să-l abandoneze după 1167 zile 
fără a fi putut să înfrîngă rezis
tența englezilor.

Statisticianul francez încheie ex- 
primîndu-și speranța că omenirea 
s-a săturat de războaie pe cel pu
țin alți 300 de ani. Noi sperăm 
că pentru totdeauna.

institutele sovietice de specia
litate.

In încheiere, anunțăm că 
punerea în funcțiune a reac
torului va avea loc în curînd. 
Vom reveni la timp cu amă
nunte.

In fotografie: sala reacto
rului, vedere generală. Se lu
crează la montarea și reglajul 
dispozitivelor de automatizare 
și protecție.

Foto: AGERPRES
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? salturi: Las-că-mi dau părerea 
fmai tîrziu... pînă la sfîrșitul arti
colului mai e timp...

...unui demagog: Tinerețea, măi 
(frate, este o problemă care tre- 
ebuie adîncită serios măi frate, că 
£sînt unii care dansează, cîntă, 
imerg la localuri și alte lipsuri, 
>tnăi frate, care minimalizează 
(problema tinereții, măi frate... 
cAlIoî Lilli? Măi frate, iubito, hai 
?să ne minimalizăm diseară la 
^„Macul Roșu", că-i muzică, dans

altor probleme ale tehnicii 
moderne.

Pentru dirijarea noilor Ins
talații 
tiți și 
nuare, 
cuților
bei, Tănăsescu, Țițeica, Nova- 
cu și alții, un mare număr de 
tineri cercetători, dintre care 
o parte au făcut practică și in

Sculptorul sîrguincios din 
clișeul nostru este de fapt... 
sculptorița finlandeză Essi 
Renvall care nu a ezitat să 
renunțe la podoaba capilară 
pentru a putea lua modele de 
gips pe propriul său cap. Este 
un exemplu de conștiinciozita
te artistică într-adevăr rar...

DESPRE TINEREJE
PĂREREA
...unui student care învață în

scriitor : Tinerețea 
părerea nemărturi- 
scriitori vîrstnici

...unui tînăr 
este — după 
sită a cîtorva 
— un defect pentru care aș me
rita să fiu oprit să ajung la po
ziția, priceperea și, dacă se poate, 
la vîrsta lor...

...unui sportiv în exclusivitate 
sportiv : Păreri este multe ele... 
unii zice că tinerețea și cultura... 
dar eu m-am gîndit că tinerețea-i 
numai pumni, picioare și joc de 
cap. că pentru ce este înăuntru 
în cap este zile destule și cînd 
om trece pe tușe... Pînă atunci 
lasă-mă cu prostii d-astea, că-i 
meci azi...

...unui citatoman: N-am putut

bătăuș : Intinde-o cu în- 
astea, că te-atlng... 
fluture: Cred că tinere- 
o persoană cumsecade 

naivă... nici nu știe

să-ml fac o părere personală, 
pentru că n-am citit încă părerea 
celorlalți.

...unor soți acriți: Tinerețea? 
Da, da... parcă-mi aduc aminte... 
este un oaspete care n-a mai dat 
pe la noi, după primul an de căs
nicie...

...unui 
trebările

...unui 
țea este
dar foarte 
că-n numele ei unii oameni mă 
imită și zboară din floare-n floa
re... Cred că s-ar supăra foarte 
tare, dac-ar afla...

...studentului de mai sus, ca- 
re-nvață în salturi: Aoleu !! S-a 
terminat articolul și eu nu mi-am 
dat părerea !... 
Las-că mi-o dau

trei secole — de la 
1918. Rezultatul la 
este de-a dreptul 

de războaie.
ere- 
raz- 
ero- 
per-

DISTRUGEREA MICROBILOR

Un amator de statistici a cal
culat în amănunt numărul războa
ielor care au zdruncinat omenirea 
în decursul a 
1618 pînă la 
care a ajuns 
uluitor : 1700

La prima vedere s-ar putea 
de că această medie de cinci 
boaie pe an este exagerată și 
nată — și totuși statistica este 
fect justă.

în timpul acestor trei secole, 
Franța a fost țara cea mai des 
angajată în conflicte armate. Pro
centul pentru Franța este de 63°/o. 
Urmează apoi Austria cu 48°/o, An
glia cu 3O°/o, și Italia, Rusia, Spa
nia, T urcia, 
cu 6°/o.

Cifrele sînt, 
ționale pentru 
fi Italia care 
fapt decît în

Orhidee cehoslovace

Un grup de savanți din Kiev, 
între care Neceadiamenco și Mo
roz au studiat influența diferite
lor soiuri de miere asupra micro
organismelor patogene cum ar fi 
streptococii, stafilococii, bacilul 
desinteriei, al tifosului etc. Ei au 
efectuat peste 2000 de experiențe 
care au dovedit că unele 
de miere au calitatea de a distru
ge bacteriile sau de a împie- 

dezvoltarea lor, ceea ce ex-

soiuri
NOI SOIURI DE MIERE '

Prusia ți Olanda

ce e drept, conven- 
unele țări, cum ar 
nu s-a unificat de 

1861.

In marile 
Veleslavin, ,
peste 3000 de orhidee minunate. 
Experimentatul horticultor ceho
slovac J. Baum a reușit să obțină 
șj o specie nouă: „Odontioda 
Schroederae".

sere de flori de la 
lîngă Praga, cresc

Radio acționat 
de... lumină
O fabrică din S.U.A. a produs 

un aparat de radio de dimensiu
nea unui pachet de țigări care 
este acționat de lumină. O mi
nusculă baterie din aparat tians- 
formă lumina provenită de la 
soare, sau de la orice sursă lu
minoasă, in curent electric.

...culese de

E, nu-l nimic! 
la toamnă...
FRED FIREA

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Bucu.eșii pia|s „S Tnteii". Iei 150 10, IlPARUi. Combinatul Poligrafic „Casa Sctntell I. V. Stalin',

Găsiți doua versuri dmtr-o poe
zie de Tudor Arghezi — ciclul 
„1907“. (Cifreie din paranteză 
indică numărul literelor fiecărui 
cuvînt.)

Presupunînd că ai fi dintre acei oameni atît de rari, 
cari pot să se privească în oglindă cu pătrundere și 
obiectivitate, și care, pe deasupra, mai știu și să găsească 
soluțiile vestimentare cele mai potrivite înfățișării lor, 
îți mai rămîn totuși încă multe de învățat ca. într-adevăr, 
să fii bine îmbrăcat.

Ar trebui să înveți, de pildă, cum să te îmbraci nu 
numai potrivit fizicului tău dar și vîrstei tale. Sînt 
desigur ridicoli cei ce nu-și dau seama la timp că ar fi 
bine să renunțe la un anumit aspect prea tineresc, dar 
sînt tot atît de ridicoli cei tineri, cînd, cu nerăbdare, 
îmbracă lucruri ce nu sînt încă de vîrsta lor.

Mi s-a întîmplat într-o seară de premieră să nu mai 
recunosc chipul familiar al un^i tinere fete împodobită 
pentru circumstanță cu cercei negri și grei, cu gîtul su
grumat de un șirag tot atît de sumbru care despărțea 
brutal capul de decolteul prea adînc, cu gura și ochii 
exagerat fardați și ascunși în complectarea stilului 
„vampă", sub o funerară voaletă neagră. Avea o înfă
țișare obosită și cel puțin zece ani mai mult. La rugă
mintea mea s-a „despodobit“ și am putut vedea cu 
bucurie cum își recapătă privirea caldă și înfățișarea 
tinerească.

Un obraz tînăr n-are nevoie decît de un fard discret 
care să întărească, dacă e nevoie, impresia de prospe
țime și să dea iluzia că nu e oc. De asemenea,

dica ___ ____ ,__ ______,
plică de asemenea posibilitatea 
unei conservări îndelungate fără 
vreo ’ ’ ’ t -
sale. Astfel, într-o piramidă egip
teană s-a găsit un vas umplut cu

schimbare a proprietăților

Templul dragonilor din parcul de vară din Pekin 
Foto: M, CIOC

O serie de savanți sovietici au 
pus la punct o metodă de produc
ție rapidă a mierei care permite 
în același timp obținerea soiurilor 
dorite. In acest scop, se așează în 
stupi așa numite „nectare artifi
ciale". Albinele se obișnuiesc re
pede cu noile condiții de viață și 
transformă nectarul artificial în 
miere. Pe această cale stupii de
vin adevărate uzine farmaceutice 
în care se produce zi și noapte 
miere medicinală. Metoda aceasta 
este deosebit de prețioasă în ano
timpurile lipsite de flori naturale.

Folosind această metodă, savan
tul Yoirici a obținut nu mai puțin 
de 85 soiuri de miere. Intre aces
tea trebuie menționată ..mierea 
polivitaminată" pe bază de sucuri 
și diferite feluri de legume și 
fructe sau de vitamine produse 
sintetic. Albinele string aceste di
ferite vitamine, le îmbogățesc cu 
glucoza, fermenți și alte elemente 
care fac parte din mierea obișnui
tă. Astfel s-a obținut „mierea lac
tată*1, „mierea de morcov" mierea 
cu chinină, hormoni și alte sub- 
stanțe medicinale. Vitaminele, ca 
și celelalte produse, își păstrează 
timp îndelungat prețioasele pro- 
prietăți în interioiul acestui „aii. 
ment minune".

CUM NE
Îmbrăcăm

Cella Voinescu
un trup tînăr poate fi ajutat de îmbrăcăminte să-și 
cundă eventualele defecte, fără ca însă să-și piardă din 
zveltețe si firesc. Cînd ești tînăr ai de obicei o talie 
foarte subțire. Să subliniem această talie și s-o punem 
în valoare printr-o fustă largă, simplă, susținută de un 
jupon scrobit -- făcut din orice material — dar pentru 
că brațele sînt de obicei subțiri încă și decolteul gracil, 
să le descoperim cu moderație și modestie. In general, 
să căutăm liniile simple, culorile deschise, luminoase dar 
fără stridențe, pieptănătura liniștită, fără bucle prea 
multe, firească, chiar dacă a fost îndelung potrivită. In 
fine, totul fără ostentație, cu aerul că nu ai stat prea 
mult în fața oglinzii, că ești grațioasă și armonioasă fără 
nici un efort.

Majoritatea tineretului, ca și cei mai vîrstnici, își pe
trece cea mai mare parte din zi la lucru sau studiu — 
și cele mai multe drumuri, dacă nu chiar toate, le fac 
în tramvaiul sau autobusul în care te urci la anumite ore 
cu destulă luptă. Gîndiți-vă dar, cît de obositor ar fi, 
de pildă, să porți în orele de lucru tocuri exagerat de 
înalte și cît de greu te-ai putea urca în tramvai cu 
aceleași tocuri mai ales cînd și fusta e foarte îngustă. 
Totuși dacă unele forme ale modei sînt nepotrivite în 
orele de lucru, nu trebuie să cădem în greșeala contra
rie neglijînd aspectul nostru, tocmai în acest timp care 
cuprinde o bună parte din viață și în care întîl- 
nești cei mai mulți oameni. Dimpotrivă, oricît ai fi de 
obosit și preocupat și oricît ai fi de simplu îmbrăcat, 
trebuie să ai o înfățișare cît mai plăcută. Prospețimea 
hainelor sau cîte odată un acord de culoare plăcut va 
da o ținută corectă și agreabilă celei mai modeste 
haine.

Desigur că în general taiorul este cea mai potrivită 
haină în orele de lucru sau studiu. Din pricina verilor 
noastre calde trebuie totuși să renunțăm la el și să-l 
înlocuim cu rochii „deux pieces" sau cu cea „chemisier”.

Pentru că în acest sezon îmbrăcămintea bărbăteasca 
se reduce la cămașe și pantaloni, ar fi greu de vorbit 
despre o modă. Recomandăm cămașa din același material 
cu pantalonul sau măcar de aceeași culoare. Deplasați 
și pretențioși sînt pantalonii cu ținte și multe tighele 
— pantaloni de sport — purtați seara cu tricouri mari
nărești și cu ochelari negri.

Dacă din pricina verii prea calde ținuta de lucru este 
de multe ori neglijată și urîtă, în schimb tentația de a 
fi foarte bine îmbrăcată după masă sau seara e de multe 
ori ridicolă. Dorința de a mai îmbrăca odată rochia de
coltată de seară din tafetas, făcută în iarnă, sau alteori

A'u ra speriați, nu e un pirat, ci un „original1*. 
dorința de a purta un anumit model care era făcut pen
tru tuli — și pe care l-ai copiat în pînză — sînt atît 
de puternice îneît nu se mai ține seama nici de nepo
trivirea materialelor cu sezonul în care sîntem, nici de 
nepotrivirea materialului cu modelul ales.

Ne mai rămîne să atragem atenția asupra grijii ce 
trebuie avute, pentru ca, cu toată osteneala ce ți-ai dat. 
să nu fi totuși prost îmbrăcat. Anume — grija de a 
nu fi nepotrivit îmbrăcat față de cei cu care vei fi la 
un loc. Altminteri, fie că ai o ținută neîngrijită, fie că 
o ai prea căutată — vei face în orice caz o notă discor
dantă. Am văzut recent, intrînd într-un restaurant, nn 
grup de patru femei și doi bărbați. Una purta un taior 
de doc, a doua o rochie înflorată de mătase cu un de
colteu destul de mare, a treia era într-o bluză albă cu 
o fustă gris, — iar a patra într-un taior clasic de stofă 
gris. Unul din bărbați era în veston iar celălalt în că
mașe doar...

Adevărul: era greu de deosebit în acest ansamblu 
cine greșise cel mai mult.
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