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cală-Cu o seară înainte eram __
tori spre un loc drag dar cu
noscut nouă, numai din auzite 
sau din lectură. Dimineață am 
intrat însă în atmosfera Mosco
vei. Simplu, firesc. Devenisem 
moscoviți.

înarmați cu cîteva duzini de 
cuvinte rusești, cu cartonul al
bastru de participant la Festival, 
am pornit pe străzile Moscovei. 
O îndrăzneală necugetată ? Nici
decum. Am studiat harta orașu
lui, am încercat să reținem In 
memorie schemele desenate pe 
hîrtie și ne am suit într-un auto
bus 81.

De ghizi n-am dusă lipsă. Ta
xatoarea, bătrînul de pe prima 
bancă — probabil un pensionar 
— și femeia cu copilul în brațe, 
toți împreună și fiecare în parte, 
ne-au arătat stațiile și nc-au în
drumat grijulii. Bătrînelul a 
coborît cu noi și ne-a condus la 
stația de metrou. S-a scris mult 
despre metroul Moscovei, l-au 
cîntat poeții și l-ap descris re
porterii. Dar deși auzisem atîtea, 
prima întilnire cu metroul ne-a 
procurat vii emoții. Nu-i vorba 
numai de uimirea în fața scării 
rulante sau a exactității de se
cundar cu care trenurile subpă- 
mintene își fac apariția în stații. 
E vorba de ceva mai muit. Ești 
copleșit de imaginea pe care ți-o 
oferă această lucrare plină de 
suflu omenesc ce te face să uiți 
că te afli sub pămînt, că pe dea
supra ta se află o piață pe care 
gonesc limuzinele sau poate se 
înalță un bloc de locuințe.

Priveam în jur. In mulțimea 
moscoviților distingeam tineri ce 
priveau uimiți castelul din mă
runtaiele pămîntului. Erau ca și 
noi participanți la Festival. îm
preună cu ei am colindat pină la 
stația din „Piața Revoluției".

Facem cițiva pași și întîlnim o 
priveliște care ne emoționează : 
Piața Roșie.

Am văzut-o de sute de ori în 
fotografii, am citit despre ea to
muri întregi, am ascultat povestiri 
ale celor ce au avut fericirea să 
vadă Moscova. Acum proprii 
noștri ochi privesc Kremlinul, 
turnul Spaski, mauzoleul lui Le- 
nin-Stalin. E o revărsare de cu
lori, de fantezie arhitectonică, 
sobrietate și grandoare care 
depășește, care te transformă 
modest călător pe drumurile 
nei istorii zbuciumate, mărețe.

Omagiu Pieții Roșii I
Zvăpăiatele franțuzoaice, vese

lii berlinezi, băieții cu pielea de 
culoarea ciocolatei, veniți din 
Guiana franceză, tineri de pe me
leagurile Ardealului și ale Bana
tului, toți, dar absolut toți, pă
șeau pe caldărîmul pieții cu a- 
celași nemărginit respect ca o în
clinare în fața unei istorii glo
rioase.

Toți se aflau la primul lor drum 
în Moscova. Nici Karin Triibe din 
Berlin, nici metalurgistul Gheor
ghe Chivu de la Sinaia, nici K. N. 
Sandilya din orășelul indian Pat
na, nici cunoscuta jucătoare ma
ghiară de tenis de masă Koczian, 
n-au putut concepe prezența lor 
în Moscova fără să vadă piața 
al cărei nume va rămine mereu 
prezent în istorie.

Fără să fie trecute în progra
mul Festivalului, primele întîlniri 
între delegații au loc în Piața 
Roșie. Indienii îi opresc pe dele
gații romtm și le povestesc că 
unii din ei au fost la Festivalul 
de la București. R. K. Sinha din 
Delhi aduce ca argument suprem 
cuvintele „pace și prietenie" ros
tite în romînește... Argumentul 
este destul de serios și, pentru a 
pecetlui prietenia ivită acum patru 
ani, trecem împreună în fața 
obiectivelor aparatelor fotografice.

Nu părăsim Piața Roșie înainte 
de a avea o discuție pe teme spor-

de 
te 
în 
u-

In preajma 
“Zilei minerului4 4

In Valea Jiului se fac pregă
tiri intense pentru sărbătorirea 
festivă a „Zilei minerului". Aces
te pregătiri antrenează mii de 
oameni de profesii și vîrste dife
rite. Soțiile, mamele și surorile 
minerilor participă cu drag la ac
țiunile de folos obștesc ce se 
desfășoară cu avînt sporit în în- 
tîmpinarea Zilei minerului.

Orașele Văii Jiului devin mai 
frumoase și mai curate datorită 
sprijinului lor.

La cluburile minerilor se pre
gătesc programe artistice care 
vor fi prezentate de „Ziua mine
rului" în localitățile Văii Jiului.

De curind s-a dat în folosință 
la Petrila Încă un cămin pentru 
nefamiliști cu o capacitate de 250 
locuri; alți locatari vor fi insta
lați in cele 60 de apartamente 
noi. La Petroșani se lucrează de 
zor la finisarea unui nou cinema
tograf.

Tot in acest oraș a început re
facerea și asfaltarea străzii prin
cipale, iar la Lupeni se pavează 
cu piatră cubică strada ce duce 
spre cartierul nou. unde a înce
put.. să se înalte încă un bloc 
muncitoresc cu 6 etaje; în orașul 
nou al Uricanilor a început și 
construcția unei mari pie’e.
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five cu unul din antrenorii lotu
lui maghiar. El ne prezintă pe cî- 
țiva din atleții maghiari printre 
care pe olimpicul Csermak și nu 
pierde ocazia să-și exprime opti
mismul în privința viitoarelor lot 
performanțe. Le urăm succes 
dar le amintim că și sportivii ro- 
mîni vor avea un cuvînt greu de 
spus.

Pe palatul telegrafului central 
înfățișează o minunată pavoa

zare. Noi dorim să înregistrăm 
pe peliculă aspectul sărbătoresc al 
clădirii. La aceasta ne ajută Ivan 
Kuzinici Movlev, care ne pune la 
dispoziție un balcon din clădirea 
monumentală pe care o adminis
trează.

Dar în timp ce ne plimbam pe 
străzile marelui oraș, în gările 
Moscovei continuau să sosească 
trenurile cu delegați. Orașul îi în
tîmpină cu dragoste și lucrul a- 
cesta îl sezisezi pretutindeni.

Simți că te afli în orașul Festi
valului, deocamdată datorită pa
voazării, marelui număr de oas
peți străini veniți de pe toate con
tinentele și fără îndoială datorită 
pregătirilor neobosite.

Pe drumul spre hotelul „Ia- 
roslavski* unde locuim facem cu
noștință cu o moscovită drăguță, 
muncitoare la uzina de utilaj e- 
lectric pentru automobile și trac
toare. Aflăm că este bobinatoare 
și că o cheamă Valea Maslova. 
Valea are multe griji. Face parte 
din grupurile de tineri sovietici 
ce au o mulțime de sarcini acum 
in preajma Festivalului, iar Va
lea, iute ca o siîrlează, n-are o- 
dihnă.

Ca ea sînt mulți tineri sovietici. 
Nopțile lor nedormite, zilele pline 
de eforturi pe care numai tinere
țea este capabilă să le ofere, vor 
asigura succesul Festivalului.

E. OBERST 
D. MIHAIL

De strajă 
la hotare 

de apă
...Peste marea întinsă, fără li

mită, noaptea trage prelata ei de 
umbre. Sus, pe cer, seînteiază ste
lele. Jos, îi răspund luminile por
tului, șiragul focurilor de poziție 
al vaselor aflate la ancora, scîn- 
teierea farurilor. Undeva, se aude 
o melodie îngînată, un cîntec cald 
care leagănă ca și valurile. Apoi, 
pe punți răsună sifliele — noapte 
bună, marinari I

Și totuși, undeva, în gabie, pri
viri agere scrutează necontenit o- 
rizontul. E cartul marinăresc...

Cine n-a îndrăgit marea. cu 
neliniștirea, cu măreția, cu impe
tuozitatea ei ? Cui nu-i e dragă 
viața de marinar, viață aspră, care 
cere curaj și bărbătească dîrzenie? 
Cui oare nu-i plac povestirile ma
rinărești și cîntecele din ceasurile 
de odihnă, pe punte ?

Pe lîngă farmecele știute, Ma
rea Neagră mai are încă unul, mai 
presus de celelalte : pe o distanță 
de multe mile în larg și multi ki
lometri de-a lungul țărmului, ea 
este o parte din trupul patriei.

Marinarii care îi stau de strajă, 
păzesc aici o parte din ființa țării 
noastre. Flăcăi zdraveni, din toa
te colțurile ei, au venit să se în
frățească cu apele și să învețe meș
teșugul greu al navigației, să de
prindă tehnica marinărească și 
și pe cea a armamentului modern 
de luptă pe mare.

Peste cîteva zile, la 4 august, 
întregul nostru popor muncitor îi 
va sărbători pe dîrjii și vitejii ma
rinari ai Republicii Populare Ro
mine.

Tineretul țării noastre, pasionat 
admirator al navigatorilor teme
rari și destoinici, întîmpină acea
stă sărbătoare cu entuziasm.

Iată, în fotografie, o barcă e 
lăsată la apă ! Manevra cere înde- 
mînare și precizie, dar — după 
cum se vede — nu lipsește nici 
una, nici cealaltă. Peste cîteva 

■clipe va atinge su
prafața mării și e- 
chipajul va porni 
spre executarea mi
siunii ordonate.

Florin Petrescu

Proletari din toata țările, uniți-vă»

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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CUSĂTURI
ROMÎNEȘTI

Vibrînd, în largi cadențe de linii și lumini 
Palpită toată țara în cerga asta lungă. 
In ea e poezia cîmpiei cu sulfini, 
Și verdele și negrul culorilor din strungă.

Iși cîntă-mpreunarea cu galbenul din clăi 
Candidul alb al iernii, și-ai plînsurilor mute; 
Și orga violetă a umbrelor din văi 
Cu-aibastrul fără pată al apelor de plute.

Iși strigă bucuria din chiote de joc 
Ârniciul roș ca lava furnalelor înalte, 
Ca macii plini de sînge iviți din loc în loc, 
Ori dragostea iubitei, cu izbucniri invoalte.

Nu-r doar o cusătură, covor urzit cu sîrg; 
Ci lungi doiniri, bătaie de aripi nevăzută, 
Măruț rotat de fapte ce dau acum In pirg 
Și ciuturi de fîntînă cu apă „ne-ncepută“.

Im calda-mpreunare de linii și culori
Sînt și tristeți apuse, ca umbrele din strană 
ȘI proaspete surîsuri de care te-nfiori 
Ca de sclipiri aprinse din ochii de codană.

Toate forțele
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Ijeieciwul 
ș sămaminsr 
( Gara de cărămidă roșie, a
J- Buștenilor, privită din spre o- J 
f raș, are o notă pronunțat pro- j 
J vincială. \
( La o fereastră modestă, cu J 
( cercevele maron, în cruce, de j 
l cîteva ore, un cap blond, mo- j 
( dern coafat, face o neobosită J 
f lectură. j
î Vis-ă-vis, un fotograf cu fiica j 
( sa, aranjează automobilul din J 
f carton, ultra modern și aeroli- j 
( namic, la volanul căruia se j 
r noate fotografia oricine j

J 
J 
1

pentru recoltare și treieriș

de
campanie

Jurnal
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ționează, deși batoza venită de la S.M.T. stă... Stă 
spre mirarea celor care o privesc cu brațele încru
cișate neluînd măsuri.

O situație cit se poate de critică există și în raio
nul Sărmaș. Din cele 495 de arii, planificate a se 
amenaja, pînă de curînd au fost amenajate doar 10, 
și acestea doar parțial. 3 batoze stau în curtea sfa
tului popular comunal din Șăulia, în Ioc să fie pe 
arie. Pentru ce ? Acestei întrebări să-i răspundă cei 
vinovați. Bătălia recoltei nu este o problemă de ne- 
glij«t.

urma 
prin 

noas- 
Mer- 
Stat-

E țipătul mlniei a ceea ce a fost
Și splendida trufie-a pădurilor de brazi 
Și patima ce cintă adine in pieptul nost’ 
Din visul fără seamăn al zilelor de azi.

Clujul a rămas mult în 
noastră. Cărarea șerpuiește 
porumbul care, spre bucuria 
tră, ne întrece în înălțime, 
gem spre Gospodăria de 
Cluj.

— Vom avea o recoltă bogată. 
Porumbul este minunat — ne spu
ne călăuza noastră. Ferentz Baci.

Sucean. Decorul se schimbă. 
Acum cărarea ne duce printr-o 
holdă de grîu. Un confrate ia un 
spic. Numără boabele. 1... 2... 67, 
exclamă el încheind operațiunea.

De undeva de sus ne întîmpină un cîntec. Nu se zărește nici țipenie 
de om. Cintecul devine mai apropiat, mai clar.

— Acolo-s muncitori, adică cei de la fabricile din Cluj. Au venit 
sa ne ajuta să strîngem recolta.

Valea Chintăului... Am ajuns la locul denumit de localnici „Ia Șură44. 
Cît vezi cu ochii — o mare de spice. Clăi, multe clăi. Intr-un loc griul 
a fost culcat de furtună, de ploi. De aici se auzea cintecul. O echipă, 
două, trei. Sînt 37 muncitori veniți să ajute la strînsul recoltei. S-au 
împărțit în 3 echipe. Se întrec. Unii seceră, alții leagă snopii, alții fac 

clăile. Utemistul Vincze Ianos, tîmplar la fabrica de mobilă „Liber
tatea*4, cosește de zor. în urma lui, lăcătușul Vasile Macarie de Ia fa
brica „21 Decembrie** leagă snopii, iar alt tîmplar, Gh. Leahu, face

In legătură cu înscrierea elevilor 
în școlile de cultură generală 

șl 
în 
în

Ministerul Invătămîntului 
Culturii a stabilit următoarele 
legătură cu înscrierea elevilor 
școlile de cultură generală și pe
dagogice pentru anul școlar 1957- 
1958 și cu examenele fără frec
vență din sesiunea august-septem- 
brie 1957 la învăfămîntul de cul
tură generală :

1. Înscrierea tlevilor în școli.
Pentru anul școlar 1957/1958 

înscrierea elevilor în școli se face

între 1—14 septembrie 1957. La 
școlile și secțiile serale pentru ti
neretul sătesc înscrierile se fac 
între 1—14 octombrie 1957.

a) înscrierea elevilor în clasa
I- a și în clasa V-a se face la ce
rerea părinților (susținătorilor) 
și din oficiu, pe baza registrului 
de evidență a copiilor de vîrstă 
școlară, ținîndu-se seama și de 
mutațiile de copii, făcute între 
timp, în localitatea sau în cir
cumscripția respectivă sau plecați 
din aceasta.

b) Reînscrierea elevilor în cl.
II— IV și VI—VII se face din o- 
ficiu, pe baza situației școlare din 
anul precedent și a eventualelor 
mutații făcute în circumscripția 
școlară.

La înscrierea elevilor în cl. I-a 
sau V-a se va‘ avea în vedere res
pectarea strictă a circumscripții
lor școlare.

Pentru celelalte tflase (II, III, 
IV, VI și VII) elevii se înscriu la 
școlile unde au urmat clasa ante
rioară, iar la cererea părinților 
(susținătorilor) pot fi înscriși și 
la școlile din circumscripția de 
care aparțin, dacă în anul ante
rior elevii au frecventat cursurile 
unei alte școli.

înscrierea elevilor în clasa 
VlII-a sau în anul I de la șco
lile pedagogice se face prin ce
rere scrisă, pe baza rezultatelor 
la concursul de admitere, iar re
înscrierea la ‘Celelalte clase de 
învățărnînt mediu, de asemenea, 
prin cerere scrisă pe baza situa 
ției școlare din anul precedent.

In clasele IX sau X de la șco
lile medii — cursuri de zi — se 
pot înscrie, în limita a 40 de 
locuri de fiecare clasă, pe lîngă 
elevii proveniți de la cursurile de 
zi, și elevi proveniți de la învă-

(Continuare în pag. 3-a)

M. MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii tineretului" pentru regiunea 

Cluj

In raionul Aiud ariile de treier 
sînt amenajte cu mari întirzieri.

clăile.
Utemista Elena Irimies de la fabrica de țigarete 

a pornit un cîntec. Acum îl cînta toți: și Orșan 
Sandu și Sakacs Martin și Pop Gheorghe.

Soarele s-a ridicat deasupra capului. E ora prin- 
zului; acum se face și bilanțul. Secerătorii au „fă
cut** pînă acum aproape 3 hectare.

Cu o zi înainte au fost în gospodăria noastră 340 
de muncitori apoi 160 de elevi de la școlile de cali
ficare C.F.R. Elevii ceferiști au recoltat în 8 ore 
aproape 7 hectare. Au mai fost aici 80 de tineri de 
la „Ianoș Herbak** și 160 de pionieri de la taberele 
din oraș, care au adunat spice.

O caricatură a produs zarvă mare. întreaga gospo
dărie discută „cazul4*.

— Auzi, în plină campanie, cînd avem mai mult 
de lucru ei să se apuce de beție!

Co se întîmplase ? Intr-o zi, în timpul luciu
lui, tîmplarul Avram Iosif dormea, iar utilajele se a- 
dunau în fața atelierului de tîmplărîe cu grămada. 
Toți l-au condamnat.

— Nu-ți este rușine ?
— Asta-i atitudinea ta față de muncă ?
— Unde-ți este conștiința ?
Unde mai pui că tînărul Pop Alexandru i-a ținut 

isonul și astfel timp de o zi. atelierul de tîmplărie 
a stat. Nu-i la primul caz. Avram este recidivist. 
Cu toate acestea conducerea gospodăriei (director-in- 
giner Pop Andrei) îi tolerează.

Sperăm că de această dată nu-i va mai tolera.
Din cele două secerători-Iegători existente la a- 

ceastă gospodărie de stat una s-a defectat. De ce ? 
Simplu. Pentru că reparațiile executate la atelierul 
mecanic au fost făcute de mîntuială.

★
In raionul Aiud secerișul a început în primele zile 

ale lunii. Dar unii, și acești unii sînt organele locale 
de stat, și cele de U. T. M. (prim secretar al co
mitetului raional U. T. M.-Szebesi Zoltan) au ui
tat că la 5 zile de la începerea secerișului trebuie 
început treierișul. Dar după două săptămîni în acest 
raion batozele nu erau transportate Ia arii. Mai 
mult: nu s-a început amenajarea ariilor decît în co
munele Gîrbova, Decea, Unirea și Săplanca. In co
muna Ciumbrud, de exemplu, în afara organelor de 
stat, și tînăra tehniciană agricolă Hațegan Maria 
poartă vina pentru că cele 4 arii n-au fost amenajate. 
Nici aria electrificată din aceeași comună nu func-

( poate fotografia oricine
( te aconto 5 lei. Dar cliei
l sesc. Sînt martorul unuj. dialog 
( pitoresc intre fiica fotografului 
f și necunoscuta blondă de la fe- 
j reastra etajului l.
[ F. F.: Bună dragă, ce ci-
I

(
(
(
(
(
I
(
(

F. F„-
j •’ ,,

N.: Ceva cutremurător: „De- 
( tectivul săptămînal*.

F. F.: Cum e?
N.: Cu crime. Pînă acum au 

murit trei. Criminalii nedesco- 
periți; formidabil, nici nu se 
poate povesti...

F. F. : O vreau și eu, te im
plor ; nu mă uiți ?

N.: Iți promit să insist la
tanti Clemence cu toate că nu 
e a ei. O are de la Maricica, 
aia cu bărbatul la Aprozar 2-

F. F.: E groasă ?
N.: Nu prea... Trece repede. 

Parcă prea repede. Paginile cu

ARICIUL:
— Ei, $i acum să vedem cum stăm

ARICIUL;
— Ce-i asta ?
RESPONSABILUL:
— Asta e... aria ! Aria populară „Mult mai e 

pină la toamnă !...“
. Desene de Ml HAI CARANFIL

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIEI U. T. M.

( 
( 
I 
I
I 
I
I 
I

( crime le citesc de două ori. Nu 
[ mă îndur s-o isprăvesc așa cu- 
f rînd. Dragă, ce tensiune, mi se 
( face pielea ca de găină...
}• F. F,: Zău? Cum arată co- 
( perta? E cu desen?
I N.: Uite-o: Un om cu fața 
[- verde calcă pe filele unui ca- 
(lendar, rupte, căzute pe jos și 
( stropite cu sînge. în mina 
j dreaptă ține, puțin ascuns, un 
f revolver luminat roșu. Din gura 
I revolverului ies literele titlului j 
ț cărți : „Detectivul săptămînal*. J 
( Cutremurător ? j

F.F.: Știi tu, eu cred că de- ) 
( tedivii sînt criminali și ei, iar j 
1 cărțile le scriu ca să abată a- j 
[ tenția oamenilor și să iasă bas- I 
( ma curată. )
J N.: Vai dragă, detectivii nu I 
( fac crime ; ei le descoperă. Al j 
( meu descoperă șapte crime pe j 
j săptămînă. Ziua și crima. Au J 
[ un miros grozav, cum scrie aici, j 
( și, cu el, merg la sigur pe ur- j 
[ mele criminalului. L-au mirosit J 
( — imediat pun mina pe el — j 
I asta-i. )
j In drum spre „Librăria Noa- j 
( stră“ — împins de curiozitate j 
( — două standuri de cărți a- j 
T provizionate cu toate noutățile j 
fmi-au atras atenția. Rafturile j 

„Librăriei Noastre* Je-am găsit 1 
( populate cu bogăție de titluri, j 
f La colocviul condeielor geniale j
f participau Zola și Gorki, Bal- j 
(zac, Tolstoi, nsJ—* ’

Shakespeare,
lohov...

.. --------- , — -
Diderot, Pușkin, j 
Sadoveanu și Șo- )

I 

pseudo-literaturii j 
nu mai contami- j ... ~ j

J 
J
I

J j 
I 
1 
I 

> uieue ae progres, tinerii inșe- J 
( lăți de prestigiul gratuit al ro- j 
f manelor polițiste de duzină a' J 
j părute pe vremuri, care mai J 
( circulă și astăzi pe căi obscure, j 
( Noi toți, avem datoria să j 

fi 1 stril oem mnrnl < .. „lti. I

Microbul 
f de aventuri, 
l nează în forme epidemice. Dar, J 
f victime continuă să existe. 
J Idealurile zilelor noastre ne 
ț cheamă să smulgem din prizo- 
( nieratul acestei pseudo-literaturi 
I întîrziatele victime. Se cer re- 
f ciștigați și invățați să prețuias- 
I că marile valori ale culturii, , 
l ideile de progres, tinerii înșe- J

[ distrugem, moral și fizic și ulti- J 
f mele urme ale acestei otrăvi. j 

f-
VALERIU LAZAROV J

GALAȚI
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EDUCAȚIA PATRIOTICA
Una din sarcinile principale ale 

organizațiilor U.T.M. este educa
rea tinerilor în spiritul patriotis
mului socialist. Dragostea fată de 
patrie se manifestă prin fapte, fie 
ele chiar cît de mărunte. Și toc
mai despre ele, despre aceste fap
te cotidiene, care izvorăsc din 
inima fiecărui tînăr, vreau să vă 
vorbesc.

De curînd am fost la Galați.
Acest oraș-port de la Dunăre, 

bombardat și trecut cu fiecare stră
duță prin pîrjolul războiului, o- 
feră în întregimea lui imaginea 
concretă a reconstrucției.

Pretutindeni orașul crește cu o 
altă fată, într-o altă lumină.

Munca voluntară e pentru tine
rii orașului la ordinea zilei. U- 
temiștii de la fabrica ce poartă 
numele eroului comunist „Nicolae 
Cristea" au lansat întregului ti
neret din Galați chemarea : „Fie
care tînăr cel puțin opt ore de 
muncă voluntară pe lună". La a- 
ceasta chemare tinerii au răspuns 
cu un deosebit entuziasm. Sute de 
tineri, împrospătind amintirea de 
neuitat a clocotului energiei tine
rești închinată patriei pe marile 
șantiere naționale, vin pe șantie
rele orașului în fiecare zi. în fie
care ceas și-i ajută pe construc
tori. Sute de tineri muncitori 
merg dimineața la fabrică, după 
masă pe șantier. Nenumărați c- 
levi au renunțat la multe zile de 
vacan£. In ziua în care m-am 
aflat la Galați pe șantierul din 
centru se găseau aproape 80 de 
elevi: 40 de fete și 38 de băieți. 
Toți de la Școala medie „Vasile 
Alecsandrl”.

— Sînt toți numai suflet, mi-a

spus un zidar bătrîn. Uite, de pil
dă, Cecilia Manolache, fetița a- 
ceea cu coadele lungi, cică nu 
pleacă pînă nu termină măcar pa
vilionul ăsta.

Tinerii de la fabrica „Nicolae 
Cristea” erau împărțiți în tot o- 
rașul. Cei din schimbul de dimi
neață se găseau desigur la fa
brică, dar alții erau aici pe șantie
rul din centru, ori pe malul Du
nării la baza nautică, iar un grup 
ajuta chiar la ei în curtea fabri
cii la construcția unor hale noi. 
Se aflau pe șantierele orașului 
fete și băieți de la fabrica „Fu
sul", tineri strungari de Ia ate
lierele C.F.R., studenți de la In
stitutul tehnic, tineri de la fa
brica „Ionel Jora”, toți răspun- 
zînd cu elan chemării la recons
trucția orașului.

Prin el însuși acest tablou de 
muncă entuziastă vorbea despre 
(aptul că a fi patriot nu înseamnă 
a contempla numai frumusețile 
patriei ci a lupta pentru continua 
ei înflorire. Tinerii din Galați fi 
ajută pe constructori la schim
barea orașului lor. Ei cunosc tre
cutul acestui oraș și iubesc glori
oasa lor tradiție în istoria miș
cării progresiste din țara noastră.

Din acest oraș-port de la margi
nea bătrînulul Danubiu, s a-ridi
cat Alexandru Ioan Cuza, luptă
torul pentru unire, iar mai tîrziu 
pe aici pătrurjd în țările romî- 
nești ideile socialiștilor ruși. Ga- 
lațiul e printre primele locuri din 
țară unde au apărut primele for
me de organizare a proletaria
tului nostru; aici și-au dus 
o mare parte din activitatea lor

A TINERETULUI
revoluționară I. C. Frimu și Șîe- tinerii din această fabrică se duc 
fan Gheorghiii. Colindînd orașul, 
numeroase locuri și documente a- 
mintcsc această glorioasă tradi
ție. Pe bulevardul Republicii, în- 
tr-un parc, se află un monument. 
El vorbește despre cei 15 eroi din 
cartierele Lozoveni și Vadul Un
gurului în fruntea cărora se afla 
muncitorul de port Spiru Plăcin- 
taru, uciși de gloanțele armatei 
burghezo-moșierești pentru că 
s-au alăturat țăranilor răsculați 
în 1907. Pe o stradă ce duce spre 
port un alt monument amintește 
de sîngele greviștilor uciși în di
mineața zilei de 13 iunie 1916 
care manifestau împotriva războ
iului. Organizațiile U.T.M. de la 
șantierul naval „Fusul*4, atelierele 
C.F.R. „Nicolae Cristea*4 au orga
nizat deseori la aceste monu
mente vizite ale tinerilor cu care 
prilejuri vechi luptători comuniști, 
care au trăit ei înșiși evenimen
tele, le-au povestit episoade din 
lupta muncitorilor gălățeni. Fa
brica „Ionel Jora'* poaria numele 
unui erou din zilele noastre, io
nel Jora, ofițer de securitate, a 
căzut în 1949 în luptă cu dușma
nii regimului nostr i democrat- 
popular. Utemiștii au cerut ca fa
brica în care lucrează să poarte 
numele acestui tovarăș al lor pe 
care l-au cunoscut, l-au iubit și 
l-au stimat, totdeauna servindu-le 
drept pildă de abnegație. De a- 
țunci, în fiecare an, în luna mai,

la mormîntul eroului cu coroane 
de flori.

Cele mai multe organizații 
U.T.M. din orașul Galati au per
manent în atenția Ier sare»na e- 
ducării tineretului ;n spiritul pa
triotismului socialist dovedind 
multă inițiativă în organizarea a 
numeroase acțiuni. Cînd a avut 
loc conferința orășenească pentru 
alegerea noilor organe U.T.M., 
utemiștii l-au invitat pe tovarășul 
Kesler Julius, fost utecist, care 
le-a vorbit despre eroismul ute- 
ciștilor în anii de ilegalitate. In 
cercurile de învățărnînt politic 
U.T.M. de la fabrica „Fusul44 
multe lecții au avut ca temă tre
cutul glorios al orașului și rea
lizările regimului democrat popu
lar în orașul și regiunea Galați.

La Comitetul orășenesc U.T.M. 
primul secretar, tovarășul Ionel 
G., m-a informat despre o altă 
inițiativă.

In Galați se afla un muzeu lo
cal în care sînt expuse piese și 
documente deosebit de valoroase 
pentru cunoașterea istoriei regiu
nii și a țării. La Paia‘u’ de cul
tură s-a deschis de multă vreme

V. BARAN
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Anti- 
anticorpii

Ce ați spune dacă ați asista la 
următoarea convorbire :

— Doctore, spune-mi cum stau 
cu sănătatea ?

— Hm... destul de prost. Ai ini
ma obosită. O să fim nevoiți să ți-o 
înlocuim.

Poate să pară o glumă nereuși
tă și totuși, peste cițiva ani, ase
menea „mici** operații n-o să vă 
mai mire poate. Asta, grație cer
cetărilor care se fac actualmente 
în legătură cu grefarea țesuturilor.

Dacă luăm o bucată mică de 
piele de la om, de pildă de pe 
abdomen și încercăm s-o plantăm, 
s-o altoim la un alt om se constată 
că grefa moare, uneori chiar foar
te repede. (Prin grefă, se înțelege 
in genere orice țesut sau organ 
care se ia dintr-o parte a corpului 
sau dintr-un alt corp și se plan
tează intr-altă parte, .sau în alt 
corp).

Neținînd seama de foloasele pe 
care grefa le aduce organismului, 
corpul omului o respinge cu hotă- 
rîre cu ajutorul anticorpilor, 
substanțe care se formează în or
ganism cu scopul de a distruge 
corpii străini. De cele mai multe 
ori anticorpii sînt foarte utili și ne 
apără împotriva bacteriilor și viru
surilor care altminteri ne-ar îmbol
năvi foarte ușor, dar din păcate ei 
împiedică totodată prinderea gre
felor, după cum am văzut, deoare
ce acestea sînt de fapt corpi stră
ini introduși în organism.

Și totuși în viitor va fi posibil 
să grefăm o inimă, un rinichi 
nou, etc. în locul celor uzați, da
torită descoperirii unei substanțe 
în stare să împiedice formarea 
anticorpilor și deci să favorizeze 
viața grefei. Un medic englez 
George Snell, care a pus de curînd 
în evidență această substanță a 
numit-o E.S. După felul cum lu
crează, i-am putea spune : anti- 
anticorp.

Doctorul Snell făcea cercetări 
pe șoareci, încercînd să le trans
mită cancerul. Dar nu toate grefele 
reușeau. într-o zi el a încercat să 
facă grelele folosind în același 
timp injecții cu noua substanță. 
De astă dată, toate grefele au re-

Dr. L. PETRESCU

Institutul astronomic din Ondrejov, de lingă Praga, este unul 
dintre stațiunile cehoslovace care și-a luat asupra sa sarcina de a 
supraveghea permanent activitatea solară. Aci observațiile se fac 
cu ajutorul unui spectrohelioscop incă din anul 1948. In acest in
terval de timp s-au observat 1300 de erupții solare. Aceste feno
mene au fost în parte fotografiate.

In fotografie : Pregătiri pentru fotografierea spectrului meteori
lor și a cometelor. Foto . CTK-PRAGA

Actualității tehnice
u. r. s. s.

PIESE GRELE DE MAȘINI 
DIN BETON ARMAT

AUTOBUSUL DE APĂ
R. P. Polonă

ă parțial din aluminiu ceea ce-i 
Capacitatea bărcii este de 6 per-

£

Dicționar 
științific

ELECTROEROZIUNE — Meto
dă modernă de prelucrare a me
talelor prin acțiunea curentului 
electric care desprinde din mate
rial așchii minuscule. Procedeul 
permite lucrarea de înaltă preci
zie a celor mai dure metale, re- 
ducind timpul de muncă și 
rind calitatea la executarea 
trițelor.

ELOXARE — Procedeu de 
perire a metalelor cu straturi 
subțiri de oxizi de aluminiu de 
diferite culori, care au roi de 
protecție, înlocuind vopsirea sau 
metalizarea. Eloxarea dă obiec
telor și un aspect foarte atrăgă
tor. în comerț putem găsi ter- 
mose eloxate.

EXTRUZIUNE — Procedeu mo
dern de fabricație a barelor me
talice sau din materie plastică de 
diverse profile nu prin laminare, 
ci prin presare printr-un orificiu 
de profil corespunzător. Extruzlu- 
nea permite obținerea unor pro
file extrem de complicate, care 
nu se puteau executa prin lami
nare. Pentru extru2iune sînt ne
cesare presiuni uriașe.

Fotografiere
în întuneric Poliomielita va deveni în curînd

ÎNLOCUITOR DE SINGE 
PENTRU TRANSFUZII

Ca urmare a unor cercetări 
științifice îndelungate, Institutul 
de transfuzie a sîngelui din Le
ningrad a realizat un produs chi
mic, denumit „Sinkol“ care înlo
cuiește dintr-un anumit punct de 
vedere sîngele. El pătrunde lent 
în țesuturi și se menține în sis
temul sanguin un timp mai înde
lungat. Experiențele au dovedit 
că „sinkolui" sovietic întrece prin 
calitățile sale produsele asemănă
toare suedeze șl americane.

Dacă ne-ar spune cineva că pot 
fi realizate mașini multe din... be
ton armat, ați crede, poate, că este 
o imposibilitate. Totuși acest lu
cru a fost realizat. în Uniunea So
vietică, Uzina constructoare de 
mașini grele din Kolomna a rea
lizat o raboteză pentru prelucra
rea pieselor ce ating înălțimi de 
peste 3 metri și lățimi de 4 metri,
la care părțile importante ca ba- FURAJ LA^ APROAP^E 5.000 m. 
țiul, fundația, montanul nu sînt ,
dm oțel ci dm beton armat cu la- tnKfi” sonde 4S12
blă de fier. ni. adincime, devenind priit acea

sta cea mai adincă sondă din Eu
ropa. Cu ajutorul ei se extrage 
țiței în locuri încă neexplorale, in- 
tenționînduse să se extindă la 
maximum forajul de mare adin-'. 
cime, *

Sîntem obișnuiți să realizăm 
numai fotografii în condiții de lu
mină suficientă. Dar cînd nu e- 
xistă condiții de lumină ci dim
potrivă obiectul pe care vrem 
să-1 fotografiem se găsește în 
întuneric total, cum s-ar pu
tea totuși să-l prindem pe placa 
fotografică ? Cum s-ar putea prin
de pe placa fotografică imaginile 
obiectelor care diferă între ele și 
prin temperaturile pe care le au, 
deoarece este știut că temperatu
rile schimbă înfățișarea obiecte
lor? Cum s-ar putea determina 
gama temperaturilor gazului care 
se mișcă într-o suflerie superso
nică, determinînd prin aceasta o 
dată deosebit de importantă în 
studiul machetelor aerodinamice ? 
Obiectivul aparatului fotografic 
obișnuit este incapabil să răspun
dă unor asemenea cerințe. Pentru 
a da totuși răspuns diverselor 
probleme puse de necesitățile 
practice, tehnicienii au realizat 
un aparat pe cît de simplu, pe 
atît de ingenios: evaporograful. 
Cu ajutorul lui se pot înregistra 
radiațiile infraroșii, emise de di
verse obiecte, radiații care sînt 
mai mult sau mai puțin puternice 
după cum obiectele care le emit 
sînt mai mult sau mai puțin 
calde.

Cu ajutorul evaporografului s-au 
realizat cu succes pînă acum nu
meroase cercetări privind variația 
temperaturilor gazelor din interio
rul motoarelor, s-au realizat foto
grafii în peșteri și goluri mun 
toase unde era greu de pozat cu 
obiectivul aparatului fotografic 
obișnuit, S-au realizat fotografii 
în galeriile minelor unde nu poate 
fi asigurată o lumină suficientă 
pentru alt gen de aparat fotogra
fic. Pentru cîmpul vast de aplica
ții, în special în cercetarea știin
țifică, evaporograful intră din ce 
în ce mai mult în instrumentajul 
fotografic al viitorului.

Ing. A. LIVEANU

o

R Cehoslovacă

o amintire neplăcută
convorbire cu conf, univ dr. N. CAJAL 

director adj. al institutului de Inframicrobiologie 
al Academiei R.P.R.

Poliomielita. Un cuvînt frecvent rostit astăzi, rostit cu îngri- j 
jorare nu numai de părinții care-și păzesc copiii de o boală cu j 
urmări grave ci și de numeroși oameni care țin ca viitoarea noa- J 
stră generație să crească sănătoasă, viguroasă, fără defecte fi- { 
zice. Știința medicală mondială progresează; savanți, oameni j 
de știință, medici dăruiesc mii de ceasuri cercetărilor în dome- J 
niul acestei boli. Publicăm acest material cu intenția de a-i pune j 
la curent pe cel interesați cu progresul științei în cercetările ] 
poliomielitei și rezultatele obținute pînă acum. J

Dr. N. Cajal, director adjunct 
științific al Institutului de infra
microbiologie al Academiei R.P.R. 
a răspuns favorabil rugăminții 
noastre de a informa cititorii Scîn- 
teii tineretului asupra problemelor 
amintite mai sus. Mai întîi, ne-a 
prezentat un scurt istoric al polio
mielitei, al apariției și modului ei 
de manifestare.

— Virusul care produce polio
mielita se încadrează în grupul ce
lor mai mici și în același timp ce
lor mai periculoase microorganis
me. Dimensiunea virusului este cu
prinsă între 10 și 15 milimicroni. 
Astăzi se cunosc mai multe tipuri 
de virus poliomielitic (tipul I, II, 
III, IV), ultimul fiind descris de 
curînd de savanții sovietici.

Virusul poliomielitic pătrunde în 
organism pe căile respiratorii și ca
lea digestivă. El se localizează, for- 
mînd leziuni caracteristice, în sub
stanța cenușie a măduvei, a bulbu
lui, a creerului și a ganglionilor 
rachidieni. Formele de manifestare 
ale poliomielitei sînt: febra, tul
burări gastro-intestinale, ușoară an
ghina, dureri mușchiulare, paralizii
le care apar la scurt timp, cam 
după 24 de ore. Urmările poliomie
litei pot fi grave : invalidități de

Ștefan 
nu se 
acestui

Nu este vorba de un autobus de tipul celui cu care circulăm 
șl noi aproape zilnic ci de o nouă realizare a tehnicii navotu- 
ristlce poloneze. „Autobusul de apă" este de fapt un nou tip 
de barcă bimotor pentru plimbări pe apă. Construcția ei se deo
sebește de bărcile utilizate încă și astăzi prin aceea că folosește 
două motoare de tip modern cu consum redus de combustibil, cu 
posibilități de reglare ușoară a vitezelor, cu greutate și volum 
mic.

In plus, barca este realizată parțial din aluminiu ceea ce-l 
asigură și o greutate redusă. a .
soane. Ea prezintă un dispozitiv cu pîrghii care-i asigură de
plina stabilitate atunci cînd sîtit valuri mari. Noul tip de barcă 
are o prelată care ferește pe turiști de soare sau de vreo 
ploaie neprevăzută. Băncile din interiorul bărcii se pot transfor
ma în canapele pentru cazul cînd turiștii vor să se odihnească 
mal confortabil.

„Autobusul de apă“ prin calitățile lui constructive, și prin 
avantajele pe care le oferă va fi utilizat din ce în ce mai 
mult de iubitorii navoturismului.

SUNETUL CARE... VEDE 4
Au este vorba de textul unei po-< 

vestiri științifico-fantastice și nici de* 
fantezia exagerată a unui scriitor, 
ci dimpotrivă; este vorba de unt 
nou aparat realizat la Institutul de* 
Cercetări din Praga — de cerce-}| 
tătorul Karel Vrana. Aparatul Care* 
cîntărește cea. 320 grame sea.* 
mână cu o brichetă de buzunar.\ 
El percepe culorile emițînd sunete.* 
Principiul de funcționare al apa-* 
râtului este următorul: în interio-4 
rul lui se găsește o cantitate de} 
sulfat de cadmiu care absoarbe < 
lumina emițînd totodată elen-4 
troni. Acești electroni generează} 
la rîndul lor un curent electronic* 
care face să vibreze o membrană' 
acustică. Cu cit culoarea în fața} 
căruia se plasează aparatul este* 
mai deschisă, respectiv cu cit lu-' 
mina izbește cu o energie mai mare, 
în sulfatul de cadmiu, cu atît nu-* 
mărul electronilor eliberați este4 
mai mare și atunci membrana, 
vibrează mai puternic. Aparatul* 
dă posibilitatea în acest fel să sr’ 
aleagă mai ușor culorile de pe, 
materialele sau obiectele multico-* 
lore. Sunetul produs de acest apa-} 
rat este suficient de puternic pu-, 
tînd fi auzit la distanțe de 5—61 
metri de aparat. Aparatul își va} 
găsi o aplicație mare în special, 
In industria coloranților, a textile-' 
lor, precum și în fabricarea orna-} 
mentelor și decorurilor de teatru.,

CERCETĂRI LA MARE ALTITUDINI
cu ajutorul rachetelor

Succesele tehnicii reactive, ale 
matematicii electronice, fizicii 
nucleare și ale altor domenii ale 
științei îndreptățesc să se afirme 
că omenirea se află în zorii erei 
comunicațiilor interplanetare. Cu 
toate acestea, în timp ce unii oa
meni, neinițiați, socotesc zborul 
cosmic ca pe o idee copilărească, 
alții, mai concilianți, pretind că 
numai prin inventarea unei ma
șini zburătoare noi, care să revo
luționeze tehnica, se va putea 
pătrunde în spațiul interplanetar. 
Nici unii, nici ceilalți nu au drep
tate căci, pe de o parte, cele mai 
importante probleme teoretice ale 
zborului interplanetar sînt astăzi 
cunoscute, iar pe de altă parte, 
pe baza dezvoltării tehnicii ac
tuale și acumulării de practică 
experimentală în problema călă
toriilor la mare depărtare de pă
mînt, omul va reuși să pătrundă 
în univers. Insă, această pătrun
dere nu se va face prin „salt**, 
cu alte cuvinte ar fi utopic să se 
creadă că prima navă cosmică 
realizată de om va decola de pe 
pămînt pentru a ateriza, de 
exemplu, direct pe planeta Marțe.

Cucerirea căilor de pătrundere 
în cosmos se va face pas cu pas 
iar rapoartele făcute de cercetă
tori și savanți la diferitele con
grese internaționale ale astro
nauților arată că există unanimi
tate în ceea ce privește drumul 
pe care este necesar să se mear
gă pentru a se putea ajunge la 
țelul propus. Realizarea unei sta
ții interplanetare, un mare sate
lit al pămîntului, pe care să fie 
posibile șederi prelungite a oa
menilor și concentrarea diferite
lor încărcături, stație de pe care 
să-si ia zborul nave cosmice în 
vederea explorării altor planete, 
trebuie privită ca miezul proble
mei zborurilor interplanetare.

De aceea, dacă astăzi proble
ma călătoriilor interplanetare se 
mai judecă de către specialiști în 
mod foarte di^rit, aceasta se da-

Prof. in?. ION PASCARU

torește în primul rînd faptului că 
adoptarea unor foarte mici dife
rențe pentru valorile fundamen
tale constructive ale diferitelor 
proiecte au ca urmare rezultate 
finale foarte diferite.

In legătură cu realizarea 
viitoarelor călătorii interplaneta
re, numeroase probleme practice 
își așteaptă rezolvarea. Intre a- 
ceste probleme importante sînt și 
condițiile de viață ale animalelor 
în spațiile cosmice. Numai după 
ce vor fi cunoscute aceste condiții 
speciale de viață se va putea tre
ce de la minusculul satelit arti
ficial al pămîntului ce va fi rea
lizat în cursul anului geofizic in
ternațional la uriașul satelit ar
tificial al pămîntului că „insulă 
cosmică**, pe care să poată ședea 
omul ca să se pregătească pentru 
următoarea etapă a zborului 
interplanetar. Cercetările pentru 
cunoașterea acestor condiții sînt 
în plină desfășurare iar la cel 
de-al VI-lea Congres internațio
nal al astronauților, care a avut 
loc în august 1955 la Copenhaga, 
congres la care au participat oa
meni de știință sovietici și mem
bri ai Federației Internaționale 
Astronautice, a fost examinat un 
plan de comunicații interplaneta
re eșalonat pe 30 de ani, în a 
cărui primă etapă se prevede ca 
în perioada 1966-1970 să fie rea
lizat satelitul artificial al pămîn
tului, ca bază pentru comunicații 
interplanetare

Primii pași pentru stăpînirea 
spațiilor cosmice, pentru cunoaș
terea condițiilor de viață la su
prafața oceanului aerian care în
conjoară globul pămîntesc au și 
fost făcuți în urma lansării ra
chetelor moderne care au zburat 
la mare altitudine, explorînd în 
straturile atmosferice în care pî-

nă acum omul nu a putut pătrun
de.

Șoareci, broaște țestoase și 
maimuțe, așezate în cabine erme
tice din interiorul rachetelor, au 
fost primele viețuitoare care au 
pătruns în laboratorul secret al 
ionosferei în care au loc nume
roase fenomene necunoscute omu
lui dar care au o influență uria
șă asupra vieții.

Pe de altă parte, o problemă 
importantă care trebuie lămurită 
în legătură cu perspectivele șl 
posibilitatea viitoarelor călătorii 
interplanetare este problema „pe
ricolului meteoric". In adevăr, 
spațiul cosmic este cutreierat de 
numeroși meteori care se izbesc 
de corpurile pe care le întîlnesc 
cu viteze foarte mari, de 50-70 
km/s. Efectul de șoc ce rezultă 
în urma unor astfel de întîlnirf 
interesează în mod deosebit pe 
constructorul de rachete.

Se știe că și pămîntul șl luna 
întîlnesc meteoriți în drumul lot, 
acțiunea fiind diferită. Dacă di
mensiunile meteoritului sînt mici, 
intrînd în atmosferă și freeîn- 
du-se de straturile dense ale a- 
cesteia, meteoritul se aprinde și 
se consumă, iar dacă dimensiuni
le meteoritului sînt mari, corpul 
său ajunge la pămînt provocind 
cavități mari sub forma unor pli
nii. In statul Arizona (S.U.A.) 
există o asemenea gaură cu un 
diametru de peste un kilometru. 
Pe Lună, învelișul atmosferic lip
sind cu desăvîrșire, corpurile 
meteorice se izbesc cu viteză u- 
riașă de rocile lunare, ctjeînd nori 
continui de praf, pătrund adine 
în sol și formează cratere care 
se conservă și se observă foarte 
bine de pe pămînt, deoarece pe 
Lună lipsește acțiunea de roadere 
a acestor cratere de către aer și 
apă, care acolo nu există.

Așa dar, cercetarea condițiilor 
de navigație la depărtare foarte 
mare de pămînt se impune în 
mod evident. Folosirea rachetei 
permite actualmente atît cerceta
rea straturilor înalte ale atmos
ferei cît și efectuarea unor ob
servări astronomice în condițiuni 
cu totul noi. In adevăr, faptul că 
atmosfera conține corpuri străine, 
aceasta reprezintă un serios ob
stacol pentru obținerea unor bu
ne rezultate ale observărilor as
tronomice de la sol. Pe de altă 
parte, ozonul atmosferic lucrează 
ca un filtru, absorbind o parte 
din radiația ultravioletă a raze
lor, astfel îneît apar deficiențe și 
în spectrografia astronomică. 
Inconvenientele acestea dispar 
însă în momentul în care prin 
folosirea rachetelor observările 
se execută de la înălțimi mari.

Pentru cercetarea straturilor 
superioare ale atmosferei au fost 
folosite diferite tipuri de rachete» 
dirijate sau nedirijate. In felul a- 
cesta au fost atinse înălțimi de 
200-250 km. Fotografia nr. 1 re
prezintă racheta Viking, gata de 
lansare, care a atins la 7 mai 
1953 altitudinea de 255 km. Mo
torul acestei rachete va fi folosit 
și la construcția primului pro- 
pulsor al rachetei Vanguard ce 
va lansa satelitul artificial al pă
mîntului în anul geofizic interna
țional

Prin folosirea unei rachete cu 
două etaje s-a atins altitudinea 
de 450 km. După funcționarea 
primului etaj, acesta devine un 
balast, o greutate moartă care se 
desprinde și cade la pămînt. In
tră în funcțiune etajul doi care-și 
continuă zborul realizînd perfor
manțe ce nu pot fi atinse cu ra
chete simple.

In fotografia nr. 2 este arătat 
momentul desprinderii combina
ției celor două rachete care a 
realizat altitudinea maximă de 
450 km. amintită mai sus.

Ceea ce împiedică racheta să

grade diferite sau 
chiar moartea.

Este justificat 
deci, de ce polio
mielita sau parali
zia infantilă 
prezintă viroza 
tre care se 
dreaptă astăzi 
tenția J 
cercetătorilor infra- 
microbiologi. A- 
cest lucru se da- 
torește creșterii e- 
vidente a numărului 
de cazuri pe în
treaga suprafață a 
globului ca și apa
riția de îmbolnă
viri la adoles
cenți și adulți (fapt 
întîlnit cu totul 
excepțional în tre
cut și care a de
terminat denumirea 
bolii de paralizie 
infantilă). Pe de altă 
parte, însă, o serie 
de importante des
coperiri științifice 
au adus metode 
eficace de luptă îm
potriva acestei Vi
roze. Este vorba în 
special de descope
rirea vaccinului an
tipoliomielitic. de 
către Jonas Salk, 
vaccin care aplicat 
cu judiciozitate va 
duce, sper, în cu
rînd, la dispariția 
poliomielitei.

Datorită acestei situații amintite» 
în mai toate laboratoarele și insti
tutele de specialitate se lucrează fe
bril pentru perfecționarea mijloace
lor de luptă împotriva virusului po- 
liomielitic.

— Cunoaștem destule cazuri 
de oameni care se îndoiesc de efica
citatea vaccinului antipoliomielitic. 
Care este părerea d-voastră, au 
dreptate ?

— După cum v-am mai spus, 
vaccinul realizat de Jbnas Salk re
prezintă una dintre cuceririle cele 
mai importante pe care oamenii de 
știință le-au obținut în ultimul 
timp. într-adevăr, vaccinul antipo
liomielitic, fie că este vorba de 
vaccinul lui Salk sau cele prepa
rate după aceleași principii de F. 
Lepine în Franța, de Qerskov și 
von Magnus în Danemarca, de 
Zacek în Cehoslovacia etc., reu* 
șește să protejeze eficace organis
mul împotriva virusului poliomieli
tei. Incontestabil, vaccinul actual 
nu reprezintă încă forma lui defi
nitivă. Aceasta nu înseamnă că ar 
prezenta vreun pericol în aplica
rea lui (după punerea la punct a 
tefinicilor de preparare, la mai 
mult de 120 milioane de oameni 
vaccinați nu s-a produs nici un ac
cident), dar acest vaccin, ca 
dealtfel orice vaccin, nu protejea
ză 100%. După statistici riguros 
făcute s-a constatat că în timp ce 
boala apare la un vaccinat, ea a- 
pare la 8-10 nevaccinați. Această 
diferență devine și mai mare a- 
tunci cînd se socotesc cei la care 
s-au executat toate cele 3 inocu
lări prescrise.

Vaccinul nu reprezintă, spun, 
forma sa definitivă. Aceasta o do
vedește și faptul că starea de re
zistență pe care o conferă durea
ză numai 10-12 luni, după care este 
util să se facă un „rapel adică o 
revaccinare cu o singură doză. 
Pentru obținerea unei imunități de
finitive, inframicrobiologii urmă
resc obținerea unui vaccin cu un 
virus viu, transformat dirijat în 
laborator, cale pfe care s-au anga
jat savanții sovietici în frunte cu 
prof. M. P. Ciumakov, directorul 
Institutului de poliomielită din 
Moscova, profesorul Kdprowski. 
Cbx și Sabin din S.U.A. Rezulta
tele obținute cu aceste vaccinuri 
cu virusuri vii sînt foarte bune. Gu 
siguranță că viitorul vaceinației 
antipoliomielitice îl constituie rea
lizarea vaccinurilor cu virusuri vii, 
modificate, dat fiind că în viroze, 
așa cum au arătat încă de mult
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ajungă la mari înălțimi este în 
primul rînd rezistența mare a 
aerului în straturile inferioare ale 
atmosferei din imediata vecinăta
te a pămîntului, unde densitatea 
aerului este mare.

In același timp, tocmai în a- 
ceastă perioadă, racheta pierde 
un timp considerabil pentru a a- 
junge la viteze mari, întîrziind 
prea mult și prin aceasta consu- 
mînd foarte mult, nejudicios, din 
masa de respingere aflată la 
bordul său. De aceea, pentru a 
scoate racheta din straturile den
se ale atmosferei se folosesc di
verse metode: rachete auxiliare 
de lansare cu pulbere, avioane 
speciale, baloane. Avioanele și 
baloanele ridică racheta pînă la 
înălțimea de 15-30 km., după care 
racheta este declanșată, urmîn- 
du-și independent zborul pînă la 
înălțimea de cercetare.

Încărcătura utilă a rachetei 
este formată din instrumente de 
măsurare ca termografe, barogra- 
fe, higrografe, spectrografe etc., 
sau cniar instalații de cameră 
pentru animale de experiență cu

scopul de a cerceta 
comportarea biologică 
la înălțimi mari. In 
același timp, o apara
tură electronică des
tul de complexă tre
buie să asigure și 
transmisia la pămînt 
a diferitelor înregis
trări ale aparatelor de 
măsură. Tn scopul de 
a reduce la maximum 
sarcina utilă și volu
mul ocupat de ea, a- 
paratura trebuie am
plasată într-un spațiu 
extrem de limitat și 
de aceea utilizarea de 
semiconductor! elec
tronici a permis redu
cerea considerabilă a 
acestui volum.

Alteori, partea ogi
vală a rachetei este 
special adaptată pen
tru instalarea de spec
trografe. Astfel, la 
unele rachete, a fost 
practicată o crăpătură 
în care forma și mări
mea spectrografului 
se potrivesc perfect. 

1 zborului 
cînd spectrograful stă 
cașul 
mică a rachetei este asigurată. 
Cînd racheta se apropie de vîrfui 
traiectoriei sale (fig. 3), în mod 
automat se execută o serie de 
operațiuni care realizează condi- 
țiuni optime de cercetare.

In urma cercetărilor întreprin
se cu ajutorul rachetelor asupra 
straturilor înalte ale atmosferei 
au fost găsite unele rezultate 
foarte interesante cu privire la 
radiațiile solare, razele costfiice, 
luminiscența cerului, proprietățile 
fizice ale atmosferei și ale stratu
rilor ionizate. S-a mai constatat 
de asemenea că densitatea pra
fului meteoric și cosmic este mai 
mare decît densitatea estimată. 
O rachetă a fost lovită de un me
teorit apreciabil ca mărime.

Cercetarea straturilor superioa
re ale atmosferei cu ajutorul ra
chetei înseamnă o concentrare de | 
mijloace tehnice foarte avansate: 
poligoane imense, instalații de |

lansare, stații de radiolocație, 
sursă proprie energetică, labora
tor cinematografic, helicoptere 
pentru urmărirea aparaturii și ra
chetelor parașutate în mod auto
mat după ce a fost efectuată ex
plorarea etc.

Dacă ne gîndim că limita teo
retică a atmosferei este conside
rată ca fiind la 2.500 km. depăr
tare de suprafața pămîntului și 
că rachetele au ajuns la înălțimi 
de numai 450 km., ne putem da 
seamă că vor mai trebui încă 
multe eforttiri pentru a putea cel 
puțin depăși limitele atmosferei, 
în cadrul acestor eforturi racheta 
constituie unicul mijloc de trans
port spre care se îndreaptă aten
ția cercetătorilor. în cursul anu
lui geofizic internațional, în afa . 
ră de sateliții artificiali ai pămîn 
tului ce vor fi lansați atît în 
U.R.S.S., cit și în S.U.A., în di-! 
ferite țări ale lumii au fost pre-^ 
gătite bazele necesare lansării ra 
chetelor pentru cercetarea strătU-! 
rilor înalte ale atmosferei.

savanții romuri Levadjti și 
Nicolau, imunizarea sigură 
produce decît cu ajutorul 
virus viu.

Pentru moment vaccinurile cu 
virusuri transformate nu an intrat 
în practica uzuală, ele prezentînd 
încă în ocazii excepționale, unele 
riscuri atît în ce privește îmbolnă
virea celui vaccinat cît și lăspîndi- 
rea bolii. După părerea mea, aces
te vaccinuri vor aduce cele mai 
bune rezultate cînd vor fi folosite 
la revaccinările după 10 luni de la 
o prima vaccinare cu vaccinul de 
tip Salk.

In ce privește vîrsta de aplicare 
a vaccinului trebuie spus că nu 
există nici o contraindicație ; el 
poate fi aplicat de la 5 luni în sus. 
Totuși, dat fiind că vîrsta cea inai 
receptivă la poliomielită este vîrsta 
mică — în special 6 luni—4 ani 

— această vîrsta este incontesta
bil vîrsta de selecție pentru vacci
nare. Cu cît ne depărtăm de 
vîrsta de 4 ani riscul de îmbolnă
vire este din ce în ce mai mic, nu
mărul de copii imunizați prin infec
ții oculte, inaparente clinic (fără 
simptome), fiind din ce în ce mai 
mare. Afirmația nu trebuie să ne 
mire; faptul că pentru un copil 
bolnav de poliomielită există cel 
puțin 100—300 copii care fac boa
la fără simptome și fără ur
mări este cunoscut. Singura urmă 
a bolii este în realitate imunita
tea, adică rezistența la o nouă in
fecție cu virus poliomielitic, rezis
tență la fel de solidă ca și după 
boala cu simptome.

Aceste date au fost dovedite de
altfel șl la noi în țară prin cerce
tările experimentale întreprinse îm
preună cu colega mea dr. Elena 
Oprescu. Cifrele găsite, spre e- 
xemplu, la București ne-au arătat 
că între 1—2 ani 27% din copii 
âu făcut boala fără simptome. în
tre 2—7 ani 07 % , între 7—10 arti 
57%, 10—15 ani 64%, după 15 
ahi 70 %, după 20 de ani 80 %.

Astăzi prin metode migăloase de 
laborator s-au găsit soluții pentru 
a diagnostica pe cei receptivi, sau 
nereceptivi la poliomielită. Și bine 
înțeles vaccinarea trebuie să se a- 
plice în special la cei receptivi. 
Dată fiind însă frecvența stării de 
imunitate, înțelegem de ce în 
campaniile de vaccinare trebuie 
interesați în special copiii de vîrstă 
mică, vîrsta cea mai atinsă.

•— V-am ruga sa ne vorbiți mai 
pe larg despre preocupările tnsti- 
tutului de inframicrobiologie în 
domeniul poliomielitei.

La Institutul nostru, la fel ca și 
în alte institute sanitare din țara 
noastră (Institutul Dr. Cantâcuzi- 
no, Clinica de Ortopedie, de boli 
contagioase etc.), poliomielita te- 
prezintă o preocupare de seamă. 
La noi, în Institutul de inframicro
biologie se urmărește punerea în 
aplicare a unei descoperiri mai 
vechi a acad. St. S. Nicolau pri
vind relațiile dintre virusul he
patic și virusul poliomielitei. Po
trivit datelor găsite pînă âcum se 
încearcă a șe complecta vaccinațiâ 
antipoliomielitică cu o paraimuni- 
zare cu virus hepatic viu.

De asemenea, împreună cu co
laboratorii mei dr. Aderca» Ianco- 
nescu și Oprescu studiem anticorpii 
antipoliomielitici în domeniul ur
ban și rural, urmărim dezvoltarea 
virusului în culturi de țesuturi, ac
țiunea diferiților hormoni și în 
special a cortizonului asupra imu
nizării etc. Paralel se fac cefcetări 
citochimice, electroforetice etc. Un 
colectiv condus de N. Șwartz stu
diază relațiile dintre poliomielită 
și altă viroză Coxackie, etc.

— Și ca încheiere, v-am ruga 
să ne spuneți ce recomandări fa- 

, ceți părinților, pentru a ajuta și 
>eî Ia prevenirea bolii P
» In primul rînd, vaccinarea copii- 
’lor de vîrstă mică, dar în același 
Jtimp vreau să atrag atenția că des
coperirea vaccinului nu trebuie să 
►ne facă să renunțăm la aplicarea 
^măsurilor obligatorii de igienă ge- 
►nerală. (igiena alimentației, ©vita- 
►rua aglomerației, curățenia fete.) 
,Ele trebuie respectate in continuâ- 
►re cu strictețe, complectînd în a- 
’cdst mod lupta Specialiștilor împo
triva virusului poliomielitic.
J Vreau să subliniez, odată în plus, 
,rolul important al înlăturării efor
turilor fizice. Oboseala este, după 
’mine, factorul principal al apari
ției, bolii. In perioada de epidemie 
>odihna este măsură cea mai utilă 
>de prevenire» Urmînd măsurile 
.igienice prescrise vom putea chiar 
>și în lipsa vaccinului, feri copiii 
►noștri de poliomielită. Complectînd 
,aceste măsuri cu vaccinarea, pre-
► venirea bolii va deveni mai sigură. 
’Cum vă spuneam la început, cred 
,că în curînd se va ajunge ea polio- 
• mielita sa reprezinte o Viroză exis- 
Jtentă numai în memoria oamenilor, 
>așa cum spre exemplu este și va-
► riola.

său, forma aerodina- i m
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S,ă discutam despre
TINEREȚE - EDUCAȚIE - RĂSPUNDERI

Copiii trebuie feriți
de tragedia divorțului

Educațla in familie nu se poate 
j despărți de insăși viața in fa

milie.
Unii părinți fac caz că dau co

piilor o educație „aleasă", cultă 
și in același timp propria lor com
portare servește cel mai prost e- 
xemplu copiilor lor. Și in naivita
tea lor ei nu văd sau nu vor să 
vadă că viciile copiilor sînt in 
miniatură viciile părinților, că e> 
cresc și se formează moralicește 
după chipul și asemănarea părin
ților. Uneori lucrurile se amplifi
că și atunci „nu-și mai recunosc 
copiii” și se intreabă: cum de au 
ajuns așa departe ? !...

Nu vorbesc de cazurile cînd pă
rinții își îndeamnă conștient co
piii spre delicvență, cum s-a tn- 
timplat la Tg. Mureș în familia 
Lazar (attt tatăl cit și copiii au 
săvîrșlt furturi In repetate rîn- 
duri — iar/ organul de tutelă — 
sfatul popular — din păcate, a în- 
tlrziat cu măsurile). Acestea sint 
cazuri puțin frecvente, rare. Sint 
situații însă cînd părinții inocu
lează copiiilor inconștient, fără 
voia lor deprinderi detestabile. 
Astfel de lucruri se intimplă cu 
mult mai multă frecvență.

Vasile M. este al treilea copil 
in familie. Are 13 ani. De doi ani 
au/prins de veste părinții lui că 
ocolește școala, vagabondează cu 
băieții mai mari „ultrarepetenți1* 
că minte, fură, nu învață. Acasă 
era „băiat cuminte" (dar ce-i 
drept Vasile petrecea foarte pu
țin timp acasă).

La început nu le venea să crea
dă. Apoi s-au convins^ Mama lui 
ie văicărea: „Am mal srescut doi 
copii, dar nu erau ca *1". Tatăl, 
mai „practic", ti snopea din cînd 
in cînd în bătăi.

Nu • vorba numai de metode 
greșite. Nu, e vorba și de alt
ceva. Vasile știa că se poate aș
tepta la bătaie cu sau fără motiv, 
mal ales în anumite zile, cînd ta
tăl său, fochist la C.F.R., se-ntor- 
cea acasă după cîte un „chef 
strașnic" amețit de băutură, gata 
de ceartă. Atunci tntepea „educa
ția". îl „mîngîia" cu biciul, cu 
cureaua pînă ii umplea de vinătăi, 
apoi ii ținea legat cu lanțul, moș
tenit de la un ciine răposat, de pi
ciorul mesei timp de 5-6 ore. Și 
toți tăceau. Și mama, și sora, nu 
scoteau o vorbă, ca năpraznica 
furtună să nu se abată — ca de 
ațttea ori — și asupra lor.

Aceasta era copilăria iui Vasile 
M„ viața lui In familie, pînă in 
ziua cînd, împreună cu alți doi 
copii de vîrsta lui, a săvîrșlt un 
furt și a ajuns pe mina miliției. 
Au fost surprinși intr-o circiumă 
cheltuindu-și banii furați. Abia a- 
tunci, de voie, de nevoie, părinții 
au cotisimțit să-l lase în grija sta
tului, intr-o colonie de copii.

Cine-i de vină ?
Mai este nevoie să menționăm ? 
Neînțelegerile in familie, cer

turile, divorțurile provoacă zgu
duiri sufletești. Le resimt și soții 
— dar pentru copii toate acestea

sînt de reguli adevărate tragedii.
Mi-amintesc de o scenă care a 

înduioșat întreaga asistentă la un 
proces de divorf.

Mama a venit la proces cu fe
tița ei de cinci ani. Fetița nu-și 
mai văzuse tatăl de citeva luni și 
acolo, în sala tribunalului, sfădind 
in nevinovăția ei tețele grave ale 
celor prezenți, a început să gîn- 
găvească cu nestăpinlU bucurie :

— Uite, mămico, și tăticu’ e 
aici. Așa-i că vii acasă, tăticule?...

Șl cînd, în toiul procesului, veni 
vorba de fetiță și părinții se lup
tau ca s-o oDțină, șl mamă-sa ii 
tot spunea: — „Așa-i fetița mea, 
că n-o părăsești pe mama ? !“ ea 
a răspuns cu aceeași nevinovăție: 
„Păi sigur că nu, nici pe tine, 
nici pe tăticu. Vreau să rămîn cu 
voi".

Copila era prea mică ca să în
țeleagă intenția mamei sale. Nu 
înțelegea scopul spuselor ei. Nu 
pricepea ce tot întreabă : „la mă
mica sau la tăticu ?'* Dragostea 
el era indivizibilă, nu încăpea în 
cadrul strtmt al acestor întrebări.

înțelegem că copilul este tot ce 
are un părinte mai scump. Ferici
rea copilului este fericirea iul. 
E firesc să fie așa șl nefiresc 
altfel. Dorința de a avea copilul, 
de a-1 crește, educa, de a-i asigura, 
viitorul, e cea mai nobilă dorință 
părintească.

Dar ce caută aici, printre aceste 
sentimente curate, nobile, ce caută 
aici pervertirea, minciuna, necins
tea ? Pentru că din păcate unii 
părinți încearcă și reușesc și prin 
asemenea procedee să obțină dra
gostea copiilor lor.

Magdalena Kulcsar are acum 
16 ani. Părinții s-au despărțit mal 
de mult. Magdalena a rămas, din 
propria ei dorință, cu buna sa 
mamă, o femeie simplă, muncitoa
re, care a crescut-o prin truda ei. 
împreună cu mama și-a petrecut 
copilăria, anii de școală și părea 
mulțumită. Nu i s-a interzis să-și 
vadă tatăl și Magdalena ii vizita 
din cînd in cind.

Dar iată că a intervenit o schim
bare neașteptată. Viața Magdale
ne! a luat pe nesimțite o altă în
torsătură. tatăl ei a deschis un 
proces ca să-și obțină fiica, care 
avea 15 ani atunci. Magdalena a 
consimțit și ea. Mama ii devenise 
străină. N-o mal iubea. A uitat tot 
ce făcuse pentru ea, toată dragos
tea ce i-o purta. In fața autorită
ții de tutelă, unde au fost chemați 
și-a intimplnat mama cu cuvinte 
murdare, jignitoare, pe care nu le 
merita.

De unde le învățase ? Cine a in- 
demnat-o ? Căci, desigur, ea Însăși 
nu le-a născocit.

Ce te! de om va fi Magdalena 
dacă a uitat și de respectul datorat 
mamei sale ? Ce educație ii va a- 
sigura tatăl ei ?

Dacă copiii, prin forța împreju
rărilor, resimt durerile familiei lor 
desfăcute — de ce să fie otrăviți 
sufletește, de ce să asculte acu
zările reciproce, pline de patimă,

Scrisori de la activiști
Ei n-au ațieptat...

ale părinților ? Chiar și dincolo de 
divorț, părinții trebuie să rămînă 
cinstiți, să rămînă cinstiți și drepți 
mai ales față de copiii lor. E- 
goismul, vanitatea, răzbunarea, 
n-au ce căuta aici.

Au fost la Tg. Mureș destule 
cazuri din acestea cînd autorita
tea de tutelă a trebuit să inter
vină. In familia Orban, de pildă, 
au fost nu mai puțin de 6 procese 
pentru copii. 6 procese însoțite de 
nesfîrșite certuri, intrigi, înșelăto
rii. Părinții îșl ațițau copiii, le 
smulgeau „declarații scrise", prin 
falsuri și promisiuni, zdrobindu-i 
sufletește.

Cred că toate aceste „procedee** 
sînt în detrimentul copiilor nu nu
mai pentru că întrețin o perma
nentă tensiune sufletească, ci pen
tru că pot întina integritatea mo
rală a copiilor.

Dacă unii părinți n-au putut 
să-și ferească copiii de durerea 
despărțirilor, să-i ferească cel 
puțin moralicește ,să nu le conta
mineze conștiința prin propriul 
lor exemplu nechibzuit.

KAPUȘI MARIA 
Tg. Mureș

Vedere de pe drumul de la Stîna de Vale spre Oradea

INFORMAȚII
Ing. Oliviu Rusu, prim secretar 

al Consiliului Central al A-S.I.T., 
membru al Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romîiui și C. Putinică, director 
general al uzinelor „23 August** 
au părăsit joi dimineața Capitala 
plecîhd în R.P. Ungară, la invita
ția Consiliului păcii din R.P. Un
gară, în cadrul vacanțelor păcii.

La 24 iulie au părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Moscova, to
varășii Ligia Macavei, Paul Con- 
stantinescu, H. Mălineanu, Acliim 
Stoia, care vor face parte din 
juriile internaționale ale con
cursurilor artistice. In aceeași zi 
a plecat la Moscova, profesorul 
universitar Jean Livescu, prorec
torul universității „C. I. Parhon“, 
oaspete de onoare al Festivalului.

Educația patriotică a tineretului
(Urmare din pagi l-a)

o expoziție de artă. Aici se pot 
întîlni tablouri de Grigorescu, Oc- 
tav Băncilă, Aman, Tăttarescu 
etc., precum și pînze ale unor pic. 
tori din Galați. In orașul Galați 
trăiesc mulți luptători comuniști 
din ilegalitate, veterani ai mișcă
rii muncitorești de la noi. Apoi, 
pe fiecare stradă, aproape la fie
care pas întîlnești locuri care 
mărturisesc trecutul de luptă al 
orașului. In casa lui Spiru Plă* 
cintaru a avut loc în ilegalitate 
o plenară a Comitetului Central 
al Partidului. Intr-o altă casă de 
pe o stradă lăturalnică au fost 
arestați în 1940 Uteciștii Ionel 
lora, Sandu Jora, Florea Dumi
tru și Petrică Gheorghiu, condam
nați apoi la cîte 5 ani de muncă 
silnică. Aceste fapte și multe ah 
tele nu sînt adunate într-o mono
grafie a orașului. Și comitetul 
orășenesc U.T.M. și-a pfopus în- 
tocmifea unei asemenea monogra
fii recrutînd în acest scop tineri 
din toate organizațiile U.T.M. ale 
orașului. Bineînțeles Că acest lu 
crti se va face și cu sprijinul u- 
nor oameni de specialitate din 
oraș. Cercetînd ei înseși istoria 
orașului, discutînd faptele cu to
varășii lor din fabrică șl din școli, 
cu vechi militanți ai mișcării 
muncitorești și cu profesori, tine
rii vor cunoaște mult mai în
deaproape cu cîtă luptă și cu cîte 
iertie s-a ajuns aștăzi la viața 
luminoasă pe care ei o trăiesc și 
vor învăța să prețuiască și mai 
mult tot ceea ce constituie azi 
bucuria vieții lor. Din pildele 
glorioase de luptă pentru liber
tatea celor care au trudit din 
greu, tinerii gălățeni vor învăța 
cum să-și îndeplinească mai bine, 
mai entuziast datoria lor de con
structori ai vieții noi, socialiste, 
în patria noastră 1 Și dovadă că

așa este, stau mărturie entuzias
mul, înflăcărarea, dragostea cu 
care muncesc voluntar în orele 
lor libere la înfrumusețarea ora
șului iubit.

Rătăcirea 
lui Ulysse...
a constituit multă vre

me un record în dome
niul distanței străbătute 
pentru a ajunge de co
lea și pînă colea. Ea n-a 
fost întrecută decît de 
Magellan, care a pier
dut o groază de timp 
ca să treacă din Oceanul 
Atlantie în Pacific. Co
mentatorii moderni ai a- 
cestei ultime călătorii, 
blazați de ritmul în care 
se circulă pe glob în ub 
timii ani, afirmă că Ma
gellan a făcut o copilă
rie ocolind tocmai pe la 
Țara de Foc. Iptr-ade- 
văr, dacă avea puțintică 
răbdare să aștepte tăie
rea Canalului de Pana
ma, ar fi scurtat drumul 
cu cîteva mii de mile. 
Recordul lui este pus în 
dubiu față de cel stabi
lit de soțul " 
pei»

Recent însă, 
stabilit un nou . . 
încă neomologat din 
punct de vedere... lite
rar.

El a avut loc săptămî- 
na trecută, pe oînd în
cercam să dau un telefon 
din apropierea stației 
Virgiliu (tramvai 3, 12). 
Cel mai la îndemînă, era 
peste drum, la tutunge
riei Era închis.

Să nu disperăm însă, 
mai există unul o stație 
mai sus, pe linia tram
vaiului 3. Era defect.

Penelo-

a fost 
record,

Totuși, prima stradă la 
dreapta te conducea la 
alt telefon public, situat 
în localul din colțul bu
levardului Dinicu Go- 
lescu și str. Ștefan Fur
tună. Suferea de nu știu 
ce, fiind în imposibilita
te de funcționare.

Doi pași mai departe, 
la chioșcul de difuzare a 
presei din piața „Ilie 
Pintilie", este însă un alt 
telefon public, așa îneît 
nu merita să disperi.

Ghinion 1 Chioșcul era 
închis.

Peste drUm însă, la 
cofetărie» o plăcuță alb- 
albastră, cu un telefon 
pictat în relief, îmi dă
dea speranțe.

Iluzie I Era blocat.
Dar... doi pași mai în

colo de Buzești, pe calea 
Griviței, e un alt tele
fon public. Se îmbolnă
vise însă de amigdalită 
și era legat la gît cu un 
șervet de hîrtie pe care 
scria citeț „deranjat**.

Totuși... la doi pași 
mai departe, la „Marea 
Neagră**, mai e 
fon. Ghinion I 
mea fise.

Am avut însă 
că era ziuă, 
noaptea e mai ram Ca
binele sînt ferecate. Te
lefoanele, defecte, blo
cate, deranjate, neutili
zabile.

Recordul n-a fost omo
logat, dar există. Pere
grinările lui Ulysse îmi 
apar acum ca o nimica 
toată. Aproape că nu-mi 
vine să cred cum a pu-

un tele- 
Nu pri

noroc...
Fiindcă

tut Homer să scoată cî- 
teva sute de pagini din- 
tr-o călătorie așa de 
scurtă. Problema este 
cum să fac să particip la 
viitoarele competiții eu
ropene de semifond... 
Am șanse.

Ce părere au tovarășii 
de la „Telefoane" ?

A scoate ban,
din piatră... seacă, 

este o simplă metaforă, 
neavînd nici o contin
gență cu realitatea.

Tocmai din această 
cauză, la Galați a fost 
imaginat de curînd un 
sistem mai practic și ca
re, pentru a-și păstta 
legăturile cu arta, este... 
muzical. Din fericire, 
sistemul n-a fost încă 
brevetat fi extins.

Noul procedeu se in
titulează „a scoate bani 
din... trompetă seacă“ și 
constă în următoarele. 
se formează o orchestră 
de muzică de dans, din 
tineri, într-o întreprln 
dere oarecare. Se pun la 
putict repetițiile și se 
cumpără, eventual, in
strumente, în cadrul 
fondului cultural. Pentru 
reclamă, formația trebuie 
să întrunească minimum 
zece membri și să cîști- 
ge un concurs regional.

Odată ajunsă la acest 
punct, orchestra de mu
zică de dans a întreprin
derii „X‘ se consacră 
exclusiv... „artei", prefe
rind să cînte la diverse 
serate dansante (unde li

se plătește) în loc săse plătește) în loc să se 
producă în cadrul clubu
lui muncitoresc al în 
treprinderii.

Uneori se poate merge 
și mai departe; forma
ția de dans a clubului 
muncitoresc al întreprin
derii respective cere con
ducerii o remunerație 
oarecare pentru a se pro* 
duce în cadrul clubului.

Evident) este obligato
riu ca membrii orchestrei 
să fie animați în de
cursul acestor tratative 
de dragostea pentru artd 
șt de interesul pentru 
bunul renume al între* 
prinderii...

Informații suplimen
tare âsupra procedeului 
expus mai sus, pot fi ce
rute pe adresa orches
trei complexului C.F.R. 
Galați și a clubu
lui muncitoresc „C.F.R* 
P.T.T.R. * Transporturi 
din localitate.

Membrii orchestrei) 
fruntașă acum un an îrt 
concursul regional, sînt 
convinși că formația lor 
nu mai e astăzi ceea ce 
a fost, din cauza că erați 
treisprezece membri: nu
măr cu ghinion!

Formația redusă răma
să, le-a adus însă noroc 
la cîștig. Ea s-a dedicat 
exclusiv artei interpret 
tative, după procedeul 
expus mai sus. Numai că 
la noi asemenea idei nu 
se brevetează... Se con
damnă !

în satul Sfintul Gheorghe din 
raionul Giurgiu, din 209 tineri, 
200 sînt sportivi. Ceilalți 9 nu sînt 
străini de sport ci dimpotrivă, sînt 
primii pe teren, dar deocamdată 
ca spectatori...

încă cu mulți ani în urmă în 
sat se practica fotbalul, puțin a- 
tletism, înot și altele.

în toamna lui ’56, la tovarășul 
V. Buican, președintele colectivu
lui sportiv „Recolta" au venit cî- 
țiva tineri.

— Tovarășe președinte — a în
drăznit unul — noi vrem să jucăm 
tenis de masă.

— Foarte bine a spus pre
ședintele — dar nu avem masă, 
palete și... lăsați și voi pentru mai 
tîrziu. Acum facem și noi ce pu
tem.

— Nu mai așteptăm de loc. Vom 
juca tenis de masă.

— Unde ? pe ce ? — a izbucnit 
mirat președintele. Așteptați să 
cerem la raion...

— Le facem noi tovarășe pre
ședinte ; și masa și paletele.

Și băieții s-au ținut de cuvînt. 
Unii au adus de acasă scîndurile, 
iar tînărul tîmplar Nedelea Po
pescu, și el un pasionat jucătoi 
de ping-pong, a confecționat pa
letele și masa.

După cîteva luni, numărul ce
lor care practicau acest sport a 
ajuns la 85, dintre care 25 fete. 
La întrecerile pe raion 
Sfîntu Gheorghe au 
premiu o masă de joc.

Echipa de volei e în 
mă, iar fotbaliștii de două ori pe 
săptămînă fac antrenamente.

Tinerii vor să joace și popice. 
Au început să amenajeze pista iar 
Nedelea își va arăta și de data 
aceasta măiestria

GH. OVIDIU

Baza sportivă -din Buchin
Hotărîrea a fost luată. Utemlștii 

din comuna Buchin și-au propus 
să amenajeze o bază sportivă.

Zis și făcut. Chiar a doua zi, 
în mijlocul comunei, puteai să-i 
vezi pe tineri „înarmați" cu lopeți 
și tîrnăcoape. S-au pus pe treabă. 
Bineînțeles că dintre ei nu lip
seau utemiștii Filaret Olarian, Ru
dolf Cimpoea, Mura Mutica și al
ții care fuseseră cu inițiativa. Așa 
a luat naștere terenul de volei. Ti
nerii s-au apucat apoi și au ame
najat groapa pentru săritura în 
lungime și înălțime, apoi au fă
cut pista. Cînd totul a fast gata 
a venit rîndul terenului de fotbal, 
care a fost nivelat și amenajat.

Au început deja să se dispute 
primele întreceri sportive. Mai în 
fiecare seară, terenul de volei găz
duiește cîte un meci. Din echipe 
nu lipsesc bineînțeles cei care l-au 
construit.

HAMAT VICHENTE

Itinerar de drumeție
Zilnic în stațiunea Borsec ma

șinile aduc Zeci de oameni ai mun
cii veniți la odihnă și tratament.

Pentru aceștia sectorul cultural-

sportiv a pregătit o activitate bo
gată. Cluburile. ,au fpst complect 
renovate» biblioteca cu peste 18.000 
voluihe, e înzestrată lunar cu ulti
mele noutăți litepre ,șj științifice.

De dimineață pînă seara la club 
este multă animație. Unii joacă 
șah, se întrec în concursuri de ști- 
bah, sau popice. Aproape zilnic 
se fac. excursii la Gascadă, la Pe
ștera de gheață, la Grota urșilor 
etc. De asemenea te poți amuza 
din plin la meciurile de fotbal or
ganizate între cei veniți la odihnă.

Programul unei zile' este cit se 
poate de variat. O excursie la Fă
get, situat la o depărtare de o oră 
și jumătate de stațiune, la o alti
tudine de 1.250 m. e cit se poate 
de frumoasă. De aici poți admira 
frumoasele priveliști ale stațiunii 
Bilbor, ce se vede în vale și ma
sivul Ceahlău. Poți face plaje, fo
tografii minunate, sau poți lua 
parte la jocurile sportive de ca
bană.

AURA DENE

E. P.

tinerii din 
primit ca

mare for-

„Mărunțișuri** din sportul apusean
• Federația inter

națională de fotbal 
a cerut țărilor afiliate 
să trimeată date sta
tistice din care să 
rezulte situația fotba
lului în țările lor. 
Federația scoțiană a 
anunțat 7.000 de e- 
chipe CU 22.500 de 
jucători. De unde se 
vede că proverbiala 
zgîfcenie Scoțiană 
nu se dezminte nici 
aici.

Pentru aceeași sta
tistică, englezii au 
comunicat 125.000 de 
echipe, dar numai 
10.400 de arbitri, ceea 
ce însemnează că fie
care echipă poate dis
puta un singur joc la 
cel mult 6 săptămînh

Un ziarist fran
cez a sfătuit Ed.FiA. 
la aflarea acestor 
cifre statistice edifi
catoare că nu ar stri
ca să... se arunce la 
coșul de hîrtii tot re
zultatul acestei cin* 
chete care a durat 3 
ani.

• Un ingenios or
ganizator danez al u- 
nor curse cicliste pro
fesioniste 1 de „șase 
zile' a găsit o soluție 
cit se poate de sur
prinzătoare pentru 
suplinirea lipsei să
lilor cu pistă de ci
clism potrivite pen
tru astfel de con- 
ăUrsliri. El a închi
riat cortul unui cire 
Ambulant sub care 
intenționează să moft-

teze de fiecare dată 
pista de lemn demon- 
tabilă. Angujind o 
trupă de cicliști,. or- 
ganizatorul a progra
mat din 6 în 6 zl'e 
iisifel de cohcufiurl 
tn ortipele dnnvzv. 
Of-grtnlzrttrffîl (hifteU- 

. renfi tiu prvlesttit n- 
nergic spunîhd c& fiu 
se ponte permit* 
Itnnsformnren cane
lor Minte In... clffi.

Această argumen
tație mi se pare gre
șită. Cursele de .,6 
zile", ca si diferitele 
tururi cicliste profe- 
simliste, de mtdt nu 
sînt altceva decît un 
circ îrt înțelesul rău 
al acestui cuvînt,.

S. SPIREA

In legătură cu înscrierea elevilor 
în școlile de cultură generală

(Urmare din pag. l-a)

țămîntul seral sau fără frecvență, 
dacă nu au depășit cu mai mult 
de doi ani virsta clasei respec
tive. Aceștia trebuie să îndepli
nească condiția de a fi promovai 
clasa anterioară cu medii pe o- 
biecte numai de „5“ sau de ;,4" 
(excepțional și. una — doua me» 
dii de „3“).

Elevii clasei a IX-a de la cursu
rile serale care solicită trecerea 
lor în clasa a X-a a cursurilor de 
zi, vor da și examene de dife
rență la următoarele obiecte: 
limba modernă (engleză, franceză 
sau germană) pentru clasele 
VIII—IX, istoria modernă partea 
Il-a, pentru clasa IX-a și psiho
logia pentru clasa IX-a. Aceste 
examene de diferență se vor da 
la secțiile fără frecvență, în luna 
septembrie, cînd se dau și exa
menele de corigență. Cererile de 
înscriere ale acestor elevi se de
pun la școli pînă la 8 septembrie 
a.c. însoțite de actele legale și 
vor fi înscriși în ordinea medii-

Anunț
Astăzi, 26 iulie, orele 12, 

are loc în Parcul „I. V. Sta- 
lin“, pavilionul D, deschiderea 
expoziției de artă plastică a 
tinerilor creatori amatori din 
Capitală. Expoziția este orga
nizată de către Comitetul oră
șenesc U.T.M. și Casa creației 
populare București, în cinstea 
celui de-nl Vl-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Moscova.

Cu „Neamul Gondoșilor** avem 
încă o carte realizată despre trans
formările aduse de socialism în 
viața oamenilor de Ia țară — în 
cazul de față într-un sat secuiesc 
de la poalele Harghitei.

In romanul lui Szabo Gyula ac
țiunea se desfășoară lent; autorul 
povestește pe îndelete urmărindu-i 
îndeaproape pe principalii săi eroi 
de-a lungul întîmplarilor mai în
semnate pe care le trăiesc, astfel 
că dacă, datorită acestui fapt, re
sorturile comportării personajelor 
nu ne rămîn niciodată ascunse, în 
schimb în finalul volumului (care 
este întîiul) sîntem de-abia la în
ceputul activității comitetului pro
vizoriu, munca de lămurire pentru 
înființarea colectivei nu e nici pe 
departe încheiată. Se poate spune, 
deci, că partea apărută pînă în 
prezent din „Neamul Gondoșilor** 
ne face cunoștință doar cu peisa
jul în care se va dezlănțui furtuna 
simbolică anunțată de ultimele rân
duri ale volumului. Aci asistăm 
de-abia la primele înfrângeri ale 
„găzdoilor** din neamul Gondos— 
de curînd încă stăpînii satului ; 
nu s-au definit încă precis drumu
rile tuturor eroilor. Alături de cei 
care au înțeles (cu bucurie ca 
Akăcos Sanyi și tatăl său, fostul 
văcar ajuns președintele comitetu
lui provizoriu, ori cu furia și ho
tărîrea înverșunată de a răzbi si 
acum ca Gondos Păi — chiaburul) 
că încep mari răsturnări, își îm
plinesc destinul oameni care se 
mai cred în afara prefacerilor din 
viața satului. Frumoasa și neferi
cita Julis, de pildă, căreia trufia 
și lăcomia părinților adoptivi, chia
buri i-ail zdruncinat viața, silind-o 
să renunțe la flăcăul iubit, Akăcos 
Sanyi, care era sărac și să se mă
rite cu fiul Iui Gondos Păi, sau 
fratele lui Akăcos Sanyi — Miska, 
dornic de pamînt și îndărătnic în 
disprețul lui pentru munca colecti
vă, care pentru a se căpătui ac
ceptă să devină al doilea soț al lui 
Julis (după puțin timp însă, se vă 
despărți de ea atît fiindcă s-a în
drăgostit, sincer de data asta — de 
mica Eszti cît și pentru că-i re
pugnă mediul în care a intrat).

Neamul Gondoșilor ocupa un 
loc central în roman nu numai 
fiindeă soarta lui e caracteristică

SZABO GYULA: „Neamul Gondoșilor“
pentru evoluția familiei chiabu- 
rești în condițiile de azi, ci mai 
ales, credem, fiindcă prin însăși 
existența lui, el joacă un rol, ne
fast desigur, în procesul de înnoire 
care se petrece în sat. Legăturile 
stabilite cu familia „găzdoiîor**, 
ca urmare a mașinațiilor acestora 
sau întîmplătoare, devin pentru 
țăranii muncitori criteriul suprem 
al sincerității activiștilor din sat 
ba chiar, pentru unii, criteriul du* 
pă care judecă valoarea noilor rân
duieli. Cînd Julis găsește mijlocul 
să se răzbune pe familia adoptivă» 
fugind cu Akăcos Mișca, argatul 
soțului ei și apoi căsătotindu-se cil 
acesta, întîmplarea descătușează 
scepticismul reținut pînă atunci al 
multor oameni cinstiți făeîndu-l 
accesibili bîrfelilor lansate de rău
voitori. Se șoptește că însuși fra
tele lui Miska, Sanyi — cel mal 
hotărât militant pentru colectivă
— ar fi pus la cale această că
sătorie pentru ca la adăpostul ei 
să poată trăi cu Julis, vechea Iul 
dragoste și pentru ca să-și asigu
re bunăstarea datorită bogăției no* 
ilor rubedenii. Lucru care-i zdrun
cină pe mulți din cei dornici să 
înceapă o viață nouă și care slă
bește brusc entuziasmul pentru 
ideea colectivizării. Szabo Gyula a 
știut să înoade cu pricepere aceas
tă urzeală complicată care dă cheia 
pentru înțelegerea dificultăților 
proprii procesului de reînnoire la 
sate. Motivul pentru care el nu 
urmărește, cu precumpănire, mun
ca celor care pregătesc terenul 
pentru înființarea colectivei, ci a- 
cordă tot atît loc sau mai mult
— frămîntărilor amoroase ale Iui 
Julis și Miska — e că toate sînt 
legate înlr-itn fel sau altul. Iar 
amprenta vremii e în special pre
zentată în zdruncinarea — bine 
reliefată — a tot ce fusese pînă 
atunci stabil. iniRscutabil în cla- 
hul chiaburesc Gestul iui Julis 
care sfidează tradițiile „neamului**! 
concesiile făcute de GondoșL toa^ 
te acestea nu erau *»sib?.ie decît 
într-un moment cînd aceștia nu 
mai aii în mînă „pîinea și cuțitul**»

cînd simți unii doar instinctiv, că 
o întoarcere la situația din trecut 
nu mai e posibilă.

Fără îndoială că meritul cel mai 
de seamă al scriitorului este au
tenticitatea atmosferei specifice sa
tului secuiesc în care se petrece 
acțiunea. Szabo Gyula cunoaște, 
probabil, temeinic acest mediu și 
îl zugrăvește minuțios, cu o evi
dentă desfătare •, uneori chiar se 
lasă furat, din dorința de a nu eli
mina nimic, de amănunte prea 
puțin necesare economiei cărții 
dar care, ce-i drept îi dau culoare 
(de pildă, relatînd cu umor cum 
se naște o zicătoare). Trăsătura do
minantă a majorității eroilor lui și 
a lumii satului, în genere, e o ro
bustei», o vitalitate năvalnică, afi
șată cu naturâîfețe. Femeile sînt la 
fel de aprige și slodobe la gură 
ca bărbații, amatoare de glume a- 
țîțătoare și prompte la replică. 
Flăcăii au fiecare „cîntecul lui**, 
cunoscut de ceilalți și dacă o fe
meie îl fredonează sau îl cere lău
tarilor aceasta echivalează cu o de-

clarație ori cu recunoașterea unor 
legaturi intime. Intîlnirile dintre 
oameni sînt, de obicei, un prilej 
pentru dueluri de „împunsături** 
în care străbat nu numai înclinarea 
lor spre ironie, ci, Cîteodată și ră
bufnirile unor vechi dușmănii. 
Există însă, aici. cred, și o anumi
tă primejdie. Dincolo de acest 
belșug de pitoresc, zugrăvit de o 
mîriă sigură, de dialogurile vii, sa
vuroase. psihologia eroilor nU e in
vestigată îndeajuns în adîncime. 
Nu există aproape d$h>c. în „Nea
mul Gondoșilor** reacții, acțiuni 
nefirești ale personajelor dar nu 
există nici dezvăluiri tulburătoare 
ale unor personalități unlahe, com
plexe. Julis, dh pildă» — cea mai 
bine realizată alături de Miska — 
e reală, convingătoare și caracterul 
H contradictoriu e bine reliefat.

Fire bună și generoasă ca fond 
(un cuvînt mai cald al soacrei 
sale, femeie umilă, o mișcă pînă 
la lacrimi iar cînd își dă seama că 
Miska iubește pe alta nu încearcă 
să-l rețină deși în felul acesta co
pilul lor se va naște fără tată) me
diul chiaburesc în care a crescut 
și pe care-1 detestă și-a pus, într-o 
anumită măsură pecetea și asupra 
ei. In momentele de furie, pe Mis
ka, de exempui, îl copleșește amin- 
tindu-i fără cruțare pentru mîndria 
lui — cum fac și ceilalți membri ai 
familiei ei înstărite — sărăcia de 
care l-a scăpat căsatorindu-se cu 
el. Dar Julis trăiește o dramă — 
prima și singura ei dragoste pier
dută pentru totdeauna, o căsătorie 
silită» apoi una încheiată numai 
din dorința de răzbunare și de alt
fel repede destrămată — o via
ță zdrobită la numai douăzeci de 
ani. Pentru dezvăluirea suferinței 
ei sînt prea puțin scurtele pasaje 
în care, între un schimb de cu
vinte șăgalnice și o scenă focoasă 
Julis „și-a plîns, sărmana soarta 
ei, tinerețea ei fără noroc, viața 
ei nefericită". Ai impresia că scri
itorul s-a dăruit prea miilt realis
mului pitoresc, dacă se poate spli
ne așa — redării fidele a obiceiu
rilor, gesturilor, dialogurilor pline 
de vitalitate trecîrid destul de gră
bit de multe ori peste stările su
fletești și problemele mai grave...

La acest nivd — deci cu rezer
ve în ce privește aprofundarea psi
hologică — și alți eroi principali 
sînt bine realizați. Gondos Păi, 
de pildă, care are o particularita
te destul de puțin îhtîlnită în lite
ratura noastră — e un personaj 
negativ, glumeț, nu însă după ti
parul schematic al răufăcătorului 
căruia gluma îi servește drept mas
că pentru a înșela buna credință a 
celor naivi. Gondos Păi își valori
fica» ce-i drept, acest dar la pre- 
d?/ea cotelor, ca să distragă aten- 
țîâ delegatei de la matrapazlâcuri
le lui. dar el rămîne hîtru cu na
turalețe, în orice condiții — cu ne
vasta șl fitil, cu ceilalți oameni șl 
chiar furia 1 se revarsă prin glu-

me — veninoase de data aceasta.
Mai puțin realizat ni se pare cel 

măi înaintat personaj al romanu
lui, comunistul Akăcos Sanyi, omul 
spre care sînt Îndreptate privirile 
întregului sat. Destul de firesc în 
episoadele mai puțin semnificati
ve, în celelalte apariții ale sale el 
e străin acțiunii și deci îi revine 
rolul ingrat de a rosti banalități. 
Un anumit gust pentru „cuvîntăfi** 
se vădește în mai fnulte momente 
ale cărții. Pali, la cîteva minute 
după ce află că l-a părăsit nevas
ta, e pus să peroreze despre sără
cimea satului care nu mai respectă 
pe foștii conducători, tatăl lui — 
dibaciul chiabur Candos Păi — 
atît de bine creionat, totuși — 
expune cu multă complezență în 
final, viitoarea sa tactifcă ș.a.m.d. 
Nu credem că aceasta se datorește 
conceperii greșite a unor persona
je, unei rupturi în structura lor in
timă. Ni se pare mai curând că 
e vorba de o anumită concesie pe 
care o face autorul unui obicei nu 
tocmai literar de a-și obliga eroii 
să vorbească prea mult, să explice 
lucruri care oricum sîht clare său 
reies din acțiune. Ceea ce nu e 
firea grav (cu excepția personaju- 
ni Sanyi) căci aceste perorații ab

solut inutile pot fi put și simplu 
îndepărtate fără a afecta prin a- 
ceasta înțelegerea cărții.

Trebuie să încheiem cu obser
vația că, din păcate, traducerea 
lui Nicblâe Balota mai curând ne 
împiedică decît ne ajută să des
coperim și să gustăm măfeStriâ lui 
Szabo Gyula. Stilul tînărului și 
talentatului prozator cititorul e si
lit să-l dibuie prin hățișul unor 
fraze de multe ori prost construite, 
încurcate sau de-a dreptul absurde, 
cu inovații gramaticale și lexicale 
de cel mai prost gust: Julis de
venise o femeiușcă veselă, sîrguin- 
cioasă, de soi (?) o femeie frumoa
să și de treabă**» „N-ar scoate o 
iotă împotriva nevesti-si“, „Pînă 
șî tutunul îl milogește de lâ alții" 
etc. Nădăjduim că la volumul ut- 
mător tălmăcirea ne va oferi ade
văratul stil al lui Szabo Gyula și 
nu o pastișă a lui.

FELICIA DAN

lor pe obiecte și în limita locu
rilor disponibile. Școlile medii 
vor afișa numele acelora cărora 
li s-a aprobat trecerea la cursu
rile de zi, pînă la 12 septembrie 
a.c.

c) înscrierea sau reînscrierea 
elevilor în clasele V—XI ale șco
lilor și secțiilor serale pentru ti
neretul muncitoresc și sătesc se 
face pe bâză de cerere scrisă.

Ih ateste școli șl secții serale 
se înscriu său se reînscriu numai 
elevii care sînt în producție de 
cel puțin 6 luni. In mod excep
țional pot fi înscriși sau reinscriși 
elevii care nu sînt în producție, 
dar au frecventat cursurile serale 
în anul școlar 1956/1957 și au 
promovat clasa respectivă.

d) Actele necesare lâ înscriere 
sînt :

— Certificatul de naștere ;
— Actul de studii al clasei 

anterioare (pentru acei ce șe în
scriu la altă școală).

—- O fotografie pentru carnetul 
de identitate.

Elevii din clasele VIII-X, curs 
de zi și din anii I—IV de Ia șco
lile pedagogice, precum și elevii 
din clasele V—VII care solicită 
bursă, complectează o declarație 
tip, însoțită de dovezi cu privire 
la ocupația și veniturile părinți
lor, necesare stabilirii taxelor 
școlare și drepturilor de bursă.

Elevii de la școlile și secțiile 
serale pentru tineretul muncito
resc și sătesc prezintă și o do
vadă eliberată de întreprinderea 
sau instituția unde lucrează 
(prin serviciul de cadre) din care 
să se constate că elevul este în 
producție și are o vechime de cel 
puțin 6 luni.

Dovada va trebui să conțină 
și recomandarea conducerii între
prinderii (instituției) și a Co
mitetului sindical care să arate 
că elevul este un element mun
citor, priceput și că i se vor asi
gura înlesnirile de studii prevă
zute de H.C.M. nr. 2047/1954 și 
de alte dispoziții legale.
2. — Examenele fără frecvență 
de la școlile de cultură generală 

In conformitate cu normele le
gale în vigoare, la învățămîntul 
de cultură generală fără frecven
ță se pot da examene numai pen
tru o singură clasă într-Un an 
școlar.

Elavii cu examene aminate 
din motive de forță majoră 
pentru sesiunea de toamnă, cu 
aprobarea organelor raionale de 
învățărnînt, și elevii corlgențl 
vbr da examenele între 26 au
gust și 4 septembrie. In această 
perioadă pot da examene și elevii 
înscriși îh anul școlar 1956/1957 
la învățămîntul de cultură gene
rală fără frecventă pentru exa
mene de diferență și pentru exa
mene de clasă șl care, datorită 
faptului că au fost declarâți cb- 
rigenți la diferență, nu au putut 
depune și examenul ințegiăî pen
tru promovarea Uhfei ci ase în se
siunea mai 195?. în acest cai, 
elevii Vbt da CXameftUl de cori
gentă în âiUa de 25 august 1957 
și apoi examenul integral. Ei vor 
putea depune lucrările de control 
pînă la 20 august 1957.

Elevii care eventual vbr fi de
clarați corigenti la examenele 
integrale din sesiunea august- 
septembrie 1957 vbr da exame
nele de Corigență în pfeseslUhea 
dih ianuarie 1958.

Elevii corigenți în urnlâ exa
menelor făta frecvență din au
gust- septembrie 1957 se pot în
scrie pînă la 15 septembrie la îft- 
vățămîntul de CUltUră generală 
fără frecvență în clasa imediat 
superioară celei îh care au rămas 
corigenți, cu obligația ca în po
sesiunea ianuarie 1958 să-și dea 
examenele de corigență

înscrierile la învâtănlîhtUl dfe 
cultură generală fără frecvență 
pentru anul școlar 1957/1958 se 
fac la școlile medii cu secții fără 
frecvență» între 1 august—15 sep
tembrie a.c.

Elevii cate se vor înscrie in 
clasa X-a la învătămîntul de cul
tură geherală fără frecvehță în 
anul școlar 1957/1958 vbr da exa4 
mene după programa școlii 
medii de 10 ani. ufttiîrtd ca după 
promovarea clasei a X-a să s£ * 
prezinte la examenul de maturi
tate.

La înscriere sati reînscrlere, e* 
levii de la Cursurile de zi el. 
VIII—X și anii I—IV (școli peda
gogice) și de la cursurile fără 
frecvență (cl. VIU—X) achită 
numai o parte din taxa școlară 
legală pe care școala urmeză s-b 
stabilească definitiv după d^schi» 
derea cursurilor.

(CISiEMATOfeltAFE)

Noapte de carnaval ; PATRIA, 
I. C. FRIMU, GH. DOJA, MOȘI
LOR, Libertății ; odată în via
ță; REPUB1CA. ELENA PAVEL, 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
23 AUGUST; Till Buhoglindă-MA- 
GHERU, BUCUREȘTI, GRADINA 
PROGRESUL, FLACARA, N. BAL- 
CESCU (sală și grădină), Căpita
nul din Koln — V. ALECSANDRI; 
Trenul merge spre răsărit, com- 
plectare N. Grigorescu— LUMINA; 
Dragoste de mamă — CENTRAL, 
CULTURAL : O carieră ratată — 
DOINA ; Trandafirii lui Allah — 
MAXIM GORKI ; Friedrich Schil
ler - TIMPURI NOI : Vocație - 
TINERETULUI ; îhtre două femei 
- AL. POPOV, V. ROAITA ; Tnăl- 

'țimi — GRIVIȚA ; Din nou împreu* 
nă — UNIREA (sală și grădină),

ARTA (sală și grădină) ; Paradă 
lui Chariot (partea îl-â) — DA
VID ; Pasărea furtunii, complec- 
tare Scurtă istorie — ĂL. SĂHlA; 
Uraganul - T. VLADlMlRESCU i 
Jocul cu viata — MUNCA: Infernul 
îngerilor - MIORIȚA, i MAl (sală 
și grădină) ; Floarea 
DONCA SIMO (sală 
Stan și Bran student! 
ILIE PINTILIE (sală 
OLGA BANCIC (sală 
încotro? - POPULAR;
tineri din lume - M. EMINESCU.
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piatra — 
gf-ădină) ; 
Oxford — 
grădină); 
grădină); 
Dacă toți
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Tratativele sovieto-sinene
MOSCOVA 25 (Agerpres) 

TASS transmite: La Kremlin au 
început tratativele între delega
țiile guvernamentale ale U.R.S.S. 
și Republicii Siria. Delegația gu
vernamentală a U.R.S.S. este con
dusă de Iosif Kuzmin, vicepreșe

dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Delegația guverna
mentală a Republicii Siria este 
condusă de Haled Azcm, ministru 
de stat și ministru al apărării 
Naționale.

Delegațiile vor examina proble
me economice.

Miting cu prilejul eliberâiii unor fruntați 
ai P. C. din S. U. A.

de 
în

r NEW YORK 25 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 24 iulie în 
sala Carnegie-Hall din New York 
a avut loc un mare miting cu 
prilejul eliberării din închisoare 
a unor cunoscuți activiști ai Par
tidului Comunist din S.U.A. Ben
jamin Davis, care a prezidat mi
tingul, a subliniat în cuvîntarea 
sa că eliberarea victimelor legii 
SmRh reprezintă o victorie nu nu
mai a comuniștilor, ci a întregu
lui popor american.

Redactorul ziarului 
Worker**. Gates, arătînd că 
gea Smith nu a murit încă*, i 
încredințat pe cei prezenți i 
„Daily Worker" va continua cu 
energie campania pentru elibera
rea celorlalte victime ale acestei 
legi. Pettis Perry, lider al negri
lor, eliberat recent din închisoare, 
a declarat că întreaga mișcare 
progresistă din Statele Unite tre-. 
buie să lupte cu hotărîre pentru 
drepturile cetățenești ale poporu-i 
lui american.

■i Tn numele Comitetului Națio
nal al Partidului Comunist

.Daily
..Le

i-a 
că

din

c.uvîntul Eugene 
salutat pe comu- 
din închisoare sub- 
sînt „oameni care 

,__ viața cauzei țării
noastre, clasei noastre, partidu
lui nostru". Comuniștii din 
S.U.A., a spus el, „privesc ca și 
pînă acum cu încredere în viitor, 
conducîndu-se după principiile 
noastre marxist-leniniste, 
ideile socialismului".

R. Thompson, cunoscut activist 
al Partidului Comunist din 
S.U.A., a spus : „Este îmbucură
tor să constați, ieșind din închi
soare. că reacțiunea nu a reușit 
să distrugă partidul comunist 
și că lumea socialismului merge 
cu curaj înainte".

„Puterea crescîndă a socialis
mului pe arena internațională, a 
spus Thompson, a deschis de ase
menea noi perpective pentru cla
sa muncitoare din Statele Unite**.

Au rostit cuvîntări Elisabeth 
G. Flynn și liderul sindical Vein- 
stock, eliberat recent din închi
soare.

S.U.A. a luat 
Dennis. El a 
niștii eliberați 
linnnd că ei 
și-au dedicai

după

' TUNIS 25 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 25 iulie s-a 
deschis în Palatul Bardo din Tu
nis sesiunea Adunării Naționale 
Constituante a Tunisiei. După cum 
relatează agențiile de presă, a- 
ceastă sesiune are o importanță 
istorică ea fiind convocată 
primul ministru al Tunisiei 
scopul proclamării republicii.

Agențiile de presă menționează 
că încă cu mult înainte de des
chiderea ședinței numeroși tuni- 
sienei s-au adunat in jurul Pala
tului Bardo. Un mare număr de 
drapele tunisiene fîlfîiau pe clă
dirile oficiale și pe arterele prin
cipale din oraș care duc spre pa
latul unde avea loc sesiunea A- 
dunării Naționale Constituante 
tunisiene.

După cuvîntarea primului mi-

nistru Habib Burghiba, președin
tele Adunării a propus să se 
treacă la vot în legătură cu abo
lirea monarhiei. Deputății au vo
tat în unanimitate abolirea mo
narhiei. După aceea a avut loc 
votul în legătură cu proclamarea 
Republicii. Deputății au votat de 
asemenea în unanimitate procla
marea Republicii. In acest mod 
a luat sfîrșit regimul monarhic 
din Tunisia care a dăinuit 250 de 
ani. După votare președintele A- 
dunării a propus pe Habib Bur
ghiba pentru funcția de președin
te al Republicii,, propunere care 
a fost salutată cu vii aplauze.

Ședința a fost apoi suspendată 
pentru redactarea unei proclama
ții. Momentul solemn al procla
mării Republicii a fost salutat 
prin salve de tun.

EVENIMENTELE DIN OMAN
CAIRO 25 (Agerpres). — In

tervenția militară brutală a Ma
rii Britanii împotriva triburilor 
de arabi răsculați din Oman 
care s-au ridicat la lupta pentru 
eliberarea de sub jugul imperia
list, a provocat un puternic val 
de proteste in toate țările arabe.

Secretarul general al Ligii A* 
rabe, Abdel Khalek Kassuna a 
adresat celor nouă state ale Ligii 
un memoriu in care le atrage a- 
tenția asupra agravării situației 
din Oman. în acest memoriu se 
subliniază că in urma atacării 
Omanului de către trupele brita
nice, toate țările arabe au dato
ria să ajute populația acestui te
ritoriu să-și dobîndească indepen
dența.

Primul ministru al Siriei, Sabri 
Assali a arătat că răscoala tri-

burilor din Oman este o răscoală 
antiimperialistă.

Agenția France Presse anunță 
pe de altă parte că Irakul se 
consultă în prezent cu alte guver
ne arabe în legătură cu eveni-* 
mentele din Oman, urmînd să-și 
precizeze în cursul zilei de joi- 
sau vineri atitudinea față de in
tervenția britanică. De asemenea neta colonialiștilor englezi și au 
guvernul libanez a hotărît sa ocupat cîteva puncte importante, 
examineze problema evenimente- ~ ~~ ---- -,-i—- ----- 1!!’-
lor din Oman în cursul unei șe
dințe a Consiliului de Miniștri 
care va avea loc joi.

★
CAIRO 25 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Aș Sark" 
răsculații din Oman conduși de 
imanul Galeb Ben Aii eu refuzat

să se supună ultimatumului co
mandamentului forțelor militare 
aeriene britanice de a înceta lup
ta. Răsculații au respins de ase
menea cererea de a părăsi capi
tala H Omanului, Nezwa. Dimpotri
vă. ei și-au intensificat atacurile 
lor contra trupelor' sultanului din 
Maskat, Satd Ben Timur, mario-

După cum relatează agențiile 
de presă, avioane britanice cu 
reacție cu baza la Aden și Bah
rein bombardează pe răsculații 
din Oman. Aviația militară bri-* 
tanică folosește de asemenea ar
me rachetă împotriva triburilor- 
răsculate.

Armament atomic american 
transportat in

' BONN 25 (Agerpres). — Au
toritățile americane continuă să 
stocheze armament atomic în 
R.F. Germană. Astfel, după cum 
transmite agenția A.D.N., în dis
trictul Bruchsal sosesc în fiecare 
noapte mari transporturi ameri
cane de armament atomic. Lăzile 
cu armament sînt transportate 
numai în timpul nppții autoritățile 
încercînd să țină în secret întrea
ga operațiune.

R. F. Germană
Asemenea acțiuni au loc dealt

fel și în alte regiuni ale R.F. Ger
mane, provocîr.d protestele ener
gice ale populației.

Recent au avut' loc mari mitin
guri de protest împotriva stocă
rilor de armament atomic, la 
Munchen, Dusseldorf, Furtzburg, 
etc. Participanții au cerut lichi
darea tuturor centrelor de sto
care de armament atomic ameri
can de pe teritoriul vestgerman.

Avîntul luptei greviste din Franța
PARIS 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: In Franța, se 
intensifică mișcarea grevistă pro
vocată de înrăutățirea situației 
economice a oamenilor muncii și 
îndeosebi de creșterea neconteni
tă a costului vieții. De trei săp- 
tămîni continuă greva generală 
declarată de funcționarii bancari. 
Sînt în grevă muncitorii de la 
multe întreprinderi ale industriei 
metalurgice și textile, lucrători 
vamali din Dunkerque, Marseille, 
Lille, Nantes și Milhouse. Munci
torii și funcționarii din industria 
de gaze și electricitate, jrecum 
și funcționarii publici cer majo
rarea salariilor.

In legătură cu noul avînt al 
luptei oamenilor muncii francezi 
pentru drepturile lor Biroul Poli
tic al C.C. al Partidului Comu
nist Francez a dat publicității o 
declarație în care arată că zeci 
de mii de oameni ai muncii din 
țară s-au încadrat în lupta gre
vistă și s-au declarat solidari cu 
greviștii. Mișcarea grevistă, se 
spune în declarație, dovedește că 
muncitorii și funcționarii refuză 
să se împace cu urmările politicii 
guvernului și îndeosebi cu conse
cințele războiului din Algeria.

Biroul Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Francez cheamă 
în încheiere „toate organizațiile, 
pe activiști, pe deputății comu
niști, să contribuie și mai activ 
la lupta clasei muncitoare pen
tru satisfacerea revendicărilor ei“.

încăierări 
între polițiști 

și greviști în Anglia
LONDRA 25 (Agerpres). — 

Agențiile de presă occidentale re
latează că actuala mișcare gre
vistă din Anglia se caracterizea
ză prin dîrzenia deosebită de 
care dau dovadă greviștii.

Marjl, în a patra zi a grevei 
celor 1C0.000 de șoferi și încasa
tori de autobuse dfri orașele de 
provincie britanice, s-au produs 
numeroase încăierări între mun
citori și spărgătorii de grevă 
care au încercat să pună în cir
culație autobusele.

La Londra palițiști înarmați 
cu măciuci au atacat pichetele 
muncitorilor greviști din piața de 
legume și fructe Covent Garden 
deoarece aceștia au împiedicat 
descărcarea camioanelor cu măr
furi de către spărgătorii de gre
vă. Mai mulți greviști au fost a- 
restați.

Ultimile

LA VENEȚIA: Teatrul Național „I.L. Caragiale" 
din București îndelung aplaudat

VENEȚIA 25 (Agerpres). •— Tn 
momentul de față se desfășoară 
cel de al 16-lea Festival Interna
țional de Teatru și Proză al Bie
nalei de la Veneția, consacrat ma- 
rehii dramaturg italian Carlo Gol
doni. La acest Festivat, teatrul 
romînesc este reprezentat printr-o 
serie de spectacole cu piesa „Bă
dăranii" de Goldoni, prezentate de 
colectivul artistic al Teatrului Na
țional ,J. L. Caragiale" din Bucu
rești.
i Primul spectacol al colectivului de pînă acum din cadrul Festiva-

actorilor romîni, prezentat în sea
ra de 24 iulie în grădina Teatru
lui Grassi, în apropierea pieței 
San Marco, a prilejuit, după a- 
precierea. unanimă a cronicarilor 
dramatici italieni, un succes deo
sebit.

Toate ziarele italiene au consa
crat joi dimineața cronici elogioa
se spectacolului prezentat de Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
din București.

„Romînii au prezentat la Veneția 
spectacolul cel mai convingător

lului Bienalei — scrie ziarul „Dîa- 
rio di Milano". Teatrul Națio
nal din București, care poartă 
numele marelui Caragiale, a pre
zentat o ediție a comediei „Bădă
ranii" care a încîntat nu numai 
critica ci și publicul și care a fost 
îndelung aplaudat... Ne-a fost dat 
să asistăm la un spectacol Gol
doni proaspăt și spontan, să fa
cem cunoștință cu o companie de 
actori dotați cu excepționale cali
tăți artistice... Spectacolul a con
stituit un succes deplin și fără 
nici o rezervă..."

Mai mult de 150 delegați...
...reprezentînd organizații de tine

ret, studențești, culturale, sportive și 
alte organizații au părăsit deja India 
îndreptîndu-se spre orașul festivalu
lui.

Două din cunoscutele trupe cultu
rale din Bombay — mica trupă Dallet 
și trupa Gujar Gurba Mandal — vor 
prezenta la festival dansuri clasice și 
moderne indiene. Trupa Gujar Gurba 
Mandal este formată din 14 fete.

Un număr de studenți indieni care 
învață în Anglia au format un grup 
independent care pleacă la Moscova.

De la Be'grad
In seara zilei de 23 iulie a părăsit 

Belgradul îndreptîndu-se spre Mosco
va, unde va participa la cel de-al 
V 1-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților, un grup de aproxi
mativ 200 de tineri iugoslavi repre
zentînd organizația „Tineretul Popu
lar Iugoslav".

Din acest grup fac parte corul șl 
ansamblul de folclor ale Asociației 
cultural-artistîce a studenților din 
Belgrad „Branko Krsmanovic", or
chestra academică de dans din Liu- 
bliana, un grup cultural-artistic al 
societății de folclor „Johe Vlahovic" 
din Zagreb cuprinzînd o orchestră de 
cîntece și dansuri naționale, grupul 
de atleți condus de Pero Djetelic, 
vicepreședintele Federației Sporturi
lor din Iugoslavia.

De asemenea, reprezentanți ai orga-

Măsuri samavolnice
ale autorităților engleze din Hongkong

Protestul R. P. Chineze
PEKIN 25 (Agerpres).— După 

cum transmite Agenția China 
Nouă la 24 iulie Ministerul Afa
cerilor Externe al R.P. Chineze a 
remis însărcinatului cu afaceri 
al Marii Britanii în China o notă 
în care se exprimă protestul îm
potriva măsurilor samavolnice 
ale autorităților engleze din 
Hongkong împotriva locuitorilor 
chinezi din Ciukinen, situat la 
nord de aeroportul Kaidak din 
Kaulun.

In decurs de cîteva zile ince- 
pînd cu 25 iunie 1957, se spune 
printre altele in nota de protest, 
autoritățile engleze din Hong
kong au evacuat forțat pe locui
torii chinezi care locuiesc în a- 
ecastă legiune, au dărîmat casele 
lor, au distrus ogoarele, livezile 
și grădinile lor de zarzavaturi,

lăsînd pe locuitorii chinezi din 
aceste regiuni fără adăpost.

Guvernul chinez consideră că 
autoritățile engleze •. din Hong
kong care au lipsit pe locuitorii 
chinezi de casele, ogoarele și’ 
grădinile lor, au încălcat dreptu
rile tradiționale ale locuitorilor 
chinezi, au creiat o amenințare 
pentru desfășurarea unei vieți 
normale și au cauzat pagube 
uriașe averii lor. In legătură cu 
aceasta guvernul chinez exprimă 
guvernului englez un protest» ho- 
tărît și cere guvernului englez și 
autorităților engleze din Hong
kong să înceteze imediat tradu
cerea în viață a măsurilor nejus- 
te față de locuitorii chinezi și să-i 
despăgubească pentru daunele 
produse de pe urma acestor ac
țiuni nedrepte.

Vizitele oaspeții oi* 

indonezieni în țara 

noastră
Joi dimineața membrii delegai 

ției municipalității din Djakarta 
în frunte cu dl. Soediro, primarul 
orașului, au făcut o vizită la Sfa
tul popular al Capitalei.

Oaspeții au fost primiți de tov< 
ing. A. Vlădoiu, președintele Co
mitetului executiv, Steliana NăsJ 
tăsescu, I. Nițu și N. Vlădășcău; 
vicepreședinți, de funcționari su
periori ai Sfatului popular al Ca
pitalei.

Tov. ing. A. .Vlădoiu a făcut 
membrilor delegației un istoric al 
orașului București care în 1259 
va împlini 500 de ani de la înfiin
țare subliniind importanța Capi
talei în viața economică, cultu
rală și politică a țării. In con
tinuare el a prezentat mai muLe 
aspecte ale activității pe care o 
desfășoară Sfatul popular al Ca
pitalei în conducerea celor 8 sfa
turi populare raionale, precum și 
despre organizarea acestora.

Oaspeții indonezieni au pus a- 
poi mai multe întrebări privind 
transportul în comun, alimenta
rea cu apă și aprovizionarea ora
șului, și alte probleme gospodă
rești. Ei s-au interesat de ase
menea de activitatea pe care o 
desfășoară deputății în sfaturile 
populare — orășenesc și raionale.

Membrii delegației municipali
tății din Djakarta, însoțiți de to
varășii ing. A. Vlădoiu și Ste
liana Năstăsescu au făcut apoi o 
plimbare prin oraș, străbătînd 
marile artere ale Capitalei.

Tn continuarea vizitelor dl. Soe
diro, cu soția, și persoanele care 
îl însoțesc au vizitat Galeria 
Națională de la Muzeul de Artă 
al R.P.R. Prin sălile muzeului, 
membrii delegației au fost con
duși de tov. M. H. ‘Maxy, artist 
emerit al R.P.R., directorul mu
zeului.

(Agerpres) «

știri despre Festival
irizației „Tineretul Popular Iugoslav", 
sub conducerea lui Alija Vezjagic, 
membru în Prezidiul Comitetului Cen
tral al Organizației „Tineretul Popu
lar Iugoslav", vor participa la Festi
valul de la Moscova în calitate de 
observatori.

1700 tineri englezi
In dimineața zilei de 23 iulie a 

plecat din Londra cu două trenuri 
speciale primul grup al tineretului 
englez alcătuit din 800 de persoane 
care va participa la cel de-al VI-lea 
Festival Mondial de la Moscova.

La 24 iulie urma să plece din Lon
dra al doilea grup, iar la 25 iulie va 
pleca la Moscova ultimul grup de ti
neri.

In total delegația Marii Britanii nu
măra 1700 persoane.

Omagiul tineretului ungar
La 23 iulie a plecat la Moscova de

legația de tineret ungară care va 
participa la cel de-a! VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților.

In Piața Libertății din Budapesta 
tineretul care a plecat spre Moscova 
a depus o coroană de flori la monu
mentul înălțat în cinstea soldaților 
sovietici care au căzut în luptele pen
tru eliberarea Budapestei. în piața 
din fața Gării de vest a avut loc un 
miting la care au luat cuvîntul G. 
Maroșăn, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

Cadouri ale pionierilor din Praga 
pentru Festival

Cu un tren
« « «

plecat spre Mas-
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o ,
cova delegația tinere
tului cehoslovac la cel 
de-al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului 
și Studenților. Ea esta 
formată din 1.200 per
soane, printre care 265 
de sportivi, 466 de ti-

alneri reprezentanți 
artei, cîntăreți, dansa
tori, muzicieni, mem
bri ai colectivelor ar
tistice și cercurilor de 
artiști amatori, peste 
400 de reprezentanți ai 
tinerilor muncitori, ță
rani și studenți.

Pe teritoriul
Uniunii Sovietice...

ț MOSCOVA — orașul
«a înlilnîvAde întîlnire 

a sportivilor din 
5 continente

MOSCOVA 25 De la trimisul 
special Agerpres:

In Capitala sovietică continuă 
să sosească cu avionul sau cu 
trenul delegații de sportivi 
cele 5 continente.

In cursul zilei de ieri a 
la Moscova și cunoscutul 
cehoslovac Emil ZatOpek, 
va participa la cursa de 10.000 
m. p4at. Ca și la edițiile anterioa-’ 
re ale Jocurilor, competiția de 
atletism se anunță cea mai inte
resantă. Pe lista celor aproape 
600 de atleți figurează numele u- 
nor campioni cu renume mondial 
ca Skobla, Jungwirth (R. Ceho
slovaca), Iolanda Balaș (R. P. 
Romînă), I. Stepanov (U.R.S.S.), 
Da Silva (Brazilia), Iharos 
(R. P, Ungară), Sidlo (R. P. Po
lonă), Lewrence (Australia), Ruț 
(U.R.S.S.), Kogake (Japonia) și 
alții.

Cu deosebit interes este privi
tă de amatorii de sport moscoviți 
delegația sportivă a R. P. Romî- 
ne care este cazată la „Novo 
Moskovskaia", la cîțiva pași de 
zidurile Kremlinului. Zilnic spor
tivii noștri își continuă pregăti
rile pe stadioanele capitalei so
vietice. Cicliștii parcurg în fie
care zi între 80 și 100 km. pe șo
seaua spre Leningrad, iar baschet- 
baliștii au jucat un meci amical 
cu echipa Spartak. Rugbiștii noș
tri au oferit sportivilor sovietici 
o frumoasă demonstrație care a 
fost viu aplaudată.

din

sosit 
atlet 
care

Criza teatrului 
briianic iț

5 De mai mult timp în presa^ 
^britanică răsună voci care dez-^ 
JJ bat criza prin care trece tea- S 
■CtruZ britanic. Unii ziariști, alar-^ 
jțmați de situație au ajuns să a-^ 
d*firme că această criză este poa-J* 

||’l^te cea mai însemnată criză din*? 
istoria teatrului britanic. Eau° 
este în primul rînd de ordin 
financiar. d*

„Manchester Guardian^ pu-^ 
blică un ciclu de reportaje înjs 
care redă imaginea existențeitP 
precare a teatrelor din Marea** 
Britanie, în primul rînd .dinjs 
cauza lipsei de mijloace finan-ii^ 
dare. „Creșterea uriașă a cos-% 
tului vieții din ultimii ani — 
scrie ziarul — a făcut să creas-d* 
că și cheltuielile teatrelor, și*a 
în toată această vreme nu a fosld* 
posibil să se ajungă la o redu-f 
cere a prețului biletelor. Tea-^i 
trul cu adevărat serios, care nuJ 
caută să atragă publicul prind^ 
spectacole de un gust îndoiel-*a 
nic, este acum fără nici unf 
prieten, căci ajutorul pe cared^ 
se presupunea că i-l acordă co-^p 
misia de stat pentru arte fru-J* 
moașe, este cu adevărat neîn-^ 
destulător...". jb

Teatrul serios care prezin-f 
tă piesele clasice, după cum 
rată ziarul, a ajuns să joace in^p 
viața culturală a Angliei un ro/a“ 
tot mai neînsemnat. El are deaa 
înfruntat concurența televiziu- 

^»nii, unde se prezintă spectacole gP 
n’cu un nivel artistic scăzut, 
ar teatrelor de varieteu și a celor B 
"Scare prezintă piese „de atrac-d* 
d*ție“i adeseori sub orice critică^ 
^din punct de vedere artistic, ad* 

așa-zisului „teatru de ăvangar-

I
dă'*, unde se prezintă piese ne- jb 
inteligibile pentru marele pu- 
hlic. Toată această concurență 
reprezintă o serioasă amenința'- ja 
re pentru teatrul clasic caref 
nu-și mai găsește publicul ne- 
cesar pentru a se menține.
■^SSWaWAVaVaWaVr?

„Romînii au fost minunați"
Ansamblul de dansuri populare 

romînești care a participat la 
Festivalul Internațional de Dansuri 
și Cîntece Populare de la Llango
llen (Anglia) a stîrnit entuziasmul 
presei engleze.

Astfel, într-un articol intitulat: 
„Dansurile romînești au constituit 
o -senzație", ziarul „South Wales 
Argus" din .Newport, scrie că „ro
mînii au înregistrat cel mai mare 
succes cunoscut vreodată de acest 
Festival Internațional**.

Tot în legătură cu spectacolul

dat de echipa romînească, într-un 
articol intitulat: „Romînii au fost 
minunați", ziarul „Western Mail" 
din Cardiff, scrie următoarele: 
„O singură întrebare a făcut azi 
ocolul LIangollen-ului: „I-ați vă
zut pe romîni ?“ Această echipă a 
cucerit simpatia unanimă la con
certul final de azi. Dansatorii care 
băteau din picioare și se învîrteau 
pe scenă erau îmbrăcați în alb, 
strălucitori ca niște torțe. Panta
lonii și tunicile lor albe care se 
învîrteau, semănau cu spuma unei

Doenitz^membru de „onoare"
După cum relatează buletinul 

de presă vestgerman „Sozial-De- 
mokratischer Pressedienst", cri
minalul de* război Doenitz, fost 
mare amiral hitlețist, eliberat de 
curînd din închisoare, participa 
intens la activitatea diferitelor 
organizații militariste vest-ger- 
mane. Recent el a fost ales mem
bru de onoare al „Uniunii 'mari
time militare germane".

Buletinul de presă arată că 
Doenitz este în corespondență 
permanentă cu unii amirali ai fio-

telor maritime militare ale Angliei 
și S.U.A. și c£ este vizitat ade
sea chiar de ofițeri superiori ai 
flotei maritime militare a S.U.A.

In prezent, potrivit datelor bu
letinului de presă, Doenitz scrie 
istoria războii^ui maritim din 
anii 1939-1945, în care încearcă 
să justifice „politica 
militară a.lui Hitler“.

In buletin se arată 
primește din partea o ___
R.F.G. o pensie de 1.600 mărci 
pe lună.

maritimă

că Doenitz 
guvernului

VAL DE FRIG

pentru planeta
Revista „Znanie-Si- 

la" a publicat un ar
ticol semnat de Iuri

Hlebțovici, candidat 
în științe tehnice, în 
care autorul expune 
un proiect pentru tri
miterea unor rachete 
pe planeta Venus. 
Zborul prevăzut de 
proiectul meu, scrie I. 
Hlebțovici, va putea 
fi înfăptuit între anii 

1962 și 1967. Dar 
chiar de pe acum 
știința și tehnica 
modernă dispun de 
toate mijloacele ne-

cesare traducerii lui 
în viață.
Cu ajutorul a cinci 

rachete cu o greuta
te totală de 250 tone 

în următorii 
ani va putea fi ex
plorată planeta ” 
nus. Zborul va 
146 de zile.

Cu 24 de ore 
inte de căderea 
chetei pe Venus — 
în acest moment ea 
se va afla la o de
părtare de 300.000 
km. de această plane

tă—dispozitive spe-

ciale electro-telesco- 
piee cu o mărire de 
1.000 de ori, adăpost 
tite pe rachetă și di 
rijate prin radio de 

cîțiva pe pămînt, vor înce
pe să fotografieze 
planeta și să trans
mită clișeele pe pă
mînt. Ultima foto
grafie va fi luată la 
o înălțime de numai 
cîteva zeci de kilo
metri de suprafața 
planetei Venus. Dacă 
acolo există vietăți, 
ele vor putea fi foto
grafiate fără îndo
ială.

Ve- 
dura

îna- 
ra-

mări furtunoase. Era o unitate 
complectă obținută după repetiții 
îndelungate și totuși o izbucnire 
spontană de energie, cum nu am 
mai văzut în cursul acestei săptă- 
mîni. Era ceva uimitor de viu. 
aerul fremăta de tunetul produs 
de picioarele lor și de strigătele 
care nu păreau, să iasă din gîtle- 
jul cuiva, ci că* fac parte din na
tura lucrurilor.

Cînd dansul s-a terminat a iz
bucnit un ropot de aplauze care a 
răsunat desigur de la un capăt la 
celălalt al văii Llangollen*4.

La rîndul lui, ziarul „Manches
ter Daily Herald “ publică o foto
grafie înfățișînd un grup de mem
bre ale ansamblului romîn.

s-a abătut asupra Braziliei. Deși 
temperatura nu a coborît sub zero 
grade, de vinerea trecută pînă în 
prezent au murit de frig 50 de 
persoane, dintre care majoritatea 
copii și nevoiași.

Rasismul în acjiune

TERASA LOCUINȚEI AVOCA
TULUI NEGRU Craig din Cha- 
tanooga (statul Tennessee), care 
a jucat un rol de frunte în miș
carea împotriva segregației, a 
fost distrusă de o explozie pro
vocată de huligani rasiști. Craig 
a declarat că înainte de explozie 
rasiștii din localitate s-au dedat 
la mai multe provocări împotriva 
sa. (

...se află în drum spre Moscova 
delegații din China, Coreea, In
donezia, Mongolia, Anglia, R. D. 
Germană, Egipt, Australia. Noua 
Zeelandă, Vietnam, Italia, Belgia, 
Mexic, Japonia, Israel, Salvador, 
Sudan, Siria, Liban. Oriunde se 
opresc participanții la Festival 
tineretul sovietic, populația ora
șelor îi întîmpină cu o deosebită 
căldură și cordialitate.

★

„Puternic ca un cal
legătură cu inflația din An- 

cunoscutul comentator Cassan
dra publică în ziarul „Daily Mir
ror ‘ articolul intitulat „Puternic 
ca un car, pe care îl redăm mai 
jos:

Peter Thorneycroft (ministrul de 
Finanțe al Marii Britanii —• NR), 
medicul șef al corpului pălit fb bri
tanic, ne-a verificat pulsul în ca
drul programului de televiziune al 
B.B.C. de acum cîteva zile.

El ne-a privit drept în ochi și 
ne-a spus: „Respiră. adînc“. Am 
făcut întocmai. El ne-a ciocănit 
pieptul, spatele, ne-a întrebat dacă 
ne pierdem cîteodată cunoștința, 
dacă ne trec vreodată fiori de căl
dură sau de frig sau dacă sufe
rim de leșinuri. Am răspuns că ne 
simțim prost majoritatea timpului. 
Apoi ministrul de Finanțe a anun
țat plin de veselie diagnosticul lui 
și cum vor evolua lucrurile în vii
tor. El a spus că în Anglia nu este 
criză. Că exporturile cresc. Că pro
ducția crește și ea. Că există un 
mare volum de investiții. Că sur
plusul comercial qu restul lumii 
este satisfăcător și suficient de

în
r,lia i

Au sosit la 23 iulie, la Mos
cova pentru a participa la cel 
de-al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților peste 
500 de oaspeți străini din Un
garia, Mexic, Salvador, Vietnam, 
Sudan, Siria, Liban. Argentina, 
Chile, Paraguay.

Participarea studenților
Intr-o convorbire cu un cores

pondent al agenției TASS Jirri 
Pelikan, președintele Uniunii In
ternaționale a Studenților(U.I.S.), 
a declarat că studenții sprijină 
activ ideile celui de-al VI-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților care se va deschide 
ia Moscova la 28 iulie.

Reprezentanții a 40 de organi
zații studențești naționale afilia
te și neafiliate la U.l.S. vor sosi 
la MoscoVa la sărbătoarea tinere
tului. Numeroși studenți vor sosi 
din 
lia, 
din 
rie
tele africane Ghana și Sierra- 
Leone vor lua parte pentru prima 
dată la Festival.

țările Europei — 500 din Jta- 
1.000 din Anglia, peste 200 
Franța. Studenți dintr-o se- 

de țări arabe, Tailanda, sta-

MOSCOVA. La 25 iulie, N. S. 
Hrușciov, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
N. • A. Bulganin, 
Consiliului de 
U.R.S.S., au primit pe generalul 
K. S. Timaya, șeful marelui stat 
major al armatei indiene și au 
avut cu el o convorbire.

MOSCOVA. După cum s-a a- 
nunțat la 24 iulie și-a început lu
crările în sala „Octombrie" a Ca
sei Sindicatelor cea de-a 14-a se
siune a Comitetului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale.

In cadrul discuțiilor a luat cu- 
vîntul și tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă.

BERLIN. La invitația președin-: 
telui Republicii Democrate Ger
mane, la 25 iulie a sosit în R.D. 
Germană, Ho Și Min, președin
tele Republicii Democrate Viet
nam.

. și 
președintele 

Miniștri al

a- 
în

. Telefoto AGERPRES

i'

mare. A adăugat apoi că toate 
cestea înseamnă că ne aflăm 
fața unei perspective trandafirii cu 
excepția „acestei probleme a in
flației". Frumoase cuvinte / Bă- 
trîne Albion ascultă ce-ți spune 
doctorul. Ești cit se poate de să
nătos. Inima ta bate ca Big Ben 
(marele orologiu de pe clădea 
parlamentului britanic — NR) și 
respirația ta este asemenea curen
tului de aer dintr-un furnal.

Nu ai decît un mic cancer la 
plămîn, la intestin și la gît. Încolo 
te așteaptă zile fericite. Ești pu
ternic ca un cal.

Băiete! Doar nu vrei să spui că 
te simți rău ? Ai sănătatea unui 
campion sportiv — cu excepția u- 
nei boli de inimă și a unei leu
cemii în circuitul financiar.

Ministrul de Finanțe spune că 
noi ca națiune sîntem perfect să
nătoși — cu excepția micii neplă
ceri pe care o reprezintă tubercu
loza inflației și c^re include îm
bolnăvirea de lepră a puterii de 
cumpărare a lirei sterline.

Mîine, înainte de micul dejun, 
ne întîlnim în sala de gimnastică, 
d-le Thorneycroft" Tineri delegați rom în i pe străzile Moscovei
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