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Proletari din toate țările, uniți-vă!

La Hidrocentrala Sadu - 5

A fost dată în folosință
stația de telecomandă

In cinstea zilei de 23 August 
la hidrocentrala Sadu-5 din 
munții Sibiu s-a terminat instala
ția de telecomandă. In viitor dis
pecerul de la întreprinderea de 
electricitate din Sibiu va putea 
comanda de la o distanță de SO 
km. pornirea și oprirea agrega
telor centralei Sadu-5, încărca
rea sau descărcarea acestora cu

energie electrică. Proiectele și 
instalația de telecomandă au 
fost executate în întregime în 
țară de un colectiv condus de 
inginerul N. Decuseară.

Instalația de telecomandă și-a 
trecut cu succes primele probe- 
Hidrocentrala Sadu-V va fi pri
ma centrală electrică din țara 
noastră comandată de la distan
ță.

Succesele constructorilor
Tn cinstea zilei de 23 August, 

muncitorii constructori din Capi
tală au terminat lucrările înce
pute în acest an. In cartierul 
muncitoresc Mihai Bravu s-a dat 
în administrația I.G.L.L.-ului 
pentru a fi repartizate cetățeni
lor, 84 de apartamente de cite 2 
și 3 camere, baie și bucătărie. 
Marile blocuri de locuințe din 
bd. Bălcescu (fost Carlton) și 
bd. Ilie Pintilie au intrat în faza

Noutăți de
La numai o lună 

de Ia punerea în fa
bricație pe scară in
dustrială a aureomi- 
cinei, fabrica de an
tibiotice din Iași a 
realizat vineri în 
cinstea zilei de 23 
August primele can
tități dintr-un nou 
produs : vitamina B 
12 sub formă injec-

de finisare. Se execută ultimele 
amenajări și lucrări de îmbună
tățire a condițiilor de locuit, in
stalații de băi, apă, electrică, 
sobe etc. la 318 imobile din dife
rite cartiere ale Bucureștiului, 
restructurări pentru mărirea spa
țiului locativ la 47 apartamente, 
reparații curente în valoare de 
peste 9.700.000 lei și reparații ca
pitale în valoare de 4.000.000 lei.

(Agerpres).

la fabrica de antibiotice
tabilă. Totodată co
lectivul fabricii de 
antibiotice a început 
să producă și dicili- 
nă injectabilă, care 
pînă în prezent se 
elabora sub formă 
de tablete.

In cele 19 luni de 
la înființarea fabri
cii, colectivul de aici 
a dat pe piață nu

meroase produse 
printre care: peni
cilină cristalizată, 
penicilină V, dicilină 
pentru tablete și in
jectabilă, aureomici- 
nă și vitamina B 12.

In prezent fabrica 
de antibiotice din 
Iași lucrează tn con
tul lunii octombrie.
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• Rășinarii Sibiului este o lo- 
' calitate renumită pentru măies- 
, tria cu care locuitorii își îm
podobesc hainele, locuințele» 
uneltele de muncă. Nunțile în 
Rășinari sînt adevărate parăzi 
de artă populară, în care se 
împletesc ingeniozitatea, fan- 

, tezia motivelor folclorice cu o 
infinită gamă de culori.

în fotografie : o mireasă din 
Rășinari lucrîndu-și podoabele-

Din experiența 
organizației U. T. M, 
de la „Țesătura“-la;l Educația patriotică

a tinerilor muncitori
atriotism înseamnă dra
gostea nefarmurita pentru 
patria ta socialistă4*. Cu 
cuvinte simple lămurește

p
aceste 
propagandistul tinerilor din cer
cul său noțiunea de patriotism 
socialist. Intr-adevăr : patriotism 
înseamnă dragostea nețărmurită 
față de patrie, dragoste care se 
cultivă in primul rînd prin cu
noaștere și se manifestă in pri
mul rînd prin fapte. Nu se poa
te ca cel care a vizitat măcar 
timp de o singură oră muzeul 
„Doftana" să nu fi fost zguduit in 
adîncul ființei lui și să nu fi 
simțit o fierbinte recunoștință 
pentru eroii care și-au jertfit ani 
mulți din viață și uneori chiar 
însăși viața pentru fericirea po
porului ; nu se poate ca cel care 
a vizitat măcar timp de o sin
gură oră măreața construcție a 
hidrocentralei de la Bieaz să nu 
se fi simțit cuprins de o puter
nică mindrie pentru patria de azi 
si de miine.

Cunoașterea patriei, studierea 
storiei ei de luptă, cunoașterea 

nesecatelor bogății naturale, a 
tezaurului ei cultural, a eroilor el 
nemuritori, umple conștiința tine
rei generații de un sentiment de 
mindrie, născind energii fără 
seamăn. Educarea tineretului în 
spiritul dragostei față de patrie 
este una dintre sarcinile cele mai 
importante puse de partid in fața 
organizației ll.T.M. Și această 
sarcină nu e greu de îndeplinit 
atunci cind organizația U.T.M. 
dovedește in activitatea ei pri
ceperea de a o împleti cu sar
cinile de fiecare zi.

Dovedind spirit de răspundere 
și inițiativă, organizația U.T.M. 
de ia fabrica „Țesătura" din lași 
a acumulat o experiență pozitivă 
în îndeplinirea acestei sarcini. In 
anii puterii populare fabrica „Țe
sătura" din lași s-a mărit trep
tat, iar odată cu aceasta a 
crescut și numărul muncitorilor. 
Pornind tocmai de la principiul 

noașterii pentru sădirea senti
mentelor patriotice, organiza
ția U.T.M. de aici și-a îndreptat 
cu deosebire atenția asupra fi

nerilor noi veniți în fabrică an 
de an. Mulți tineri, și mai ales 
cei angajați de curînd, nu trăi
seră și nu munciseră în trecut, 
unii dintre ei avînd tendința să 
creadă că tot ce au găsit în fa
brică exista dintotdeauna. Tre
buia să li se explice acestor ti
neri cîtă truda și luptă a trebuit 
să se ducă pentru ca viața lor 
să fie așa cum e, liberă și feri
cită, iar fabrica în c?re lucrează 
să devină una dintre cele mai 
moderne din țară. In acest scop 
comitetul U.T.M. a invitat la a- 
dunările deschise ale utemiștilor 
pe unii muncitori virstnici care 
cunoșteau viața grea și plină de 
mizerie din vremea cînd fabrica 
(pe atunci cîteva ateliere cu ma
șini rudimentare) era stăpînită 
de capitaliști. „Aveam în 1927 un 
salariu de 150 lei pe lună — le-a 
spus tinerilor într-o astfel de adu
nare țesătoarea Varsilovschi Eca- 
terina. Din acești 150 lei,54 lei tre
buia sa-i dau la cantină pentru 
plata mesei, dar nu pe lună, ci 
pe săptămînă. Deci ceea ce cîști- 
gam nu mi-ajungea nici pentru 
achitarea mesei. Apoi mai răml- 
nea de plătit căminul, 10 lei pe 
lună, fără să mai vorbim de fap
tul că aveam 18 ani și îmi tre
buiau atîtea ! De multe ori mîn- 
cam numai odată pe zi. Și ziua 
de lucru dura atunci de la 6 di
mineața și pînă la 6 seara44.

In asffel de adunări tinerii au 
aflat și despre trecutul de lupta 
al oamenilor care au murit în 
fabrica lor, despre grevele mun
citorești împotriva amenzilor și 
bătăii, iar mai tîrziu împotriva 
războiului. Comparația aceasta 
între viața muncitorilor de ieri 
și viața de azi a întărit în sufle
tul tinerilor recunoștința față de 
partid și guvern, manifestată 
apoi permanent prin abnegația 
în munca de producție.

Metoda de educație prin invi
tarea unor muncitori vîrstnici la 
adunările deschise U.T.M., a fost 
folosită de organitația U.T.M. de 
la fabrica „Țesătura44 Iași și în 
alte împrejurări. Uneori se Iveau 
cazuri cînd unii tineri erau in-

disciplinați, priveau cu ușurință 
țelul lor în viață, alții aveau ma
nifestări cosmopolite. Deși che
mate în numeroase rînduri la co
mitetul U.T.M., tinerele Fabiana 
Moise și Elena Ciobanu, funcțio
nare, continuau să vină la fa
brică îmbrăcate fistichiu, vulgar 
și să sfideze părerile tovarășilor 
lor. Comitetul U.T.M. a propus, 
în ce.'e din urmă, ca ele să fie 
discutate în adunarea U.T.M. a 
organizației de secție. La această 
adunare, însă, a fost invitată Și 
o veche țesătoare, care crescuse 
trei copii .Tovarășa Elena Ghl- 
rilă, acum pensionară, a povestit 
tinerilor despre fiii ei și această 
povestire a impresionat profund.

V. BARAN 
C. SLAVIC

(Continuare în pag. 3-a)
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In cinstea ZILEI MINERULUI

Brigada lui Băbuț
Nicolae Lungu și ortacii săi sînt 

buni mineri. Fotografia responsa
bilului de grupă are un stadiu mă
rișor la panoul de lingă barourile 
minei. Pe panoul acesta se află și 
fotografia unui tînăr miner pe 
nume Constantin Băbuț, responsa
bilul unei brigăzi de tineret care 
a devenit vestită în întregul bazin 
carbonifer de pe Valea Trotușu- 
lui. Gîlceava s-a iscat între aceste 
două grupe de mineri. Mai precis 
au pornit-o minerii lui Nicolae 
Lungu. Și aceasta din pricina cîș- 
tigului realizat de băieții din bri
gada lui Băbuț pe luna mai, care 
au încasat cu cîte 40 de lei pe zi 
mai mult decît Lungu și ortacii 
săi. Știrea aceasta li s-a părut de 
necrezut. Atunci au început discu
țiile. Din una, din alta, au ajuns 
la părerea că tinerii sînt privile- 
giați, au condiții mai bune. Altfel 
nu se poate.

Cînd au aflat de cele ce se spun 
pe seama lor, tinerii mineri au 
vrut să lămurească neînțelegerea.

■— Noi lucrăm organizat, a în
ceput un flăcăiaș din brigada lui 
Băbuț.

— Ce organizare ? a sărit unul 
din grupa cealaltă. Fugi de-aici. 
Ne învățați voi minerit? Parcă lu
crăm în mină de ieri, de alaltăieri? 
Sînteți favorizați ! Aveți abataj 
hun și de aceea v-a mers din plin. 
Doar n-ați vrea să puneți abatajul 
nostru alături de al vostru.

— Bine, au zis ortacii lui Băbuț. 
Dacă aveți această părere, apoi 
să schimbăm locurile de muncă. 
Să vedem cine are dreptate.

...Pe la începutul lunii iunie au 
schimbat abatajele și s-au apucat 
de treabă. Băbuț împreună cu to
varășii săi de muncă au făcut re
cunoașterea noului abataj. Cărbu-> trei „figuri". Lungu, precum 
nele de aici era prevăzut în plan 
să fie extras în timp de o lună de 
zile. Înainte de a porni la treabă 
tinerii au ținut sfat și au cîntarit 
situația.

— S-au lăudat că au condiții 
mai grele ca noi. Se vede treaba 
că nu știu cum am lucrat noi la 
planul înclinat.

— Ce mai încoace, șincolo, le 
spuse responsabilul. Prea mult 
n-aveam de furcă aici. E bine că 
stau toți cu ochii pe noi.

— Să le arătăm că n-au avut 
dreptate — zise un altul.

r— Nu numai atît. Să-i facem să

le pară rău de tărăboiul pe care 
l-au făcut.

Băieții au lucrat așa cum știu ei 
și în 11 zile au dat gata abatajul. 
Cînd s-a auzit de isprava lor, ne- 
mulțumiții au fost cuprinși de 
mirare. Unde mai pt±i că înce
puseră și ceilalți mineri să-i „tri
mită" la Băbuț ca să învețe mese
rie.

Iar faima brigăzii de tineret 
devenit și mai mare.

Care e secretul 
succesului brigăzii ?

Brigada tinerilor mineri lucrea
ză ca la carte. Cînd alții abia 
pornesc spre mină, Simion Silves
tru, Humă Nicolae, Colăcel Chi- 
riac, Ion Băbuț, Nicolae Florea 
și ceilalți mineri sînt deja la de
pozitul de lemne pentru armare. 
Ei își aleg lemn ușor și bun și se 
îndreaptă spre abataj. Semnalul de 
schimb îi găsește la locul de mun
că. Fără să cadă'la taifas, ei în
cep să urce lemnul sus. „Popii'" 
— așa numesc ei stîlpii necesari 
armării — merg din mînă-n mină. 
Pun în treaba asta alîta hărnicie, 
îneît în cel mult 15 minute au și 
terminat-o. Despre timpul acesta 
grupa 14-a n-a vrut .\ă audă ni
mic. Și nu-i atunci de mirare că 
minerii din cadrul grupei amintite 
urcau lemnul la locul de muncă 
al fiecărui miner uneori și în două 
ore. Există printre minerii de la 
Leorda o tradiție. Cînd începe lu
cru, fiecare om își ia cîte o „fi
gură" sau „cîmp“ cum îi mai 
spun ei și oricît cărbune e de scos 
din cîmpul respectiv, altceva nu 
mai face. Ortacii lui Băbuț au rupt 
această tradiție. Ei iau doi oameni 

- r i & 
alți mineri se întreabă nedumeriți:

— De unde au flăcăii ăștia timp 
pentru jumătatea de figură 
plus?

Celor care se interesează de așa 
ceva Băbuț le demonstrează 
creionul pe hîrtie ca și practic.

Acesta e „privilegiul" de care 
se bucură tinerii mineri și pe care 
Lungu și tovarășii săi nu l-au re
marcat decît abia acum.

in

cu

ION ȘINCA 
corespondentul „Scîntell 

tineretului" pentru regiunea 
Bacău

Să grăbim ritmul treierișului!
Atitudine inadmisibilă Sub posibilități

TIMIȘOARA — prin telefon — 
Mai bine de 1.000 tineri muncitori 
din orașul Timișoara au plecat du
minică din oraș spre gospodăriile 
de stat, oferind ziua lor de odihnă 
drept ajutor la strînsul recoltei. 
Așa au plecat și cei 65 de tineri 
de la uzinele textile din Timișoara 
la gospodăria agricolă de stat 
Uivar.

De la Uivar li s-a spus: mer
geți la secția din Pustiniș, că acolo 
avem mai mult de lucru.

Și cum pentru muncă veniseră, 
tinerii s-au îndreptat spre Pustiniș. 
.Aici... dezamăgire. Au așteptat o 
oră, două. Nu era șeful secției 
acolo, dispăruse fără urmă. A lă
sat el vorbă că e la ședință la

centrul gospodăriei — o ședință 
imaginară. Pe la orele 10, cînd ti
nerii se săturaseră de așteptat, au 
cerut să li se răspundă pentru ce 
au fost chemați fără nici un rost. 
In cele din urmă au fost duși să 
strîngă cîțiva snopi de ovăz, treabă 
pe care au isprăvit-o nici mai 
mult nici mai puțin decît în 15 
minute. Tinerii s-au suit apoi în 
camioane și au făcut cale întoarsă.

Tov. Ion Horza, directorul gos
podăriei de stat Uivar, ca și șeful 
secției Pustiniș, au nesocotit ajuto
rul oferit de tinerii muncitori, deși 
ajutorul era bine venit, pentru că 
gospodăria este rămasă mult în 
urmă cu treierișul.

GALAȚI (prin telefon). Nu 
s-ar putea spune că raionul Ga
lați este mult în urmă cu treie
rișul. Pînă în prezent păioasele 
au fost treierate în 
57,35 la sută.

Cu toate acestea, 
Galați, treierișul nu 
ră pe măsura ț.. 
După ultima situație existentă la 
secția agricolă a sfatului popu
lar raional, aci mai sînt de treie
rat peste 8000 ha. Deși timpul 
este foarte înaintat, viteza zilni
că de iucru 
lizează nici

Secția 
S.M.T.-urile 
ia grabnice 
mai bună organizare

proporție de

, în raionul 
i se desfășoa- 
posibilităților.

la treieriș nu se rea- 
tn prezent.
agricolă raională, 
din raion, trebuie să 
măsuri pentru o

a

Un nou produs
La fabrica de postav din Bu- 

huși se află în curs de montaj 
o stație pilot pentru procedeul 
prescurtat de producere a firelor 
din celolînă — produs nou rea
lizat de către Institutul de cer
cetări textile. Noua stație — pri
ma de acest fel din țară — este 
dotată cu 2 laminoare, un flaier, 
un ring, care au și fost montate. 
In prezent, la aceste utilaje care 
vor deservi stația se fac o serie 
de modificări cerute de noul pro
ces tehnologic.

Prin intrarea în funcțiune 
noii stații, în fabrică se 
duce pentru prima dată fire 
3 ori mai subțiri decît u‘ 
ținute pînă acum. Noul 
va fi folosit la țesăturile 
și neșifonabile.

a 
vor pro- 
" ! de 
cele ob- 

produs

Moscova 1957.

câtrc tineretul lumii
MOSCOVA 9 (Agerpres); — Tineretului șl Studenților s-au în- întîlnlril a fost adoptat următorul 

TASS transmite: -•tîlnit cu fruntași ai vieții sociale, , Jin
La 8 august participant!! la cel eminenți luptători pentru pace și $

de al VI-lea Festival Mondial al prietenia între popoare. In cadrul cele cinci continente :

Mondial al Tine-De la cel de al VI-lea Festival 
retului și Studenților de la Moscova, ne adresăm 
vouă, prieteni ai noștri, frați șl surori mai mici ai 
noștri, copii ai noștri I

Acesta este un Festival minunat. Veți citi despre 
el. Poate veți auzi despre el la radio. Peste 30.000 
tineri și tinere de o seamă cu voi au sosit la Mos
cova din toate colțurile globului. Ei au străbătut 
numeroase frontiere, oceane, văi și munți, pentru a 
se intilni și a invăța să se înțeleagă mai bine unii 
pe alții.

Și ei și voi, sînteți moștenitorii progresului mul
tisecular al omenirii. Cele mal luminate minți ale 
multor generații ne-au transmis nouă șl vouă roa
dele măiestriei, muncii și descoperirilor lor de-a 
lungul secolelor. Toate acestea vă aparțin acum 
vouă și voi aveți posibilitatea să le dezvoltați pen
tru cea mai deplină frumusețe și glorie a vieții..

In cadrul Festivalului am văzut cum în intilnirile 
personale au fost învinse obstacolele create de pre
judecăți și neîncredere. Am văzut ochi scinteietori, 
am auzit risete și cintece, am simțit căldura strîn- 
gerilor de mină prietenești. Tineretul lumii a înche
iat o alianță prietenească de încredere și înțelegere 
reciprocă. Aici in aceste zile, pare cu neputință ca 
acestor tineri și tinere să li se poată cere vreodată 
să se ucidă unii pe alții.

Dar nu fiți prea siguri de aceasta. Această impo
sibilitate nu există deocamdată. Noi împreună cu voi 
trebuie să facem ca aceasta să devină cu nepu
tință.

Datoria noastră este să vă avertizăm, împotriva 
unei nepăsări prea mari in zilele tinerețe!, forței șl 
fericirii voastre. Nu uitați că mai există incă pri-

mejdia unui război care poate răpi frumusețea șl th 
nerețea.

Noi oamenii din generația mai veche cunoaștem 
prea bine grozăviile, lipsurile și victimele omenești, 
pe care le-a adus cel de al Il-lea război mondial. 
Ele sînt cunoscute și multora dintre voi. Dacă însă 
se va dezlănțut un ai treilea război mondial, el va 
fi incomparabil mai cumplit.

Dar chiar și „războiul rece“, pregătirile de răz
boi, uriașele cheltuieli pentru înarmare, scăderea 
inevitabilă a nivelului de trai, otrăvirea conștiinței 
oamenilor prin suspiciune și ură și in plus, contami
narea aerului și a apei, precum și a organismului 
omenesc din cauza experiențelor cu bombe atomice 
și cu hidrogen — toate acestea devin de nesuportat.

De aceea noi. mai bătrini, vă chemăm să nu ui
tați nici o clipă lupta care se duce in prezent, zi de 
zi, intre forțeie păcii și cei care incearcă s-o în
calce. Această luptă nu este incă ciștigată, dar pen
tru toți și pen
tru fiecare in 
parte, ea trebuie 
ciștigată, și nu 
puteni fi siguri 
de victorie, dacă 
nu vom acționa 
cu toate forțele. 
Nimeni dintre 
noi nu poate ră- 
mîne de o parte.

Popor
ARTIST

( Continuare 
în pag. 3-a)

Vă invitămla Festivalul din Capitală
manifestărl

loc 
în 
iu
de 
ale

Astăzi ne aflăm în cea de-a 
treia zi a festivalului tinere
tului bucureștean.

O serie de
cultural-artistice vor avea 
pe scenele, estradele și 
parcurile Capitalei. Astfel, 
bitorii de jocuri populare, 
cintece, teatru, programe 
brigăzilor artistice de agitație, 
vor putea urmări îndeaproape 
desfășurarea fazei regionale a 
întrecerii formațiilor artistice 
de amatori, concomitent, în 
sălile Teatrului C.C.S., Pala-

i Ascultam deunăzi una din' 
| inteligentele și spiritualele re-1 

latări de la Festival făcute de 1 
' trimișii radiodifuziunii noastre., 
i Pentru o clipă am pătruns cu i 
' ajutorul magnetofonului întru ' 
sală a M.H.A.T.-ului, unde pre-, 

i zenta spectacolul de gală dele-1 
gația noastră. Ropote de aplau- 1 
ze, urale nesfîrșite, strigăte de j 
bravo, răsplăteau eforturile că-

I lușarilor.
I Trecuse multă vreme, eml-j 
i siunea se terminase, dar în u-1 
rechi păstram încă ecoul ace- j 
lor aplauze. Și curios, luminile 

i nu se stingeau, ci se amplificau. 
Fiindcă de undeva, din neant, 
veneau spre timpanele mele 
alte mii de aplauze, de urale, 
de felicitări. Auzeam entuzias- [ 

■ tele aclamații ce-au salutat co- j 
i rul de copii radio într-un oraș i 
vest-german. Soseau din eter1 
aplauzele ce-au încununat oda-, 
tă cu primirea cupei spectaco- i 

| Iul dat de Ansamblul Giulești' 
E la Llangollen-North Walles. t
S Dintr-un orășel francez veneau j 
BJ de asemenea aplauze și urale, ’ 
N răsplătind dansatorii Ansamblu- [ 
S lui sfatului popular al Capita-; 
m lei și priceperea lui Sever. 
j maestru de balet. !
S Și cavalcada aplauzelor nu | 

isprăvea. Le auzeam de ne\ 
malul Adriaticei, dc la Veneția, i 
din grădina palatului Grassi. j 
unde Naționalul trecea dificilul 
examen prezentîndu-l pe Gol-

i doni la el acasă. Veneau apoi 
' aplauze din Grecia salutînd | 
J măiestria și sensibilitatea lui 
| Silvestri. Auzeam aplauzele pri- | 
' mite de Mîndru Katz la Rej- 
j kiavik, de Valentin Gheorghiu} 
1 și Dan Iordăchescu la Praga, J 
de Herlea la Verviers de Ma- S 
lagamba la Odesa și Leningrad. S 

Apoi aplauzele s-au estompat J 
și în inimă am simțit o căldură

i imensa care mă topea, transfor.
1 mîndu-mi sufletul într-un ghem 
incandescent. Mă simțeam feri- 

\ cit de succesele peste hotar ale 
l artiștilor noștri. Cu două de
cenii în urmă, în cabaretele Pa
risului, se cînta sub privirile 
indiferente ale ghiftuiților ro- 
mîni, în foșnet de mătăsuri, în- 

I tr-o atmosferă senzuală, groso
lană și ansonetă;

„J’aime la Roumanie 
„Le plus beau paye 
„Des toutes les colonies". 
(Iubesc Romînia
Cea mai frumoasă țară 
Dintre toate coloniile) 
Pe una din aceste scene de 

varieteu, acum puțin timp, a 
apărut Damian Luca care 
i-a tras o sîrbă din nai, 
golind duhurile trecutului

G. ALEXANDRU

tului Pionierilor șl Teatrului 
satiric — muzical „C. Tănase", 
intre orele 9—15.

■Cr Astă-seară, la orele 19,00, 
pe scena Teatrului de vară din 
parcul „I.V. Stalin", se vor 
decerna premiile ciștigătorilor 
concursului de creație și for
mațiilor artistice fruntașe, iar 
la orele 19,30 — formațiile ar
tistice respective — vor sus
ține un spectacol festiv.

* Vreți să dansați? Tot 
astă-seară, la orele 20. vă aș
teaptă Insula Trandafirilor 
din parcul „1. V. Stalin", rin
gurile de dans din parcurile 
„23 August", „Libertății", 
„Bragadiru", „8 Mai", C.A.M., 
apoi stadionul P.T.T. șl Piața 
Republicii.

☆ In piețele publice — Li
bertății, Ferentari șl Vitan — 
vor rula filme în aer liber, în
tre orele 20,30—22,30.

Și ziua de mîine, 11 august 
— ultima zi a festivalului — 
va fi consacrată unor variate 
manifestări ale tineretului. 
Serbările cîmpeneștl, de masă, 
in pădurile Băneasa. Andro- 
nache, Mogoșoaia. Pustnicul 
și Argeș vor găzdui voioșia 
tinerilor din toate raioanele 
orașului.

Piața Republicii va răsuna de 
cintece, muzică, voie bună. Se 
va dansa pînă 
ții-

j La orele 20, 
distracții din 
Stalin44 are loc 
tătoare, de feerie și 
Cred că ați și ghicit că-i vorba 
despre MARELE CARNAVAL 
AL TINERETULUI, cu care 
se încheie Festivalul! Puteți 
să vă alegeți încă de pe acum 
distracțiile preferate, ce vi se 
oferă aici: scrînciobul, diva
nul fermecat, labirintul, oglin
zile miraculoase... Veți întîlni 
surprize, veți vedea programe 
artistice, parada costumelor, 
veți dansa după orchestra Iul 
Jean Filip și „Liliacul44, vă 
veți desfăta privirile cu buche
tele multicolore și seînteie- 
toare ale jocurilor de artifi-

C. BUCUR

la G. A. S. BĂRBOȘI' Z5i Cu aparatul de fotografiat

la miezul nop-

muncii.

în Parcul de 
Parcul „I. V. 
o seară îneîn- 

basm.

T. Combainerul utemist Racoviță Constantin are aproape 
300.000 kg. de grîu recoltat pină acum. Desigur cu are tot 
dreptul să fie mulțumit.

2. Tînărul tractorist Mocuță Zaharia, fruntaș la executa
rea arăturilor de vară, realizează zilnic peste trei norme.

3. Belșugul se vede și în grădina gospodăriei. Recoltatul 
este în toi, iar rezultatele excepționale : 18.000 kg. vinete 
la hectar.

4. La punctul Țîglina, pe lotul Festivalului, utemiștii au 
însămințat porumb hibrid. De aici ei vor scoate peste 
4.000 kg. la hectar. Tovarășul director Ghinea Petre, îm
preună cu Andrei Vasile, inginerul șef al gospodăriei, con
stată buna calitate a porumbului.

Fotoreportaj de N. SCARLET
(Continuare in pag. 4-a)



Admiterea în învățămîntul superior
in anul școlar 1957—1958

începutul în „Scinteia tineretului?

nr. 2568

e. Invăjămîntul superior 
economic

17. - INSTITUTUL DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE ȘI PLANIFICARE 
..V. 1. LENIN" DIN BUCUREȘTI, 
Piața Mihail Eminescu nr. 7, tele
fon : 2,31,71 ; tramvai 4, 15, 19, 20, 
24; autobus 31, 32; cu facultățile 
de : a) Economie politică și plani
ficare (secții; Economie politică ; 
Economia industriei socialiste*); 
Economia agriculturii socialiste*). 
Durata de studii : 4 ani. b) Fi
nanțe, credit și evidență contabilă 
(secții :Finanțe și credit *) : Evi
dență contabilă*). Durata de stu
dii : 4 ani. c) Comerț (secții : Eco
nomia comerțului socialist ♦) ; Mer- 
ceologie •) — Durata de studii . 4 
ani ; Economia comerțului exte
rior *) — Durata de studii: 5 ani. 
d) Statistică (secția Statistică *). 
Durata de studii: 4 ani.

literatura romînă : Limba și litera
tura tătară — secundar limba și 
literatura romînă ; Limba și litera
tura arabă — secundar limba și 
literatura romînă.

— Limbi clasice.
— Teoria literaturii, critică lite

rară și folclor. Durata studiilor: 5 
ani. g) Istorie — Str. Edgar Quinet 
nr. 7 ; telefon : 3.16.41 ; tramvai: 
4, 5, 13, 14, 15. 16, 19, 20; firobus 
84; (secții: Istoria Republicii Popu
lare Romîne; Istoria Universală 
cu specializările tn an. IV, V ; Is
toria U.R.S.S. și a țărilor de de
mocrație populară ; Istoria 
modernă și contemporană ; 
lumii antice și arheologia ; 
istorice). Durata de studii :

dișteanu nr. 19; telefon: 6.01.61; 
tramvai: 6, 10, cu facultățile de: 
a) Arte plastice (secții : Pictură; 
Sculptură ; Grafică — gravură). 
Durata de studii: 6 ani. b) Arie 
plastice — pedagogie. Durata de 
studii: 5 ani. c) Arte decorative 
(secții : Pictură monumentală ; Ce
ramică ; Textile-imprimeuri). Du
rata de studii : 6 ani.

V; Is-
medie, 
Istoria 
Arhive 
5 ani.

33. - INSTITUTUL DE ARTE 
PLASTICE „ION ANDREESCU" 
DIN CLUJ (cu limba de predare

romînă și maghiară). Str. Matei 
Corvin nr. 6; cu facultatea de: 
Arte plastice și decorative (secții: 
Pictură ; Sculptură ; Grafică — 
gravură ; Ceramică ; Textile — im
primeuri). — Durata de studii : 6 
ani). Arte pjastfee — pedagogie. 
Durata de studii : 5 ani).

34. - CONSERVATORUL „GH. 
D1MA" DIN CLUJ (cu limba de 
predare romînă și maghiară), Str. 
Matei Corvin nr. 4 : cu facultățile 
de : a) Instrumente și canto (secții:

Pian — orgă ; Instrumente coar
de. suflat, percuție; Canto). Du
rata de studii : 5 ani. b) Compozi
ție, dirijat și pedagogie (secții : 
Dirijat cor și pedagogie; — Du
rata de studii : 5 ani ; Compoziție; 
Durata de studii 6 ani).

35. - INSTITUTUL DE TEATRU 
„SZENTGYORGYl ISTVAN" DIN 
TIRGU-MUREȘ (cu limba de pre
dare maghiară) ; cu facultatea de : 
Teatru (secția: Artă dramatică). 
Durata de studii: 5 ani.

Programele

d. Invăjămînful superior 
medico-farmaceutic 

și da educație fizică
18. - INSTITUTUL MEDICO-

FARMACEUTIC DIN BUCUREȘTI, 
Bulev. Ardealului nr. 18, telefon : 
3.63.95 ; tramvai : 13, 14, firobus
84 : cu facultățile de : a) Medicină 
(secții: Medicină generală ; Pedia
trie). Durata de studii : 6 ani. b) 
Stomatologie, Cal Plevnei nr. 19 ; 
telefon : 5.86.49 ; tramvai 13, 14, fi
robus 84 (secția : Stomatologie). 
Durata de studii: 5 ani. c) Farma
cie, Str. Alexandru Sahia nr.. 21 ; 
telefon: 2.85.16, tramvai 16; (sec
ția : Farmacie). Durata de studii : 
5 ani.

19. — INSTITUTUL MEDlCO- 
FARMACEUTIC DIN CLUJ, Piața 
Libertății nr. 1 ; cu facultățile de: 
a) Medicină (secții : Medicină ge
nerală : Pediatrie). Durata de stu
dii : 6 ani. b) Stomatologie (sec
ția : Stomatologie). Durata de stu
dii • 5 ani. c) Farmacie (secția : 
Farmacie). Durata de studii : 5 ani.

20. — INSTITUTUL DE MEDI
CINA DIN IAȘI, Str. Universității 
nr. 16 ; cu facultatea de : Medicină 
(secții: Medicină generală ; Pedia
trie). Durata de studii: 6 ani.

21. - INSTITUTUL DE MEDICI
NA DIN TIMIȘOARA, Piața I. V. 
Stalin nr. 2 ; cu facultatea de: 
Medicină (secții: Medicină gene
rală ; Pediatrie). Durata de stu
dii : 6 ani

22. - INSTITUTUL MEDICO- 
FARMACEUTIC DIN TG. MUREȘ 
(cu limba de predare maghiară^ 
Str. Universității nr. 38; cu facul
tățile de: a) Medicină (secții : 
Medicină generală ; Pediatrie). Du
rata de studii : 6 ani. b) Farmacie 
(șecția : Farmacie). Durata de stu
dii : 5 ani.

23. - INSTITUTUL DE CULTU
RA FIZICA Șl SPORT DIN BU
CUREȘTI. Str. Maior Ene nr. 12; 
telefon : 5.08.60, tramvai: 7, 2§ ; 
facultatea de: Cultură fizică și 
sport (secții : Cultură fizică ; 
Sport). Durata de studii: 4 ani.

e. Invăfămînful 
universitar și pedagogic 

superior
24. — UNIVERSITATEA „C. I.

PARHON" DIN BUCUREȘTI, Bu- 
lev. 6 Martie nr. 64 : telefon :
5.29.25 ; tramvai 13. 14, firobus 84j 
cu facultățile de: a) Matematică- 
fizică, Str. Academiei nr. 14 ; tele
fon: 3.68.58; tramvai: 4, 5, 13, 14., 15, 
16. 19. 20 ; firobus 84 ; (secții : Ma

tematică*) ; Mecanică ; Astronomie; 
Fizică ; Fizică nucleară ; Fizică — 
secundar chimie ; Matematică —- 
secundar fizică*). Durata de studii: 
5 ani. b) CWmie—Splaiul Indepen
denței nr. 87—89 ; telefon : 5.19.02; 
tramvai : 13, 14 ; firobus 84 ; (sec
ții : Chimie anorganică ; Chimie or
ganică ; Chimie fizică ; Radiochl- 
mie). Durata de studii: 5 ani. c) 
Științe naturale — Splaiul Inde
pendenței nr. 91—93; telefon: 
5.19.02; tramvai: 13, 14; firobus 
84; secții: Biologie: botanică; Biolo
gie : protecția plantelor; Biologie: 
zoologie- Biologie — secundar geo
grafie ♦)’. d) Geologie — geografie
— Bulev. Nicolae Bălcescu nr. 1 ; 
telefon: 5.17.98; tramvai: 4, 5, 13, 
14, 15, 16, 19, 20; (secții : Geolo
gie; geografie fizică: Geografie eco
nomică ; Geografie — secundar bio. 
logie*). Durata de studii: 5 ani. 
e) Științe juridice — Bulev. 6 
Martie nr. 64 ; telefon : 3.67.61 ; 
tramvai : 13, 14 ; firobus 84 ; (sec
ții : Științe juridice *) ; Științe ad
ministrative ♦). Durata de studii: 
4 ani. f) Filozofie — Bulev. 6 Mar
tie nr. 64 ; telefon : 5.72.06 ; tram
vai : 12, 13 ; firobus 84 ; (secții : Fi
lozofie ; Psihologie ; Pedagogie — 
secundar limba și literatura ro- 
mtnă ♦). Durata de studii: 5 ani. 
g) Filologie — Str. Edgar Quinet 
nr. 7 ; telefon : 3.04.90; tramvai : 4, 
5, 13, 14, 15, 16, 19, 20 ; firobus 84; 
secții și specialități i

— Limba șl literatura romînă •).
— Limba și literatura rusă — se. 

cundar limba și literatura romînă.
— Limbi slave : Limba și litera

tura cehă — secundar limba și li
teratura romînă ; Limba și litera
tura slovacă — secundar limba și 
literatura romînă ; Limba și litera
tura sîrbo-croată — secundar limba 
și literatura romînă ; Limba și lite
ratura bulgară — secundar limba și 
literatura romînă ; Limba și lite
ratura ucraineană — secundar lim
ba și literatura romînă : Limba și 
literatura polonă — secundar limba 
și literatura romînă.

— Limbi romanice și limbi ger
manice : Limba și literatura italia
nă — secundar limba și literatura 
romînă ; Limba și literatura fran
ceză — secundar limba și literatura 
romînă ; Limba și literatura ger
mană — secundar limba și litera
tura romînă ; Limba și literatura 
engleză — secundar limba și lite
ratura romînă ; Limba și literatura 
spaniolă — secundar limba și lite
ratura romînă.

— Limba și literatura maghiară
— secundar limba și literatura ro
mînă.

— Limbi orientale : Limba și lite. 
ratura chineză — secundar limba și 
literatura romînă; Limba șl lite
ratura turcă — secundar limba și

25. — UNIVERSITATEA „ALE
XANDRU ION CUZA" DIN IAȘI, 
Str. 23 August nr. 11 ; cu facultă
țile de : a) Matematică-fizică (sec
ții : Matematică *) ; Fizică ; Mate
matică — secundar fizică *) ; Fizică
— secundar chimie). Durata de stu
dii : 5 ani. b) Chimie (secții : Chi
mie anorganică ; Chimie organică).. 
Durata de studii: 5 ani. c) Științe 
naturale-geografie (secții : Biolo
gie : botanică ; Biologie : zoologie; 
Biologie — secundar geografie ♦) ; 
Geografie — secundar biologie *) ; 
Geografie fizică). Durata de studii 
5 ani. d) Științe juridice (secția : 
Științe juridice ♦). Durata de studii: 
4 ani. e) Filologie, istorie și filozo
fi? (secții : Limba și literatura ro- 
mină *) ; Limba și literatura rusă
— secundar limba șl literatura ro- 
mtnă*); Limba și literatura fran
ceză— secundar limba și literatura 
romînă ; Istoria — secundar limba 
și literatura romînă •) ■ Istoria Re 
publicii Populare Romîne; Istoria 
universală ; Filozofie ; Pedagogie
— secundar limba și literatura ro- mînă *).

26. — UNIVERSITATEA „VICTOR 
BABEȘ" DIN CLUJ, Str. M. Ko- 
gâlnicenu nr. 1 ; cu facultățile: a) 
Matematică-fizică (secții : Materna 
tică ; Matematică — secundar fizi
că *) ; Fizică ; Fizică — secundar 
chimie). Durata de studii: 5 am. 
b) Chimie (secții: Chimie anorga
nică ; Chimie organică). Durata de 
studii; 5 ani. c) Științe naturale- 
geografie (secții : Biologie: bota
nică ; Biologie: zoologie; Biolo
gie — secundar geografie*) ; Geo
grafie fizică ; Geologie). Durata de 
studii: 5 ani. d) Științe juridice 
(secția: Științe juridice*). Durata 
de studii : 4 ani. e) Filologie, isto
rie și filozofie (secții : Limba și li
teratura romînă *) ; Istoria Repu
blicii Populare Romîne ; Istoria u- 
niversală ; Istoria — secundar lim
ba și literatura romînă *) ; Limba 
și literatura rusă — secundar limba 
și literatura romînă ♦) ; Limba și 
literatura engleză — secundar lim
ba și literatura romînă ; Limba și 
literatura franceză — secundar lim
ba și literatura romînă ; Limba și 
literatura germană — secundar 
limba și literatura romînă ; Filozo
fie ; Pedagogie — secundar limba 
și literatura romînă*). Durata de 
studii: 5 ani.

27. - UNIVERSITATEA „BO* 
LYAI" DIN CLUJ (cu limba de pre
dare maghiară), Str. Arany Ianoș 
nr. 11 ; cu facultățile de : a) Mate
matică-fizică (secții : Matematică
— secundar fizică ♦) ; Fizică — se
cundar chimie). Durata de studii: 
5 ani. b) Chimie (secții: Chimie or
ganică ; Chimie anorganică). Du
rata de studii: 5 ani. c) Științe na- 
turale-geografie (secții : Biologie
— secundar geografie *) ; Geogra
fie — secundar biologie *) ; Geolo
gie). Durata de studii: 5’ani. d) 
Economie politică și științe juri
dice (secții: Științe juridice ♦) ; E- 
conomie politică ; numai cursuri 
fără frecvență la Științe administra
tive). Durata de studii : 4 ani. e) 
Filologie și istorie (secții: Limba și 
literatura maghiară *) ; Limba și 
literatura rusă — secundar limba și 
literatura maghiară ♦) ; Limba și li
teratura romînă *) ; Istoria Repu
blicii Populare Romîne ; Istoria u- 
niversală ; Istoria — secundar 
limba și literatura maghiară ♦) ; 
Pedagogie — secundar limba și li
teratura maghiară *) ; Limba ger
mană — secundar limba și litera
tura maghiară ; Limba și literatura 
franceză — secundar limba și lite
ratura romînă ; Limba și literatura 
engleză — secundar limba și lite
ratura maghiară). Durata de studii: 
5 ani

28.— INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DIN TIMIȘOARA, Bulev. Pîrvan 
nr. 4 : cu facultatea de : a) Mate- 
matlcă și fizică (secția: Matemati
că — secundar fizică *). Durata de 
studii : 5 ani. b) Filologie (secții : 
Limba și literatura romînă — se
cundar limba și literatura germană; 
Limba și literatura germană — se
cundar și limba și literatura romî
nă ; Limba și literatura sîrbo- 
croată — secundar limba și litera
tura romînă ; Limba și literatura 
rusă — secundar limba și literatura 
romînă. Durata de studii : 5 ani.

29. —'INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE LIMBA ȘI LITERATURA RUSA 
„MAXIM GORKI" DIN BUCU
REȘTI, Str. Pitar Moș nr. 7—11 : 
telefon : 2.55.29 ; tramvai : 4, 5, 16, 
19, 20, 24 ; cu facultatea de : Limba . r*șt literatura rusă (secția : Limba 
și literatura rusă — secundar lim
ba 
de

și lleratura romînă *). Durata 
studii: 5 ani.

a.

MATEMATICI

Aritmetică și Algebră
Cele patru operațiuni cu numere 

întregi. Divizibilitatea cu 2, 3, 4, 
5, 9, 25. Descompunerea în factori 
primi. Aflarea c.m.m.m.c și 
c.m.m.d.c. Cele patru operațiuni cu 
fracții ordinare și zecimale ; fracții 
zecimale periodice. Rapoarte și pro
porții. Mărimi directe și invers pro
porționale. Reguli de trei (proble
me de atît la sută). împărțirea 
unui număr în părți direct și in
vers proporționale, cu numere date. 
Sistemul metric. Extragerea rădă
cinii patrate cu aproximație de 
1/10 n. Numere pozitive și negative. 
Valoarea absolută a unui număr. 
Axa numerelor reale. Calcul alge
bric. Valoarea numerică a expresii
lor algebrice. Cele patru opera
țiuni cu monoame și polinoame. Pă
tratul și cubul binoamelor. Puteri 
și radicali. Exponent zero, nega
tiv și fracționar. Aducerea radica
lilor la același indice. Raționaliza
rea numitorului. Descompunerea 
polinoamelor în factori. împărțirea 
unui polinom întreg în x prin x 
plus sau minus a. Fracții algebrice. 
Simplificarea fracțiilor algebrice. 
Cele patru operațiuni cu fracții al
gebrice. Ecuație și identitate. Ecua
ții și inecuații de gradul I cu o ne. 
cunoscută. Sistem de ecuații cu 
două și trei necunoscute. Probleme 
de gradul I.

Ecuații și inecuații de gradul II. 
Relații între rădăcini și coeficienți. 
Descompunerea trinomului de gra
dul II în factori. Discuția rădăcini
lor trinomului de gradul II. Ecuații 
bipatrate. Ecuații binoame de gra
dele III și IV. Sisteme de gradul II 
sau reductibile la gradul II. Sis
teme formate dintr-o ecuație de 
gradul II și una de gradul I. Pro
bleme de gradul II. Noțiunea de 
dependență ' “ • - - - <
funcțiilor de 
kj y ,= kx
x
4- c; y = 
gresii : aritmetice și ________
descrescătoare, nelimitate (noțiuni 
de limită). Logaritmi. Reprezenta
rea grafică a funcției exponențiale 
și logaritmice. Logaritmul unui pro 
duș, unui cît, unei puteri și unul 
radical. Logaritmi zecimali. Opera
ții cu logaritmi. întrebuințarea ta
belelor de logaritmi. Ecuații expo
nențiale și logaritmice. Numere 
complexe. Cele patru operațiuni cu 
numere complexe date sub forma 
algebrică.

funcțională. Graficele 
forma : y = kx ; y = 
4- b ; y « ax« 4- x

ax2 + bx + c. Pro- 
geometrice,

b. Geometrie 
și trigonometrie

£ Invăjămîntul superior 
artistic

30. - INSTITUTUL DE ARTA 
TEATRALA ȘI CINEMATOGRAFI
CA „I. L. CARAGIALE" DIN 
BUCUREȘTI, Bulev. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1 ; telefon : 4.71.93 ; tram
vai : 3, 12, 13, 14, 25, 30: firobus 
84 ; cu facultatea de : Teatru (sec
ția : Artă dramatică). Durata de 
studii: 5 ani.

31. - CONSERVATORUL „CI- 
PRIAN PORUMBESCU" DIN 
BUCUREȘTI, Str. Lipscani nr. 20; 
telefon: 4.74.90; tramvai; 15, 16, 17, 
19. 20 ; cu facultățile de : a) Instru
mente și canto (secții : Pian — 
orgă : Instrumente coarde, suflat, 
percuție, Canto). Durata de studii: 
5 ani. b) Compoziție, dirijat, peda
gogie (secții: Dirijat de cor, peda
gogie. — Durata de studii : 5 ani; 
Compoziție — Durata de studii: 6 
ani).

J2. - INSTITUTUL DE ARTE 
PLASTICE „N. GRIGORESCU" 
DIN BUCUREȘTI, Str. G-ral Bu-

Suma și diferența segmentelor de 
dreaptă. Măsurarea unghiurilor. 
Unghiuri complementare și suple, 
mentare. Unghiuri opuse la vîrf. 
Triunghiuri. Felurile triunghiurilor. 
Linii principale în triunghi (me
diane, înălțimi, bisectoare, media
toare). Simetria în raport cu o 
dreaptă. Triunghiul isoscel și echi
lateral. Perpendiculare și oblice.' 
Teoreme asupra lor. Mediatoare și 
bisectoare, ca locuri geometrie. Cer
cul. Diametrul perpendicular pe 
coardă. Proprietatea tangentei la 
cerc. La arce egale corespund coar
de egale. Suina și diferența arcelor. 
Unghiuri la centru. Operații asu
pra unghiurilor date în grade, mi
nute și secunde. Poziția relativă a 
două cercuri (exterioare, tangente 
exterioare, secante, tangente inte
rioare, concentrice). Egalitatea tri
unghiurilor. Teorema unghiului exte
rior. Relații între laturile și unghiu
rile unui triunghi. Egalitatea triun
ghiurilor dreptunghice. Construe, 
țiile elementare cu rigla și cu com
pasul. Perpendiculara ridicată pe 
mijlocul unui segment de dreaptă ; 
perpendiculara dusă dintr-un punct 
pe o dreaptă ; bisectoarea unui un
ghi ; cercul înscris și circumscris 
unui triunghi ; tangenta într-un 
punct al cercului. Drepte paralale 
Axioma paralelelor și consecințele 
ei. Teorema relativă la unghiurile 
formate de două drepte paralele 
tăiate de o secantă. Mișcare de 
translație. Unghiurile cu laturile 
respective, paralele sau perpendi
culare. Suma unghiurilor unui 
triunghi. Suma unghiurilor unui 
poligon convex. Paralelogram și 
trapez. Proprietățile laturilor și un
ghiurilor dintr-un paralelogram. 
Proprietățile diagonalelor dintr-un 
paralelogram, dreptunghi, romb și 
patrat. Proprietatea dreptei care 
unește mijloacele a două laturi în
tr-un triunghi. Proprietatea dreptei 
care unește mijloacele laturilor ne
paralele într-un trapez. împărțirea 

junui segment în părți egale. Măsii- 
*ra unghiurilor înscrise în cerc; mă
sura unghiurilor cu vîrfurile înă
untru și în afara cercului; măsura 
unui unghi format de o tangentă cu 
o coardă dusă prin punctul de con
tact. Construcția tangentelor duse 
dintr-un punct exterior la cerc. Seg
mente comensurabile și incomensu
rabile. Raportul a două segmente. 
Drepte paralele tăiate de un fasci
col de drepte. împărțirea unui seg
ment în părți proporționale cu 
segmente date. Construcția unui 
segment care să fie al patrulea pro
porțional cu trei segmente date. 
Asemănarea triunghiurilor și a po
ligoanelor. Construirea unui poli
gon asemenea cu un poligon dat. 
Raportul perimetrelor a două poli
goane asemenea. Teorema referi
toare la segmentele determinate de 
bisectoarele unghiurilor unui triun
ghi pe laturi opuse. Relații metrice 
într-un triunghi dreptunghi. Teo
rema perpendicularei lăsată din 
vîrful unghiului drept pe ipotenu
ză. Teorema lui Pitagora. Teorema 
lui Pitagora generalizată la triun
ghiurile oarecare. Segmente propor
ționale în cerc. Construcții grafice. 
Poligoane regulate înscrise și cir
cumscrise unui cerc. Asemănarea 
poligoanelor regulate cu același 
număr de laturi și raportul perime
trelor lor. Calcularea laturii unui 
pătrat, a unui hexagon regulat și 
a unui triunghi echilateral, cînd se 
cunoaște raza cercului circumscris. 
Relația dintre latura poligonului re-

obiectelor de 1 
de admitere

gulat cu n laturi și latura poligo
nului regulat cu un număr dublu 
de laturi înscrise în același cerc. 
Calcularea suprafeței : dreptunghiu
lui, paralelogramului, triunghiului, 
trapezului și poligonului regulat. 
Raportul ariilor a două triunghiuri 
sau a două poligoane asemenea. 
Lungimea cercului ca limită a peri
metrelor unor poligoane regulate 
înscrise cînd numărul laturilor se 
dublează necontenit. Lungimea cer
cului. Aria cercului. Raportul ariilor 
a două cercuri.

Dreapta perpendiculară pe plan. 
Dreapta paralelă cu un plan. Plane 
paralele. Condiția ca o dreaptă să 
fie perpendiculară pe un plan. Teo
rema celor trei perpendiculare. Un
ghi diedru. Unghi plan corespunză
tor diedrului. Plane perpendiculare. 
Condiția ca două plane să fie per
pendiculare. Unghiul unei drepte 
cu un plan. Prisma. Aria laterală 
a prismei. Paralelipiped, proprietă
țile muchiilor și a diagonalelor. 
Relația între diagonală și cele trei 
dimensiuni ale unui paralelipiped 
dreptunghic. Volumul prismei. Pi
ramida. Proprietățile secțiunilor pa
ralele în piramida. Raportul ariilor 
a două secțiuni parelele cu baza. 
Aria laterală a piramidei și a trun
chiului de piramidă. Volumul pira
midei. Volumul trunchiului de pira
midă. Aria laterală și volumul ci
lindrului și trunchiului de con. 
Sfera. Intersecția sferei cu un plan. 
Cerc mare. Planul tangent Ia 
sferă. Aria și volumul sferei. Su
prafața calotei și a zonei sferice. 
Sector sferic și segment sferic.

Definițiile și proprietățile funda
mentale ale funcțiilor trigonome
trice. Măsura arcelor în radiani ; 
transformarea unui număr de grade 
în radiani și invers. Unghiuri po
zitive și negative. Determinarea 
funcțiilor trigonometrice (a sinusu
lui, cosinusului, a tangentei și co
tangentei) a unui unghi arbitrar. 
Variația fiecăreia din funcțiile tri
gonometrice cînd unghiul variază 
de la zero la 2X3,14. Periodicitatea 
funcțiilor trigonometrice. Relațiile 
între funcțiile trigonometrice ale 
aceluiași argument. Funcțiile tri
gonometrice ale unghiurilor com
plementare. Reducerea funcțiilor 
trigonometrice ale unui argument 
oarecare la funcțiile trigonometrice' 
al unui unghi ascuțit. Graficele 
funcțiilor trigonometrice (al sinu
sului, al cosinusului și al tangen-. 
tei). Tabelele logarifrnice ale Tune-J 
ților trigonometrice. Soluția gene
rală a ecuațiilor sin. x = a, cos. 
x = a și tg. x a. Formulele care 
dau funcțiile trigonometrice ale 
sumei și diferenței a două unghiuri. 
Funcțiile trigonometrice ale unui 
unghi dublu și ale jumătății de 
unghi.. Transformarea sumelor în 
expresii calculable prin logaritmi. 
Ecuații și identități trigonometrice. 
Noțiuni asupra funcțiilor trigono
metrice inverse. Valoarea princi
pală a fiecărei funcții trigonome
trice inverse. Rezolvarea triunghiu
rilor dreptunghice : Relații între 
elementele unui triunghi oarecare : 
formulele fundamentale. Rezolva
rea triunghiurilor oarecare. Aplica
rea trigonometrici la rezolvarea 
problemelor geometrice.

FIZICA
Mișcarea mecanică. Relativitatea 

repausului și mișcării.
Mișcarea rectilinie uniformă. Vi

teza mișcării uniforme. Unitatea 
de măsură a vitezei cm/s, m/s. E- 
cuația mișcării uniforme. Graficul 
vitezei și spațiului în mișcarea 
uniformă.

Mișcarea uniformă variată. Vite
za medie într-un interval de timp 
dat. Viteza la un moment dat. Ac
celerație. Unități de accelerație 
cm/s2, m/s2.

Formulele vitezei și spațiului în 
mișcarea uniform accelerată fără 
viteză inițială. Graficul vitezei și 
al spațiului mișcării unifor.m ac
celerate fără viteză inițială.

Legea inerției, legea întîia a Iui 
Newton. Noțiuni despre forță.

Frecarea, felurile frecării. Coefi
cient de frecare.

Masa corpurilor. Legătura dintre 
forță, masa corpurilor și accelera
ție. Legea a doua a Iui Newton.

Legea a treia a lui Newton. 
Exemple de aplicare a legilor me
canicii în tehnică.

Mișcarea corpurilor sub acțiunea 
forței de gravitate. Căderea liberă 
a corpurilor.

Mărimi fizice fundamentale și de
rivate.

Unități de măsură, sistemul 
C.G.S. sistemul M.K.S. și unități 
tehnice.

Mișcarea corpurilor aruncate ver
tical în sus, orizontal, oblic (fără 
să se țină seama de rezistența me
diului).

Lucrul mecanic. Putere. Unităfile 
de măsură ale lucrului mecanic și 
ale puterii. Energia cinetică și po
tențială Deducerea formulei ener
giei cinetice.

Legea transformării și conservă
rii energiei în procesele mecani
ce.

Mișcarea uniform circulară a unui 
punct material. Mișcarea de rota
ție a unui corp solid. Viteza linea
ră și unghiulară.

Accelerația centripetă. Formula 
(fără deducerea ei). Forța centri
petă. Forța centrifugă. Mașina 
centrifugă. Aplicațiile ei.

Legea atracției universale. Con
stanta gravitației. Variația greu
tății corpurilor cu altitudinea și 
latitudinea.

Forța rezultantă.
Compunerea forțelor care acțio

nează pe aceeași direcție. Compu 
nerea torțelor care fac un unghi 
între ele. Paralelogramul forțelor.

Descompunerea unei forțe date 
în două componente concurente.

Compunerea forțelor paralele de 
același sens.

Centrul de greutate și stabilirea 
lui experimentală.

Echilibrul corpurilor cane au un 
punct, o axă sau o suprafață de 
sprijin.

concursul

Felurile echilibrului.
Acțiunea unei forțe asupra unui 

corp ce se rotește în jurul unei 
axe. Momentul unei forțe. Echili
brul forțelor ce acționează asupra 
unui corp solid ce are o axă de ro
tație.

Pîrghii. — Scripeți. — Planul în
clinat. Șurubul. Stabilirea condi
țiilor de echilibru al mașinilor sim
ple pe baza legii conservării lucru
lui mecanic. Randamentul unei ma
șini simple. Balanța.

Transmiterea presiunii prin li
chide șl prin gaze. Legea lui Pas
cal. Presa hidraulică.

Legea lui Arhimede. Areometre. 
Presiunea atmosferică.
Rezistența la mișcarea corpului 

în lichid și gaz ; rezistența în ra
port cu viteza, secțiunea și forma 
corpului. Forme aerodinamice.

Presiunea în lichidele și gazele 
aflate în mișcare.

Importanța mondială a lucrărilor 
lui Jucovschi în legătură cu avia
ția

Principiile fundamentale și bazele 
experimentale ale teoriei cinetico- 
moleculare.

Difuziunea în corpurile gazoase, 
lichide și solide. Mișcarea brow- 
niană. Mișcarea moleculelor în 
gaze, lichide și solide. Acțiunea re
ciprocă a moleculelor.

Măsurarea cantității de căldură 
prin metoda amestecului.

Ecuația calorimetrică.
Echivalentul mecanic al caloriei. 

Legea conservării și transformării 
energiei în procesele mecanice șf 
termice. Concepțiile lui M. V. Lo
monosov, despre natura căldurii.

Coeficienții de dilatare lineară și 
în volum a corpurilor solide. Coe
ficientul de dilatare în volum a li
chidelor. Importanța pentru tehnică 
a dilatării sub acțiunea căldurii.

Explicarea presiunii unul corp 
f'azos pe baza teoriei cinetico-mo- 
eculare. Legea Boyle — Mariotte.

Legea Gay — Lussac. Variația 
presiunii unui corp gazos cu tem
peratură. Scara absolută a tempe
raturilor. Ecuația gazelor perfecte.

Tensiunea superficială a lichide
lor. Fenomenul de udare. Capilari- 
tate. Fenomenele capilare în viața 
de toate ziele, în natură și în teh
nică.

Corpuri cristaline și amorfe. 
ȘEtastiditatea unui corp solid.
Temperatura de topire și de so- 

lidificare. Căldura de topire.
Schimbarea volumului corptriui în 

timpul topirii și al solidificării. In
fluența presiunii asupra tempera
turii în topire.

Vaporizarea. Vaporii saturanți și 
nesaturanți. Explicarea vaporizării 
pe baza teoriei cinetlco-moleculare. 
Căldura de vaporizare.

Raportul între volumul și presiu
nea vaporilor sub temperatură 
constantă. Legătura dintre presiu
nea vaporilor saturanți și tempe
ratură. Fierberea.

Umiditatea aerului: absolută și 
relațivă. Rouă și punctul de abu
rire. Psihrometrul.
Condițiunile necesare pentru func

ționarea unei mașini termice. Ran
damentul unei mașini termice și 
metodele pentru mărirea lui (ma
șina cu vapori și motorul cu com
bustie internă).

Motorul cu reacție.
Termoficarea. Realizări îi dome

niul termoficării în U.R.S.S.
Noțiuni despre mișcarea oscila

torie, Legile pendulului. Aplicații 
ale pendulului la măsurarea timpu
lui.

Propagarea oscilațiilor într-un 
mediu elastic. Unde transversale și 
unde longitudinale. Lungimea de 
undă. Legătura dintre iuțeala de 
propagare, lungimea de undă și 
frecvența oscilațiilor.

Reflexia undelor. Rezonanță.
Vibrațiile unui corp sonor. Pro

pagarea sunetului. Unde sonore. 
Viteza de propagare a sunetului, 
înălțimea sunetului intensitatea 
sunetului. Timbrul sunetului. Re
zonatori acustici. Aplicațiile feno
menelor sonore în tehnică.

Electrizarea corpurilor. Acțiunea 
reciprocă a sarcinilor electrice. Le
gea lui Coulomb. Unitatea de can
titate de. electricitate : electrostatică 
și practică. Repartizarea sarcinilor 
electrice în echilibru pe conduc
tori.

Cîmpul electric. Intensitatea 
cîmpuiui. Linii de forță. Conductori 
și aielectrici în cîmpul electric.

Noțiuni despre potențial. Unita
tea de potențial; electrostatică și 
practică. Lucrul mecanic la depla
sarea sarcinii în cîmpul electric.

Capacitatea electrică. Unitatea de 
capacitate electrică ; farad, micro
farad și centimetru. Condensator. 
Constanta dielectrică. Formula ca
pacității condensatorului plan (fără 
deducții).

Sarcina electrică elementară. E- 
lectronul. Curentul electric în me
tale, datorit mișcării electronilor 
liberi.

Tensiunea. Intensitatea curentu
lui și rezistența circuitului electric.

Legea lui Ohm
Rezistivitatea. Legătura dintre 

rezistivitate și temperatură.
Legarea în serie și în paralel a 

conductorilor .Reostate și șunturi.
Circuit exterior și circuit interior. 

Aplicarea legii lui Ohm la întregul 
circuit. Gruparea în serie și în pa
ralel a elementelor.

Energia și puterea curentului. 
Legea Joule-Lenz și aplicarea ei.

Termoelementele și aplicațiile lor.
Importanța lucrărilor savanților 

și inventatorilor ruși în dezvoltarea 
electro-tehnicii.

Electoroliza. Legile lui Faraday. 
Determinarea sarcinii ionului mo
novalent.

Aplicațiile tehnice ale eletrolizei.
Ionizarea unui gaz. Descărcări 

electrice în gaze. Fulgerul.
Raze catodice.
Emisia de electroni din corpurile 

incandescente. Lampa electronică.
Cîmpul magnetic al curentului 

linear și circular al solenoidului. 
Electromagneții și aplicațiile lor.

Acțiunea cîmpuiui magnetic asu
pra unui curent mobil. Construirea 
ampermetrelor și a voltmetrelor. 
Difuzorul.

Fierul în cîmpul magnetic. 
Cîmpul magnetic al pămîntului. 
Producerea forței electromotoare 

de inducție. Factorii ce determină 
mărimea și sensul forței electromo
toare de inducție. Legea lui Lenz.

Fenomenul de autoinducțle.
Obținerea curentului alternativ. 

Perioada și frecvența unui curent 
alternativ. Generatorul de curent 
alternativ

Dinamul și motorul de curent 
continuu ; reversibilitatea lor.

Transformarea curentului alterna
tiv. Transformatori.

Bazele fizice ale electrificării.
Descărcarea oscilatorie a unui 

condensator. Circuit oscilant. Osci
lații electrice amortizate și între
ținute.

Unde electromagnetice în spațiu. 
Iuțeala lor de propagare. 
Rezonanță electrică.
Noțiuni despre radioemisiune și 

radiorecepție. Lampa electronică. 
Radioul. Noțiuni despre radiolo- 
cație.

Noțiuni despre teoria electromag
netică a luminii. Undă și rază-

Iuțeala de propagare a luminii șl 
determinarea ei experimentală

Noțiuni despre fluxul luminos, 
intensitatea luminii și iluminarea 
obiectelor. Unități pentru măsura
rea acestor mărimi. Legile ilumi
nării. Fotometre și fotometrie.

Legile reflecției luminii. Obține
rea și construirea imaginilor în 
oglinzile plane și cele sferice.

Legile refracției luminii. Indicele 
de refracție. Reflecția totală. Mer
sul razelor printr-o lamă cu fețe 
paralele și printr-o prismă optică

Obținerea și construirea imagini
lor în lentile. Formula lentilelor. 
Puterea optică a lentilei.

Ochiul ca aparat optic. Vederea 
binoculară. Unghiul vizual. Oche
larii. Lupa. Cinematograful.

Aparatele optice și importanța 
lor. Mersul razelor în microscop, 
în telescop. Binoclul prismatic.

Noțiuni despre interferență și 
difracția luminii. Determinarea lun
gimii de undă a luminii, cu ajuto
rul unei rețele de difracție.

Partea vizibilă, infraroșle și ul
travioletă a spectrului. Spectre de 
emisie (continuu și de linii) și 
spectre d« absorbție. Spectroscopul.

Analiza spectrală.
Obținerea razelor Roentgen și 

proprietățile lor. Privire generală 
asupia undelor electromagnetice. 
Presiunea luminii. Experiențele lui 
N. P. Lebedev.

Fenomene fotoelectrice. Lucrările 
Iul A. G. Stoletov în legătură cu 
efectul fotoelectric. Noțiuni despre 
cuantele de radiație (fotoni). Foto- 
elementele și aplicațiile lor. Ac
țiunile fotochimice ale luminii. Fo
tografia. Lumina ca, fenomen on
dulator și cuantic.

Structura atomului ; învelișul e- 
lectronic și nucleul. Nivelele ener
getice ale atomului. Procesul de 
absorbție și de emisie a energiei de 
către atom.

Structura nucleului atomic. Pro
toni și neutroni. Spintariscopul. 
Camera lui Wilson. Mijloace de ac
țiune asupra nucleului

Degajarea de energie în timpul 
dezintegrării nucleelor atomice. Fi
siunea nucleelor de uraniu. Reac
ția în lanț.

Perspectivele folosirii industriale 
a energiei nucleare (atomice), care 
va duce la o ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

CHIMIE
Substanțele și proprietățile tor. 

Fenomene fizice și fenomene chi
mice. (Exemple). Amestecuri șl 
combinații chimice. (Exemple). 
Reacții chimice. Tipuri de reacții 
chimice: reacții de combinare, de 
descompunere, de substituție. (E- 
xemple). Elemente chimice. Noțiu
nea de element în concepția chi
miei moderne. Elemente cu caracter 
metalic și caracter metaloidic.
(Exemple). Teoria atomo-molecu-
lară și legile generale ale chimiei. 
Principiile de bază ale teoriei ato- 
mo-moleculare. Greutăți atomice și 
greutăți moleculare. Legea conser
vării masei. Rolul lui M. V. Lo
monosov în chimia modernă. Legea 
proporțiilor definite. Legea lui A- 
vogadro, volumul molecular al ga
zelor. Determinarea greutății mo
leculare a substanțelor în stare ga
zoasă. Sistemul periodic al lui D. 
I. Mendeleev. Noțiunea de valență. 
Formule de structură. (Exemple). 
Ecuații chimice. Punerea în ecua
ție a reacțiilor simple. Hidrogenul. 
Preparare și proprietățile fizice și 
chimice ale hidrogenului. Hidroge
nul ca element reducător. Apa. Pro
prietățile fizice și chimice ale apei. 
Soluțiile. Solubilitatea substanțelor 
solide în apă. Solubilitatea în apă 
a lichidelor și gazelor. Dependența 
solubilității gazelor și substanțelor 
solide de temperatură. Exemple de 
substanțe practic insolubile, puțin 
solubile și ușor solubile. Soluție di
luată,., concentrată și saturată. Ex
primarea cantitativă a concentra
țiilor soluțiilor (procentuală și mo
lară). Probleme referitoare la pre
pararea soluțiilor de concentrații 
diferite. Separarea substanțelor so
lide din soluții. Oxigenul. Prepa
rarea și proprietățile fizice ale oxi
genului. Compoziția atmosferei. 
Proprietățile chimice ale oxigenului. 
Exemple de oxidări lente ; respi
rația ; coroziunea metalelor. Ozo
nul. Noțiuni de stare alotropică. 
Oxizi, baze, acizi, săruri. Oxizii. 
Compoziția și denumirea lor. Oxi
zii bazici și oxizii acizi (anhidridele 
acizilor). Metode de obținere a oxi- 
zilor. Bazele (hidroxizii), compo
ziția și denumirea lor. Proprietățile 
bazelor (hidroxizilor). Metode de 
obținerea bazelor. Acizii, compozi
ția și denumirea lor. Acizii hidra- 
cizi și acizi oxigenați. (Exemple). 
Bâzicitatea acizilor. Proprietățile 
caracteristice ale acizilor. Metode 
de obținere a acizilor. Sărurile, 
compoziția și denumirea lor. Ingră- 
șămintele minerale. Metodele cele 
mai însemnate de obținere a săru
rilor : reacții de neutralizare, sub
stituție și de dublu schimb. (Exem
ple). Disociația electrolitică. Ba
zele teoriei disociației electrolitice. 
Electroliți și neelectroliți. (Exem
ple). Disociația acizilor, bazelor și 
a sărurilor în soluție. Cationi și 
anioni. Proprietățile ionilor. Elec
troliza. Halogenii. Fluorul. Prepa
rarea fluorului. Clorul. Prepararea 
clorului. Proprietățile fizice și chi
mice ale fluorului și clorului. între
buințările fluorului și clorului. 
Compușii lor minerali. Bromul. 
Prepararea, proprietăți și între
buințări. Iodul. Preparare, proprie
tăți și întrebuințări. Acizii hidra- 
cizi ai halogenilor Acidul fluor- 
hidric și sărurile sale. Acidul clor- 
hidric și sărurile sale. Acidul brom- 
hidric și sărurile sale. Acidul iod- 
hidric și sărurile sale. Caracterele 
generale ale halogenilor. Halogenii 
ca grupă naturală a elementelor.

Sulful. Compușii minerali ai sul
fului. Proprietățile și întrebuin
țările sulfului. Hidrogenul sulfurat. 
Caracterul acid al soluției de hi
drogen sulfurat în apă. Combina
țiile sulfului cu oxigenul. Bioxidul 
de sulf și proprietățile lui. Acidul 
sulfuros și proprietățile lui. Săru
rile acidului sulfuros (sulfiții). O- 
xidarea bioxidului de sulf și tran
sformarea lui în anhidridă sulfurică 
(trioxid de sulf) cu ajutorul cata
lizatorilor. Acidul sulfuric. Prepa
rarea industrială a acidului sulfu
ric. (Metoda de contact). Proprietă
țile acidului sulfuric. Comportarea 
lui față de apă, metale, acțiunea 
asupra unor substanțe organice. 
Sărurile acidului sulfuric (sultații) 
și întrebuințările lui în tehnică. 
Aerul. Compoziția aerului. Azotul 
și fosforul. Amoniacul. Prepararea 
și proprietățile lui fizice și chimice. 
Solubilitatea lui în apă și caracte
rul alcalin al soluției. Grupul amo
niu. Hidroxidul de amoniu. Săruri 
de amoniu. Acidul azotic; prepa
rare, proprietăți fizice și chimice, 
întrebuințări. Sărurile acidului azo
tic (azotații). însemnătatea azo- 
taților în viața plantelor, în agro
tehnică și în pirotehnie. Compușii 
minerali ai fosforului. Alotropia 
fosforului. Fosfor alb și fosfor roșu. 
Proprietățile lor fizice și chimice, 
întrebuințările fosforului. Anhidrida 
tostorică. Acidul fosioric (fosfații). 
Rolul compușilor fosforului în or
ganismul animalelor și plantelor. 
Fosfații și însemnătatea lor în a- 
grotehnică.

Carbonul și compușii lut. Carbo
nul în natură. Stările alotropice ale 
carbonului : diamantul și grafitul. 
Mangalul. Cărbunele activ. Capa
citatea de absorbție a cărbunelui 
în tehnică, mijloc de apărare con
tra gazelor toxice. Proprietățile chi
mice ale carbonului. Combinațiile 
carbonului cu oxigenul. Oxidul de 
carbon, prepararea și proprietăți. 
Gazul de generator și gazul de 
apă. Bioxidul de carbon, preparare 
și proprietățile lui fizice și chimice. 
Rolul bioxidului de carbon în na
tură. întrebuințările bioxidului de 
carbon. Acidul carbonic și sărurile 
lui (carbonații). Circulația carbo
nului în natură.

Caracterizarea generală a grupei 
carbonului. Stubstanțe organice. 
Varietatea compușilor carbonului. 
Substanțe organice și anorganice. 
Particularitățile substanțelor or
ganice. Primele sinteze de substan 
țe organice. Hidrocarburi. Hidro
carburi saturate aciclice: metanul. 
Prepararea, proprietățile fizice și 
chimice. Seria homoloagă a meta
nului. Izomerie. Teoria structurii 
compușilor organici a lui A. M. 
Butlerov. Hidrocarburi nesaturate 
aciclice: etilena și acetilena. Pre
parare, proprietățile lor fizice și 
chimice. întrebuințări. Gazele natu
rale. Petrolul. Derivatele lui. Pro
cesul de cracare. Benzenul. Pro
prietățile lui fizice și chimice. For
mula structurală a benzenului. 
Distilarea uscată a cărbunelui de 
pămînt. Gudroanele obținute din 
cărbuni de pămînt ca materie primă 
pentru fabricarea substanțelor or
ganice sintetice. Radicali organici 
și grupe funcționale. Alcooli. Alco
olul metilic și. alcoolul etilic. Pre
pararea, proprietăți și întrebuințări 
Glicerina ca exemplu de polial- 
cool. Proprietățile generale ale 
alcoolilor. Fenolul (acid fenic). Pro
prietăți. Deosebirea între fenoli șl 
alcooli. Aldehidele. Prepararea al- 
dehidelor prin oxidarea alcoolilor. 
Aldehida formică. Acizii organici. 
Acidul formic. Preparare, proprie» 
tăți, întrebuințări. Acidul acetic. 
Preparare, proprietățile și între
buințările lui. Reacția M. G. Cu- 
cerov. Distilarea uscată a lemnului. 
Săpunurile ca săruri ale acizilor 
grași. Esterii, ca produse ale acțiu
nii reciproce între acizi și alcooli. 
Exemple de esteri. Grăsimi. Com
poziția grăsimilor, preparare și 
proprietățile lor. Hidrogenarea 
grăsimilor. Prepararea săpunului.

Zaharide. Monozaharidele : glu
coza și fructoza, răspîndirea în na
tură, proprietăți. Prima sinteză a 
zaharidelor făcută de A. M. But
lerov. Dizaharidele : zaharoza sau 
zahărul din sfecla de zahăr. Poli- 
zaharidele: Amidonul și Celuloza. 
Formarea amidonului în plante. 
Fotosinteza. Importanța lucrării Iui 
Timiriazev, privind explicarea na
turii fotosintezei. Prelucrarea ami
donului. Celuloza. Hidroliza celu
lozei. Mătasea artificială. Nitrocelu
loza și întrebuințarea ei. Substanțe 
organice care conțin azot. Nitro- 
derivați. Noțiuni despre amine. A- 
nilina. Prepararea, proprietățile și 
întrebuințările ei în industria mate
riilor colorante. Importanța lucră
rilor lui N. N. Zinin. Proteinele. 
Proprietățile fizice și chimice ale 
proteinelor. Rolul proteinelor în 
procesele vitale. Hiaroliza protei
nelor. Aminoacizii. Importanța lu
crărilor lui N. D. Zelinschi.

Răspîndirea siliciului în natură. 
Bioxidul de siliciu. Sticla solubilă, 
întrebuințările ei. Acidul silicic. 
Noțiuni despre șilicați. Rolul silica- 
ților în industrie. Sticla. Cimentul.

Caracterizarea generală a meta
lelor. Proprietăți fizice și chimice. 

■Aliaje. Metale alcaline. Sodiul șl 
Potasiul. Preparare, proprietăți, în
trebuințări. Oxizii de sodiu, de po
tasiu. Hidroxizii de sodiu și pota
siu. Clorurile, sulfatul de sodiu și 
carbonații de sodiu și potasiu. In- 
Î;rășăminte potasice. Metale alca- 
ino-pămîntoase. Calciul. Stare na

turală. Preparare proprietăți, com
puși mai importanți, întrebuințări. 
Fabricarea varului. Duritatea apei 
și înlăturarea ei. Metale pămîn- 
toase. Aluminiu. Preparare, pro
prietăți, compuși mai importanți, 
întrebuințări. Fierul. Proprietățile 
fierului. Ruginirea fierului. Măsu
rile pentru preîntîmpinarea rugi- 
nirii. Fierul în natură. Oxizii fieru
lui. Obținere. Principalele reacții 
ce au loc în cuptorul înalt. Fon
tele. Oțelul. însemnătatea lor în 
economia națională. Compușii mai 
importanți ai fierului.

Noțiuni asupra substanțelor radio
active și asupra dezintegrării ra
dioactive. Noțiuni de bază despre 
structura atomilor. Nucleul atomic. 
Izotopi. Formarea combinațiilor 
chimice și valența elementelor (co- 
valența și electrovalența).

ȘTIINȚE NATURALE
Botanica. Celula; alcătuirea; com

poziția chimică. Țesuturi. Sămînță; 
structura ; compoziția ; condițiile 
de încolțire. Respirația. Pregătirea 
semințelor pentru semănat; semă
natul. Rădăcina ; structura și func
țiunile ei. Frunza ; structura și 
funcțiunile ei. Tulpina ; structura 
și funcțiunile ei. Diterite feluri de 
tulpini. înmulțirea vegetativă a 
filantelor prin tulpină, rădăcină și 
runze : altoirea.
înmulțirea plantelor prin semințe. 

Floarea. Polenizarea. Fecundarea 
Lucrările lui I. V. Miciurin. Teo
ria despre dezvoltarea în stadii a

plantelor. Condițiile de cultivare a 
plantelor.

Plante cultivate : legume, pomi 
și alte plante fructifere (căpșunul, 
vița de vie), cereale, plante legu
minoase, plante tehnice.

Principalele grupe de plante: 
bacterii; alge; ciuperci, licheni; 
mușchi, ferigi ; gimnosperme ; su
mare noțiuni despre angiosperme; 
dicotiledonate și monocotiledonate.

Principalele familii de dicotiledo
nate. Rozacee : mărul, părul. Legu
minoase: mazărea. Crucifere: varza* 
conopida. Umbelifere: morcovul. 
Solanacee : pătlăgelele roșii, carto
ful. «Compozite: floarea soarelui, 
păpădia. Principalele familii de 
monocotiledonate. Lillacee : ceapa. 
Graminee : grîul, porumbul, ore
zul.

ZOOLOGIA
Nevertebrate. Protozoare: Para

mecium, Amoeba, Euglcna, Hema- 
tozarul și combaterea lui. Celente- 
rate: hidra, meduza, corali. Vier
mi : rima. Viermii paraziți și com
baterea lor. Moluște : scoica de rîu, 
melcul de livadă, sepia, caracatița. 
Artropodele. Clasa crustacee: ra
cul, crabul și crustaceii inferiori. 
Clasa arahnide: păianjenul, scor
pionul. Clasa insecte : cărăbușul ; 
organizația externă și internă ; în
mulțirea. Insecte cu metamorfoza 
necomplectă ; lăcusta și ploșnița. 
Insecte cu metamorfoza complectă; 
fluturele de varză, fluturele de mă
tase (noțiuni de sericicultură), aibt- 
na (noțiuni de apicultură). Alte in 
secte (folositoare, dăunătoare și 
combaterea lor).

Cordatele. Protocordate: amfio- 
xus.

Vertebrate. Clasa pești: crapul; 
structura externă, organizația in
ternă. scheletul și sistemul nervos, 
înmulțirea. Adaptabilitatea peștilor 
la felurite condiții de viață. Pești 
cârtilaginoși și cartilaginoși osoși.

Piscicultura. Clasa batracieni. 
Broasca de lac; structura exte
rioară, organizația internă, înmul
țirea. Alte broaște fără coadă și 
cu coadă. Clasa reptile; șopîrla de 
cîmp, broaștele țestoase, crocodilii. 
Reptilele uriașe. Clasa păsări : po
rumbelul ; structura externă, orga
nizația internă înmulțirea pasări
lor. Originea păsărilor din reptile 
mezozoice. Clasificarea păsărilor : 
acarenate și carenate. Diversitatea 
păsărilor (caracterele generale ale 
fiecărui grup). Păsări folositoare 
în agricultură. Păsările domestice 
și avicultura.

Clasa mamifere. Structura exter
nă, organizația internă, scheletul, 
sistemul nervos. înmulțirea și dez
voltarea lor. Clasificarea mamife
relor : mamifere inferioare și supe 
rioare. Diversitatea mamiferelor 
(caracterele generale ale fiecărui 
grup). Animale din gospodăria a- 
gricolă. Dezvoltarea lumii ani
male. Asemănări și deosebiri în
tre om si animale. Rolul omului 
în transformarea animalelor.

Anatomia și fiziologia 
omului

Organismul ca tot unitar. Struc
tura și compoziția chimică a sub
stanței vii ; schimbul de substanțe 
între celulă și mediul înconjură
tor ; Înmulțirea celulelor. Princi
palele grupuri de țesuturi. Organele 
și sistemele de organe.

Sistemul osteo-muscular. Compo
ziția, structura și proprietățile oa
selor ; articulațiile dintre oase; 
structura scheletului omenesc. 
Structura și proprietățile mușchilor 
scheletului ; principalele grupe de 
mușchi ai scheletului; activitatea 
musculară.

Organele de circulație. Structura 
și activitatea inimii ; circulația sin- 
gelui și limfei prin vase ; reglare 
circulației (activitatea inimii și ne 
voile organismului, distribuirea sîn- 
gelui între organe, influența siste
mului nervos asupra activității ini
mii și a vaselor, reglarea chimică); 
compoziția sîngelui ; proprietățile 
de apărare a sîngelui.

Organele respiratorii. Structura 
organelor respiratorii; schimbul 
respirator între plămîni și țesuturi; 
mișcările respiratorii și reglarea 
respirației.

Organele digestive. Hrana șl 
compoziția ei (importanța alimen
tației, substanțe alimentare), di
gestia ; cavitatea bucală, stomacul 
și intestinul. I. P. Pavlov șl lu
crările sale în domeniul fiziologiei 
digestiei. Reglarea activității glan
delor digestive.

Schimburile și metabolismul ener
getic. Metabolismul și transforma
rea energiei ; metabolismul protei
nelor, grăsimilor, hidraților de 
carbon și sărurilor.

Organele de excreție. Structura 
și functionarea organelor urinare. 
Pielea. Structura și funcțiunile pie
lei. Glande cu secreție internă. 
Glanda tiroidă, hipofiza.

Sistemul nervos. Structura 
proprietățile nervilor. Măduva sp. 
nării și reflexele mădulare ; func
țiile creerului posterior, mijlociu și 
anterior; sistemul nervos vegeta
tiv.

Organele de simț; receptorii din 
piele, mucoase și organe locomo
torii : ochiul ; organul auditiv. Re
flexele condiționate și necondițio
nate, procesele excitației și inhibi
ției în scoaiță ; caracterul activi
tății nervoase superioare a omu
lui.

Caracterele fiziologice ale orga
nismului în curs de dezvoltare.

Bazele darwlnismului
Concepțiile despre fixitatea lumii 

în perioada preaarwinistă.
Lamark. Lucrările iui Cuvier în 

domeniul anatomiei comparate și 
lupta lui împotriva teoriei evoluj 
ționiste.

Ch. Darwln și teoria lui. Tezele 
principale ale teoriei lui Darwin 
despre originea speciei.

Realizările savanților ruși dar- 
winiști. Importanța lucrărilor lui 
V. O. Covafevschi, Timiriazev, Se- 
cenov și Pavlov.

Rolul științei ruse în rezolvarea 
problemei originii vieții pe pămînt 
(ipoteza academicianului A. C. 
Oparin).

învățătura miciurinistă, etapă 
superioară în dezvoltarea științei 
biologice. Principiile de bază ale 
învățăturii miciuriniste. Teoria dez
voltării în stadii a plantelor. Diri
jarea dezvoltării și morfogenezei 
plantelor și animalelor. Importanța 
economică a teoriei miciuriniste.

Originea omului
(Va urma)

NOTA: La secțiile însemnate 
cu asterisc ♦) în afara cursurilw 
de zi, funcționează și cursuri fără 
frecvență.



Educația patriotică FESTIVALUL TINERETULUI
DIN CAPITALA:

a tinerilor muncitori
(Urinare din pag, l-a)

înToată viața ea a muncit 
fabrică, dar s-a ocupat și de edu
cația lor, iar fiii ei sînt acum 
mîndria nu numai a mamei, dar 
și a societății. Cel mare e ofițer 
cu grad de căpitan, al doilea ac
tivist, iar al treilea învață cu pa
siune să pătrundă în tainele mu
zicii.

Pentru educarea tinerilor 
muncitori în spiritul pa
triotismului, organizația 

U.T.M. de la „Țesătura" a folo
sit metode din cele mai diferite, 
în vizitele pe care aceasta le-a 
organizat în orașul Iași, tinerii 
au cunoscut în afara istoriei în
treprinderii lor și istoricul altor 
fabrici și uzine vechi și noi și 
însăși istoria orașului lași, acea
stă bătrînă cetate moldoveana, 
cu vechi tradiții culturale și de 
luptă revoluționară. Cunoașterea 
acestor bogate tradiții a dezvol
tat în conștiința tinerilor mîndria 
pentru orașul în care trăiesc. 
Totodată, la cercurile de învățâ- 
mlnt politic U.T.M., peste 550 de 
tineri au învățat în mod organi
zat despre frumusețile și bogă
țiile patriei, și despre realizările 
regimului democrat-popular. Ca 
un mijloc eficient de însușire a 
materialului predat de propagan
diști, unele lecții au fost urmate 
de excursii în regiune și în țară* 
Astfel, la cîteva zile după preda
rea lecției „Lupta partidului în
tre anii 1933—1944", peste 200 
de tineri au vizitat muzeul „Dof- 
tana“, iar cursanții de la cercul 
„Să ne cunoaștem patria" au fă
cut o excursie pe Valea Bistriței. 
Neuitate vor rămîne în aminti
rea tinerilor cursanți, locurile si 
monumentele istorice și de cul
tură vizitate de ei. Cetatea Neam
țului, casa lui Creangă din Ju
mulești, Mînăstirea Agapia zu
grăvită în întregime de celebruil 
Grigorescu...

Intorcîndu-se Ia Iași, comite
tul U.T.M. a organizat cu toți 
tinerii din fabrică discuții des
pre cele văzute și învățate cu 
ocazia acestor vizite. Unele din
tre aceste discuții au avut loc 1«

colțul roșu al fabricii în cadrul 
unor seri culturale. De altfel la 
colțul roșu, comitetul U.T.M. a 
organizat multe acțiuni care în 
mod direct au contribuit la edu
carea patriotică a tinerilor. Dis
cuția pe marginea poemului lui 
Marcel Breslașu „In tîrg la Iași" 
a stîrnit un interes deosebit în 
rîndurile participanților la seara 
literatură. In general serile li
terare au avut darul să lărgească 
numărul participanților la con
cursul „Iubiți cartea" și să dez
volte la mulți tineri gustul pen
tru literatură. Fructificînd re
zultatele pozitive în această di
recție, comitetul U.T.M. a orga
nizat cercuri pentru citit litera
tură în toate secțiile fabricii. De 
curînd, cercul de citit literatură 
de la secția C Ring a dat dovadă 
de o inițiativă care ni se pare 
deosebit de interesantă și folosi
toare. Acest cerc a lansat pentru 
toate celelalte cercuri din fabrică 
chemarea : „Să cunoaștem în 
timp de două luni viața și opera 
unui scriitor romîn". Pentru în
ceput l-au ales pe marele Ion 
Creangă, a cărui bojdeucă se 
află și acum pe dealul Țicăului. 
Vor urma apoi Eminescu, Sado- 
veanu, Arghezi, șl alții.

Prin toate aceste acțiuni or
ganizația U.T.M. de |a 
„Țesătura“-lași sădește în 

sufletul tinerilor din fabrică ală
turi de sentimentul de mîndrie 
patriotică, de bucurie că trăiesc 
într-o țară liberă, și sentimentul 
internaționalismului proletar. De 
exemplu în întîmpinarea Festivalu
lui de la Moscova, la colțul roșu al 
fabricii s-a organizat o convor
bire despr viața grea a tinerilor 
din țările capitaliste, convorbire 
în care cei prezenți și-au mani
festat solidaritatea cu lupta lor 
împotriva exploatării și a perico
lului unui nou război.

Firește că această intensă 
preocupare nu putea rămîne fără 
rezultate. Trecînd prin fabrică» 
de la atelier la atelier, de la sec
ție la secție și discutînd cu tinerii 
îți dai seama cum sentimentul 
patriotic, cultivat cu grijă și 
pricepere de organizația U.T.M.,

se manifestă concret prin faptele 
de zi cu zi ale tinerilor țesători. 
Și datorită hărniciei tineretului 
întreprinderea candidează în 
cest an la titlul de fruntașă 
ramură.

în afara orelor de producție 
nerii au răspuns cu entuziasm și 
la chemările organizației pentru 
acțiuni de interes obștesc. Ei se 
mîndresc cu faptul că alături de 
constructori la conducta de aduc- 
țiune a apei Prut-Iași, lucrare de 
interes republican, au efectuat 
peste 6000 ore de muncă volun
tară.

Socotim că experiența acumu
lată de organizația U.T.M. a fa
bricii „Țesătura“-lași, în munca 
de educare patriotică a tinerilor, 
este deosebit de valoroasă. Me
todele și acțiunile folosite de a- 
ceastă organizație ar putea ti 
preluate și extinse și de alte or* 
ganizații U.T.M.

â- 
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In prima zi — 
acțiuni de folos obștesc

Vineri, cea de-a doua zi a Fes
tivalului tineretului din orașul și 
regiunea București s-a 
sub semnul acțiunilor de folos 
obștesc.

600 de tineri din 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Tudor 
Vladimirescu au lucrat la taluza- 
rea malurilor Dîmboviței pe por
țiunile Podul Mărășești—Abator 
și Piața Grozăvești—Stăvilar.

Un mare număr de tineri din 
raionul Lenin au participat la a- 
menajarea parcului Festivalului, 
iar tinerii din raionul Stalin au 
înfrumusețat parcurile Băneasa, 
Kiseleff, Pangrati și parcul Cine
matografiei. La amenajarea parcu
lui Tonola au lucrat tinerii din

desfășurat

raioanele

lui tonola au lucrat 
raionul 1 Mai.' 

în raionul Bălcescu 
participat în această 
rile de construcție 
Cultură a tineretului; tinerii din 
raionul Grivița Roșie au muncit 
pe șantierul combinatului textil 
Dacia. (Agerpres)

O ClIRÎ
Lista cîștigătorilor primei etape
La tragerea la sorți în ședință publică, care a avut 

loc vineri 9 august a.c. ora 12, au ieșit următoarele 
premii:

Premiul I
Ștefănescu Victor —• Splaiul Independenței nr. 33 — 

București.
Premiul II

Mahu Constantin — Ilie Pintilie nr. 12 — Muscel. 
Premiul III

Ana Petrov — 30 Decembrie nr. 12 — Cîmpulung 
Mențiuni:

Lazăr Adina — Intrarea Popa Nan nr. 2 — Bucu
rești; Neicu Paul — L. Catargi'u nr. 16 Cîmpulung; 

Tătaru Ivan — comuna

( 4 - a - 4-3)

Bughea de Sus, raionul Muscel; 
Marcovici Dorel — I. L. Ca- 
ragiale, Cîmpulung; Nicules
cu Nicolae — Franzelăriei nr. 
7, București; Mateescu Mari- 
oara — Orfeu nr. 8, Bucu
rești ; Săceanu Constanta — 
Gabriel Peri nr. 4 București; 
Ciobanu Gheorghe — Uzina 
mecanică Moreni; Stinghe 
Vasile — Matei Constantin nr. 
53 București; Sidorenko Ale
xandru — Sebastian nr. 92 
București; Bogorodnița Ion 
— Toamnei nr. 23 București; 
Popa Constantin — Rm. Vîl- 
cea; Badea Iosif — Victoriei 
nr. 122 București; Tabacovici 
Mircea — Mircea Ciobanu nr. 
10 București; Apostol Euge
nia — Uzina mecanică Mo
reni.

pot să-șl ridice premiile de la redac- 
. ............. provincie

Cîștigătorii din București
țle, dimineața intre orele 8-11 a.m. Cîștigătorii din 
vor primi obiectele cuvenite prin poștă.

/m/wwîjPARIICII'ARE 11 £ 
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Cronica

NUNTĂ
FESTIVALULUI

moldovenească

tinerii au 
zi la lucră- 
a Casei da

ALEXANDRU VAS1LE — Nă- 
săud. Intr-adevăr muncitorii care 
iau masa la cantina fabricii 
U.l.L.L.-Lunca Iivei din raionul 
Năsăud, aveau dreptate atunci 
cînd erau nemulțumiți de fap
tele necinstite ale gestionarului 
Urmă Gheorghe. Acesta se pur
ta brutal cu ei, incasa sume de 
bani mai mari decît costul mesei 
și sustrăgea cantități însemnate 
de alimente de la cantină.

Cu prilejul cercetărilor făcute, 
organele competente ne-au con
firmat exactitatea celor de mai 
sus, comunicîndu-ne totodată, că 
au luat măsurile necesare împo
triva lui Urmă Gheorghe.

TERSE GHEORGHE — Buc» 
rești. Cele povestite de dumneata 
cu privire la împrejurările care 
te-au împiedicat în trecut să înveți 
să cînți la un instrument muzical, 
se potrivesc multor tineri. Dar la 
vîrsta noastră ne stă bine să nu 
oftăm prea mult din cauza unor 
piedici, mai ales dacă ele aparțin 
trecutului. Mai important ni se 
pare faptul că dumneata n-ai aban
donat pasiunea nerealizată pentru 
muzică, că n-ai renunțat la dorin
ța de a-ți exprima cîndva bogă
ția de sentimente și idei prin mu
zică.

Ani, mulți ani de eforturi dar 
și de satisfacții te mai așteaptă. 
E necesar doar, la terminarea sta
giului militar, să te convingi că ai 
aptitudini adevărate, să găsești dru
mul adecvat, care să te facă 
valorifici aceste aptitudini.

La conservator — care 
treapta cea mai superioară în 
gătirea muzicală — nu poți să 
ajungi decît însușindu-ți la per
fecție instrumentul dorit. Va tre
bui prin urmare ca, încadrat în 
producție fiind, să urmezi cursurile 
unei școli populare de artă, unde 
să înveți metodic, științific, să cînți 
la instrumentul dorit, urmînd ca, 
de aici, să pășești către Conser
vatorul de muzică, pentru împli
nirea năzuințelor dumitale.

GH. PRIBOIANU — Rădăuți. 
Te interesează dacă în Egipt mai 
au loc cercetări în locurile ve
chilor piramide? O interesantă 
știre care ne-a sosit acum cîteva 
zile de la Cairo ne înștiințează 
că un grup de arheologi care lu
crează la săpăturile din Dașur 
(lîngă Cairo) a descoperit recent 
urmele unei străvechi piramide.

Se presupune că această pirami
dă a fost construită de cea de-a 
13-a dinastie a faraonilor care 
a domnit în Egipt în secolul al 
XVIII-lea î.e.n. Arheologii au 
reușit să descopere un coridor 
care duce spre trei încăperi, pînă 
acum necercetate. In cea de-a 
4-a încăpere s-au găsit un sar
cofag și obiecte uzuale.

GHEORGHE SEBERIAN — 
Cîmpina. De acum nimic nu te va 
mai împiedica să înveți. în urma 
sezisării făcută de ziarul nostru, 
conducerea uzinei mecanice Cîm
pina, pentru a-ți crea posibilita
tea de a urma cu regularitate 
cursurile școlii medii serale, a 
hotărît ca de la 1 august a.c. să 
lucrezi numai într-un singur 
schimb. Sperăm că nu vei dezminți,, 
încrederea acordată și în noul an 
școlar vei obține rezultate bune la 
învățătură. îți dorim mult succes 1

Iată un tip interesant de fată. Și strada moscovită ■ tfevenfe | 
atelier de picturi.

sa de fete și flăcăi. Mireasa a 
fost primită cu pîine și vin. Timp 
de 5 minute, a fost fotografiată de 
zeci de reporteri. Mireasa a făcut 
de asemenea o declarație la radio :

— Mă simt foarte fericită ca 
mireasă. Nunta noastră arată spec
tatorilor obiceiurile din R.S.S. 
Moldovenească. Vă doresc petrece
re frumoasă 1

Apoi flăcăii și fetele au dansat 
în cinstea miresii. Au sosit oas
peți, nașul și nașa. Au fost așezați 
la masă. O femeiușcă cu catrință, 
a apărut dansînd cu o găină ru
menită pe tavă. E „drușca“, aju- 
toarea miresei.

Ne așezăm la masă, ciocnim pa
hare, facem glume (mireasa mu
sai trebuie să roșească). Se joacă 
apoi o nunească mare, cu mirele, 
mireasa, nașii și socrii. Flăcăii bat 

. .. - 1 cu opin.
cile și strigă cît îi țin puterile» 
dîndu-și cușma pe ceafă :

„Tot pe loc, pe loc, pe loc, 
să răsară busuioc".
Nașul răspunde și el t 
„Să trăiești mă soacre mare, 
ai o fată ca o floare !“
Nunta se bucură de o excepțio

nală apreciere din partea publi
cului. Sosesc oaspeți din R.P. Chi
neză, din Egipt, un ziarist englez 
și doi francezi. Zeci de fotografi și 
operatori de cinema lucrează 
intens.

Mirele anunță pe nuntași că-și 
ia mireasa și pleacă. Trei căruțe 
sînt trase la scară, se încarcă în 
ele o ladă și mai multe perne, plă- 
pumi, zestrea miresii — iar deasu
pra este suită Mărioara. Flăcăii o 
petrec cu chiote, iar lăutarul îi 
cîntă zîmbind șiret :

„...Că Ia mata te«i întoarce, 
cînd o face plopu’ mere 
și răchita micșunele".
Apoi o parte din nuntași a plo

uat. Nunta însă nu s-a sfîrșit.
Afară plouă, dar nimeni nu se 

îndură să plece.
— Măi, strașnică petrecere.^

Ieri seară am fost invitați la o 
nuntă moldovenească. Am jucat, 
am mîncat sarmale, am sărutat 
mireasa, am băut vin negru — 
puterea ursului —e și am chiuit de 
s-a cutremurat slava cerului.

A fost o veselie zdravănă, o 
nuntă în toată legea. Există desi
gur pînă acum unele nedumeriri 
pentru cititori. Nuntă la Festival? 
Cînd și cum ?

Da ! A fost în seara zilei de 7 
august, cu ocazia sărbătorii tine
rilor de la sate. în seara aceea la 
Expoziția Agricolă Unională au 
fost de fapt două nunți ; una gru
zină și alta moldovenească, fieca
re la pavilionul republicii sovie
tice socialiste respective.

La nunta gruzină n-am mai pu
tut ajunge din cauza miilor de 
spectatori care țineau neapărat 
să-i vadă pe mireasă și ginere. înfierbîntați caldarîmul 
Așa că am rămas la nunta moldo- " .......
venească. Socrul mare ne-a primit 
cu prietenie și ne-a acordat cins
tea unor oaspeți de onoare. Ne-a 
rugat să mai așteptăm puțin pen
tru că mirele n-a venit încă.

— E la „Balșoi Teatr", la con
curs — ne-a spus el. Dar pînă a- 
tunci puteți să vedeți mireasa sau 
să ne faceți cinstea să gustați din 
bucatele și vinurile noastre.

Bucatele erau 
avea un gust dulceag, sfîrîia 
pahar de parcă atunci ar fi 
adus din cramă. Iar mireasa 
mai frumoasă decît vinul și 
cățele la un loc.

— Ei, și, te măriți Mărioară?
— Iacă, mă mărit, ne-a răspuns 

Măriâara, o fată roșcovană, într-o 
limbă dulce, moldovenească.

— Și-o să fie o nuntă ca cele 
adevărate.

— Da, ca cele adevărate.
în sfîrșit, a venit mirele și a 

început nunta. De undeva, din 
spatele pavilionului, s-au auzit 
niște chiote ascuțite. Lăutarii au 
atacat un marș de nuntă asurzitor 
și dintr-odată au apărut trei că
ruțe trase de niște cai înfocați. 
In ele se aflau mireasa și suita

gustoase, vinul 
în 

fost 
era 
bu-

■o

De vorbă cu Tito Schipa
îi

ION BAIEȘU

Un pitoresc grup de nuntași dm RSS. Moldoveneasca.

Dansez cu tine—PATRIA, BUCU
REȘTI, GRADINA PROGRESUL, 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
ALEX. SAHIA (sală și grădină), 1 
MAI (sală și grădină) ; Mazurca 
dragostei — REPUBLICA ; Camelia
- MAGHERU, I. C. FRIMU (sală 
și grădină), Intr-un ceas bun — 
GH. DOJA ; Fedra - V. ALECSAN- 
DRI, ELENA PAVEL (sală și gră
dină) ; Căpitanul din Koln — 
ALEX. POPOV, N. BĂLCESCU 
(sală și grădină) ; Till Buhoglin- 
dă — LUMINA, MIORIȚA ; Poves
tea unui om adevărat — CENTRAL; 
Noapte de carnaval — 23 AUGUST 
(sală și grădină) ; Ultima întîlnire
- DOINA. VASILE ROAITA ; Din 
Argentina în Mexic — MAXIM 
GORKI; Actorul principal, Viața

îndărătul gratiilor, Expoziția Inter
națională din Kabul, Minuni nu 
există, Peter cel isteț — TIMPURI 
NOI ; Mai presus de dragoste — 
TINERETULUI; Othello — GRI- 
VIȚA; încotro? — CULTURAL; 
Stan șl Bran studențl la Oxford — 
UNIREA (sală și grădină), MUN
CA ; Vagabondul (ambele serii) — 
CONST. DAVID ; Infernul îngerilor 
- FLACARA; Tînăra gardă (am
bele serii) - T. VLADIMIRESCU 
(grădină) ; Romeo și Julietta — 
ARTA (sală și grădină) ; Jan 
Zizka - MOȘILOR (sală șl gră- 
dină) ; Vrăjitorul - DONCA SI- 
MO (sală șl grădină) ; Dacă toți 
tinerii din lume — ILIE PINTILIE 
(sală șl grădină) ; Citadela sfărt- 
mată

Intîlnir* 
între medici francezi 

ți medici romîni

LA CONCERTELE DE JAZZ
ALE LUI KAREL VLACK

Pînă acum îl cunoscusem pe Karel Vlacli 
din cîteva discuri din cele 700 pe care le-a 
înregistrat și din filmele „Muzică și dragoste" 
și „Circul Slavia". De astă dată l-am văzut și 
ascultat „pe viu", la concertele pe care forma
ția condusă de el le dă la teatrul de vară 23 
August în serile în care nu-1 concurează 
ploaia...

Orchestra lui Karel Vlach, apărută cu aproa
pe două decenii în urmă ca o mică formație 
de jazz, s-a dezvoltat ajungînd, în actuala ei 
structură (patru trompete, cinci saxofoane (sau 
clarinete), patru tromboane, percuție, contra
bas, pian, chitară și cinci cîntăreți) să aibă 
un remarcabil echilibru lăuntric. într-adevăr 
ceea ce-1 impresionează pe ascultător din 
capul locului este desăvîrșita omogenitate a 
sonorității orchestrei. Ea S£ impune atenției 
chiar mai mult decît indiscutabila virtuozitate 
tehnică a majorității instrumentiștilor. Dintre 
aceștia ne-au cucerit în primul rînd trompe- 
tiștii : Ivo Preis în „Amintiri varșoviene", 
„Charmainc" sau „La 2 noaptea",. Jiri Jeli
nek, care a deschis concertul cu ,,Cîntăm 
blues" de Bauer, „Adunarea muzicanților din 
Sopot“ de Vlastimir Hala și, în sfîrșit, Richard 
Kubernat, excepțional solist în „Flori de ci
reș" au vădit o măiestrie instrumentală ieșită 
din comun și un dezvoltat simț al stilului mu

zicii de jazz, cu acea mișcare ritmică speci
fică, denumită în limbaj profesional muzical 
„swing" (nu confundați cu expresia similară 
din box !...) Acest „rumbato" (alt termen pen
tru același lucru !...) a fost de remarcat la ei, 
cu atît mai mult cu cît ceilalți suflători nu-1 
practică, ceea ce scade autenticitatea interpre
tărilor lor. Și, pentru că veni vorba de auten
ticitate vrem să spunem că, din acest punct de 
vedere, ne-au plăcut în primul rînd interpre
tarea muzicii cehe și repertoriul lui Gleen 
Miller (care se pare că i-a fost îndrumător lui 
Vlach). Cînd, de pildă, Milan Hladil cînta și 
fluera puțin pretențiosul fox „Mierloiul și 
cismarul“ de Bauer (pianistul orchestrei), in
terpretarea era cît se poate de corespunză
toare, cu acea moderație temperamentală spe
cifică și acea căldură necontestată pe care i-o 
dădea solistul. Dar cînd același solist era pus 
în fața cerințelor temperamentale ale piesei 
„Granada" nu mai realiza atmosfera dorită. 
Același lucru se poate spune despre „A rivi- 
derci Roma", în care nu avea căldura, interio
rizarea cerută ci era relativ exterior, sau despre 
„I love Paris" de Cole Porter, interpretat de 
cvartetul vocal. în general soliștii vocali ne-au 
prins mai puțin decît cei instrumentali. Iosef 
Posledny, percuționist, este un virtuos și un 
artist, Jiri Bauer, la pian, e discret dar mu
zical...

Unele clovnerii ale muzicienilor puteau 
lipsi. Păreau „făcute" și deci cu atît mai inu
tile. Ele nu se potriveau nici decenței cu care 
ne era înfățișată muzica și nici, credem, au
tenticului temperament artistic al instrumen
tiștilor. Pentru că sîntem de părere că, dincolo 
de lipsurile semnalate, ceea ce caracterizează 
arta orchestrei lui Karel Vlach este muzicalita
tea autentică și bunul gust.

Vlach nu uită niciodată că muzica de jazz 
e înainte de toate muzică, artă. El nu plătește 
tribut acelor cerințe de degradare a muzicii 
de jazz pe care le ridică nu amatorii, iubi
torii de jazz, ci cei pe care i-aș numi opor
tuniștii jazz-ului. Muzica pe care o pre
zintă este de bun gust și dacă cei 
care caută în jazz surse și justificări de 
epileptisme și cei care, cu tot atît de puțin dis- 
cernămînt, vînează ritnțuri „criminale", care 
ies în afara valsului și tangoului sau „glissan- 
do-uri" de trompetă spre a le „înfiera" au 
avut în aceste concerte decepții. Aceasta se 
datorește, cred, faptului că Vlach nu li se 
adresează lor ci celor care iubesc muzica fie 
ea „ușoară" fie ea „grea" (ce expresii stu
pide !) Și acestora le-a dat, fără îndoială, 
momente de autentică satisfacție artistică pen
tru care ei i-au fost recunoscători. Și dacă 
finalul spectacolului ar fi fost mai bine re
gizat (concertul sistează și încep apoi lungi 
prezentări nemuzicalizate de soliști) succesul 
ar fi fost cu mult mai mare.

C. TEODORIU

La invitația Comitetului pentru 
relațiile romîno-francdze al Socie
tății Științelor Medicale din R.P. 
Romînă cei șase medici francezi 
membri ai delegației foștilor com
batanți francezi care au partici
pat la festivitatea aniversării a 
40 de ani de la bătălia de la Mă- 
rășești, au făcut o vizită la So
cietatea Științelor Medicale din 
R.P.R.

Cu această ocazie a avut loc o 
întîlnire între medicii francezi și 
medicii romîni care au luat parte 
la bătălia de la Mărâșești.

Au fost de față acad. prof. dr. 
Marius Nasta, președintele Socie
tății Științelor Medicale din 
R.P.R., acad, prof. dr. C. ionescu- 
Mihăești, acad. prof. dr. Al. Ră- 
dulescu, prof. dr. I. T. Niculescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., prof. dr. I. Jianu, 
prof. dr. C. Daniel, prof. dr. E. 
Crăciun, dr. Victor Predescu. se
cretar general al Comitetului 
pentru relații romîno-franceze al 
Societății Științelor Medicale din 
R.P. Romină, col. dr. Șt. Nădejde, 
col. dr. M. Constantinescu 
meroși alți medici,

Intîmpinînd pe oaspeți, 
prof. dr. Marius Nasta a 
mat bucuria și satisfacția 
cilor romîni pentru ocazia ce le-a 
fost oferită, de a se întîlni cu me
dici francezi alături de care au 
participat la luptele de la Mă- 
rășești, cu 40 de ani în urmă.

Participanții la întilnire au pă
strat un moment de reculegere 
în memoria eroilor romini, fran
cezi și ruși căzuți pe cimpul de 
luptă de la Mărășești.

In numele grupului de medici 
francezi, profesorul V. Le Loriet 
a exprimat adînca emoție prile
juită de vizitarea locurilor de 
:are-i leagă numeroase amintiri 
lin primul război mondial.

Prof. dr. 1. Jianu a evocat a- 
nintiri din munca medicilor ro- 
•nîni și francezi în timpul bătăliei 
ie la Mărășești

Medicii francezi s-au întreținut 
:u medicii romîni, interesîndu-se 
le diferitele aspecte ale muncii 
sanitare din țara noastră.

Intîlnirea s-a desfășurat într-ș 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

și nu-

acad, 
expri- 
medi-

MOSCOVA 7 iulie 1957
O clipă de emoție: vocea ce a răsunat în pîlnia telefonului, am 

auzit-o de sute de ori pe discuri la radio, sau în sălile de cinema
tograf. Canțonetele napolitane și ariile lui Verdi au fost purtate 
prin lumea întreagă de Tito Schipa.

Acum celebrul cîntăreț italian se află la Moscova, Ia Festival, și 
mi-a făgăduit o întîlnire la conservatorul Ceaikovski.

Sala cea mare găzduiește concursul internațional de canto. 
Unele palide de emoție, altele degajate, sigure de ele, se pe
rindă prin fața juriului numeroase concurente. Clteodată, căicînd 
procedura stabilită, publicul aplaudă. Intr-una din pauze am stat 
de vorbă cu Tito Schipa. Lîngă noi se afla tînărul cîntăreț din R.P.R, 
Konya Ladislau. Văzîndu-1, Tito Schipa ne-a spus :

— Aveți un bariton magnific. Konya are o voce foarte frumoasă* 
Cred că vom mai avea ocazia să auzim de el.

— Ce credeți despre concurs în general ?
— Este foarte bun. S-au prezentat multe elemente dotate. în 

asemenea condiții este normal să fiu satisfăcut de funcția de pre
ședinte al juriului.

— Ce impresie v-a făcut Festivalul ?
— Admirabilă. Mă simt aici foarte bine. Și de altfel e firesc 

cînd te înconjoară atita tinerețe.
— Despre manifestările artistice ale Festivalului ce doriți să ne 

spuneți?
— Cîntecul îi apropie pe oameni. Cel care cîntă bine este un om 

fericit. Iar oamenii fericiți doresc întotdeauna pacea.
— Ne amintim că ați vizitat Romînia.
— într-adevăr. Prin 1939 am dat cîteva concerte Ia București. 

Sînteți un popor îneîntător...
O sonerie vestea reînceperea concursului. Pe bloc-notes-ul nos

tru, Tito Schipa a adresat cîteva cuvinte pline de afecțiune, tinere
tului romîn. Dar înainte de a încheia se cuvine o lămurire. Cine 
este baritonul Konya Ladislau? Tînărul acesta este student în 
anul II al Conservatorului din București și din 1953 cîntă în An
samblul C.C.S. Anul acesta a luat parte pentru prima oară la un 
concurs republican. Fiind remarcat, a fost trimis la Festival. 
Despre comportarea sa, aici la Moscova, a vorbit grăitor Tito 
Schipa.

Recepția oferită
de ambasadorul R. P. R.

MOSCOVA 9 — De la trimișii 
speciali Agerpres:

Mineri după amiază ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne la Moscova, Mi
hail Dalea, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei in cinstea 
delegației tineretului romin la 
cel de-al VI-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților.

La recepție au participat mem
bri ai Comitetului Internațional 
al Festivalului, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., ai Comitetului pentru

Relațiile culturale cu străinăta
tea, fruntași ai vieții artistice și 
culturale sovietice, precum și 
conducerea delegației romîne la 
Festival, laureați ai concursurilor 
artistice internaționale ale Festi
valului, sportivi romini fruntași 
ai Jocurilor internaționale prie
tenești ale tineretului, reprezen
tanți ai presei.

In cursul recepției ambasado
rul Mihail Dalea, Jacques Denis, 
secretar general al F.M.T.D., 
Virgil Trofin conducătorul dele
gației tineretului romin la Festi-

EDGARD OBERST

la Moscova
val și Zalujnii, secretar al C.C. 
al Comsomolului, au rostit toas
turi în cinstea succeselor repre
zentanților tineretului romîn, în 
cinstea prieteniei tineretului lu
mii, pentru tineretul sovietic, 
care a adus o mare contribuție 
la reușita Festivalului.

In timpul recepției 
tiști romîni, laureați ai i 
rilor Festivalului de la 
au prezentat lucrări de 
romînească și a altor popoare. 
Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

tineri ar- 
concursu- 
Moscova. 

: muzică

Apel către tineretul
1 • •

11
(Urmare din pag, l-a)

Dorim ca voi să vă alăturați cu toții acestei lupte 
— și nu numai să vă alăturați, dar să și pășiți in 
primele rinduri ale apărătorilor păcii, deoarece a- 
ceasta vă privește pe voi in primul rind : într-un 
nou război, asupra voastră vor cădea primele lovi
turi mortale, iar voi trebuie să trăiți mai mult in 
această lume. Lumea viitorului vă aparține !

Vorbiți cu delegații care se vor întoarce in cu- 
rind in țările lor și veți afla că toate popoarele 
sint cu adevărat unite.

Luptați ca tinerilor să li se pară nu numai cu 
neputință să se omoare unul pe altul, ci șl ca a-

ceasta să devină practic cu neputință pentru tot
deauna. Insistați asupra încetării imediate a expe
riențelor cu arma nucleară și mal departe asupra 
dezarmării generale. Uniți-vă în mod energic pentru 
apărarea păcii in țara voastră cu toată forța, curajul 
și entuziasmul tinereții.

Primejdia războiului și consecințele dezastruoase 
ale pregătirilor de război ne îndepărtează de stabi
lirea unei păci trainice in Întreaga lume. Luptați 
Împotriva acestor primejdii șl calamități. Căutați să 
obțineți această lume fericită ! Pacea înseamnă via
ță ! Fie ca pacea să fie trainică!

Apelul a fost semnat de:
James Endicott, vicepreședinte al 

Consiliului Mondial al Păcii (Ca
nada), Nikolai Tihonov, președin
tele Comitetului sovietic pentru a- 
părarea păcii; Dennis Pritt, pre
ședintele Comitetului englez pen
tru apărarea păcii; Ilya Ehren
burg, scriitor, vicepreședinte al 
Consiliului Mondial al Păcii ; Jac
ques Denis, secretar general al 
F.M.T.D. (Franța) ; Lucio Luz- 
zatto, fruntaș al vieții publice (Ita
lia) ; Nikolai, mitropolit de Kru- 
tița și Colomna ; Jorge Salamea 
Borda, scriitor (Columbia) ; Han 
Ser la, ministrul Invățămîntului

R.P.D. Coreeană; 
vicepreședinte al 
din Ceylon; 
membru al conducerii Frontului 
Național al Iordaniei; Vu, secretar 
al F.D.l.F. (țhina); Aleksei Sur
kov, scriitor (U.R.S.S.); Serjio Re- 
cabarren, fost ministru, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii (Chi
le) ; Anatoli Sofronov, scriitor 
(U.R.S.S.) ; Nazim Hlkmet, scrii
tor (Turcia) ; Husein Seidjan, 
membru al Consiliului Mondial al 
Păcii (Liban) ; Takahasi, fruntaș 
al vieții publice (Japonia) ; Mary 
Pritt, președinta Adunării Femei
lor din Anglia ; Beatrice Johnson, 
secretară a F.D.l.F.; Raj Kapoor,

Amarasimghan,
Consiliului Păcii 

lehia Hatnmudeh,

cineast (India) ; Nikolai Țițln, 4. 
cademician (U.R.S.S.) ; Aronski, 
fruntașă a vieții publice (Argen
tina) ; Serghei Obrazțov, artist al 
poporului fU.R.S.S.); Liubov Kos
modemianskaia, fruntașă a vieții 
publice (U.R.S.S.); Ingeborg Kus- 
ter, ziaristă (R. F. Germană), 
membră a Prezidiului Consiliului 
vest-german al luptătorilor pentru 
pace; E Mi-siao, scriitor (China); 
Mihail Kotov, membru al Consiliu
lui Mondial al Păcii, ziarist 
(U.R.S.S.) ; Aleksei Maresiev, erou 
al Uniunii Sovietice; Zinaida Ga
garina, vicepreședintă a Comitetu
lui fenfeilor sovietice.



O delegație a P. C. 
din Danemarca a (o>it 

la Moscova
’ MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 6 august 
a.c. a sosit la Moscova delegația 
Partidului Comunist din Dane
marca formată din A. Larsen, 
președintele Partidului Comunist 
din Danemarca, A. Ensen, vice
președinte al C.C. al P.C. din 
Danemarca, P. Tomsen, secreta
rul C.C. al P.C. din Danemarca, 
V. Brauer și E. Kruse, membri 
ai C.C. al P.C. din Danemarca, 
pentru a examina împreună cu 
C.C. al P.C.U.S. problemele care 
interesează cele două partide. 
Imediat după sosirea la Moscova 
delegația P.C. din Danemarca s-a 
întîlnit și a avut un schimb de 
păreri cu reprezentanți al C.C. al 
P.C.U.S.

Vizita delegației de partid și guvernamentale
a l'.R.S.S. in R. D. Germană

La Berlin
BERLIN 9 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția 
TASS în după-amiaza zilei de 8 
august delegația de partid și gu
vernamentală sovietică a depus o 
coroană de flori la monumentul 
socialiștilor germani de la cimiti
rul din Friedrichsfelde.

De la cimitirul din Friedrichs
felde, delegația de partid și gu
vernamentală a U.R.S.S. s-a în
dreptat spre Treptow-park, unde 
a avut loc ceremonia depunerii 
coroanei de flori la monumentul 
ostașilor sovietici căzuți în timpul 
războiului.

In seara zilei de 8 august de
legația de partid și guvernamen
tală sovietică împărțită în două 
grupe a început călătoria prin Re
publica Democrată Germană.

al C.C. al P.S.U.G. Deși ora era 
înaintată, numeroși cetățeni îi aș
teptau pe străzi pe oaspeții sovie
tici.

Tn piața Dimitrovplatz a avut 
loc un scurt miting.

La 9 august membrii delega
ției sovietice însoțiți de Walter 
Ulbricht, prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G., au vizitat mai întîi ex
poziția- agricolă situată la Mark- 
leeberg, o pitorească suburbie a 
orașului Leipzig.

Apoi membrii delegației au vl 
zitat uzina constructoare de ma- 
șini grele „Kirov“.

V. E. Semiciatlnii, membru al 
delegației de partid ți guverna
mentale a Uniunii Sovietice, se
cretar al C.C. al V.T.C.L., s-a în- 
tilnit la 9 august cu membri fi 
activiști ai organizației din regi-

unea Leipzig a Uniunii Tineretu- 
lui Liber German,

V. E. Semiciastnîi a vorbit pe 
larg despre cel de-al VI-lea Festi
val al Tineretului ți Studenților 
de la Moscova, ariitind că tinere
tul din diferite țări este ferm ho
tărît să împiedice deslănțuirea u- 
nui război atomic. în încheiere el 
a subliniat importanța educării 
tinerelului în spiritul marxism- 
leninismului.

In regiunile de nord
STRALSUND 9 (Agerpres). - 

TASS transmite: Un grup de 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S.,

compus din Anastas Mikolan, 
Piotr Kumîkin și alții, fac s că
lătorie prin regiunile din nordul 
Republicii Democrate Germane, 
împreună cu acest grup călăto- 

. rește și Otto Grotewohl.
Oaspeții sovietici au sosit la 9 

august cu un tren special In o- 
rașul Sassnitz, unde au vizitat 
un mare combinat de pește. După 
vizitarea combinatului a avut loc 
un miting la care Anastas 
Mikoian a rostit o cuvîntare.

Apoi, grupul de membri ai de
legației sovietice de partid și 
guvernamentale, a plecat cu auto
mobilele la Stralsund, unde au 
vizitat un șantier' naval.

Poporul ungar 
cinstește memoria 
soldaților romîni 
câzuți pentru eli
berarea ca

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite : Consiliul Mu
nicipal al orașului Debrețin a 
hotărit ridicarea unui monument 
în memoria soldaților romîni, 
care alături de sol-dații Armatei 
Sovietice au căzut în 1945 în 
luptele duse pentru eliberarea 
departamentului Hajdu-Bihar.

------•----- -

Cambodgia se proclamă 
țară neutră

Miting la Leipzig WHIk«4rM« Construirea socialismului in R. D. G.
♦ LilUrlvlll* servește reunificării Germaniei

BERLIN 9 (Agerpres). — TASS 
transmite cuvintarea rostită de W. 
Ulbricht, prim-seertar al C.C. al 
P.S.U.G. la ședința Camerei Po
pulare a R. D. Germane din 8 
august a. c.

W. Ulbricht a arătat că în Ca- 
N. S. Hrușciov, A. A. Gromîko, merâ vizita delegației de partid 
V. V. Grișin, V. E. Semiceastnîi ■ î‘ guvernamentale a U. R. S. S. a 
și G. M. Pușkin. împreună cu ei fost salutată ca un eveniment de 
a sosit W. Ulbricht, prim-secretar uriașă însemnătate politică. Im-

LEIPZIG 9 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, la 8 august, seara tîrziu, a 
sosit la Leipzig grupul de mem
bri ai delegației de partid și gu
vernamentale sovietice alcătuit din

15 tineri americani vor vizita R. P. Chineză
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

Corespondentul la Moscova al 
agenției United Press, Henry 
Shapiro, anunță că, în ciuda in
terzicerii călătoriilor americani
lor în această țară de către de
partamentul de stat al S.U.A., la 
invitația delegației din R. P. Chi
neză la Festival, cel puțin 15 
membri al delegației S.U.A. la 
Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Moscova vor 
face o vizită în R. P. Chineză. 
Corespondentul arată că în R.P. 
Chineză au fost invitați 15 tineri 
americani, dar peste 50 și-au ex-

primat dorința de a vizita R. P 
Chineză.

Un purtător de cuvînt al am
basadei S.U.A. din Moscova a 
declarat că în cazul cînd membri ai 
delegației americane la Festival 
se vor interesa la ambasadă de 
problemele legate de acceptarea 
invitației delegației R. P. Chine
ze, li se va spune că vizitarea 
R. P. Chineze constituie o violare 
a legilor americane cu privire la 
pașapoarte și că 
de Stat al S.U.A. 
șurile ce urmează

Departamentul 
va hotărî mă- 
a fi luatț.

Jocurile sportive 
prietenești
de la Moscova

portanta ședinței de astăzi a Ca
merei Populare, a spus el, constă 
în faptul că ea indică calea spre 
renașterea națională a Germaniei 
ca stat iubitor dc pace și demo
cratic.

W. Ulbricht a vorbit apoi des
pre situația din Republica Demo
crată Germană subliniind că tn 
R. D. Germană se construiește cu 
succes socialismul.

Walter Ulbricht a criticat poli
tica periculoasă a cercurilor gu
vernante ale Republicii Federale 
Germane care au legat R. F. Ger
mană de N.A.T.O. și o antrenează 
pe calea războiului.

Ulbricht a expus din nou planul 
de creare a Confederației celor 
două state germane — propus de 
guvernul R. D. Germane. Expri- 
mîndu-și părerea că asupra unei 
astfel de Confederații s-ar putea 
ajunge la un acord după alegerile 
din Germania occidentală, dacă 
acolo va fi creat un guvern nou, 
W. Ulbricht s-a pronunțat pentru

slăbirea încordării în Germania 
și în Europa, pentru retragerea 
Germaniei occidentale din N.A.T.O. 
(în acest caz și R. D. Germană 
s-ar retrage din Tratatul de la 
Varșovia), pentru asigurarea secu
rității Germaniei în cadrul securi
tății colective în Europa.

W. Ulbricht a subliniat necesita
tea unității de acțiune a clasei 
muncitoare din întreaga Germa
nie. Interesele vitale ale clasei 
muncitoare și ale poporului, a 
spus Ulbricht, cer relații noi între 
P.S.U.G., P.S.D.G. și P.C. din 
Germania.

In încheiere Ulbricht a arătat 
că construirea socialismului în 
R. D. Germană servește reunifi
cării Germanie! deoarece socialis
mul înseamnă o pace trainică pe 
baza dominației poporului. Sîntem 
convinși, a spus el, că populația 
muncitoare din întreaga Germanie 
sub conducerea clasei muncitoare, 
va păși pe singura cale care duce 
spre un viitor fericit — calea so
cialismului.

PNOM-PENH 9 (Agerpres).— 
China Nouă transmite: La 7 au
gust, Adunarea Națională a 
Cambodgiei a hotărît ca rezolu
ția cu privire la politica de neu
tralitate a Cambodgiei, adoptată 
la cel de-al 4-lea Congres Na
țional care a avut loc la Sang- 
kum la începutul anului acesta 
să capete putere de lege.

-----
3.366.000.000 

dolari din buzunarul 
contribuabilului american

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
După cum relatează agențiile 
americane de presă, după două 
zile de ședințe agitate, comisia 
mixtă a Camerei reprezentanților 
și Senatului american au aprobat 
proiectul de lege privitor la aju
torul pentru străinătate prevăzînd 
în acest scop alocarea sumei de 
3.366.000.000 de dolari. Această 
sumă este cu 498.410.000 dolari 
inferioară celei cerută de pre
ședintele Eisenhower.

Din această sumă 1.600.000.000 
dolari sînt destinați ajutorului 
militar și 750.000.000 dolari pen
tru „sprijinirea apărării" unor 

de
tru „sprijinirea apărării'* 
aliați ai S.U.A. ca Vietnamul 
sud, Coreea de sud, precum 
pentru Cian Kai-și.

MOSCOVA 9 (Prin telefon de 
Ia trimisul „Agerpres").

CANOTAJ
In penultima zi a Jocurilor 

sportive internaționale prietenești, 
atenția spectatorilor moscoviți a 
fost îndreptată spre ultimele fi
nale ale probelor de canotaj care 
s-au desfășurat pe lacul Himki.

Comportindu-se peste așteptări, 
tînărul nostru sportiv A. Vernescu 
a cucerit medalia de argint in 
cursa de caiac simplu fiind între
cut la mare luptă de canotorul 
sovietic, Naumov, cronometrat în 
2’03”2/10. Vernescu a realizat 
2,03"4/10.

Campionul olimpic Rotman nu 
a putut termina învingător în 
cursa de canoe simplu, (viteza). 
El a fost depășit de sportivii 
sovietici Buharin, cîștigător cu 
timpul de 4’44”8/10 și Ju- 
kovski cu 4'49”6/10. Rotman 
a obținut medalia de bronz, 
ocupînd locul 3 cu 4’51”4/10. 
Al doilea reprezentant al nostru 
la această probă Tarara s-a cla
sat pe locul 6 In 5’07”8/10. Spor
tivii maghiari Weber-N'agy au 
cîștigat victoria în cursa de ca- 
iac-dublu iar Demențieva-Ba- 
saeva (U.R.S.S.) medaliile de aur 
în proba de dublu fete (caiac).

HALTERE, SCRIMA
Vineri au luat sfîrșit de ase

menea competițiile de haltere șl 
scrimă. La proba individuală de 
sabie cel mai bun s-a dovedit ma
ghiarul Mendeleny. Trăgătorul 
romîn Istrate s-a clasat pe locul 7.

Halterofilii sovietici Vladimir 
Turukin și Novikov au dominat 
ultimele întreceri cîștigînd cu u- 
șurință primul loc la categoriile 
semigrea și respectiv grea. Cam
pionul romin la categoria „grea" 
Silviu Cazan a ocupat locul 4 rea- 
Uzi nd 417,5 kg. Novikov a obți
nut la totalul celor 3 stiluri 
470 kg.

BASCHET i
Jucînd excelent în cadrul tur

neului de baschet echipa R.P. Un

gare a realizat o admirabilă per
formanță clasîndu-se pe locul 
întîi înaintea echipelor U R S S. 
și R.P. Bulgariei, principalele fa. 
vorite. Echipa R.P.R. jucind do 
multe ori sub valoarea ei nor. 
mala s-a clasat pe locul 5. La 
feminin echipa U.R.S.S. a cîștigat 
cu siguranță primul loc fnvingînd 
formații de certă valoare ca R. 
Cehoslovacă, R.P. Bulgaria si 
R.P. Chineză. Baschetbalistele 
noastre comportîndu-se inegal pe 
parcursul competiției au ocupat 
locul 8.

FOTBAL
Vineri s-a disputat șl jocul de 

fotbal R. Cehoslovacă—R.D. Ger
mană pentru desemnarea echipei 
care va ocupa locul 3. Cîștigînd 
meciul cu 3—2 (1—1) jucătorii 
cehoslovaci au cucerit medaliile 
de bronz.

Jocurile sportive internaționale 
prietenești de la Mospova se În
cheie astăzi printr-o grandioasă 
demonstrație sportivă care va 
avea loc pe stadionul central 
„Lenin“. Conform programului 
cu această ocazie va avea loc și 
meciul final al competiției de 
fotbal între rerezentativele 
U.R.S.S. și R.P. Ungare.

VOLEI
La capătul unei lupte de o rară 

spectaculozitate echipa masculină 
de volei a U.R.S.S. a întrecut în 
meciul decisiv formația R. Ceho
slovace cu 3—2. In urma acestei 
victorii echipa sovietică a ocupat 
primul loc fiind urmată de R. 
Cehoslovacă, R.P. Romînă, R. P. 
Polonă, R.P. Bulgaria etc. In ul
timul său meci al turneului echipa 
R.P.R. a întrecut cu 3—1 îorma- 
ția R.P. Polone.

Compeîiția feminină de volei a 
revenit echipei U.R.S.S., care în 
ultimul meci a dispus cu 3—1 de 
selecționata R.P.R. în clasamen
tul final echipa noastră a ocupat 
locul 4.

O TT1 A n • Răsculații continuă să reziste
V111 d 11 * atacului invadatorilor englezi

OPERAȚIUNILE MILITARE
încheierea tratativelor 

iugoslavo- vietnameze
BELGRAD 9 (Agerpres). — au avut loc tratative asupra re- 

După cum transmite Tanjug la lațiilor dintre Iugoslavia și R.D. 
~ ' ..................... Vietnam. A avut loc de aseme

nea un schimb de păreri asupra 
principalelor probleme interna
ționale și asupra problemei dez
voltării socialismului în lumea în
treagă.

Tratativele, care s-au desfășurat 
tntr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, au confirmat năzuin
ța comună de a întări colabora
rea reciprocă și totodată o mare 
similitudine în aprecierea situa
ției internaționale actuale.

Cu prilejul examinării situației 
specifice în care se află Repu
blica Democrată Vietnam după 
conferința de la Geneva, preșe
dintele R.P.F. Iugoslavia a ex
primat înțelegerea deplină și spri
jinul multilateral față de năzuin
țele justificate ale poporului viet
namez în ce privește unificarea 
prin metode pașnice și democra
tice.

Președintele Ho Și Min l-a in
vitat pe președintele Iosip Broz 
Tito să viziteze Republica Demo
crată Vietnam. Președintele Tito 
a acceptat cu satisfacție această 
invitație.

BELGRAD 9 (Agerpres). 
După cum transmite Tanju. 
Belgrad s-a dat publicității co
municatul oficial cu privire la 
tratativele desfășurate între I. B. 
Tito, președintele R.P.F. Iugosla
via și Ho Și Min, președintele 
R. D. Vietnam. In comunicat se 
spune că în timpul vizitei lui Ho 
Și Min în Iugoslavia. între oa
menii de stat ai celor două țări

Val de terorism provocat 
de minori la New York

NEW YORK 9 (Agerpres). — După cum s-a mai anunfaț tn 
ultimele citeva sile s-a semnalat un val de acte de violență fi de 
terorism în orașul New York săvîrțite de tineri în cea mai mare 
parte sub 20 de ani. Ziarul „Daily Telegraph" relatează că șeful 
poliției newyorkeze, Kennedy, a ordonat celor 23.000 de polițiști 
de sub ordinele sale să fie in stare de alarmă. Intr-o singură zi 
patru persoane au fost ucise de răufăcători minori iar alte citeva 
au fost rănite în cursul unui schimb de focuri între bande de 
tineri. Kennedy a dat ordin polițiștilor să „oprească, percheziția- 
neze și să împrăștie orice grup 
s-ar părea suspecți".

In ciuda acestor măsuri ex
cepționale de precauție, chiar 
în ziua în care a fost pus în 
aplicare acest ordin, în cartie
rul Bronx din New York un 
tînăr, George Marshall, în 
vîrstă de 18 ani a fost ucis în 
stradă de alți trei minori.

de tineri sub 20 de ani care li

Tn cartierul Brooklin două 
persoane au fost împușcate 
de către un grup de 15—20 de 
tineri care 
unei străzi 
revolverele 
distreze.

stăteau la colțul 
și care trăgeau cu 

pentru ca să se

v
TIRANA 9 (Agerpn.). — ATA 

transmite : La 9 august a sosit la 
Tirana președintele R. D. Viet
nam, Ho Și Min, care va face o 
vizită de prietenie în R. P. Alba
nia.'

f LONDRA

îl

_______ 9 (Agerpres). — Englezii continuă operațiile mi
litare împotriva Omanului. După cum anunță agenția United 
Press, torțele britanice și trupele sultanului din Maskat care au 
invadat Omanul, înaintează in trei coloane spre capitala Oma
nului, Nizwa. Telegramele de presă relatează că in dimineața 
de 8 august trupele invadatoare s-au ciocnit pentru prima oară 
cu răsculații tn apropierea localității Rada, care a fost ocupată 
de englezi. Campania împotriva răsculaților este însă departe 
de a se desfășura cu rapiditatea pe care ar dori-o englezii. La 
cartierul general britanic de la Bahrein s-a anunțat că toate 
drumurile spre Nizwa sint minate și că răsculații mai dispun 
de mari cantități de mine. Minarea drumurilor este deosebit de 
primejdioasă pentru englezi care sînt obligați să parcurgă dis
tanța pină la Nizwa în automobile ușoare sau pe cămile.

Pe de altă parte postul de radio Cairo, citat de o telegramă 
a agenției France Presse, relatează că SOLDAȚI Al SULTANU
LUI DIN MASKAT S-AR FI RĂSCULAT ȘI REFUZA SA EXE
CUTE ORDINUL DE A PLECA PE FRONT. Mișcarea de in
surecție a luat naștere în regiunile Șarika Baid Maskat și Raz 
Keima și s-ar extinde — potrivit sursei citate — și în celelalte 
părți ale teritoriului sultanatului.

WASHINGTON 9 (Agerpres).— 
La 8 august Lincoln White, pur
tător de cuvînt al Casei Albe, a 
declarat că Statele Unite nu au 
răspuns încă la scrisoarea Ima
mului din Oman cerînd președin
telui Eisenhower să intervină în 
chestiunea agresiunii, britanice 
împotriva triburilor arabe din 
Oman. Departamentul de Stat a 
anunțat că scrisoarea Imamului 
„se află încă în studiu".

Tergiversarea de către Departa
mentul de Stat a acestei chestiuni 
este semnificativă dacă se ține 
seama că între timp forțele brita
nice au lansat o violentă ofensivă 
terestră și aeriană împotriva tri
burilor slab înarmate din Oman.

Ședința Comitetului 
Politic al Ligii țărilor 

arabe

Excepționala performanță a
Cu prilejul unul concurs ami

cal între atlețil din Moscova și 
cei din R.D. Germană care a avut 
loc Ia 9 august la Moscova, cu
noscutul atlet sovietic lgor Kaș- 
karov a obținut la proba de sări
tură in înălțime excepționala per
formanță de 2.14 m. Rezultatul 
lui Kașkarov reprezintă cea de 
a doua performanță mondială din

Iul Kațkarov
actualul sezon și a treia din toate 
timpurile. Primele două perfor
manțe mondiale aparțin lui Ste
panov (U.R.S.S.) cu 2,18 m. șl 
Dumas (S.U.A.) cu 2,15 m.; atle
tul sovietic a trecut din prima 
Încercare ștacheta înălțată succe
siv la 2 m. 2,03 m., 2,06 m„ 2.10 
m., și apoi 2,14 m.

Sprijinirea salariaților care urinează 
să-și complecteze studiile

Agresorii dau dovadă de o cruzime groaznică
CAIRO 9 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. a transmis interviul acordat 
de Imamul Omanului, Galeb Ben 
Aii, care răspunzînd la o întrebare 
despre actuala situație din Oman 
a declarat că forțele naționale țin 
în loc pe agresor și sînt ferm ho- 
tărîte să nu înceteze lupta pînă 
cînd nu vor obține libertate și in
dependență deplină. Imamul Ga
leb a declarat că agresorii dau 
dovadă de o cruzime groaznică. 
Ei ucid bătrîni, , femei ți copii.

Ei comit atrocități împotriva 
populației, distrug orașe pașnice 
și locuințe.

Imamul Galeb a declarat în 
continuare: „In lupta cruntă pe 
care o ducem împotriva forțelor 
imperialiste care ne depășesc ca 
număr și ca armament, avem ne
voie de ajutor sub toate aspectele. 
Avem de asemenea nevoie de spri
jinul arabilor și al tuturor popoare
lor lumii care apără libertatea, 
dreptatea și pacea".

CAIRO 9 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 8 august a avut 
loc la Cairo o ședință a Comite
tului politic al Ligii țărilor arabe 
convocată pentru a discuta situa
ția din Oman. Reprezentanții ță
rilor arabe au făcut schimb de 
păreri cu privire la transmiterea 
problemei privind agresiunea im
perialistă împotriva Omanului 
la Consiliul de Securitate al 
O.N.U.

Germania occidentală
A. • “

în preajma alegerilor
Cercurile conducătoare 

ale partidului creștin-de- 
mocrat sint emoționate șt 
enervate. Foile calenda
rului cad una după alta, 
apropiind cu fiecare clipă 
pricina îngrijorării condu
cătorilor de la Bonn: ale
gerile. Mai sint numai 5 
săptămîni pînă la aceste 
buclucașe alegeri aducă
toare de migrene. Dacă a- 
legerile de acum patru 
ani n-au dat guvernanților 
de la Bonn mare bătaie 
de cap întrucît „politica 
de forță** era la modă, în- 
trucit banii americani bă
gați cu nemiluita in eco
nomia germană fluturau 
o poleială de prosperitute 
în stare să ia voturile cre
dulilor, prezentarea în 
fața urnelor în 1957 ridi
că mari semne de între
bare.

Ca reprezentant al celei 
mai de dreapta aripi a 
creștin-democraților, can
celarul Adenauer a învă
țat bine lecția dată de a- 
mericani : poziție de for
ță, reunificarea Germaniei 
cu sila, reinarmarea ei pina 
în dinți, inclusiv „drăgu
ța jucărie H" și îngloda- 
rea Germaniei in liirtoa- 
pele fără fund și fără vii
tor ale. Pactului Atlantic. 
Cele patru cărți cu care 
au intrat în joc creșlin- 
democrații, prezintă deza
vantajul că sint foarte bi
ne cunoscute și lipsite de 
cartea de atu : politica 
de coexistență. Neliniștea 
„cancelarului atomic" cum 
îl numește presa occiden
tală pe Adenauer e

cu atît mai mare cu cît 
acest atu se află în mina 
principalului partid de o- 
poziție, în mina social- 
democraților. In numeroa
sele declarații făcute de 
fruntașii sociali democrați 
s-a afirmat că partidul lor 
e pentru coexistență, pen
tru prioritatea tratativelor 
în elucidarea problemelor 
litigioase, pentru încetarea 
înarmărilor, pentru folo
sirea energiei atomice în 
scopuri pașnice. Cu toate 
că programul social-demo
crat prevede menținerea 
Germaniei în N.A.T.O. ți 
în alte alianțe occidentale, 
cu toate că se pot face 
multe rezerve în legătură 
cu acest program, faptul 
că social-democrații se ri
dic^ împotriva reinarmării 
ți prevăd tratativele ca 
mijloc principal de regle
mentare a litigiilor, crea- 
ză popularitate. De a- 
ceea cercurile revanșarde 
au pricină de nemulțu
mire. Atitudinea lor ar
hicunoscută ți la care nu 
renunță, bazată pe politi
ca de forță, militarism ți 
armament atomic, nu este 
de loc populară, în timp 
ce programul social-demo
crat și al unor partide mai 
mici e ispititor tocmai 
pentru că promite pace, 
perspectiva unificării Ger
maniei pe cale pașnică, 
(ușurarea de povara 
înarmărilor. Rămîne însă 
de văzut dacă acest pro
gram va fi adus la înde
plinire).

„Cancelarul atomic" 
vrea deci puterea in con-

tinuare. Spunînd printre 
dinți vorbele Lăpușneanu- 
lui „dacă voi nu mă vreți, 
eu vă vreau", Adenauer 
îți ia anumite măsuri. In 
primul rînd, încetinirea 
ritmului vieții politice. în 
afara discursurilor electo
rale, pigmentate cu insul? 
te ți calomnii la adresa 
statelor socialiste, Ade
nauer manevrează în culi
se. Mai întîi pe plan ex
tern. Un rezultat favora
bil sau o atmosferă pri
elnică la Londra l-ar fi 
supărat grozav pe „cance
larul atomic". Un vînt 
bun de la Londra ar duce 
în postul puterii pe so
cial-democrați sau l-ar 
sili să-și calce pe inimă. 
Noroc că puterile occi
dentale i-au sărit în aju
tor ți mai ales Dulles.

(De altfel d. Dulles îi mai 
dă un ajutor lui Adenauer 
luptînd să obțină de la 
Congres restituirea unor 
bunuri germane sechestra
te în timpul războiului). 
Și ca nu cumva să aibă 
surprize, puterile occiden
tale tergiversează tratati
vele la Londra, aducînd 
printre alte bețe în roate 
și legarea dezarmării de 
unificarea Germaniei. A- 
ceasta pare a fi contriltu’ 
ția uliaților la crearea u- 
nei acalmii politice care 
să nu-l silească pe Ade
nauer la luări de poziții 
ce ar încurca ploile.

Dl. Adenauer face o 
pauză ți în ce privește 
piața comună cu toate că 
aceasta a fost calul de bă
taie al cancelarului.

Intrucîv căruța eu poa
mele acre ale pieții 
comune scîrțîie, Adenauer 
preferă să tacă ți să nu 
acționeze de teama com
plicațiilor.

O altă manevră da ul
tima oră a fost făcută in 
legătură cu tratativele so- 
vieto-germane de la Mos
cova.

Pe plan intern Ade
nauer ți-a luat de aseme
nea măsuri. Calculele spe
cialiștilor spun că șansele 
în alegeri ale Uniunii Cre- 
țtin-Democrate ți ale Par
tidului Social • Democrat 
sînt sensibil egale, balan
ța atîrnînd ceva mai mult 
către social-democrați. In 
această situație crețtin-de- 
mocrații au pornit după 
clientelă politică. Mai în
tîi Bundestagul a dat ci
teva decrete. Unul per
mite purtarea 
corații naziste, 
atrage mulțumiri 
din partea unei 
de „năpăstuiți" 
de toate gradele ți contin
gentele. Alte două decre
te legiferează concentra
rea capitalului bancar 
(constituirea unui imens 
cartel cu nevinovatul nu
me de banca federală ger
mană ) ți a celui indus
trial (imediat după răz
boi a existat o lege anti
trust ale cărei efecte sînt 
acum îndulcite pînă a- 
proape de anulare). Pen
tru cercurile militariste 
Adenauer a pregătit de a- 
semenea o surpriză. Bun
destagul a respins un pro
iect social-democrat care

</e de- 
Aceasta 

ți voturi 
categorii 
hitlerițti

cerea introducerea în con
stituție a unui articol care 
să prevadă permisiunea 
folosirii energiei atomice 
numai în scopuri pașnice. 
Paralel cu această respin
gere s-a născut o nouă 
ciupercă parlamentară în
sărcinată cu elaborarea 
unei zise „legi provizorii 
pentru energia atomică" ți 
care n-are alt rost decît 
pregătirea terenului pen
tru fabricarea de arma
ment atomic. După cum 
se vede, pentru fiecare ca
tegorie de clienți politici, 
cite un avans înainte de 
alegeri. Și cum industria
șii sînt oameni subțiri ți 
cunosc regulile jocului, au 
ți vărsat la fondul elec
toral al Partidului Creștin- 
Democrat suma de 60 mi
lioane, adică salariul pe 
o lună a 120.000 munci
tori cu înaltă calificare.

Amploarea pe care o 
ere ajutorul dat de in
dustriași poate fi compa
rată după ziarul englez 
„Tribune** numai cu acel 
Srimit la timpul său de 

itler.
Dar „Cancelarul atomic" 

nu e mulțumit numai cu 
atîta deoarece șansele re
alegerii sale sînt mult mai 
mici ca în trecut. Pentru 
foarte mulți germani a de
venit clar că drumul pe 
care-i atrage Adenauer nu 
duce la reunificarea paș
nică a Germaniei, la pace 
și progres, ci la război, la 
politică agresivă, la mili
tarism. Aci — roadele u- 
nei astfel de politici au 
mai fost gustate odată de 
poporul german ți i s-au 
strepezit dinții. Tragedia 
cumplită a celui de-al doi
lea război mondial i-au 
făcut pe germani mai cir-

eumspecți. Ei nu mai vor 
nici militarism, nici be- 
licism, nici înarmare. Vor 
unificarea țării lor pe 
cale pașnică. De aceea 
sorții izbînzii înclină că
tre opoziție. Iar opoziția 
social-democrată știind a- 
ceasta atacă vehement 
principiile politice ale 
creștin-democraților ți 
demască păcatele acestei 
politici. Ei demască pe
riculoasa lozincă de cla
să „prin militarism, spre 
reunificare**, dezvăluie 
dedesubturile unei poli
tici îndreptate împotriva 
intereselor 
man. Din 
cercurile 
erate sînt 
se. Ca să r __ r____
ministrul de interne vest- 
german, Schroder, s-a 
stropșit către opoziție. Vi
forosul ministru a anun
țat că nu va mai tolera 
multă vreme atacurile îm
potriva politicii de remi- 
litarizare. Schroder a lă
sat să se înțeleagă : Cine 
va vota contra, va fi luat 
pe sus de poliție. — Trea
ba asta o și face deocam
dată în centrele muncito
rești unde poliția „ține pe 
muncitori tot timpul sub 
un control sever". „Cance
larul atomic" n-are nici 
măcar răbdarea să treacă 
alegerile că să arate ce 
viitor îi așteaptă pe cei 
ce i se opun.

în sfîrțit rămîne ca ziua 
alegerilor să dovedească 
trăinicia pronosticurilor. 
Șansele coexistenței ți 
dorința de pace a poporu
lui german vor destrăma 
fără îndoială urzelile 
cercurilor reacționare ți 
revanșarde de la Bonn.

, AL. GIRNEAȚA

★
CAIRO 9 (Agerpres). — TASS 

transmite: Corespondentul din 
Washington al ziarului „Al Gum- 
huria" anunță că Statele Unite se 
străduiesc să nu admită discutarea 
în Consiliul de Securitate a pro
blemei evenimentelor din Oman, 
pe care vor s-o ridice țările arabe. 
Corespondentul scrie că cercurile 
tuvemante americane se tem că 

iscutarea problemei agresiunii 
imperialiste din Oman va intensi
fica starea de spirit antiocciden- 
tală în lumea întreagă.

------•------

poporului ger- 
această pricină 

creștin - demo- 
iritate, nervoa
se liniștească

STOKHOLM. La 8 august s-a 
deschis la Stokholm cea de-a 30-a 
sesiune a Institutului internațio
nal de statistică. La lucrările sale 
iau parte aproximativ 600 de 
specialiști în domeniul statisticii 
din 50 de țări. La sesiune parti
cipă de asemenea Mihail Leven
te, director general al Direcției 
Centrale de Statistică din R.P.R.

TOKIO. La 8 august în cadrul 
ședinței de pregătire a Conferin
ței internaționale pentru interzi
cerea armei nucleare, au avut 
loc întîlniri ale fruntașilor mișcă
rii pentru pace, reprezentanților 
grupurilor religioase, precum și 
ale oamenilor de știință fizicieni 
și juriști.

PEKIN. La 9 august, cu prile
jui împlinirii a 12 ani de la bom
bardamentul atomic american a- 
supra orașului Nagasaki, a avut 
loc în acest oraș tradiționala ce
remonie comemorativă. La cere
monie au participat 2.000 de ce
tățeni.

NEW YORK. Problema discri
minării rasiale în Uniunea sud- 
africană provocată de politica gu
vernului sudafrican, care figura 
pe ordinea de zi a sesiunilor 
precedente ale Adunării Genera
le O.N.U. va fi din nou înscrisă 
pe ordinea de zi a sesiunii care 
urmează să se deschidă la 17 
septembrie.

CAPETOWN. în Uniunea sud- 
africană epidemia de gripă face 
ravagii. Agenția United Press re
latează că aproape toate fabricile 
din provincia Capului și-au micșo
rat capacitatea de lucru din cauza 
numărului mare de muncitori 
care, s-au contaminat de această 
boală.
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Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romine a 
aprobat printr-o hotărire o se
rie de măsuri pentru sprijini
rea salariaților care urmează 
să-și complecteze studiile medii 
și superioare, prin invățămintul 
seral și fără frecvență, pentru a 
obține calificarea necesară func
țiilor pe care le dețin,

Hotărirea prevede, Intre altele, 
că începind cu anul școlar 1957/ 
1958, se înființează școli mun
citorești cu durata de trei ani, 
avind cursuri serale și fără frec
vență, în care sint admiși sala- 
riați absolvenți ai școlilor ele
mentare de 7 ani, propuși de uni
tățile in care lucrează și cu re
comandarea ministerelor, insti
tuțiilor centrale sau comitetelor

executive ale sfaturilor populare 
regionale.

Aceste școli au ca scop să dea 
o pregătire echivalentă cu școa
la de cultură generală.

Potrivit Hotăririi, pentru com- 
plectarea studiilor superioare se 
va dezvolta rețeaua învățământu
lui fără frecvență creindu-se sec
ții noi la facultățile și pentru 
specialitățile solicitate și înfiin- 
țîndu-se cercuri de studii in 1c- 
calitățile unde nu sînt unități de 
Invățămînt superior și in special 
in centrele muncitorești.

Hotărirea stabilește înlesnirile 
— consultații, concedii pentru 
studii și examene etc. — ce se 
vor acorda salariaților care trec 
cu regularitate examenele și ișl 
Îndeplinesc In bune ccndițiunl 
sarcinile profesionale.

Recepție în cinstea delegației 
foștilor combatanți francezi

Vineri seara Comitetul pentru 
organizarea aniversării a 40 de 
ani de la bătălia de la Mără- 
șești a oferit o recepție în cinstea 
delegației foștilor combatanți 
francezi de pe frontul de la Mă- 
rășești, care se află în țara noas
tră.

Au luat parte membrii delega
ției foștilor combatanți francezi 
în frunte cu generalul de corp 
de armată în retragere Victor Pe
tin.

Au participat Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, general colonel Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor Ar
mate, I. Gh. Maurer, ministrul 
Afacerilor Externe, general de 
armată în rezervă C. Vasiliu Răș- 
canu, președintele Comitetului 
pentru organizarea aniversării a

40 de ani de la bătălia de la 
Mărășești și membrii comitetu
lui. Al. Lăzăreanu. adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, M. 
Bălănescu, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al R. P. 
Romine la Paris. Al. Buican și 
O. Livezeanu, vicepreședinți ai 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinălatea, foști 
combatanți ai primului război 
mondial, generali și ofițeri activi 
și de rezervă, personalități ale 
vieții culturale și artistice, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști.

Au luat parte Jean Deciry, în
sărcinat cu afaceri ad interim al 
Franței la București, șefii unof 
misiuni diplomatice acreditați In 
R. P. Romînă. atașați militari și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Popor
(Urmare din pag. 1-a) 

și stîrnind aplauzele unei săli 
rafinate.

Astăzi arta noastră, înghesui
tă cîndva în unghere de către 
înfumuratele curente occiden
tale, pusă sub obroc de burghe
zia noastră și de estetizanții 
care nu priveau decît în gră
dinile apusene, jumulită și îm
podobită cu pene străine de 
rafinații de pe malul Dîmbovi
ței, a fost scoasă azi în lume. 
Chiotele flăcăilor noștri ridică 
de pe scaun scoțieni blazați,

artist
francezi expansivi, germani cu 
ștaif. Unde se prezintă, arta 
romîneasca primește aplauze yi 
e răsfățată. îmi vine să cred că 
e destul să ieșim în lume ca să 
luăm premii, flori, aplauze, să 
ne admire mapamondul la te
leviziune. Mi-e teamă să nu 
devin fudul. Dar tot eu mi-am 
zis:

— Mîndria pentru meritele 
poporului tău nu e dăunătoare. 
Nu e rău să fii mîndru cînd 
aparții unui popor artist, nu 
vatămi nimănui.

Loto Central
La tragerea excepțională Loto

Central din seara zilei de 9 
august 1957, au fost extrase din 
urnă următoarele 9 numere :
61 13 74 53 8 12 48 79 54 

La a doua extragere din urnă

pentru premii suplimentare tn 
bani, au ieșit următoarele 3 nu
mere :

12 40 36
Fondul general de premii pe

țară este de 3.488.252 lei j

—M


