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Proleïarï Siri foaïe girile, iinițl-vâ ! Un nou triumf al științei sovietice:

lansarea celui de al Ill-lea
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

satelit artificial sovietic
Anul XIV, Seria Il-a Nr. 2803 4 PAGINI — 20 BANI Vineri 16 mai 1958 al _Pâmintului
PLECAREA
delegației de partid 
și guvernamentale

l

R. P. P o 1 o n e

Pe aeroportul Băneasa, înainte de plecare
Foto: AGERPRES
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1.527 kg
Altitudinea maximă a orbitei — 1.880 km
Greutatea satelitului

Comunicatul acjențîeâ T. A. S. S.
MOSCOVA 15 (Agerpres). — IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL' ANULUI 

GEOFIZIC INTERNAȚIONAL, LA 15 MAI 1958 A FOST LANSAT IN UNIUNEA 
SOVIETICA AL TREILEA SATELIT ARTIFICIAL SOVIETIC AL PAMÎNTULUI.

Scopul lansării satelitului artificial este efectuarea cercetărilor științifice în păturile 
superioare ule atmosferei și în spațiul cosmic.

Satelitul a fost lansat pe o orbită avînd o înclinare față de planul Ecuatorului do 
65 grade.

POTRIVIT DATELOR INIȚIALE ALTITUDINEA MAXIMA A ORBITEI DEA
SUPRA PAMÎNTULUI ESTE DE 1.880 KM, iar perioada de rotație a satelitului 
in jurul pămîntului — de 106 minute.

Nebănuite perspective 
de dezvoltare

Joi dimineața membrii delega
ției Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și a guvernului Republi
cii Populare Polone, tovarășii 
Wladyslaw Gomulka, Josef Cy- 
rankiewicz, Edward Ochab, Fe
liks Pisula, Tadeusz Kropczinski 
precum și persoanele oficiale care 
i-au însoțit — Maria Wiernn, 
Josef Czesak, Jerzy Grudzinski, 
care ne-au vizitat țara la invita
ția Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și a 
guvernului Republicii Populare 
Romîne, au părăsit țara îndrep- 
tîndu-se spre

O mare t

Polone și R. P. Ro-ale R. P. 
mine.

Membrii 
de stat a 
conduși la 
Gheorghe _ .
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Bonta, Ni'colce 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constan
tin Pîrvulescu, Dumitru 
Leonte Răutu, general 
Leontin Sălăjan, Ștefan 
Janoș Fazekaș, Vladimir 
ghiu, Anton Moisescu,

delegației de partid și 
R. P. Polone au fost 
plecare de tovarășii 
Ghcorghiu-Dcj, Chivu

Coliu. 
colonel 
Voitec, 
Gheor- 
Avram 

Bunaciu, de membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, membri 
ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, conducători ai instituții
lor centrale și ai organizațiilor 
obștești, academicieni, oameni de

jre patrie.
mulțime de locuitori ai

Capitalei au venit în zorii zilei 
la aeroportul Băneasa pentru a-Și 
lua rămas 'bun de la solii po
porului frate polonez. Ei au în- 
tîmpinat cu aplauze și urale la 
sosirea pe aeroport pe conducăto- • știință și cultură, generali, zia- 
rti de partid și de stat ai țării

. prietene, ca și pe conducătorii 
partidului și statului nostru care 
au condus pe oaspeți la plecare.

Aeroportul Băneasa era pavoa
zat festiv cu drapelele de stat

riști romîni și străini.
Au fost de față Janusz Zam- 

browicz, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Po
lone în R. P. Romînă, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la

O puternică
MANIFESTARE
A PRIETENIEI

Poporul șî tineretul nostru 
au salutat cu bucurie 

izita pe care a făcut-o în 
țara noastră, între 12 și 15 
mai 1958 o delegație de par
tid și guvernamentală a Re
publicii Populare Polone, con
dusă de primul secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, Wladyslaw Gomulka și 
de președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Josef Cyrankiewicz, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și a guvernului Republi
cii Populare Romîne.

Pretutindeni, poporul nostru 
a întimpinat delegația Repu
blicii Populare Polone cu dra
goste și bucurie.

In cursul acestei vizite, de
legația Republicii Populare 
Polone a avut posibilitatea să 
cunoască succesele obținute 
de poporul muncitor din Re
publica Populară Romînă, sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Romîn.

Convorbirile și tratativele 
care au avut loc între cele 
două delegații au fost încunu
nate prin semnarea Declara
ției delegtViei Comitetului 
Cenf/xk al Partidului Munci
toresc Rotata șl guvernului

Republicii Populare Romîne și 
delegației Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și guvernului Repu
blicii Populare Polone.

Convorbirile desfășurate în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă deplină, 
au dezbătut cele mai impor
tante probleme ale situației 
internaționale, probleme ac
tuale ale mișcării muncitorești 
internaționale și probleme le
gate de dezvoltarea continuă 
a relațiilor romîno-polone.

Declarația comună sublinia
ză că R. P. Romînă și R. P. 
Polonă, ca membre ale ma
relui lagăr al păcii și socia
lismului, in frunte cu Uniunea 
Sovietică, îmbrățișează politi
ca de coexistență pașnică și 
depun eforturi susținute pen
tru a contribui la asigurarea 
în lume a unei păci trainice. 
Evoluția situației internaționa
le dovedește o creștere perma
nentă a forțelor din lumea 
întreagă care luptă activ pen
tru preîntîmpinarea războiu
lui, pentru colaborare interna
țională și destindere. In ace-

„Scînfeia tineretului"
(Continuare în pag. IV-a)
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București, membrii Ambasadei 
R. P. Polone și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Compania de onoare aliniată 
pe aeroport a prezentat onorul. 
Au fost intonate Imnurile de 
Stat ale R. P. Polone și R. P. 
Romîne.

Tovarășii Wladyslaw Gomulka 
și Josef Cyrankiewicz, însoțiți de 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Chivu Stoica au trecut în 
revistă compania de onoare. Con
ducătorii de partid și de stat po
lonezi și-au luat apoi rămas bun

(Continuare în pag. 3-a)
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★ Ce aspecte importante reprezintă lansarea 
noului satelit * Cifre și date grăitoare * Pro

iecte îndrăznețe ce devin realizabile
Un nou satelit artificial al pă- maximă de 947 km., și a avut o 

multului a fost lansat la 15 mai existență de patru luni (4 octom- 
1958 de către Uniunea Sovietică, brie 1957—4 ianuarie 1958), 
Și de data aceasta, ceea ce im
presionează este greutatea satelitu
lui : 1.327 kilograme ce se depla
sează pe o orbită al cărei apogeu 
(distanță de la pămînt) este de 
1.880 kilometri.

în felul acesta, constatăm că 
asaltul spațiului cosmic continuă 
cu și mai multă cutezanță, iar e- 
forturile ce se fac, în domeniul 
realizării de corpi cerești artifi
ciali, continuă cu toată intensi
tatea.

Noua realizare sovietică va 
interes în lumea 
două

1.
luată 
mite 
bit de valoroase din punct de ve
dere științific.

2. Greutatea mare a încărcăturii 
sovie-

pe 
in

Satelitul s-a 
desprins de ra
cheta purtătoare 
care se mișcă pe 
o orbită apro
piată. La 15 
mai, ora 13 și 
41 de minute 
(ora Moscovei), 
al treilea satelit 
va trece dea
supra regiunii 
Moscova dins
pre sud-vest în
spre nord-est.

Al treilea satelit artificial sovietic al pămîntului are o formă conică cu diametrul 
la bază de 1,73 metri și cu o înălțime de 3,57 metri, făcînd abstracție de dimensiu
nile antenelor care ies în afară.

GREUTATEA SATELITULUI ESTE DE 1.327 KG., DINTRE CARE GREUTA
TEA APARATURII PENTRU EFECTUAREA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE, A 
APARATURII PENTRU RADIO-MASURĂTORI ȘI A SURSELOR DE ALIMEN
TARE — ESTE DE 968 KG.

Pe bordul satelitului este montat un aparataj care permite să se efectueze 
de-a lungul întregii orbite cercetări cu privire la :

— Presiunea și compoziția atmosferei în păturile înalte, '
— Concentrația ionilor pozitivi,
— Valorile sarcinii electrice a satelitului și tensiunii cîmpului electrostatic 

terestru,
— Tensiunea cîmpului magnetic terestru,
— Intensitatea radiației corpusculare emise de soare,
— Compoziția și variația radiației cosmice primare, repartiția fotonilor și a 

nucleelor grele în razele cosmice,
— Micrometeoriți,
— Temperatura din interiorul și de la suprafața satelitului.

Programul stabilit va permite studierea unei serii de probleme de geofizică și fizică 
cu ajutorul aparatelor ridicate de satelit la mare altitudine.

I

(Continuare în pag. IV-a)

trezi 
prinîntreagă 

aspecte importante :
Complexitatea aparaturii 

la bordul satelitului va per- 
obținerea unor date deose-

utile arată că, specialiștii 
tici au făcut noi pași 
drumul pregătirii zborului 
Lună, cît și al zborului’ cosmic 
cu pasager omenesc, cu întoarcerea 
pe Păimint.

In felul acesta, chiar cei care 
toată viața lor au crezut în zborul 
interplanetar rămîn surprinși de 
pașii hotărîți care se (ac în a- 
ceastă direcție. In adevăr, primul 
satelit artificial al pămîntului, rea- 
Uzat în Uniunea Sovietică la 4 
octombrie 1957, avea o greutate, 
de 83,6 kg., a atins altitudinea

rea- 
lizînd aproximativ 1.400 de rotații, 
în jurul Pămîntului.

Al doilea satelit, realizat de a- 
semenea în Uniunea Sovietică, la 
3 noiembrie 1957, avea o greutate 
de 508.3 kg, a atins altitudinea 
maximă de 1.671 km. și a execu
tat în timp de cinci luni și 11 
zile (3 noiembrie 1957—-14 apri
lie 1958) un număr de 2.370 ro
tații în jurul Pămîntului.

Pină la sfârșitul anului 1957, 
nici un alt stat nu a reușit să mai 
lanseze un alt satelit artificial al 
Pămîntului.

La 31 ianuarie 1958, în S.U.A. 
se lansează un satelit artificial în 
greutate de 13,365 kg. urmat de 
un al doilea satelit în greutate de 
1,460 kg. lansat la 17 martie 1958 
și de un al treilea satelit artifi
cial de aceeași greutate ca și pri
mul satelit lansat la 31 ianuarie 
1958.

Cel de al treilea satelit artifi
cial sovietic al Pămîntului, depă
șește în greutate toate realizările 
precedente. De fapt, actualmente, 
pe orbile diferite se mișcă două 
corpuri cerești artificiale apărute 
în cadrul aceleiași lansări : sate
litul și racheta sa purtătoare.

Succesele obținute au determinat

Prof. ing. IOAN PASCARU

(Continuare în pag. IV-a)

METAL PENTRU

7 locomotive și
®turbine

economisit de

T E M I Ș T I I,

tinerii reșițeni
CEREA ȘI ÎNDRUMAREA ORGANIZAȚIILOR DE 
PARTID, CU AJUTORUL INGINERILOR ȘI 
TEHNICIENILOR, NUMAI IN TREI LUNI, TI
NERII DIN COMBINATUL METALURGIC RE
ȘIȚA AU ECONOMISIT 1.068 TONE DE METAL 
DIN CARE SE POT PRODUCE 7 
TIP C.F.R., SERIA 150.000 ȘI 9 
3.000 KW.

• •

Cu trei luni in urmă tinerii din Combinatul Me
talurgic Reșița au lansat inițiativa patriotică „Să 
gospodărim cu grijă metalul“.

Miercuri după-amiază a avut loc o consfătuire 
în care s-au analizat rezultatele obținute pînă 
în prezent în aplicarea acestei inițiative și s-au 
stabilit măsurile necesare pentru o și mai largă 
participare a tineretului la această acțiune.

La consfătuire au participat tineri muncitori 
fruntași în aplicarea inițiativei, responsabili ai bri
găzilor de tineret, secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M.

De asemenea Ia consfătuire au luat parte și tov. 
Virgil Trofin prim secretar al C.C. al U.T.M., 
Gheorghe Micota, prim secretar al Comitetului re

gional U.T.M. Ti
mișoara, Gheor
ghe Bîrsănescu 
secretar al comi
tetului orășenesc 
P.M.R. Reșița, 
precum și ingi
neri. maiștri din 
diferite secții 
ale combinatu
lui.

Făcînd bilan
țul rezultatelor 
obținute pină în 
prezent, consfă
tuirea a scos în 
evidență impor
tanța deosebită 
a acestei iniția
tive patriotice a 
tineretului, a 
organizațiilor de 
bază U.T.M. din 
Combinatul Me
talurgic Reșița : 
SUB CONDU-

TINERII DIN AGRICULTURA
V

PARTICIPA CU ENTUZIASM LA
înfăptuirea
Consfătuirii de la Constanța

ft a ft

LOCOMOTIVE 
TURBINE DE

hotărîrilor

3.000 KW.
Această inițiativă a tineretului _ 

scurt timp un bun al întregului colectiv de munci
tori. In prezent muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
organizațiile de bază U.T.M., organizațiile sindi
cale sub conducerea organizațiilor de partid mun
cesc cu entuziasm pentru obținerea de noi rezul
tate în aplicarea acestei prețioase inițiative.

Consfătuirea a fost un rodnic schimb de expe
riență pentru tinerii din toate secțiile și fabricile 
Combinatului. Cu acest 
misirea metalului au vorbit despre experiența lor 
pozitivă pe care au dobindit-o. Astfel Nicolae 
Chirilă, responsabil de brigadă de tineret de la 
turnătoria de oțel, Itu Ilie de Ia laminoare și Do- 
garu Gheorghe, secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la forje au arătat metodele, formele de 
muncă prin care au reușit să-i mobilizeze pe tineri 
Ia gospodărirea cu grijă a metalului, iar Sebastian 
Buzoianu de la Comitetul orășenesc U.T.M. Reșița 
a prezentat un scurt referat despre mersul iniția
tivei pe întreg Combinatul.

VORBITORII AU EVIDENȚIAT CA TINERII 
TURNĂTORI AU ECONOMISIT PINA ACUM 172 
TONE DE METAL, TINERII LAMINATORI 515 
TONE, IAR FORJORII TINERI 142 TONE DE 
METAL. Brigăzile de tineret conduse de Nicolae 
Chirilă de la turnătoria de oțel, Praisak Gheorghe 
de la turnătoria de fontă, Gocin Mircea de la la
minoare și multe altele sînt fruntașe în acțiunea 
de economisire a metalului.

In consfătuire s-au stabilit o serie de măsuri 
politico-organizatorice și au fost propuse condu
cerii Combinatului mai multe măsuri tehnice în 
scopul desfășurării pe scară și mai largă a acestei 
inițiative, a îndeplinirii și depășirii angajamentelor 
luate, în scopul de a da patriei cit mai mult metal.

a devenit In

prilej fruntași in econo- 
-bit despre experii

•k.

PRINTRE ENTUZIAȘTII
ACȚIUNEACARE AU ÎNCEPUT

O dimineafă frumoasă de pri
măvară, cu cer senin, fără pic de 
nor. Soarele abia a răsărit. La 
gospodăria colectivă din Cuza 
Vodă, regiunea Constanța, la ora 
aceasta e lume puțină. Oamenii 
au plecat la muncă din zorii zilei. 
Pe inginerul Haras Constantin, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M., 'l-am întîlnit în ultima 
clipă pe șosea, tocmai cînd voia 
să plece pe cîmp. M-am suit 
Ungă el în șaretă și am pornit. 
Griul, înalt și des, se leagănă în 
valuri grațioase, lanul de rapiță, 
galben deschis, își coace în tihnă 
sămânța la soarele care a început 
să dogorească. Pe islaz, caii, oile 
și vacile pasc iarba grasă, care 
a crescut din belșug.

Aproape de stînă îl întîlnlm și 
pe tînărul Vasile Solomon, briga
dierul zootehnic și se urcă și el 
lîngă noi. Inginerul îmi arată gră
dina de zarzavat, livada și via, 
cu gesturi largi. Tot ce se vede 
e al lor.

Venisem cu un scop foarte pre
cis. Să văd cum au pornit la 
muncă tinerii colectiviști din Cu
za Vodă, ale căror angajamente 
apăruseră de curînd în

S/țuse-oi, țg rog,

Angajamentele 
se transformă 

în fapte
făcuttrebat pe inginer, ce s-a 

pînă acum ? Pe puncte.
— Da, o luăm pe puncte și pe 

sectoare. Acum mergem la oi.
Am mers la oi. Prima turmă 

pe care am întîlnit-o era cea de 
mioare. Cei doi ciobani — Ion So- 
lomon și Victor Șlepac — ședeau

Realizări

ziar«
l-am ta-

Tinerii din Cuza Vodă au 
realizat pînă în prezent 
din angajament:
— au plantat 41.000 bu- 

L tași viță de vie (depășire 
<> 6.000 butași)

— au prășit 6,50 ha. co- 
L riandru

— au cărat 1.500 tone 
' guno* de grajd

— T?U curățit 100 ha. I»- 
laz.

alături proptiți în bite. Cei doi 
tineri — umil de 15 și altul de 
17 ani — sînt ciobani cu vechime. 
Și Ion și Victor au trăit la stînă 
de la vîrsta de 6—7 ani. Așa că 
pasiunea pentru această meserie 
au căpătat-o de mici. Sarcina pe 
care le-a trasat-o adunarea gene
rală au primit-o cu bucuria și en
tuziasm.

— De mult voiam să îngrijim 
nai mioarele. Asta e o treabă se
rioasă pentru cq anul ăsta stînă 
gospodăriei trebuie să crească pî
nă la 2.200 de oi. Mioarele noastre 
sînt de rasă bună. Ne-am angajat 
să obținem de la mioarele noastre 
cîte 4 kg. de lînă fină și semi- 
fină. Asta e. o sarcină grea. In 
primul nud trebuie să fim a.tenți 
ca nici o mioară să nu-și piardă 
din lină, iar în al doilea rînd 
să avem grijă de hrana lor. să fie 
grase, sănătoase. Noi am hotărît 
să stăm tot timpul cu ele și noap
tea, cu rîndul.

— Cu calificarea cum stați ?.
— Principalul e si învățăm să

I. MIHALACHE

Din hotărîrea 
mecanizatorilor 
din brigada l-a 

utemistă de la S.M.T 
Reghin, Regiunea 

Autonomă Maghiară
• Executînd toate lucrările în 

timpul optim agrotehnic și de cea 
mai bună calitate, vom sprijini u- 
nitățile agricole socialista cărora 
le lucrăm pămîntul să obțină cu 
cel puțin 200 kg. grîu și cu cel 
puțin 200 kg. porumb la hectar 
peste prevederile planurilor aces
tor unități.

• Vcm folosi întreaga capacita
te do lucru a tractoarelor și ma
șinilor pe care Ie avem în primi
re prin adaptarea celei de a pa
tra trupiță Ia plugul „Ilie Pinti- 
Iie“, prin alcătuirea cuplajelor de 
două semănători sau batoză-selec- 
tor în scopul realizării a cel puțin 
430 hantri anual pe fiecare tractor 
convențional și reducerii prețului 
de cost al lucrărilor cu cinci la 
sută.

• Vom face economii do car
buranți și lubrefianți prin reduce
rea consumului specific cu 2—3 la 
PA / '

Colectiviștii din G.A.C. din comuna Păulești, re
giunea Ploești și-au stropit cu grijă livada de pom| fructiferi. 
Iată-i pe inginerii Mircea Duzinschi și Mircea Bădiiă controlînd 

pu meticulozitate rezultatele obținute y
’ Foto: AG-ERPRE1’3'L



Predarea Istoriei
literaturii romîne

INTERESUL

conf. universitar Ion Berea

la cî-

asupra 
fondul

Să cultivăm la ELEVI

R I O T I C Ă pentru munca fizică
MIJLOC DE EDUCAȚIE 
PAT

Predarea în școlile noastre a is
toriei literaturii romîne constituie 
un important mijloc pentru edu
carea tineretului școlar în spiritul 
moralei comuniste, al dragostei 
pentru patria socialistă, pentru 
trecutul glorios și pentru calită
țile poporului nostru. Cunoscând, 
cu ajutorul operelor literare, figu
rile unor mari luptători pentru bi
nele poporului, avînd în față 
exemplele vii ale luptelor duse în 
deoursul timpului pentru realiza
rea unor idei progresiste și pen
tru crearea societății socialiste, 
elevii își formează sentimentele 
nobile ale moralei comuniste, 
sentimentul patriotismului socia
list și al internaționalismului pro
letar.

Cu cîtva timp în urmă am ur
mărit la clasa a X-a de la școala 
medie „Tudor Vladimirescu“ din 
Tg. Jiu un adevărat colocviu lite
rar : repetarea generală a cursuri
lor despre literatura progresistă 
dintre cele două războaie mon
diale. Elevii au făcut, în această 
oră, dovada unei cunoașteri mi
nuțioase a literaturii din perioada 
amintită, au vorbit cu multă dra
goste despre opera scriitorului 
Alex. Sahia, despre poezia mili
tantă a lui A. Toma, Mihai Be- 
niuo și a altor scriitori care, încă 
din acea perioadă, afirmau în 
creația lor principiile înaintate ale 
ideologiei comuniste. Am asistat, 
cu această ocazie, la demonstra
ția felului în care elevii reușesc să 
înțeleagă principiile care stau la 
baza apariției literaturii realist-so- 
cialiste în țara noastră, la înțele
gerea rolului ideologiei marxiste, 
care constituie fundamentul ideo
logic al literaturii din perioada de 
după eliberarea țării.

Mai tîrziu, la școala medie nr. 
17 „Matei Basarab“ din București 
am avut ocazia să constatăm că 
figurile unor comuniști ca Ilie 
Barbu din nuvela „Desfășurarea” 
de Marin Preda sau Adam Jora 
din romanul „Pasărea furtunii“ de 
Petru Dumitriu, au rămas profund 
întipărite în conștiința elevilor. In 
cadrul acestor ore elevii Olteanu 
Stoica - Mihai, Tudorică Alexan
dru, Angelesou Nicolaie, Rojanski 
Vladimir și alții participă de fie
care dată la discuțiile ce se poar
tă în jurul operelor literare anali
zate în clasă. Metoda folosită de 
profesorul C. Boroianu, aceea de 
a indica elevilor să citească mai 
tntfi lucrarea acasă, pentru ca 
predarea să fie făcută cu partici-

parea directă a elevilor, ni s-a 
părut a fi foarte potrivită. In fe
lul acesta elevii înșiși se deprind 
să formuleze concluzii 
operei citite, să determine 
de idei pe care îl afirmă opera.

Experiența participării 
teva ore de literatură romînă im
pun însă și' cîteva concluzii care 
cer măsuri imediate pentru îmbu
nătățirea continuă a acestor ore, 
măsuri care să contribuie la mă
rirea eficacității lor în procesul de 
educație comunistă a elevilor.

In școlile vizitate, elevii întîm- 
pină greutăți în ceea ce privește 
citirea cărților care sînt indicate 
în materialul bibliografic. La șco
lile din Tg. Jiu am întâlnit cazuri 
unde pentru cei peste 100 de

Ci te va însemnări 
pe marginea predării 

orelor de istoria 
literaturii romîne 

la clasa a X-a

elevi din aceeași clasă, cît are 
fiecare școală, biblioteca școlii nu 
deține decât unul-două exemplare 
din cărțile cerute. Firește că, în 
acest caz, nu toți elevii reușesc să 
ia contact direct cu operele lite
rare, mulți dintre ei „învață“ su
biectul operelor literare din noti
țe.

Ca o observație de ordin gene
ral este și aceea că se resimte la 
olasele a X-a lipsa manualului de 
istoria literaturii, cît și lipsa unei 
programe analitice serios alcătuite, 
care să țină seama de dezvoltarea 
continuă a literaturii noastre. So
cotim inadmisibil, de pildă, ca 
programa analitică să nu indice 
printre operele lui Marin Preda și 
romanul „Moromeții“, iar din 
operele lui Petru Dumitriu să o- 
mită „Cronică de familie“. Mulți 
dintre elevi ni s-au plîns de lipsa 
unor texte care să-i ajute în in
terpretarea operei poeților Tudor 
Arghezi, George Bacovia și a al
tora.

In sfîrșit, în aceste școli am în- 
tîlnit cazuri unde organizațiile 
U.T.M. nu știu să folosească 
măsură suficientă orele 
tură romînă în sprijinul 
comuniste a elevilor.
cercurile literare s-au organizat

în 
de litera- 
educației 
Deși în

simpozioane interesante ou teme 
din literatura noastră nouă mai 
sînt unele școli unde acestui im
portant mijloc educativ nu i s-a 
dat atenția cuvenită. Am înttlnit 
și cazuri unde organizațiile 
U.T.M. nu s-au preocupat cel pu
țin de analiza operelor literare ai 
căror autori au fost elevii școli
lor respective. Așa este cazul 
școlii medii „Tudor Vladimirescu“ 
din Tg. Jiu unde a învățat scrii
torul Petru Dumitriu. Este clar 
pentru oricine cît de interesant ai 
fi fost un simpozion despre opera 
lui Petru Dumitriu la această 
școală unde profesorii scriitorului 
sînt profesorii elevilor de azi ai 
școlii.

La școala medie mixtă nr. 1 
din Rm. Vîlcea am întâlnit o altă 
practică greșită. Deși la orele de 
curs predau profesori dintre cei 
mai bine pregătiți (la olasele a 
X-a — prof. Traian Cantemir), 
deși elevii sînt atenți la aceste ore 
și își însușesc materia predată, ei 
se limitează numai la cursul pre
dat, nu aprofundează cele predate 
cu lectură suplimentară, nu sînt la 
curent cu ce apare nou în litera
tura noastră. Mulți dintre elevi 
(chiar dintre cei care se pasio
nează pentru literatură sau acti
vează în cadrul cercului literar) 
n-au citit sau n-au văzut nicio
dată revistele „Gazeta literară“, 
„Contemporanul“ etc. Or, scopul 
studiului istoriei literaturii este și 
acela de a stabili o permanentă 
legătură între trecutul și prezen
tul creației scriitorilor noștri, a- 
cela de a forma la elevi tendința 
de a fi mereu în contact cu crea
ția literară a epocii noastre.

★
Studiul istoriei literaturii romî

ne are o mare importanță în pro
cesul de educație comunistă a ele
vilor. Un mare rol în trezirea in
teresului pentru lectură, pentru 
înțelegerea operelor literare revine 
pe această linie organizațiilor 
U.T.M. din școli. Ele trebuie să 
fie mereu în măsură de a da pro
fesorilor de specialitate ajutorul 
necesar, de a insufla elevilor dra
gostea pentru literatura noastră 
progresistă. Concursurile literare 
„Iubiți cartea“, seratele literare, 
abonamentele la diferitele publi
cații literare, discuțiile organizate 
pe marginea lucrărilor literare, 
constituia un important mijloc de 
educare comunistă a elevilor.

EUGEN FLORESCU
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Papadopol Mariana de la Școala medie mixtă nr. 22 „Gh. Lazăr" 
din București rezolvă cu multă siguranță, o problemă la matematică

TO A TE EFOR TURILE
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in vederea încheierii cu succes
A ANUL UI ȘCOLAR

Ț Elevele clasei a X-a a Școlii medii nr. 20 „Gh. Șincai“ 

în laboratorul de fizică al școlii.

Foto: N. STELORIAN
s

Sîntem acum într-o etapă de muncă 
care cere din partea elevilor, chiar și 
a profesorilor, eforturi deosebite : etapa 
închiderii anului școlar. Nu ne sperie 
perspectiva acestei munci pentru că ea 
are un supprt puternic în activitatea 
care s-a desfășurat în școală de-a lungul 
întregului an școlar.

învățînd din experiența anilor tirecuți, 
conducerea școlii noastre și organizația 
U.T.M., de la începutul anului au luat 
hotărîri care aveau menirea să îmbună
tățească activitatea elevilor, să-i ajute 
multilateral pentru a-și însuși cunoștințe 
și deprinderi temeinice. Spațiul nu-mi 
permite să vorbesc despre toate meto
dele folosite de noi în scopul mai sus 
arătat. Voi arăta aci doar cîteva.

Direcțiunea școlii a asigurat în fiecare 
după-amiază o clasă liberă, în care elevii 
care au nevoie de asemenea condiții pot 
învăța în liniște. în această sală, în fie
care zi este desemnat un profesor de 
serviciu care are în sarcina sa nu numai 
asigurarea disciplinei, ci mai ales ajuto
rarea elevilor în pregătirea temelor. A- 
cest profesor dă elevilor explicații su
plimentare ,și controlează ca fiecare să-și 
facă tema în mod individual și la sfîr- 
șitul orelor face un sondaj pentru a ve
dea cum au fost însușite lecțiile. Tova
rășul profesor Teofil Voinescu, verificînd 
cum s-au pregătit elevii, le-a arătat cum 
trebuie să învețe pentru ca să-și poată 
însuși întregul material al lecției. Un alt 
profesor a lucrat la tablă cu elevii pre- 
zenți scheme din oare au putut trage 
concluzii cu privire la o parte a mate
riei pe care nu o înțeleeeseră.

Comitetul U.T.M. a adoptat și el o ho- 
tărîre menită să sprijine această acțiune: 
a trasat celor mai buni elevi sarcina să 
vină prin rotație în această clasă și să-i 
ajute pe colegii lor mai slabi pregătiți, 
să-și pregătească împreună cu ei lecțiile.

Școala îi ajută și pe acei elevi, pe care 
— deși au acasă asigurate bune condiții 
de învățătură — părinții, datorită spe
cificului muncii lor, nu-i pot controla 
suficient. Pentru aceasta, încă de la în
ceputul anului școlar fiecărui cadru di
dactic i s au repartizat elevi de a căror 
pregătire și control se ocupă în mod 
deosebit. Profesoara Sofia Manta i-a vi
zitat pe acești elevi acasă, a stat de 
vorbă cu părinții lor și a putut să-și 
dea seama de ce ajutor au nevoie elevii, 
cum trebuie îndrumați și controlați pen-♦ 

L
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...Poștașul bătu de trei ori în portiță ; bătrînul Piftia lăsă de-o- 
parte coada toporului la care meșterea și ieși din cerdac, trăgîn- 
du-și din mers mînecile sumanului alb, cusut cu flori.

Cînd poștașul ii întinse plicul, fața i se lumină. „Tii ! Da mult 
mi-a mai scris Gheorghiță“ își zise. Mare îi fu mirarea cînd deschise 
plicul și văzu că era chemat de către direcție la școală, la Rădăuți, 
unde învăța fecioru-:mu.

„Ei, drăcie, în loc s-o iau în spre pădure, să-mi văd de treburi 
acum trebuie să mă duc la școală. Și fără să mai stea mult pe gin- 
duri, își luă traista cu merinde și o porni în spre gară.

— Ce s-a întîmplat oare la școală ?
...Anul trecut, la început de an școlar, printre elevii clasei a Vlll-a 

se nimerise la Școala medie mixtă nr. 2 din Rădăuți și un anume 
Puha Gheorghe. Micuț de stat, vioi și foarte neastîmpărat. Dar 
neastimpărul n-a deranjat în primele zile pe nimeni. Un copil vioi 
și nimic mai mult — și-au zis cei din jur. N-a trecut mult timp 
însă și într-o zi, o elevă dintr-a Vlll-a a venit la dirigintă plîngi-nd 
și arălîndu-i în frunte un cucui cît aluna :

— Tovarășă dirigintă, Puha Gheorghe mi-a pus piedică și...
In altă zi s-a plîns altă elevă :
— Puha m-a tras de cozi...
Și de atunci plîngerile s-au ținut lanț.
Ele nu veneau însă numai de la elevi ci și din partea profesorilor.
— Puha stă în fundul clasei și-i ingină pe profesori, stingherind 

desfășurarea lecțiilor, in timpul orelor se ocupă de tot felul de 
fleacuri, numai de lecții nu.

Puha, Puha, Puha ! Acest nume devenise un fel de spaimă a 
clasei, a școlii. Asta le producea colegilor cît și dirigintelui o mare 
supărare. La început, cei mai mulți s-au îndepărtat de el. Însuși 
dirigintele spunea : „De ce trebuia să-mi cadă tocmai mie pe cap 
acest Puha, atît de încăpățînat și neascultător—“

Dar Puha trebțiia indrțptat, Era doar un copil. Caracterul lui era

CE A FĂCUTorganizația de bază U.T.M
pentru îndreptarea 
elevului Gh. Puha ?

încă 
nici

- .. _______________ F_______
L-a chemat pe Puha în cancelarie, l-a descusut de una, de alta, 
despre părinți, despre frați, despre meseria pe care vrea să și-o 
aleagă, i-a arătat că drumul pe care a apucat nu poate să-l ducă 
în nici un caz la bine. Și asta nu odată, ci de două, de trei, de 
zece ori.

Pe de altă parte, organizația U.T.M. văzînd că izolarea lui Puha 
de colectiv nu i-a adus nici o schimbare, s-a gîndit la alt procedeu. 
Au încercat să se apropie de el, să-l dea în grija celor mai buni 
utemiști ai clasei, fruntași la învățătură și disciplină. Elena Pojar, 
Marioara Gărduneanu, Elena Ghemici, Marcel Weinștein, au început 
să-l ajute și să-i arate încredere. Asta a mai schimbat o leacă situa
ția, dar nu într-atît îneît colectivul să fie mulțumit. Puha începuse 
să aibă și adepți ai felului lui de a fi, „admiratori“. Externii Du
mitru Liscun și Arie Summer îi aprobau „bravurile“. Aceștia hoi
năreau serile pe străzi, veneau la școală dezordonați, bruscau fetele 
și nu se țineau de învățătură. Organizația U.T.M. împreună cu di- 
rigintele s-au gîndit să folosească și alte metode pentru îndreptarea 
lui Puha.

— Ce-nr fi să-l chemăm pe băt rin la școală f — a propus secre
tarul U.T.M. al clasei.

Zis și făcut. I s-a trimis de îndată bătrinului Puha o scrisoare la

m formare. Izolîndu-l de restul clasei, nu se putea produce 
o schimbare în viața lui.
dirigintele a început cu metoda „ convorbirilor personale“.

tru a obține rezultate cît mai bune. Și 
asemenea exemple s ar mai putea da.

Cu toate acestea, în școală mai există 
utemiști care nu se pregătesc temeinic, 
își neglijează sarcinile lor școlare. Rusu 
Nicolae din clasa a IX-a A, Popescu 
Constantin din clasa a VlII-a de pildă, 
sînt utemiști care, în ciuda ajutorului 
ce li s-a dat, a criticilor ce li s-au fă
cut, continuă să nu învețe. Mai mult : 
elevul Popescu a cerut să i se admită 
prezența în camera de studiu. Cererea 
i s-a aprobat, dar el a fost prezent o sin
gură dată și atunci profesorul de serviciu 
a notat că a fost distrat și nu a învățat.

Școala noastră se mîndrește cu mulți 
elevi fruntași la învățătură, cu faptul 
că tot mai mulți elevi își îmbunătățesc 
continuu situația lor școlară. în acestea 
vedem rezultatul eforturilor comune ale 
școlii și organizației de tineret pe de o 
parte, ale părinților și elevilor pe de 
alta. Dar școala și organizația U.T.M. 
trebuie să depună eforturi și mai mari 
pentru ca și elevi ca Sandu Constantin, 
Jucan Elena, Pop Nicolae, care nu mani
festă dorința de a învăța, ba chiar pun 
piedici — prin indisciplină — în munca 
ce o depun colegii lor, să fie aduși pe 
drumul cel bun. în cazul acestor elevi, 
comitetul U.T.M. va trebui să întărească 
legătura cu părinții, să ceară ajutorul lor. 
în plus, perioada actuală de muncă cere 
măsuri deosebite. Organizația U.T.M. a 
școlii a făcut eforturi să încheie toate ac
țiunile mari pe care le-a inițiat în timpul 
anului pentru a lăsa utemiștilor și ele
vilor posibilitatea să învețe mai bine, să 
aibă mai mult timp de studiu. De ase
menea, pentru a ușura munca utemiști
lor care au sarcini de răspundere în ca
drul organizației de bază U.T.M., noi, 
profesorii ne-am luat asupra noa
stră sarcina îndrumării unor activi
tăți de organizație. în acest fel, căutăm 
să le asigurăm tuturor utemiștilor și ele
vilor condiții bune de învățătură. De la 
ei se cere respectarea obligațiilor lor șco
lare. Le-au fost creiate de către partid și 
guvern, de către poporul nostru, con
diții de învățătură, de trai, optime. Toate 
eforturile sînt îndreptate pentru a înlă
tura din calea lor orice piedică ce le-ar 
puitea dăuna bunei pregătiri. în schim
bul acestor condiții, patria cere de la 
elevi eforturi înzecite pentru a da pre
gătirii lor nivelul corespunzător necesi
tăților actuale ale societății socialiste în 
plină construcție.

Profesor 
secretarul 
al Școlii

P. SCHWEIGER 
comitetului U.T.M. 
medii nr. 10 Cluj

O trăsătură caracteristică societăți! 
noi — aspectului său moral — o re
prezintă înalta apreciere care se acordă 
muncii în genere și omului muncii. Tre
buie relevat de asemenea faptul că spre 
deosebire de societățile bazate pe ex
ploatare, în societatea noastră se acor
dă o egală prețuire atî't muncii intelec
tuale cît și celei fizice.

Am putea merge mai departe cu acea
stă idee arătînd că nu este vorba nu
mai de o egală apropiere a celor două 
feluri de muncă, ci de o îmbinare crea
toare a lor. Muncitorul vremurilor noa
stre, al societății noastre este nu numai 
mînuitorul mașinii la care lucrează, ci 
de multe ori și creatorul ei, inovator, 
factor de progres în dezvoltarea tehni
cii înaintate.

In astfel de condiții este firesc ca în
săși problema muncii fizice, a atitudinii 
față de munca fizică, să fie pusă în 
mod deosebit și pe plan educativ.

Dragostea sau disprețul față de mun
ca fizică nu este ceva inăscut, ci un 
produs, un rezultat al anumitor condi
ții de viață, condiții de educație. Să nu 
uităm că avem încă de luptat cu se
rioase rămășițe ale conștiinței burgheze 
în ceea ce privește atitudinea față de 
munca fizică. Asemenea manifestări se 
vădesc adeseori în comportarea unor 
părinți.

In rînduri-le unor părinți se menține 
o mentalitate cu totul nesănătoasă în 
ceea ce privește viitorul copilului, ale
gerea profesiunii sale. Din primii ani 
ai vieții de școlar i se insuflă acestuia 
ideea că trebuie să devină doctor, ingi
ner etc. în orice caz să devină intelec
tual.

Astfel de atitudini din partea părinți
lor dezvoltă ia copii dezinteresul, ba 
mal mult — disprețul față de munca 
fizică. Este evident faptul că astfel de 
atitudini sînt profund jignitoare pentru 
oamenii muncii și profund dăunătoare 
pentru cei ce le au.

De aci, desigur, sarcini specifice șco
lii, familiei și organizațiilor de tine
ret, în educarea la copii, la tineri, a 
unei atitudini juste față de munca fi
zică. Dragostea pentru munca fizică, ca 
una din principalele cerințe ale omului 
dezvoltat multilateral, se formează în 
urma unei variate munci educative. Pen
tru aceasta sînt necesare discuțiile cu 
privire la măreția și însemnătatea mun
cii in genere și a muncii fizice în spe
cial, întîlniri ale elevilor cu reprezen
tanți ai producției industriale și agri
cole, excursii în gospodării agricole de 
stat Și gospodării agricole colective, 
cunoașterea muncii oamenilor maturi — 
acțiuni care dealtfel au intrat in tradi
ția vieții școlare.

Este evident faptul că numai influen
ța verbală nu rezolvă problema cu pri
vire la educarea dragostei pentru mun
ca fizică, ci este necesară introducerea 
treptată, sistematică a elevilor în dife
rite forme de activitate fizică în con
formitate cu particularitățile lor de 
vîrstă și individuale.

Acțiunile întreprinse Ia noi, în ultimii 
ani, pe linia realizării învățămîntului 
politehnic în școala de cultură generală 
constituie o contribuție educativă impor
tantă în educarea la elevi a dragostei 
pentru munca fizică. Activitatea pe 
care o desfășoară elevii în atelierele 
școlare, pe loturile experimentale, mî- 
nuirea diverselor unelte de muncă, con
fecționarea de obiecte utile, diferite for
me de practică în producția agricolă .și 
industrială, toate acestea fac să se dez
volte, treptat, la copiii și tinerii noștri, 
înțelegerea importanței și valorii mun

cii fizice în crearea de 
’ bunuri materiale, intere
sul și dragostea pentru 
activitatea fizică.

In școlile patriei noa
stre există o serie de re
alizări pozitive pe linia 
educării elevilor în spi
ritul dragostei față de 
munca fizică. Așa de 
pildă Școala medie mixtă 
nr. 1 Cărei, de 
ani a antrenat cu 
elevii la lucrările 
lotul experimental 
iii, reușind ca aceștia să 
cultive în cîmpuri de ex
periență plante legumi
cole, tehnice, aromatice, 
etc., să îngrijească pomii, 
să aplice asolamente, să 
iarovizeze semințe. .Lup- 
tînd împotriva prejude
căților unor părinți, con-, 
ducerea școlii și cadrele 
didactice ale școlii medii 
Cărei, cu sprijinul activ 
al organizației U.T.M. a 
izbutit să creeze 
puternic curent de o- 
pinie în rîndurile ele
vilor șl prin aceștia șl

al părinților lor pentru a mări volu
mul activităților practice, al muncii fi
zice astfel incit, în prezent, circa 180 
elevi au și învățat meseria de tracto
rist. Aceleași lucruri bune se pot spune 
despre Școala medie din Bolintinul 
din Vale. Pe cele două loturi șco- 
L,re a8r’©01e, în atelierele de tîmplărie 
și lăcătușerie, în cadrul practicii agri
cole la două gospodării agricole de 
stat, elevii și elevele și-au format o 
serie de deprinderi practice. Sute de ki
lograme de produse legumicole, agricole 
au fost date cantinei școlii, rod al mun
cii entuziaste a școlarilor, iar în expo
ziția lucrărilor practice de atelier se 
află numeroase piese lucrate, simple 
sau mai complexe cum sînt echere me
talice, punctatoare, forfecuțe și altele 
de acest fel.

Variate sînt căile de educare la elevi 
a dragostei față de munca fizică. Un 
loc important trebuie să-l aibă organi
zarea muncii fizice a elevilor în perioa
da vacanțelor, în deosebi a vacanței 
de vară. In cadrul taberelor de vară, 
de pildă, alternarea muncii fizice cu 
odihna și distracțiile constituie o adevă
rată școală de educație prin muncă, în 
multe din școlile noastre s-au creat 
astfel de tradiții pozitive ca elevii să 
lucreze zilnic cîteva ore în gospodăriile 
agricole colective sau de stat, să spri
jine munca recoltatului etc., să aplice în 
practică cunoștințele teoretice, să-și 
dezvolte în procesul muncii fizice de
prinderile practice însușite în timpul 
anului școlar. Caracterul patriotic al 
unor astfel de activități înfrumusețează 
fizionomia morală a copilului și tînă- 
rului, ii leagă pe aceștia mai puternic 
de oamenii muncii, făuritorii bunurilor 
materiale necesare vieții.

In organizarea muncii fizice a elevi
lor nu trebuie să se piardă din vedere 
scopul de a ajuta educarea la elevi a 
celor mai bune calități morale, să li se 
lărgească orizontul, să contribuie la 
dezvoltarea lor fizică.

Este de datoria cadrelor didactice și 
a organizațiilor U.T.M. de a înfățișa 
tineretului școlar grija pe care statul 
nostru democrat-popular o acordă oa
menilor muncii pentru continua perfec
ționare a pregătirii lor. Mii de tineri și 
vîrstnici din cîmpul muncii frecventea
ză școli medii serale sau cursuri fără 
frecvență în învățămîntul superior. Ei 
sînt mîndri de faptul că fac parte din 
marea masă a creatorilor de valori 
și studiază pentru a cuceri culmile 
măestriei tehnicii producției prin însu
șirea științei.

Trebuie să semnalăm cu bucurie fap
tul că tineri absolvenți ai școlii de cul
tură generală lucrează în producție, că 
unii dintre ei își continuă studiile supe
rioare fără a întrerupe munca în pro
ducție.

Școala, familia și organizația U.T.M. 
trebuie să fie deosebit de atente însă 
și la acei care — ani de ani — în spe
ranța intrării în învățămîntul supe
rior — fără să lupte pentru însușirea 
cunoștințelor necesare — își irosesc, 
zadarnic, uneori în ocupații degradante, 
cei mai prețioși ani ai vieții, constituind 
o povară pentru familie și societate, A- 
ceștia trebuie îndrumați cu seriozitate 
spre munca productivă, ajutați să-șf 
înțeleagă datoria de a sluji patria acolo 
unde este nevoie de ei.

era

am 
n-a

Bîlca. Bătrînul a venit neîntârziat, îmbrăcat în straiele lui albe, buco. 
vinene. Cit timp a ținut adunarea generală U.T.M. a clasei, a stat 
îngîndurat intr-o bancă din fund și a ascultat, cu umerii plecați ca 
sub lovituri, toate acele lucruri neplăcute, pe care le-ați aflat mai 
sus, cu privire la fecioru-său.

La sfîrșit de tot s-a ridicat, a vrut să spună ceva, dar parcă-i 
jenă lui de faptele fiului și n-a putut articula decit :

— Eu... mie, oameni huni mi-e rușine... Eu am copii buni, 
un fecior căpitan. Ăsta nu știu cui îi seamănă. La mine acasă 
învățat așa ceva.

A tăcut apoi, fără să ridice capul. Privea fix, undeva, într-o crăpă
tură a dușumelei. Mai tîrziu, cînd își mai reveni îl chemă pe Gheor
ghe la el și-i zise tare în auzul celor adunați acolo : — Ori te faci 
om, ori de nu, la mine acasă n-ai ce mai căuta. Nu vreau să îndur 
rușine pentru tine !

...Dacă Puha Gheorghe s-a făcut „om“ ? Profesorii și elevii spun 
că s-a îndreptat mult. Cuvintele tatălui și mai ales efortul colectivu
lui de a-l ajuta în permanență, l-au trezit din indolența în care se 
complăcea. Părea că lecția aceasta avusese oarecare influență și asu
pra celor doi „admiratori“' ai săi, Dumitru Liscun și Arie Summer. 
Un timp după această întâmplare nu i-a mai văzut nimeni pe stradă 
la ore tirzii. se țineau de lecții și de celelalte îndatoriri școlare. Dar 
numai un timp...

Bătrînul Puha, după cîte se pare, nu mai are de ce să fie invitat 
la școală. Nici acum fecioru-său Gheorghe nu stă excelent cu învă
țătura, totuși vădește o reală dorință de a merge pe drumul cel 
bun. Ajutorul colectivului a fost deci eficace. Colectivul se gindește 
însă că ar trebui chemați la școală și alți părinți : ai lui Dumitru 
Liscun, Arie Summer, Cornelia Euceanu și ai altora. Ar fi bine 
totuși ca acești elevi să-și scutească părinții de o asemenea invitație, 
de o asemenea rușine. Iar colectivul clasei să persevereze în a le 
arăta leneșilor și indisciplinaților că el condamnă hotărît atitudinea 
lor necorespunzătoare.

S. NEAGU

cîțiva 
succes 
de pe 
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Elevi ai Școlii mixte nr. I 
„N. Bălcescu“ din București 
la antrenament pe terenul de 

sport al școliiX-.



întrecerea tinerilor 
matematicieni și fizicieni

Trei zile, cei mai buni 
dintre tinerii matemati
cieni și fizicieni din ța
ră și-au măsurat forțe
le... Trei zile penițele au 
alergat înfrigurate pe 
colile de hirtie, scriind 
cifre, făcînd calcule, de- 
senind figuri geome
trice...

întrecerea n-a fost de
loc ușoară. Și atunci cînd 
fiecare din cei 369 de e- 
levi concurenți a dorit 
să fie primul, sau cel 
puțin printre primii, vă 
puteți închipui cit su
flet, eîtă muncă și per
severență au depus.

Curiozitatea care se 
citea pe fețele lor după 
atîtea ore de încordare 
și emoții, faptul că în 
ziua premierii sala de 
spectacole a Școlii me
dii „Gh. Lazăr“ era pli
nă pină la refuz, era un 
lucru firesc. Firești e- 
rau și discuțiile, cu toa
te că în bănci stăteau a- 
lături elevi din Buia 
Mare sau Suceava, din 
București sau Cluj. Zile
le olimpiadei i-au apro
piat, iau împrietenit, 
făcîndu-i să simtă deo
potrivă emoțiile rezulta
telor.

Cînd sa ridicat corti
na, privirile s-au oprit 
uimite pe masa încărca
tă de cărți, de aparate 
fotografice, mape, servie
te, și truse de desen.

...„Ale cui sint oare toa
te acestea“? „Cine și de 
unde sint premianții“...?

Ar fi foarte greu să-i 
numesc pe toți, pentru 
că șirul lor a fost foar
te lung. S-au urcat pe 
scenă unul după altul 
fericiți și stingheriți in 
același timp, lntîi Virgil 
Brișcă din clasa a X-ade 
la Școala medie nr. 1 
Ploești și Maria Stăne
scu din clasa a X-a 
Școala medie nr. 15 Bu
curești, ciștigătorii pre
miului 1 și ai tradiționa
lei biciclete, apoi toți 
ceilalți elevi care au ob
ținut premii și menți
uni.

Olimpiada a avut și 
are menirea de a desco
peri din rîndul elevilor 
pe cei mai buni mate
maticieni și fizicieni, de 
a-i forma și obișnui de 
pe acum cu munca de 
viitori cercetători în do
meniul științelor exacte.

Și cu fiecare an se con
stată că numărul elevi
lor. care participă la a- 
ceste olimpiade crește 
lot mai mult.

In total la faza finală 
a olimpiadei de fizică 
și matematică de anul 
acesta au fost 48 de pre
mii și 49 mențiuni.

Cifrele înmănunchea
ză doar o parte din cei 
369 de elevi participanți 
la concurs, pe cei 
mai buni dintre cei 
buni. Asta nu înseamnă 
însă că restul — cu toa
te că nu au fost răsplă
tiți prin premii — nu 
au merite. Fiecare și-a 
primit verbal felicitarea 
și îndemnul la rezultate 
mai bune, atît din par
tea Asociației de fizică 
și matematică prin acad. 
Gr. C. Moisil — cît și 
din partea C.C. al U.T.M.

M. VERDEȘ Vedere sip-re lacParcul Libertății din Capitală

Plecarea delegației de partid 
și guvernamentale a R.P.Polone

(Urmare din pag. l-a) 

de la persoanele oficiale și șefii 
misiunilor diplomatice ăflați pe 
aeroport.

Cuvîntarea tovarășului
Dragi tovarăși și priețeni.
Se încheie șederea noastră 

scurtă dar rodnică în Republica 
Populară Romînă.

Ospitalitatea poporului romîn 
și cordialitatea cu care a fost 
primită delegația polonă vor ră- 
mîne timp îndelungat în memo
ria noastră, ca mărturie a prie
teniei frățești a poporului romîn 
față de poporul polonez. Senti
mentele acestea le vom transmite 
poporului polonez.

Să-mi fie îngăduit să exprim 
în numele delegației polone, în 
numele poporului polonez și al 
meu personal, mulțumiri fierbinți 
pentru sentimentele atît de calde 
care ne-au fost arătate în cursul

Al n-lca

IERI IN CAPITALĂ, 
ȘI-A ÎNCEPUT 
LUCRĂRILE

al O.I.Z.Congres

Oaspeții lui „Țăndărică

La Casa de Cultură a Sindica
telor din Capitală au început joi 
dimineață lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al Organizației 
Internaționale a Ziariștilor.

La lucrările congresului parti
cipă ziariști și observatori din 
numeroase țări ale Europei, A- 
siei, Africii și Americii.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Jean Maurice Hermann, 
președintele Organizației Inter
naționale a Ziariștilor, Nestor Ig
nat, președintele Uniunii Ziariș
tilor din R. P. Romînă a salutat 
călduros pe oaspeți din partea 
ziariștilor romîni. Constantin

Yizita în R. P. Romînă 
a Secretarului Executiv 
al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa 
în zilele de 14 și 15 mai, Se

cretatul executiv al Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa, dl. 
Sakary Tuomioja, însoțit de dl. 
A. Chossudovsky, Consilier Spe
cial al Secretariatului Executiv a 
vizitat țara noastră.

în timpul șederii sale în Romî
nia dl. Sakary Tuomioja, a fost 
primit de tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con- 

‘ R.P.R.,
al Aface- 
Popescu,

vietic al parafatului. întreaga 
sală a primit cu vii aplauze noul 
și importantul succes al științei 
și tehnicii sovietice.

In Continuarea rapoartelor pre
zentate la Congres, secretarul 
general al Organizației Interna
ționale a Ziariștilor, Jaroslav 
Knobloch a expus raportul „Cu 
privire la activitatea Organiza
ției Internaționale a Ziariștilor 
între congresele al lll-lea și al 
IV-lea și sarcinile viitoare ale or
ganizației". El a arătat că, dacă 
în preajma celui de al lll-lea 
congres, O.l.Z. cuprindea membri 
din 30 de țări, în prezent la a- 
ceastă mare organizație sini afi
liate organisme naționale de pre
să din 59 de țări, tosuraînd un 
număr total de membri colectivi 
sau individuali de peste 60.000 
de persoane. Au sporit de ase
menea, legăturile de colaborare 
cu alte organizații de ziariști. 
S-au stabilit contacte prietenești 
cu majoritatea organizațiilor din 
țările Americii Latine și Asiei 
precum și cu numeroase organi
zații din Europa.

A vorbit apoi S. Vasev (R. P. 
Bulgaria) care a dat detalii des
pre inițiativa construirii în țara 
sa a primei case internaționale de 
odihnă pentru ziariști.

Cu aceasta, prima zi a dezba-

rea noastră cu clas« muncitoar» 
a Rominlei și acestui fel i-au ser
vit convorbirile noastre.

Să-mi fie îngăduit, dragi tova
răși, să mulțumesc încă odată 
cu căldură pentru primirea cor
dială pe care ne-ați făcut-o în 
patria dv. și să urez poporului 
Rontiniei socialiste frățești feri
cire șl prosperitate.

Trăiască poporul romîn!
Trăiască eroicul Partid Munci

toresc Romîn 1
Trăiască prietenia polono-ro- 

mină I
Trăiască pacea între toate po

poarele lumii 1
★

Cuvîntarea tovarășului Wla
dyslaw Gomulka a fost primită 
cu puternice aplauze și urale. Un 
grup de pionieri au înconjurat pe 
membrii delegației poloneze și 
le-au oferit flori.

Apoi, membrii delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. 
Polone, însoțiți de conducătorii 
partidului și statului nostru, tre- 
cînd prin fața miilor de cetățeni 
veniți la aeroportul Băneasa își 
iau rămas bun de ia locuitorii 
Capitalei care îi aclamă îndelung 
manifestînd pentru prietenia trai
nică dintre cele' două popoare, 
pentru unitatea marii familii a 
țărilor lagărului socialist în frun
te cu Uniunea Sovietică.

Membrii delegației și conducă
torii de partid și de stat romîni, 
își strîng călduros miinile.

împreună cu delegația de par
tid și guvernamentale a R.P. Po
lone a plecat la Varșovia Marin 
Floțea lonescu, ambasadorul 
R.P. Romîne în R.P. Polonă.

(Agerpres)

Tovarășul Wladyslaw Gomulka. 
prim-secretar al C.C. al Partidm 
lui Muncitoresc Unit Polonez, s-a 
apropiat de microfon' și a rostit 
o cuvîntare de rămas bun.

Wladyslaw Gomulka 
acestei vizite și să transmit încă 
odată un salut cordial poporului 
romîn, precum și urările cele mai 
bune pentru succesele viitoare in 
dezvoltarea frumoasei dv. patrii.

Plecăm deplin convinși că șe
derea noastră în Romînia și con
vorbirile pe care le-am avut cu 
conducătorii Partidului Muncito
resc Romîn și ai guvernului ro
mîn au contribuit la întărirea 
prieteniei și colaborării multilate
rale între popoarele noastre, la 
adincirea unității popoarelor care 
construiesc socialismul, la înțele
gerea mai bună a situației în ță
rile noastre și a sarcinilor care 
stau în fața lor.

Dragi tovarăși,
Situația actuală internațională 

dictează unitatea tuturor forțelor 
socialismului și tuturor oameni
lor, care doresc pacea, spre a le 
opune forțelor imperialismului 
care încearcă să împingă popoa
rele în prăpastia îngrozitoare a 
războiului nuclear.

Trebuie, tovarăși, să întărim 
unitatea țărilor socialiste, ca ba
ză principală a securității noa
stre și a păcii.

Sîntem convinși că colaborarea 
dintre partidele și popoarele noa
stre va constitui 
importantă și trainică la 
de menținere a păcii. Acestui țel 
i-a servit vizita noastră, intilni-

păpuși din această țară Tomas 
Dubsky. La 84 de ani, Dubsky con
tinuă tradiția artistică a unei 
vechi tradiții de păpușari, înetn- 
tînd prin măiestria lui generațiile 
tinere. Alături de Dubsky vom pu
tea admira și evoluția celor mai 
tineri reprezentanți ai artei păpu
șărești din Cehoslovacia.

Lista oaspeților este prea lungă 
pentru a-i putea cita pe toți. Au 
venit ansambluri din R.D. Germa
nă, din Bulgaria, din Franța, din 
Anglia, din Finlanda etc. Reper
toriul acestor ansambluri este di
ferit și exprimă variate viziuni de 
creație. Dealtfel și condițiile de 
dezvoltare ale acestor teatre sînt 
diferite. Ansamblul olandez Vati 
Deth dă spectacole într-o sală cu... 
60 de locuri. Teatrul de marionete 
finlandez activează permanent doar 
de trei-patru ani. După cum ne 
spunea Ritva Arvelo, o cunoscută 
actriță și regizoare finlandeză, gu
stul marelui public din Finlanda 
pentru teatrul de păpuși a fost 
stimulat de-abia după turneele lui 
Serghei Obrazțov.

Publicul bucureștean așteaptă cu 
interes întâlnirea cu oaspeții lui 
„Țăndărică“.

EUGEN1U OBREA

trecut artist. Dar marea valoare a 
artei lui Obrazțov provine din evi
dentele sensuri sociale ale specta
colelor lui, din caracterul lor edu
cativ, militant de pe pozițiile celei 
mai înaintate morale — cea co
munistă. Obrazțov este un prieten 
sincer al Romîniei. Nu-i vorba nu
mai de vizitele lui în țara noa
stră. Anul trecut, la Festivalul de 
la Moscova, i-am remarcat deseori 
prezența printre delegații romîni. 
La balul de la Kremlin, știind că 
sîntem romîni9 a stat cu noi de 
vorbă și în carnetele de autografe

„Țăndărică“ are oaspeți. Din 
multe țări ale lumii au venit la 
București, la Festivalul internațio
nal al teatrelor de păpuși și ma
rionete. Vom asista le o amplă 
prezentare a unei arte profund 
populare, ce face apel la sensibi
litatea umană, la rațiune și conș
tiință. Fste o artă căreia un Obraz
țov și un Trnka i-au dat o tinerețe 
nouă, o tinerețe ce nu poate cu
noaște bătrînețea. Arta aceasta are 
și în țara noastră tradiții ce-și 
pierd începuturile în veacurile tre. 
cule. Arta păpușărească a cunoscut 
o înflorire pe meleagurile noastre 
la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 
și începutul secolului al XlX-lea. 
Dar adevărata înflorire a teatru
lui de păpuși în țara noastră s-a 
realizat abia în anii puterii popu
lare. In multe ,regiuni ale țării 
s-au născut ansambluri permanente 
cu un public statornic pe care-l 
putem cifra la zeci și sute de mii 
de oameni. Teatrele de păpuși din 
țara noastră se prezintă la Festi
val cu un repertoriu bogat care, 
fără îndoială, va stîrni un justifi
cat interes. In primul rînd trebuie 
să cităm noua premieră de la 
„Țăndărică“: „Mîna cu cinci de
gete“, o parodie polițistă de Mir
cea Crișan și Al. Andy. Totodată 
va fi prezentată „Povestea unei pă. 
puși de lemn“. Secția maghiară 
a teatrului de păpuși din Oradea 
va prezenta „Kețafan sau Hațafan, 
cel mai mare bandit al timpului 
său“,o parodie la tragedia roman
tică. Păpușarii din Craiova vor 
aduce la București un veritabil 
caleidoscop caragialesc din care nu 
vor lipsi faimosul domn Goe, ce
tățeanul turmentat, Pristanda etc. 
Teatrul de păpuși din Cluj va 
evoca creația lui Creangă prin sce- 
nariaarea a trei povești. Publicul 
bucureștean va avea posibilitatea 
să vadă și spectacole ale teatrelor 
din Timișoara, Iași, Tg. Mureș și 
Sibiu.

Festivalul ne va permite reve
derea cu acel magician al scenei 
însuflețite de păpuși care este Ser
ghei Obrazțov. Spectacolele lui le 
vezi, le revezi și totuși de fiecare 
dată îți apar proaspete, inedite. 
Obrazțov te prinde în vraja lui, 
te poartă pe aleile întortochiate. 
ale unei poezii îmbătătoare, deși 
ești conștient că în fața ta se pe
rindă o lume care prinde viață 
doar grație măiestriei unui neîn-

o contribuție 
opera
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Un repatriat demască 
pe trădatorii 
poporului romîn

Prisnea, adjunct al ministrului 
Invățămîntului și Culturii a a- 
dres-at apoi congresului un cuvînt 
de salut.

El a subliniat că poporul nos
tru este bucuros să găzduiască 
lucrările celei mai mari organi
zații profesionale de ziariști 
din lume, care militează pentru 
înaltele scopuri ale păcii și cola
borării internaționale.

Intrîndu-se în Ordinea de zi a 
lucrărilor, Jean Maurice Hermann 
a expus raportul „Pentru colabo
rarea și unitatea tuturor ziariști
lor". Făcînd un scurt istoric, ra
portorul a relevat poziția consec
ventă a Organizației Internațio
nale a Ziariștilor pe linia înfăp
tuirii solidarității și colaborării 
slujitorilor presei de pretutindeni. 
Ocupîndu-se de sarcinile de vii
tor ale Organizației Internațio
nale a Ziariștilor, Jean Maurice 
Hermann a citat drept cea mai 
importantă sarcină continuarea 
efortului spre unitatea ziariștilor 
din toată lumea.

Cu aceasta, lucrările ședinței 
de dimineață a primei zile a con
gresului au luat sfîrșit. In cursul 
după amiezii ele au continuat 
sub președinția lui Nestor Ignat, 
preșadintele Uniunii Ziariștilor 
din R. P. Romînă. Ina nte de a 
se intra în ordinea de zi biroul .......... , ,
de presă a adus la cunoștință . terilor celui de-al IV-lea Congres 
Congresului comunicatul agenției al Organizației Internaționale a 
TASS privitor la lansarea celui Ziariștilor a luat sfîrșit.
de-al treilea satelit artificial so- Lucrările congresului continuă. 
IIIHIIIIII... .....................................................................................

ne-a desenat pe cîțiva din eroii 
spectacolelor lui. Iar în ziua ple
cării noastre din Moscova, printre 
cei ce ne-au condus s-a aflat și 
Obrazțov. Astăzi, la București, aș
teptăm nerăbdători ca să-i dăruim 
din nou entuziastele noastre a- 
plauze.

Păpușarii cehoslovaci ne vor 
transmite mesajul unei arte cu o 
experiență bogată. II vom vedea 
pe unul din veteranii teatrului de

Deschiderea Festivalului international 
al teatrelor de păpuși și marionete

a-
Și

Joi, într-un cadru festiv, a 
vut loc la Teatrul de Operă 
Balet al R.P. Romîne deschiderea 
Festivalului internațional al tea
trelor de păpuși și marionete.

In numele ceiățenilor orașului 
București și al Comitetului exe
cutiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei, tov. D. Diaconescu a adus 
participanților la festival un sa
lut de bun venit.

Cuvîntul de deschidere a festî-

valului a fost rostit de acad. Ce
zar Petrescu.

Au adus apoi salutul Jacques 
Chesnais (Franța), Marjo-rie Bat
chelder — Mc Pharlin (Statele 
Unite ale Americii), Serghei 
Obrazțov (U.R.S.S.) și secretarul 
general al Uniunii Internaționale 
a Marionetiștilor, Jan Malik.

A urmat apoi un spectacol al
cătuit din cîntece și dansuri

CONCURSUL NOSTRU

reușit

M. Z.

Selecționata R.P. R. pe locul IV

vizitat
Națională, Mu-

înaintare a
n-a

Păcii"

siliului de Miniștri al 
Avram Bunaciu, ministru 
rilor Externe și Marcel 
ministru al Comerțului.

în cursul acestor vizite au fost 
discutate probleme cu privire la 
activitatea Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, dezvoltarea 
schimburilor comerciale, colabora
rea în domeniul tehnico-științific 
între țările din Estul și Vestul 
Europei.

Dl. Sakary Tuomioja și A. 
Chossudovsky au avut de asemenea 
întrevederi cu reprezentanți ai in
stituțiilor care participă la C.E.E.

Oaspeții au vizitat reactorul și 
ciclotronul Institutului de Fizică 
Atomică al Academiei R.P.R., pre
cum și G.A.S. Popești-Leordeni, 
muzee etc.

★ C.C.A. ne-a adus o
au

Joi după amiază, grupul de oa
meni de cultură greci care vizitea
ză țara noastră la invitația Insti
tutului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă, în 
frunte cu academicianul Stratis 
Mirivilis, președintele Societății 
Naționale a scriitorilor greci, au 
avut o întdlnire amicală cu scri
itori romîni la Casa Scriitorilor 
9rNlihail Sadoveanu“.

In cursul zilei de miercuri, 
grupul de oameni de cultură greci 
a făcut o vizită la subsecția de 
limbă și literatură a Academiei 
R. P. Romîne, unde a avut o con
vorbire prietenească cu academi
cienii noștri.

Seara, oaspeții au vizionat un 
spectacol de cintece și dansuri 
populare de la Teatrul C.C.S.

Joi, oaspeții greci, au 
Capitala, Galeria 
zeul Satului etc.

★
Academia R. P. 

vineri 16 mai, la 
dință consacrată împlinirii a 100 
de ani de la nașterea scriitorului 
Barbu Ștefănescu-Delavrancea. Vor 
conferenția academicienii V ictor 
Eftimiu și Tudor Vianu.

★
In zilele de 18—20 mai a.c., are 

loc la București, faza republicană 
a concursului de literatură romînă 
organizat de Societatea de științe 
istorice și filologice din R.P.R. cu 
elevii claselor VIII—X.

Lucrările scrise ale concursului 
au loc în ziua de 18 mai a.c. in
tre orele 8,30—12,30 la Școala me
die nr. 1 „N. Bălcescu“. Partici
panta merg luni 19 mai, intr-o 
excursie la Mogoșoaia și Snagov. 
împărțirea premiilor se face marți 
20 mai a.c. între orele 10—12 in 
sala de ședințe a Institutului de 
istorie al Academiei R.P.R.

Ieri seară stadionul Republicii 
a celebrat în mod public, intra
rea în funcțiune a instalației sale 
de nocturnă.

în deschidere, la orele 18 s-au 
îotîlnit echipele Swansea (Țara 
Galilor) și C.C.A. Renumita for 
mație galeză, care în acest sezon 
a obținut o serie de rezultate fru
moase Ca : 6-0 cu Harlequins la 
Londra, 19-0 cu Ebby Yale și 5-6 
cu Barbarians, a părăsit stadionul 
Republicii învinsă. Rugbiștii de la 
C.C.A. au realizat astfel o victorie 
de prestigiu la scorul de 12-6.

De remarcat că Penciu a ra
tat cinci transformări. Foarte com
petent arbitrajul lui Teddy La
croix (Bplgia). De la galezi ne a 
plăcut în special Richards, un ju
cător extrem de spectaculos.

★
Im orele 20 — la lumina celor

Dinamo“ București 
învingător la volei 
Joi seara a avut loc dubla in- 

tilnire internațională de volei din
tre reprezentativele cluburilor Di
namo București și Dinamo Mos
cova. Atit la băieți olt și la fete 
victoria a revenit echipelor Di
namo București cu scorul de 3-1.

Romine va (ine 
ora 17,30 o șe- Printre cnluzlaștll care au început acțiunea

(Urmare din pag. l-a)

mulgem. Ăsta e lucrul cel mai 
greu pentru cioban. Mioarele noas
tre vor făta toate la primăvară așa 
că noi facem de-acum practica, 
învățăm de la ciobanii 
stă, să mulgem.

După ce-am vizitat 
sectoarele gospodăriei 
zat împreună cu secretarul, toate 
realizările de pînă acum ale tine
rilor din gospodărie în urma recen
tei lor hotărîri.

— In primul rînd — ml-a spus 
inginerul — trebuie să subliniați 
avintul și entuziasmul cu care ti
neretul — care este, putem spune, 

I una dintre principalele fo-te ale

mai in vîr-

apoi toate 
am sinteti-

gospodăriei — a pornit la muncă, 
la înfăptuirea angajamentelor. Pes
te tot se simte un suflu nou, ti
neresc, entuziast. Echipele de ti
neret de la cîmp și-au luat în pri
mire cu proces-verhal cele 331 de 
hectare pe care le vor lucra anul 
acesta, insămînțările au fost ter
minate. Pînă acum ei au prășit 
deja 6,50 ha. coriandru. Zece ti
neri conductori și-au luat în pri
mire atelajele și animalele. Noi ne 
angajasem să plantăm 35.000 bu
tași de viță de vie. Aici am depă
șit. Am plantat 41.000 de butași. 
Evidențiați: Constantina Cristian, 
Alexandrina Cristian, Ion Almășa- 
nu, Ion Oancea, Vasile Voinescu 
și Ana Căliminte. S-au cărat pînă

acum la cîmp 1.500 tone gunoi, 
adică jumătate din cit prevede an
gajamentul. Restul va fi transpor
tat în toamnă. De asemenea, au 
fost curățate cele 100 de 
de islaz. Peste cîteva zile 
la boronit porumbul.

Vreau să mai- adaug că 
cerea gospodăriei sprijină 
munca tinerilor, e în mijlocul lor 
mereu, îi însuflețește. Ca să nu 
mai vorbim de membrii biroului 
care muncesc în riadul tinerilor 
colectiviști fi deci îi controlează 
și îndrumă pe loc.

In curînd, cînd vom avea timp 
liber, vom pomi să redăm circui
tului agricol 6 hectare de teren 
accidentat de pe o coastă, pe care 
vom cultiva plante furajere.

hectare 
pornim

condu- 
mult

frumoasă victorie la rugbi * Fotbaliștii SOVietlCÎ 
făcut o reușită demonstrație

270 de reflectoare a început me- 
ciul dintre Dinamo Moscova și Se
lecționata B.

Chiar din primele minute fot
baliștii de la Dinamo Moscova se 
dovedesc superiori echipierilor se
lecționatei, prin jocul lor simplu, 
iute și finalizat prin șuturi pu
ternice și neprevăzute la poartă. 
Unul dintre aceste șuturi il sur
prinde î>n minutul 38 pe Dungu, 
și interul stingă Urin trimite ba
lonul în poartă, la colț : 1-0.

La reluare, oaspeții continuă să 
desfășoare același joc simplu și în 
viteză, în timp ce selecționata nu

„Cursa

se găsește de loc. Trei minute 
după începutul celei de a doua re
prize, un șut puternic al oaspeți
lor zguduie bara transversală a 
porții lui Dungu. Acesta este ne
voit de altfel să intervină deseori 
și cu succes. In minutul 70 însă 
Mamukin ridică scorul la 2-0.

Cu 6 minute înainte de fluierul 
final al arbitrului scorul devine 
3-0.

in minutul 89, Dinulescu reduce 
scorul la 3-1. Ciudata 
selecționatei noastre 
să iasă din sterilitate.

. PRAGA 15 (Agerpres). — Pe 
stadionul Armatei din Praga, în 
fața unei mulțimi imense de spec
tatori, s-a încheiat joi cea de-a 
11-a «diție a marii competiții ci
cliste „Cursa Păcii“ Varșovia— 
Berlin—Praga. Pe echipe între
cerea a fost cîștigată de repre
zentanții Uniunii Sovietice care 
au demonstrat din nou o omoge
nitate perfectă și o impresionantă 
putere de luptă. Pe locul doi s-a 
clasat echipa R.D. Germane, iar 
pe locul trei Olanda. Selecționata

R. P. Romîne a ocupat locul 4, 
realizînd o performanță valoroasă 
confirmată și de succesul cicliști
lor noștri. învingători pe echipe 
în ultima etapă.

Individual, cea de-a 11-a edi
ție a „Cursei Păcii“ a revenit tî- 
nărului ciclist olandez Piet Da- 
men.

Clasamentul etapei pe echipe 
1. R.P. Romînă 18h03’39” ; R. P. 
Polonă 18h03’40”; 3. R.D. Ger
mană, același timp ; 4. U.R.S.S. 
18h03’58”.

REZULTATE

znvnt Z •

tCEÂĂf.rUAFrHÂ'jr.EN - 1 rți.'TĂi ft.'
EȚC ' Z ' < ■ '•

?AKAGAZljkfCll'l<iiriil Ț j
2 APARAȚț. RA.ru'O ■ J

6CEASURI

Conferința de presă de la Berlin
BERLIN 15 (Agerpres). — Co- pății, aventurieri și canalii de Ia 

respondenlul Agerpres transmite: care neamul romînesc n-are nimic 
La sediul Comitetului Romîn pen- bun de așteptat. 
tru Repatriere din Berlin a avut 
loc o conferință de presă la care 
au participat ziariști din R. D. 
Germană și R. F. Germană.

în cadrul acestei conferințe de , 
presă avocatul Miiiail Stănescu, 
care a părăsit clandestin Republi
ca Populară Romînă în iunie 1957, < 
motivînd cererea sa de repatriere, i 
a făcut în fața reprezentanților 
presei declarația următoare .-

„Cu ocazia repatrierii mele 
mi-am exprimat dorința față de < 
organele Comitetului Romîn de 
Repatriere din Berlin, de a-mi 
permite să expun în fața repre
zentanților presei motivele care 
m-au determinat să fug din țară, 
precum și motivele care mă deter
mină aeurn să cer repatrierea. 
Mulțumesc Comitetului Romîn de 
Repatriere pentru posibilitatea 
care mi s a acordat de a face a- 
ceastă declarație, precum și repre
zentanților presei care au bine
voit să răspundă invitației Comi
tetului Romîn de Repatriere și să 
participe la această conferință de 
presă.

Am activat în Romînia în miș
carea legionară, încă din anul 
1936, fiind șei al unei organizații 
legionare de tineret „Frățiile de 
cruce“ — pentru unele regiuni.

După instaurarea în Romînia a 
regimului de democrație populară, 
ca vechi legionar și ca dușman al 
noii orînduiri socialiste, m a fră- 
mîntat tot timpul ideea de a fugi 
în Occident. Aceasta, deși atît eu 
cît și soția mea, aveam servicii și 
o existență asigurată. Insă, pe de 
o parte datorită sentimentului de 
nesiguranță pe care rni-1 crea tre
cutul meu politic și pe de altă 
parte datorită iluziilor înșelătoare 
pe care le nutream în legătură cu 
viața „liberă“ și „îmbelșugată“ din 
țările capitaliste, am căutat un 
prilej favorabil să fug din țară. A- 
cest prilej mi s-a ivit în iunie 
1957 cînd am reușit să părăsesc 
clandestin Republica Populară Ro- 
mină și să mă refugiez în Aus
tria.

Aici mi-am dat seama de ade
vărul proverbului : „La pomul 
lăudat să nu te duci cu sacul 
mare“. încă de la primele contac
te cu viața din țările capitaliste, 
precum și cu emigranții romîni, 
cu vechii mei camarazi, am în
țeles că lumea de idealuri și vise 
în care mă legănasem în anii de 
după război nu corespunde nici pe 
departe realității. Aici, am găsit 
numai niște oameni preocupați de 
interese egoiste, oameni care.și a- 
tribuie titluri pompoase de „con
ducători“ ai unor partide, în rea
litate inexistente, oameni care 
caută cu orice preț să înșele auto
ritățile țărilor unde au primit azil 
și să se îmbogățească pe toate căi
le. Preocupările meschine, intrigi
le, dorința de înavuțire, luxul și 
desfrîul unora, mizeria celor mulți 
iată caracteristicile exilului despre 
care îmi creasem atîtea iluzii. în 
cele cîteva luni cît am trăit în 
mijlocul emigranților politici ro
mîni m-am edificat complect asu
pra adevăratului caracter al acelora 
care caută să pozeze în „rezistenți 
anticomuniști“, în „idealiști“ care 
luptă pentru „eliberarea Romî- 
niei“ și pentru un „viitor“ mai 
bun al patriei noasîre. Cunoașterea 
realităților exilului mi-a provocat 
o cruntă deziluzie. Mi-am dat sea
ma repede că cei mai mulți din
tre legionari sînt oameni fără că-

Mi-e rușine în prezent că am 
putut să acționez cot la cot cu ase
menea elemente decăzute, slugi ale 
intereselor străine, care propovă
duiesc moartea la fiecare colț de 
stradă. Toți aceștia se ridică îm
potriva patriei mele, împotriva 
copilului meu, sînt niște elemeute 
cinice care nu merită nici măcar 
să fie considerați oameni.

Din contactul de zi de zi cu 
foștii mei prieteni am aflat că a- 
ceștia, ca și vîrfurile celorlalte 
„partide“ din exil, care se pretind 
„conducători“ ai așa-zisei rezisten
țe, sînt în realitate simpli agenți 
ai diferitelor servicii de spionaj 
occidentale. Unii dintre ei se află 
chiar în slujba mai multor servicii 
de spionaj pentru a stoarce astfel 
cit mai mulți bani. Oameni ca Ho- 
ria Sima, Mircea Dumitriu, Traian 
Borobaru, Constantin Papanace, 
Ilie Gîrneață, Mircea Orendovici, 
Constantin Vișoianu, Virgil Venia- 
min și alții își fac o meserie din 
trădarea de patrie, din slujirea in
tereselor unor state străine al că
ror scop este aservirea economică 
și politică a patriei mele.

Luînd contact cu aceste realități 
am început să mă întreb ce caut 
eu între asemenea lepădături, 
spioni în slujba unor puteri stră
ine, trădători ai intereselor vitale 
ale poporului romîn, elemente 
descompuse din punct de vedere 
moral ? Neavînd mijloace de exis
tență aceștia m-au dat și pe mine 
pe seama unor reprezentanți ai 
serviciilor de spionaj imperialiste 
încereînd să facă din mine un tră
dător de patrie, tnțelegînd pe ce 
drum eram împins de aceste ele
mente am hotărît să nu-mi trădez 
patria și să mă întorc în țară.

în acest scop m-am prezentat în 
Berlinul democrat la Comitetul 
Romin de Repatriere cerînd auto
rizația de a mă înapoia în țară 
unde vreau să mă contopesc, și la 
bine și la greu, cu munca creatoa
re a celor peste 17 milioane de 
cetățeni ai patriei mele.

Gustînd amarul vieții de refu
giat am înțeles pe acei emigranți 
care în anii din urmă s-au reîn
tors în patrie unde au fost primiți 
cu înțelegere de poporul lor. Nu
mai trădători de teapa lui Sima, 
Dumitriu, Papanace, Vișoianu, 
Veniamin și alții pot trăi fără pa
trie.

Odată înapoiat în țară consider 
de datoria mea, dacă autoritățile 
romînești îmi vor permite aceasta, 
să duc o luptă susținută pentru 
lămurirea compatrioților mei cu 
privire la minciunile debitate de 
propaganda posturilor americane 
de radio „Europa liberă“, „Romî
nia viitoare“ și să le vorbesc des
pre realitățile din țările capitalis
te, despre șomajul și mizeria eco
nomică crescîndă, despre descom
punerea morală a emigranților 
care își reneagă patria.

în prezent, după ce am putut 
vedea cu ochii mei realitățile din 
țările capitaliste și am putut face 
o comparație între stările de lu
cruri din patria mea și cele din 
occident, m-am convins de marea 
superioritate a rînduielilor din 
Republica Populară Romînă, pre
cum și de perspectivele luminoase 
care se deschid în fața poporului 
nostru, acum pentru prima oară 
în istoria sa plină de suferințe. 
Am redat toate acestea pe scurt, 
a spus în încheierea declarației 
sale Mihail Stănescu, cu convinge
rea că ele vor fi publicate în pro 
sa .

După aceea Mihail Stănescu â 
răspuns la o serie de întrebă^} 
puse de ziariști.



Puternicul ecou internațional
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al marii victorii a științei sovietice
Satelitul III 1 
a înconjurat 

pămîntul de 9 ori
MOSCOVA 15 (Agerpres). —

TASS transmite :
Pină la 16 mai ora 6 dimi

neața cel de-al treilea satelit ar
tificial al pămîntului a înconju
rat globul pămîntesc de 9 ori. 
Stațiunile științifice de măsurare 
din Uniunea Sovietică efecutează 
observații sistematice asupra sa
telitului cu ajutorul mijloacelor 
radio-tehnice șî a! înregistrării 
informațiilor științifice de pe 
bordul lui.

Pe timp senin cel de-al trei
lea satelit artificial și racheta 
purtătoare vor fi vizibile cu 
ochiul liber și cu ajutorul apa
ratelor optice după apusul soa
relui între 9 și 36 grade latitu-: 
dine nordică și înainte de răsări
tul soarelui între 58 și 65 grade 
latitudine sudică.

Ascultînd semnalele
Sputnikului

De obicei la ona 16 după a- 
miază ia radio-clubul București 
A.V.S.A.P. nu se aîlă nimeni. Este 
ora de pauză. Ieri, însă, la ora a- 
ceasta. mica încăpere a stației de 
transmisie și înregistrare a clubu- 
lui era supra aglomerată. Respon
sabilul clubului tov. Cornel Văr- 
ban trebuia să intervină de nenu
mărate ori :

— Mai puțin zgomot, vă rog...
Evenimentul care a stîrnit atîta 

interes în rîndul radioamatorilor 
din Capitală a fost vestea lansării 
celui de al treilea satelit artificial 
sovietic și evident considerau ca o 
mare cinste a lor să fie printre 
primii care să asculte semnalele 
noului Sputnik.

Așa se și explică dece stația era 
plină de radioamatori. Cum s-a a- 
flat de lansarea noului satelit, 
s-au grăbit să vină la stație. Și 
interesul lor a fost răsplătit din 
plin. Se poate spune că au fost 
printre primii din țară care au 
auzit semnalele radiofonice iade 
celui de al 3-lea satelit sovietic. 
La ora 16,10 din difuzorul sta
țiunii s-au auzit primele semnale.
- Tii, tii, tii, tii.
Tînărul radio-amator Sergiu 

Costin a fost primul care a înre. 
pe

Comunicatul agenției TASS
(Urmare din pag. l-a)

Pentru transmiterea datelor rezultate din observațiile științifice că
tre stațiunile de înregistrare de pe pămint, pe bordul satelitului a 
fost instalat un sistem telemetrie cu mai multe căi, avind o mare 
putere separatoare. Satelitul este înzestrat cu dispozitive emițătoare 
speciale care permit măsurarea coordonatelor traectoriei lui. In scopul 
atragerii cercurilor largi științifice ale lumii la observații asupra 
celui de-al treilea satelit artificial sovietic al pămîntului, pe bordul 
satelitului a fost instalat un radioemițător care emite neîntrerupt pe 
frecvența de 20,005 Mhz semnale telegrafice puternice cu o durată 
do 150—300 milisecunde.

Funcționarea aparatajului științific și radiotehnic montat pe 
bordul satelitului este dirijată cu ajutorul unui dispozitiv de 
comandă-program. Paralel cu sursele electrochimice de curent, 
pe bordul satelitului sînt instalate baterii solare.

Regimul termic necesar funcționării normale a aparatajului de 
bond al satelitului este asigurat printr-un sistem de reglaj ter
mic care, cu ajutorul unor dispozitive speciale, determină varia
ția coeficienților de radiație și de reflexie ai suprafeței.

Observațiile asupra satelitului, recepționarea informațiilor științifice

primite de la acesta și măsurarea coordonatelor traectoriei lui sînt 
efectuate de stațiuni științifice anume înființate, dotate cu un marc 
număr de mijloace radiotehniee și optice. Datele privitoare la coor
donatele satelitului, primite de la stațiuni de radiolocație, sînt trans
formate în mod automat, sînt puse în concordanță cu ora astronomi
că unică și îndreptate prin linii de telecomunicații spre centrul de 
coordonaro și calculații.

Informațiile referitoare la măsurători, primite la centrul de calcu
lații de la diferite stațiuni științifice, sînt introduse în mod automat 

"în mașini electronice de calculat cu funcționare rapidă care determi
nă principalii parametri ai orbitei satelitului și calculează efemeri
dele acestuia. La observațiile asupra satelitului iau parte un mare 
număr de stațiuni optice de observații, de observatoare astronomice, 
radio-cluburi și radio-amatori.

SATELITUL ȘI RACHETA PURTĂTOARE VOR FI VIZIBILE 
LA RĂSĂRITUL ȘI APUSUL SOARELUI.

Cel de-al treilea satelit artificial sovietic al pămîntului — o nouă 
etapă în efectuarea cercetărilor științifice ample în păturile superioa
re ale atmosferei și în studierea spațiului cosmic — reprezintă o 
mare contribuție a oamenilor de știință sovietici la știința mondială.

Comparații edificatoare
MOSCOVA 15 (Agerpres). —> 

TASS transmite: Cel de-al treilea 
satelit artificial al pămîntului lan
sat la 15 mai în U.R.S.S. cîntă- 
rește 1.327 kg. inclusiv aparatura 
pentru efectuarea cercetărilor 
științifice, aparatura pentru radio- 
măsurători fi sursele de alimenta
re în greutate de 968 kg. Se știe 
că greutatea acestei aparaturi din 
oel de-al doilea satelit artificial 
lansat la 4 noiembrie anul trecut 
a fost de 508,3 kg. Satelitul arti
ficial american al pămîntului „Ex
plorator —3“ lansat la 26 martie 
a. c. cintărește ceva mai mult de 
14 kg.

Conform datelor inițiale altitu
dinea maximă a orbitei deasupra 
pămîntului a celui de-al treilea 
satelit artificial sovietic este de 
1.880 km. Altitudinea maximă a 
celui de-al doilea satelit a fost 
de peste 1.500 km.

Perioada de rotație a celui de-al 
treilea satelit în jurul pămîntului 
este de 106 minute. Perioada de 
rotație a celui de-al doilea satelit 
a fost de o oră fi 42 minute, iar 
a celui american este de 116 mi
nute.

. Ca și cel de-al doilea satelit 
sovietic, cel de-al treilea satelit se 
învîrtefte în jurul pămîntului pe

Un măref succes al savanților sovietici

Reacții 
la Washington

Mitingul 
prieteniei 

sovieto-ârabe

gistrat semnalele satelitului 
frecvența 20,005 Mhz.

Din eter satelitul sovietic 
transmite puternic semnalele.
- Tii, tii, tii. tii.
Radio-amatorii clubului de 

d:o București au auzit eri la 
16.10 semnalele noii strălucite 
torii a glorioasei științe sovie. 
tice.

ci

ra- 
ora 
vic-

A. P.

Recepțîonarea 
semnalelor în S. U. A;

NEW YORK 15 (Ager,pres). — 
Societățile „Radio Corp of Ame
rica“ și „Internațional Telephone 
and Telegraph Co“ au .anunțat că 
au recepționat în dimineața de 
15 mai semnalele celui de-al trei
lea Sputnic. Antenele lor sînt si
tuate la Long Island, în împre
jurimile New Yorkului.

Declarația prof.
membru corespondent

In răgazul a cîtorva olipe de 
odihnă, după ce a ascultat comu
nicatul agenției TASS cu privire 
la lansarea celui de al treilea sa
telit artificial sovietic al Pămîntu
lui, prof. dr. V. Novacu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., 
a deolarat următoarele unui re
dactor al ziarului nostru :

„Lansarea noului gigant satelit 
sovietic spre înălțimile cosmosului 
e un nou pas plin de suoces al 
oamenilor de știință sovietici pe 
drumul asaltării cerului.

Lansarea celui de al treilea sa
telit artificial sovietic face parte 
din programul cercetărilor din ca
drul Anului Geofizic Internațio
nal. Prin cei 3 sateliți artificiali ai 
Pămîntului și în special prin a- 
cesta din urmă, staful sovietic și-a 
dovedit 
superioritate 

față 
prin 
lor, 
cele 
de a lansa sateliți de dimensiuni 
mai mari, a dovedit multe slăbi
ciuni.

încă odată indiscutabila 
științifico-tehnică 

de știința americană care 
tărăgănarea lansării sateliți- 
prin repetatele eșecuri și în 
din urmă prin imposibilitatea

Admirația savanților englezi
LONDRA 15 (Agerpres). — 

Știrea cu privire la lansarea celui 
de-al treilea satelit artificial so
vietic a stimit un viu interes în 
Anglia. Oamenii de știință englezi 
își exprimă admirația față de rea
lizările științei sovietice care asi
gură lansarea unui satelit atît de 
greu. Ziarele publică date compa
rative privind sateliții sovietici și 
sateliții lansați de S.U.A., care nu 
cîntăresc decît cîteva kilograme. 
Kenneth Gatland, vicepreședintele 
Societății interplanetare britanice, 
a declarat că „lucrul cel mai ui
mitor la cel de-al treilea Sputnic 
este greutatea sa“. Gatland a spus 
că includerea bateriilor solare în 
echipajul Satelitului arată că a- 
cesta „are o misiune mai perma
nentă“ și a prezis că noul satelit 
sovietic va face posibile zboruri 
de probă spre planetele Marte și 
Venus ale unor sateliți purtători 
de instrumente și aparate de radio

di- 
ști-

transmisie. Profesorul Lovell, 
rectorul stațiunii de cercetări 
ințifice de la Jodrell Benk, comi
tatul Cheshire, a declarat că a 
fost foarte bucuros cind a aflat că 
rușii au reușit să lanseze un sate
lit și mai greu decît cel precedent.

dr. V. Novacu,
al Academiei R.P.R.

Cel de al treilea satelit 
cial sovietic a] Pămîntului a dove
dit din nou perfecționarea rache
telor sovietice, impecabilitatea 
funcțiunii etajelor, posibilitatea 
oamenilor sovietici de a lansa sate
liți de dimensiuni din ce în ce 
mai mari, de a lansa mai tîrziu un 
satelit ce se va îndrepta spre lună.

Ca fizician, m-au surprins în 
mod deosebit dimensiunile, greu
tatea acestui satelit, care este un 
laborator ce va putea efectua foar
te multe determinări din cele mai 
complicate.

Cel de al treilea satelit artificial 
sovietic ne va transmite o serie 
întreagă de informări de natură 
geofizică. Cu ajutorul acestui sa
telit, cred că oamenii de știință 
sovietici vor putea obține de ase
menea date experimentale pentru 
a putea verifica teoria relativi
tății.

Lansarea celui de al treilea sa
telit artificial este un indiciu al 
deosebitelor succese ale oamenilor 
de știință sovietici într-o serie în
treagă de ramuri ale științei și 
tehnicii și în special în combusti
bili și materialele din care sînt 
construiți pereții rachetelor.

Cu prilejul lansării celui de al 
treilea satelit artificial sovietic a- 
lături de toți oamenii de știință 
din țara noastră felicit din întrea
ga inimă pe oamenii de știință so
vietici ce au dovedit întregii ome
niri nivelul deosebit la care a a- 
juns știința și tehnica sovietică, 
excepționala lor măiestrie științi
fică".

artifi

o orbită avînd o înclinare față de 
planul ecuatorului de 65 grade. 
Unghiul orbitei „Exploratorului“ 
american este de 34 grade.

Aparatele științifice ale celui 
de-al treilea satelit permit ca 
de-a lungul întregii orbite să se 
facă cercetări cu privire la pre
siunea și compoziția atmosferei în 
păturile înalte, radiațiile solare și 
razele cosmice. In comparație cu 
cel de-al doilea satelit artificial, 
programul cercetărilor efectuate 
poate fi extins, întrucUt pe cel 
de-al treilea satelit există aparate 
ou ajutorul cărora poate fi deter
minată ooncentrația ionilor pozi
tivi, valorile sarcinii electrice a sa
telitului și tensiunii cîmpului elec
trostatic terestru, tensiunea cîmpu
lui magnetic terestru, temperatura 
din interiorul și de la suprafața 
satelitului. In afară de aceasta 
există aparate speciale pentru cer
cetarea micrometeoriților.

Aproape de 100 de ori mai greu 
decît ultimul satelit american

V/ASH1NGTON 15 (Agerpres). 
Ministrul Armatei al S.U.A., Wil- 
bel Brucker, în trecere prin ora
șul Providence, statul Rhode Is
land, a declarat ziariștilor că a- 
mericanii se așteptau la lansarea 
noului Sputnik. Brucker a spus 
că lansarea noului satelit artifi
cial constituie „o frumoasă reali
zare“ și sovieticilor „trebuie să li 
se acorde tot creditul pe care îl 
merită“.

Dr. Richard1 Porter, directorul 
programului american pentru sa
teliții pămîntului, a exprimat feli
citări, în cadrul unei conferințe 
de presă, oamenilor de știință so
vietici pentru reușita lansării în 
orbită a noului Sputnik. El a 
spus că se pare că ruișii au fa
bricat un utilaj pentru experiențe 
mult mai vaste decît au încercat 
vreodată să fabrice savanții ame
ricani pentru sateliții lor artifi
ciali.

PARIS 15 (Agerpres). — Co
respondentul din Washington al 
agenției France, Presse relatează 
că greutatea considerabilă a celui 
de-al treilea Sputnik sovietic pre
cum și posibilitățile științifice și 
militare al căror indiciu îl consti
tuie această greutate „AU PRO
VOCAT CEA MAI VIE SURPRI
ZA IN CERCURILE COMPE
TENTE DIN CAPITALA STA
TELOR UNITE“. EXPERȚII A- 
MERICANI, declară corespon
dentul, SUBLINIAZĂ CA ULTI
MUL DIN CEI TREI SATELIȚI 
ARTIFICIALI SOVIETICI CIN- 
TAREȘTE APROAPE DE O 
SUTA DE ORI MAI MULT DE- 
CIT ULTIMUL SATELIT AME
RICAN „EXPLORATOR", A 
CĂRUI GREUTATE ERA DE 14 
KG. Al treilea Sputnik, arată a- 
cești experți, „nu putea fi lansat 
decît cu ajutorul unei rachete ba- 
listice extrem de perfecționate și

prezentînd un avans considerabil 
asupra celor mai bune rachete fa
bricate în laboratoarele sau arse
nalele americane“. -Utilajul științi
fic al celui de-al treilea Sputnik 
este calificat de experții ameri
cani drept „impozant“.

Joliot Curie:
Un uriaș succes sovietic

MOSCOVA 15 (Agerpres). —
TASS transmite: Intr-o convor
bire cu un corespondent al ziaru- 

prof.
Consi- 
califi- 
treilea 
succes

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 15 mai în 
marele palat al Kremlinului din 
Moscova a avut loc mitingul 
prieteniei dintre popoarele Uniu
nii Sovietice și Republicii Arabe 
Unite. La miting au luat parte 
peste 2.000 de locuitori ai Mos
covei.

Luând cuvîntul N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a confirmat 
diin nou că U.R.S.S. este gata să 
numească neîntîrziat experți pen 
tru studierea amănuntelor tehnice 
legate de controlul asupra înde
plinirii unui acord cu privire la 
încetarea experimentării armelor 
atomice șt cu hidrogen.

Referindu-se la cel de-al trei
lea satelit artificial sovietic, lan
sat la 15 mai, N. S. Hrușciov, 
fără a pune la îndoială succesele 
obținute de S.U.A. în știință și 
tehnică, a declarat că oamenii 
sovietici nu pot să nu fie pă
trunși de un sentiment de mîn- 
drie națională pentru sistemul lor 
socialist care le-a permis să în
treacă știința și tehnica ameri
cană în acest domeniu.

Felicitindu-i pe oamenii de 
știință, inginerii, tehnicienii și 
muncitorii sovietici cu prilejul 
strălucitei lor victorii, N. S. 
Hrușciov a declarat că lansarea 
celui de-.al treilea satelit sovietic 
dovedește dezvoltarea deosebit de 
rapidă a gîndirii științifice și 
tehnice în . Uniunea Sovietică, 
dovedește că industria U.R.S.S. 
este în stare să rezolve proble
mele tehnice cele mai complexe.

Salutînd pe președintele Nas- 
ser, care a participat la miting, 
N. S. Hrușciov a arătat că rela
țiile dintre U.R.S.S. și Republica 
Arabă Unită se dezvoltă în spi
ritul unei sincere prietenii și co
laborări.

Președintele Gamal Abdel Nas- 
ser a felicitat poporul sovietic 
pentru lansarea cu succes a ce
lui de-al treilea satelit. Aceste 
realizări ale .poporului sovietic, a 
declarat el, sînt spre binele în
tregii omeniri.

Președintele Nasser a declarat 
că este de dorit întărirea conti
nuă a prieteniei dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Arabe Unite.

In încheierea cuvântării sale 
președintele Nasser a invitat pe 
Nikita Hrușciov și Kliment Vo- 
roșilov să viziteze Republica A- 
rabă Unită.

In Franța și Algeria 
atmosfera continuă 

să fie încordată
★

★

★

Conducătorii militari fasciști fac presiuni 
asupra noului guvern

Au fost constituite comitete antifasciste 
în Franța

Numeroase mitinguri ale muncitorilor și tineretului 
francez împotriva pericolului fascist

PARIS 15 (Agerpres). — Si
tuația politică din Franța a con
tinuat joi să rămînă încordată. 
Agitațiile fasciste s-au intensifi
cat în cursul acestei zile, fără a 
se fi luat împotriva lor măsuri 
ferme. Guvernul Pflimlin a în
cercat pe diferite căi să-și. con
solideze poziția și să realizeze 
un compromis cu șefii militari 
rebeli și cu cercurile ultracolo- 
nialiste de la Alger. întreaga 
activitate a primului ministru 
după obținerea învestiturii a ex
primat în primul rînd teama de 
reconstituirea — în fața primej
diei fasciste — a unității tutu
ror forțelor de stìnga. Cercurile 
de dreapta exercită presiuni pu
ternice pentru a împiedica cu 
orice preț formarea unui nou 
Front Popular.
Joi după-mașă s-a dat publicită
ții la Paris o scurtă declarație a 
generalului De Gaulle în care a- 
cesta, după. ce vorbește despre 
„degradarea statului“ și de fap
tul că „timp de 12 ani Franța a- 
vînd de înfruntat probleme prea 
grele pentru un regim bazat pe 
partide politice, suferă un proces 
dezastruos“, afirmă că „este gata 
să asume puterile Republicii“. 
Această declarație a provocat o 
vie reacție la Paris.

Grupul parlamentar comunist 
a dat publicității o declarație în 
care arată în esență că în acest 
moment cînd De Gaulle, pe de
plin de acord cu generali! rebeli 
din Algeria, se erijează candidat 
la dictatură, trebuie convocată 
fără întîrziere Adunarea Națio
nală și trebuie să se creeze o 
opoziție fără diferență de aparte
nență politică împotriva instau
rării puterii personale.

Agenția France Presse anunță 
că Le Troquer, președintele Adu
nării Naționale, a convocat în 
mod oficial la Paris pe toți de
putății care se află în provincie 
pentru o ședință specială a Adu
nării.

militari rebeli au constituit noi 
„comitete ale salvării publice“ și 
că este pe cale să se constituie un 
asemenea comitet pe întreaga Al- 
gerie.

La Alger cit și în alte orașe al
geriene au continuat pe 
gitațiile fasciste.

La Oran, Sidi Beh 
Constantine au izbucnit 
grave.

PARIS 15. — De Ia corespon
dentul Agerpres.

Forțele democratice din Franța 
se concentrează pentru apărarea 
ordinei republicane. In diferite 
orașe ale țării, la Paris, Lyon, 
Lille, Brest, Strassbourg, Nancy 
și altele au fost constituite peste 
30 de comitete antifasciste din 
care fac parte reprezentanți ai 
diferitelor partide republicane, ai 
sindicatelor și organizaților de 
tineret.

La 14 mai în 60 de întreprin
deri industriale din Paris au a- 
vut loc adunări de ateliere în ca
drul cărora au fost luate hotă- 
rîri de a lupta activ împotriva 
forțelor subversive.

La chemarea organizațiilor stu
dențești — comunistă, radical-so- 
cialistă și socialistă de stînga — 
1.500 de studenți de Ia Sorbona 
s-au întrunit în cadrul unui mi
ting antifascist. Mitingul s-a 
desfășurat sub lozincile stabilirii 
păcii în Algeria, luptei împotriva 
fascismului și pentru întărirea u- 
nității. Mitinguri organizate de 
sindicatele Confederației Genera
le a Muncii, Confederației france
ze a muncitorilor creștini și For- 
ce Ouvriere au avut loc la Lyon, 
Saint-Etienne, Rohanne, Firminy 
și alte orașe. în diferite suburbii 
pariziene s-au desfășurat 11 mi
tinguri și demonstrații de stradă 
împotriva pericolului fascist.

străzi a-

Abbesso, 
tulburări

Nebănuite
perspective 
de dezvoltare
(Urmare din pag. l-a)

pe unii oameni entuziaști, să ceară 
în mod insistent să li se dea per
misiunea de a realiza primul zbor 
cosmic cu pasager omenesc la bor
dul unui satelit artificial.

Grija față de om nu permite 
deocamdată de a se acorda o ast
fel de libertate. Cîștigînd însă 
treptat experiență în realizarea 
zborurilor cosmice, cu încărcături 
din ce în ce mai mari, cunoscind 
în urma cercetărilor ce se efec
tuează condițiile de zbor din spa
țiul cosmic și asigurînd posibili
tatea de întoarcere pe Pămînt, 
cutezătorii vor avea permisiunea 
ulterioară de a se evìnta în pri
mele călătorii extraterestre, in 
spațiul cosmic din vecinătatea Pă
mîntului mai întîi, iar apoi pen
tru lungi călătorii interplanetare 
în spațiul cosmic îndepărtat.

O călătorie omenească în jurul 
Pămîntului, la bordul unui sate
lit artificial, mai întîi, iar apoi în 
jurul Lunii, iată perspectivele des
chise de lansarea la 15 mai 1958 
a unui satelit artificial de o greu
tate atît de mare, , ~ _ j

★
Știrile care sosesc din Algeria 

anunță că ultracolonialiștii ji șefii

o

lui „Vecernaia Moskva“ 
Joliot-Curie, președinție 
liului Mondial al Păcii, a 
cat lansarea celui de-al 
satelit artificial sovietic un 
uriaș. Intreag lume, întreaga o- 
menire civilizată, a spus Joliot- 
Curie, trebuie să se bucure de 
această victorie remarcabilă a 
științei sovietice.

Delegația de partid 
a R. P. Polone a

VARȘOVIA 15 Coresponden
tul Agerpres transmite: La 15 
mai a sosit la Varșovia, venind 
de la București, delegația de par" 
tid și guvernamentală a R. P. 
Polone în frunte cu Wladyslaw 
Gomulka și Josef Cyrankiewicz.

împreună cu delegația R. P. 
Polone a sosit și tov. Marin Flo-

și guvernamentala 
sosit la Varșovia

rea Ionescu, ambasadorul R.P.R. 
în R. P. Polonă.

Pe aeroport a avut loc un mi- 
titig la care Wladyslaw Gomulka 
a rostit o amplă cuvîntare în 
care s-a ocupat de rezultatele 
călătoriei delegației de partid și 
guvernamentale poloneze la So
fia, Budapesta și București ,

® Răsculații atacă clă
dirile guvernamentale 
® Lupte de stradă la 

Tripoli
® Manevre de intimi
dare ale flotei anglo- 

americane

O puternică manifestare

împotriva amestecului puterilor străine 
în treburile poporului indonezian

— Declarația guvernului sovietic —
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: Intr-o declarație 
dată publicității la 14 mai guver
nul U.R.S.S. condamnă în mod 
hotărît amestecul puterilor străine 
în treburile poporului indonezian 
și acțiunile lor agresive îndreptate 
împotriva Republicii suverane In
donezia.

Guvernul 
speranța că puterile care poartă 
răspunderea pentru situația care 
s-a creat în prezent în regiunea 
Indoneziei și în primul rind Sta
tele Unite ale Americii, vor ascul
ta de glasul rațiunii și vor înceta 
amestecul în treburile interne ale 
Republicii Indonezia.

îndemnurile cît se poate de cla
re ale unor conducători ai S.U.A., 
printre care și Dulles, de a se crea

sovietic își exprimă

în Indonezia un nou guvern sînt 
calificate în declarația sovietică 
drept o incitare directă Ia răstur
narea guvernului indonezian legal.

Guvernul sovietic declară că 
toate aceste acțiuni sînt o încăl
care a principiilor Cartei O.N.U. 
și sînt în contradicție cu normele 
elementare ale dreptului interna
țional. Guvernul sovietic consideră 
de datoria sa să atragă atenția a- 
supra consecințelor grave pe care 
le poate provoca politica puteri
lor coloniale care urmărește să 
creeze mereu noi focare de 
încordare. Uniunea Sovietică, se 
spune în declarație, nu poate 
privi cu indiferență evenimentele 
care au loc în regiunea Indone
ziei, pentru că situația care s-a 
creat acolo constituie un pericol 
serios pentru cauza păcii.

MOSCOVA. — In seara de 
mai a avut loc la Kremlin sem
narea declarației comune cu pri. 
vire la rezultatele tratativelor 
dintre guvernul U.R.S.S. și gu
vernul Republicii Arabe Unite în 
legătură cu vizita în Uniunea So
vietică a președintelui Gamal Ab
del Nasser.

MOSCOVA. — In seara zilei de 
15 mai, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au oferit la 
Kremlin o mare recepție In 
tea președintelui Nasser.

MOSCOVA. — La 14 mal 
N. S. Hrușciov, președintele

cins-

1958,
Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit Ia Kremlin grupul de 31 
industriași și financiari canadieni 
care au vizitat Uniunea Sovie. 
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NEW DELHI. — Petroliștii ro- 
mînl din India au înregistrat un 
important succes. Ziarele indiene 
de marți publică sub titluri mari 
pe prima pagină știri desDre suc
cesul operațiilor de forai de la 
Jawalamuchi, unde după cum se 
știe funcționează o instalație pe
troliferă de fabricație romînească 
livrată Indiei în 1955.

PARIS. — La 14 mal a avut loc 
la Festivalul cinematografic inter
național de la Cannes prezenta
rea filmului romînesc ,,Ciulinii 
Bărăganului“ realizat de Louis 
Daquin.

SEVASTOPOL.— La 15 mal es
cadra de nave militare iugoslave 
a părăsit rada portului Sevasto
pol după o vizită de răspuns de 
cinci zile făcută Flotei Mării Ne
gre.
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a prieteniei romîno-polone
(Urmare din pag. l-a)

lași timp, fapte de netăgăduit 
demonstrează că statele im
perialiste în frunte cu S.U.A. 
nu renunță la politica de pe 
poziții de forță, ci iau măsuri 
în vederea sporirii încordării 
internaționale. Răspunderea 
pentru încordarea internațio
nală o ------- ’• •
rial iste, 
stituie 
război.

Cele _ ___ _t.
primă îngrijorarea față de ho
tărîrea aprobată de Bundesta- 
gul R. F. Germane cu privire 
la înarmarea atomică a ar
matei vest-germane, hotărîre 
contrară intereselor păcii și 
securității în Europa și ale 
poporului german însuși. A- 
ceastă hotărîre izvorită din 
politica agresivă a pactului a- 
gresiv N.A.T.O., lovește in 
securitatea popotelor Europei 
și ridică cu seriozitate proble
ma luptei împotriva reînar- 
mării Germaniei occidentale.

Ambele părți consideră în
tărirea continuă a unității ță
rilor socialiste drept o sarcină 
fundamentală. Tăria Rațelor 
socialismului constă in unita
tea lor de nezdruncinat, în 
unitatea frățească a țărilor in 
care puterea se află in miinile 
oamenilor muncii. Concomi
tent cu întărirea continuă a 
unității țărilor socialisto, ceie 
două guverne consideră ne
cesară legarea tot mai strînsă 
a eforturilor pașnice ale ace
stor state cu acțiunile forțe
lor păcii din toate țările pen
tru a se pune capăt politicii 
imperialiste de pe poziții de 
forță, pentru promovarea prin
cipiilor coexistenței pașnice a 
statelor indiferent de siste
mele lor sociale.

Cele două guverne aprecia
ză și sprijină pe deplin ini
țiativele U.R.S.S. cu privire

poartă cercurile impe- 
a căror politică con- 
sursa primejdiei de 

două guverne își ex-

la convocarea unei conferințe 
Ia cel mai înalt nivel, care ar 
putea constitui un însemnat 
pas pe calea destinderii și a 
rezolvării celor mai importan
te probleme internaționale. De 
asemenea, ambele guverne își 
manifestă satisfacția față de 
istorica hotărîre a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu privire 
la încetarea unilaterală a ex
periențelor cu arma nucleară, 
precum și față de apelul Uniu
nii Sovietice adresat Statelor 
Unite ale Americii și Marii 
Britanii, cu privire la înceta
rea experiențelor cu arma nu
cleară.

Pe linia eforturilor perma
nente ale țărilor socialiste 
pentru realizarea destinderii, 
dezarmării și colaborării paș
nice, se înscrie și propunerea 
R. P. Polone de a crea în Eu
ropa Centrală o zonă denu- 
clearizată, care să cuprindă 
ambele state germane. Repu
blica Cehoslovacă și Republi
ca Populară Polonă. Guvernul 
R. P. Romine consideră acea
stă propunere deosebit de im
portantă pentru securitatea 
Europei ; realizarea ei ar con
tribui la creșterea încrederii 
în relațiile internaționale ți 
ar favoriza rezolvarea altor 
probleme litigioase.

Guvernul Republicii Popu
lare Polone sprijină acțiunea 
inițiată de guvernul R. P. Ro
mine în vederea stabilirii unei 
atmosfere de bună înțelegere 
și colaborare între țările bal
canice, care să contribuie la 
întărirea securității colective 
în Europa.

In cursul tratativelor, dele
gațiile R. P. Polone și R. P. 
Romîne au manifestat hotărî- 
rea neclintită a țărilor lor de 
a respinge orice încercare de 
amestec în treburile interne 
ale țărilor socialiste.

R.P. Romină și R.P. Polonă,

ținind seama de existența blo
cului agresiv N.A.T.O. vor 
continua să-și aducă întreaga 
lor contribuție la întărirea or- 
ganizației Tratatului de la 
Varșovia, organizație făurită 
în scopul apărării securității 
și independenței statelor so
cialiste și a păcii în Europa.'

Ambele guverne subliniază 
cu tărie că cea mai sigură ba
ză a securității țărilor lor, 
fiind în aceiași timp și un 
important factor al consoli
dării păcii, este solidaritatea 
și coeziunea lagărului socia
list și politica de pace a pri
mului și cel mai puternic stat 
socialist — Uniunea Sovietică 
și a celorlalte țări socialiste.

Declarația comună relevă 
că Partidul Muncitoresc Ro
mîn și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez călăuzindu-se 
după Declarația Consfătuirii 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din 
țările socialiste și Manifestul 
Păcii vor contribui la întări

rea unității și solidarității ță
rilor socialiste, la coeziunea 
ideologică a mișcării comuni
ste internaționale, în spiritul 
marxism-leninismului, pe baza 
principiilor de egalitate, nea
mestec în treburile interne și 
ale internaționalismului prole
tar. Cele două partide pe de
plin fidele față de principiile 
marxism-leninismului își rea
firmă hotărîrea de a , upta con
secvent împotriva influențelor 
ideologiei burgheze și îndeo
sebi împotriva revizionismului 
— principalul pericol în miș
carea comunistă și muncito
rească internațională cît și a 
lupta împotriva dogmatismu
lui și sectarismului. In Decla
rația comună se arată că o 
condiție esențială a construi
rii cu succes a socialismului 
o constituie în permanență în
tărirea unității rîndurilor par
tidului, întărirea rolului con-

ducător al partidului marxist- 
leninist al clasei muncitoare 
în stat, aplicarea creatoare a 
legilor generale de construire 
a socialismului — comune 
pentru toate țările socialiste 
— ținind seama de particula
ritățile istorice concrete ale 
fiecărei țări, întărirea regimu
lui democrat-popular.

Intre popoarele romîn și po
lon au fost făurite legături 
trainice de prietenie. Eliberate 
de glorioasa armată sovietică, 
ambele popoare au luptat 
pentru zdrobirea fascismului 
german. Ele nutresc calde 
sentimente de recunoștință fa
ță de Uniunea Sovietică, față 
de poporul sovietic care le-a 
ajutat să se dezrobească de 
sub asuprirea fascistă și să-și 
ia soarta în propriile mîini.

Alianța trainică, de nez
druncinat dintre cele două po
poare Ș<-a găsit o puternică 
expresie în Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R. P. Romină 
și R. P. Polonă, încheiat în 
urmă cu 9 ani, document isto
ric al colaborării multilaterale 
romînc-polcne, care a stat la 
baza dezvcl tării cu succes a 
relațiilor dintre cele două 
țări. In cursul tratativelor s-a 
hctărit extinderea și dezvol
tarea colaborării economice 
dintre R. P. Romină și R. P. 
Polonă. In acest scop ambele 
părți au hotărît înființarea 
unei Comisii guvernamentale 
mixte polcno-romîne pentru 
colaborarea economică.

Poporul și tineretul nostru 
au primit cu bucurie și aprobă 
rezultatele convorbirilor din
tre delegații. Declarația co
mună va contribui la întări
rea continuă a prieteniei fră
țești dintre cele două popoare, 
și va servi unității statelor 
lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică și cau
zei păcii în întreaga lume.
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DAMASC 15 (Agerpres).
După 
radio 
mate 
ză in 
nului
Din — locul de naștere al pre
ședintelui Libanului, Șamun. La 
Beit Ed-Din răsculații au atacat 
reședința de vară a președintelui 
incendiind-o. In orașul Baalbek 
răsculații au atacat clădirile gu
vernamentale și cartierul jandar
meriei.

La Tripoli populația răsculată 
continuă să controleze aproape 
Întregul oraș. In suburbii s-au 
intensificat luptele de stradă.

In portul Tripoli, după arun
carea în aer a conductei de pe
trol aparținînd societății Irak 
Petroleum Company, a încetat lu
crul la rafinăriile de petrol.

Răsculații încearcă să stabi
lească controlul asupra orașelor 
Sur și Zgoria. Se anunță că ei 
au aruncat în aer podul de la 
Damur pe drumul Beirut-Saida 
și linia ferată Beirut-Damasc.

Agenția France presse repro
duce o telegramă a coresponden
tului său din Beirut în care se 
arată că „o mare parte a terito
riului Libanului" nu se mai află 
sub controlul autorităților.

Presa libaneză relatează că gu
vernul continuă conciliabulele cu 
reprezentanții diplomatici ai pu
terilor occidentale cu scopul de a 
reprima răscoala.

★
LONDRA 15 (Agerpres). — La 

19 mai vor începe in Marea Me- 
diterană mari manevre navale 
combinate anglo-americane sub co
manda amiralului britanic Charles 
Lambe, comandantul șef al forțe
lor N.A.T.O. din regiunea medite- 
raniană.

Agenția United Press declară pe 
un ton amenințător că „vasele de 
război anglo-americane s-ar putea 
afla în stare de alarmă în cazul 
cînd în Liban va fi nevoie de aju
torul american“.

cum a anunțat postul de 
Damasc, detașamentele ar
de răsculați care acționea- 
regiunea muntoasă a Liba- 
au ocupat orașul Beit Ed-

Dezvelirea unei plăci 
comemorative închinată 
luptătorilor antifasciști 
romîni la Mauthausen

MAUTHAUSEN 15 (Agerpres), 
Recent a avut loc la Mauthausen, 
în Austria, o solemnitate consa
crată celei de-a 13-a aniversări a 
eliberării fostului lagăr fascist de 
exterminare „Mauthausen“. Cu 
aceșt prilej a avut loc dezvelirea 
unei plăcj comemorative închi
nată memoriei luptătorilor anti
fasciști romîni exterminați în a- 
cest lagăr de S.S.-iști. i


