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La Observatorul Astronomic din 
București al Academiei R. P. Ro- 
mîne au fost captate vineri și 
sîmbătă semnalele radio ale ce
lui de-al treilea satelit artificial 
sovietic. Satelitul n-a putut fi 
observat încă vizual deoarece el 
trece deasupra țării noastre ziua. 
Incepînd de săptămîna viitoare, 
satelitul va putea fi observat și 
vizual, seara după apusul soare
lui. In acest scop cele 15 lunete 
speciale ale Observatorului, sosite 
recent din Uniunea Sovietică, pre
cum și celelalte lunete și aparate, 
sînt gata să intre în acțiune.

PERSPECTIVE

r Am stat de vorbi anul trecut 
fu cîțiva tehnicieni germani, «e- 
ttiți să ajute, în suburbia Jilava a 
Bucureș țiului, la instalarea unei 

jftoi fabrici de cauciuc.
i — Dvs. ce meserie aveți ? — 
J-am întrebat (nu-l văzusem la lu- 
Ipru) pe unul.

— Montor.
După o vreme t 
♦— Dar tatăl dvs.f 
— Și el, montor I 
Iarăși o pauză. Eu, ghicind o

Un deceniu 
de industrie 
socialist à

t'
/ - - 
poantă :

— Dar bunicul ?
— El, cu o voce egală t
— Tot montor.
Un asemenea dialog e o raritate 

tn București. Să intrăm împreună 
în orice fabrică a Capitalei, să în- 
jtrebăm pe cîte . ,
vite un strungar, timplar, țesătoa
re, ce meserie au 
meserie au avut 
sferturi din cazuri 
cunosc dinainte.

Tata e de la țară — probabil. 
Bunicul e de la țară — sigur. 
Cei care au citit romanul „Un 

'om între oameni“ de Camil Petre- 
seu, știu bine că nu sînt mai mult 
de o sută de ani de cînd Bălcescu, 
marele nostru gînditor și luptător 
democrat, venea în trăsură să afle, 
tu prietenii, unul din noile și 
^neobișnuitele așezăminte ivite pe 
malurile Dîmboviței : o fabrică. 

O tăbăcărie în 
care lucrătorii 
munceau aproa
pe goi. „Capita
listul“ purta iș
lic și giubea, 
căci abia fiu-său 
învăța să-și pună 

țtraie franțuzești. Iar apele stoarse 
din piei, pline de izuri ale locu
lui și ale vremii, mișcau roțile 
piorilor domnești și mănăstirești.

Pînă pe la sfîrșitul veacului tre- 
put, Bucureștiul abia se obișnuise 
tu materiile prime mai moi: cea
pa de luminări și pielea, postavul

lemnul. Să ajungi la fier ■— 
nu îndrăznea.

Și nu prea putea. Vorba romî- 
ttului :

Tare ca fierul / Iute ca oțelul — 
nu prea era capitalistul autohton, 
pe jumătate moșier, legat de ve
chile deprinderi.

Am participat, curînd după na
ționalizarea întreprinderilor din 
iunie 1948, la „inventarul moște
nirii“ uneia din primele fabrici 
metalurgice bucureștene.

...Poate pe locul mai sus amin
titei tăbăcării, în tot cazul înlo
cuind o sărmană boiangerie, a ră
sărit aici odinioară turnătoria „Le- 
maître“. Aproape nu exista gură 
de canal în București care să nu-i 
aibă sugestivul nume imprimat în 
fonta linsă de lăturile urbei. Cu 
vremea, lingă turnătorie s-a ridicat 
o hală de reparat locomotive, iar 
vis-a-vis. un atelier de făcut arma
ment. lată astfel — aproape la fel 
ca la „Vulcan“, la „Wolff“ sau la 
„Voina“, strînse la un loc mostrele 
celor trei laturi esențiale pe care 
metalurgia romînească și le fău
rea, dezvoltîndu-se dintre cele 
două războaie mondiale : tucerie, 
reparații, arme.

Cît privește proprietatea, ea nu 
era romînească, ci a belgianului 
Oscar Jeumott. Hoinărind odinioa
ră cu copiii cartierului pe lingă 
„Lemaître“, ne impresiona mult 
locuința patronilor — o clădire 
barocă, nici nu știu dacă despăr
țită măcar cu un zăplaz de ate
liere. Pe gardul ei de fier dinspre 
stradă scria „Consulatul belgian“ 
și noi credeam că fabrica și-a 
schimbat firma...PENTRU ZILELE DE ODIHNA
nizarea și mărirea capacității 
pavilionului nr. 4, se apropie de 
sfîrșit lucrările de la pavilio
nul nr. 3 și se vor da în folo
sință băile Horia și Crișan.

Și în stațiunile balneo-clima- 
terice din Regiunea Autonomă 
Maghiară sînt în curs nume
roase lucrări de amenajare. La 
Borsec, de pildă, s-a terminat 
construcția unei vile noi cu 40 
de locuri și se construiește o 
cantină modernă cu o capacitate 
de 500 de locuri.

In fiecare zi. Gara de Nord și 
comunele suburbane, ajunse din 
urmă de oraș, dădeau fabricilor 
ofranda în brațe de muncă. Nu
mai atelierele „Grivița“ — de pil
dă — ajunseseră să aibă 12.000 
de oameni, lată cum i-a surprins 
pe noii muncitori ai vremii mae
strul reportajului romînesc, Geo 
Bogza : „Veniți de peste munți cu 
o ladă în spate și cu două palme 
mari, bătătorite, au fost luați în- 
tr-o zi și aduși cu turma la fabri
că... In munca brută, grea, de bi
vol, le trece spaima de huielul fa
bricii, le trece și dorul de casă. 
Vine scrisoarea de peste munți că 
perceptorul a luat vaca și că băia
tului i s-a betegit un picior de tre
buie dus prin spitale. Ochii... se 
întunecă, fața... se posomorăște, 
sub cămașa murdară mușchii se 
umflă, ar lua pe cineva de gît și 
l-ar da cu capul de pereți, dar nu 
are în față decît o căruță plină cu 
piei murdare și sîngerînde aduse 
de la abator. înverșunat, le ia în 
brațe, muncește cu furie, orbește, 
fără să vorbească, fără să-și tragă 
sufletul sau să facă țigară. Prin 
fereastra cabinetului său, directo
rul zîmbește mulțumit : „...sînt 
muncitori supuși, cu tragere de 
inimă“.

...Nepotul patronului tăbăcăriei 
din 1848, cu ișlic și giubea, ajun
sese director.

Numai că, cu vremea, muncito
rii au înțeles totuși cine trebuie 
să fie dat „cu capul de pereți“.

V-aș reaminti, ca dovadă, de
monstrația din 1918, greva gene
rală din 1920, luptele de la Gri
vița din 1933....

Dar mai bine aflați ceva puțin 
știut : că, în „Lemaître“-ul capita
list, un fierar a dat, acum treizeci 
de ani, fiului său nou născut, nu
mele de Lenin.

Și Lenin a crescut mare.
Bucureștiul de după al doilea 

război mondial arăta tuturor 
ruinele fabricilor distruse, dar nu 
descifra fiecăruia planurile recon
strucției lor. In capitaliștii străini, 
ca Jeumott, ca și în confrații lor 
romîni — Malaxa, Voina, Mo- 
ciornița și alții, conviețuiau acum 
două sentimente: dorința de a
păstra sau distruge — și frica că 
vor plăti pentru faptele Iqr.

Trimis pe atunci de știrul tine
retului comunist la fabrica de ci
ment Titan, scrisei că muncitorii

Cel de-dl trei- 
leiș corp ceresc 
lansat de pe me
leagurile Uniunii 
Sovietice 
înălțimile 
moșului s-a 
de acum de 
te ori 
bălrînei noastre planete.

„Cea mai grea lună artificială“ 
dovedește încă odată excepționala 
dezvoltare a științei și tehnicii so
vietice, epocalele perspective ce se 
deschid intr-o serie întreagă de 
ramuri ale științei și tehnicii con. 
temporane în urma mărețelor bi- 
ruinți ale oamenilor de știință, 
tehnicienilor și ale muncitorilor 
sovieticii

Trăsătura caracteristică a noului 
satelit artificial este bogata sa uti
lare tehnică cu ajutorul căreia sa- 
vanfii sovietici vor putea studia o 
serie de noi elemente deosebit de 
importante despre spațiul cosmic 
ce ne înconjoară.

Greutatea de 1327 kg. a noului 
satelit artificial al pămîntului, și 
marea înălțime al care a fost lan
sat, dovedesc că oamenii de știință 
sovietici au toate posibilitățile ca 
într-un viitor apropiat să rezolve

spre 
cos- 
rotit 
mut

in jurul

Acad. prof.
G. Vrónceanu 

director adjunct al Institutului 
de matematică al Academiei 

R. P. Romine

o—

cea mai însem
nată sarcină ce 
stă în fața știin
ței contempora
ne : asaltul spa
țiului cosmic, 
cercetarea enig
maticelor plane
te din vecină, 
talea noastră.

Numeroasele comentarii ale pre
sei mondiale, entuziasmul general 
pe care l a trezit in rîndurile 
oamenilor de știință de pe întreg 
globul, uluirea' experților occiden
tali, sînt dovezi puternice ale in
contestabilei superiorități ale știin
ței și tehnicii sovietice.

Alături de toți oamenii de 
știință din țara noastră, în aceste 
zile de mare importanță in istoria 
științelor îmi exprim întreaga ad
mirație față de cutezătorii con
structori sovietici, urîndu-le depli
ne succese.

Ca matematician sînt mîndru de 
faptul că atît la construcție cit și 
la prelucrarea datelor ce le trans
mite satelitul artificial se utilizea
ză mașini electronice de calcul, 
care constituia una din realizările 
cele mai importante ale matema
ticii aplicate contemporane.

Uriaș laborator

Prof. univ.
Victor Vâlcovicl

o—

porten{l 
care cel 
treilea 
artificial 
ce orice
apariții sateliți- 

îl alcătuiesc mij-

prin 
deal 

satelit 
intre- 

alte

ECONOMII
DE METAL

Cel de al trei
lea corp ceresc 
dintre cele crea
te prin meritul 
Uniunii Sovieti
ce își Întrece
frații mai bătrîni, atît prin mări
me, cît și prin înălțimea maximă 
pe care o atinge.

Ii va mai întrece și prin du
rata vieții. Pentru că la înălți
mea Ia care evoluează el, rezis
tența mediului este aproape nulă, 
— în orice caz, mult mai mică 
decît rezistența întîmpinată de 
predecesorii săi — așa îneît a- 
prapierea lui de strateie mai 
dense ale atmosferei înconjură
toare, se va face într-un interval 
de timp mult mai lung.

Unul din factorii cei mai Im-

ce anterioare.
loacele științifice de înregis
trare a fenomenelor cosmice 
precum și acelea pentru trans
misiunea lor pe pămint; a- 
proape o tonă de aparate și de 
instrumente de acest fel duce cu 
sine noul satelit artificial I

Potențialul lui de cercetare 
cosmică este mult mărit față de 
acela al precedenților.

Mărturiile acestor aparate vor 
îmbogăți sensibil cunoștințele 
omului asupra spațiului care-1 
înconjoară.

Tradițiile școlii
mijloc de educație patriotică

CLUJ (prin tele
fon de 
dentul 
Era la 
cestui 
entuziast miting, ti
nerii de Ia uzi
nele Industria Sir-
mei Cîmpia Turzii 
au răspuns la che
marea tinerilor re- 
șițeni de a econo
misi metalul. Ei s-au 
angajat atunci să e- 
conomisească pînă 
la 30 decembrie 1958 
cantitatea de 100

la corespon- 
nostru). — 
începutul a- 
an. Intr-un

tone metal feros și 
neferos.

Mai zilele trecute 
am stat de vorbă cu 
Vladimir Bîndeanu, 
secretarul comitetu
lui U.T.M., care, ra
diind de 
mi-a spus :
- Ați

sit 128,03 tone de 
material feros și 
de asemeni metal ne
feros, ceea ce în 
bani înseamnă o e- 
conomie de 168.064 
lei. In fruntea între
cerii pentru econo
misirea metalului s-a 
situat secția oțelă- 
rie, ai cărei tineri au 
economisit o canti
tate de 58,35 tone și 
laminoriștii care au 
realizat economii de 
metal în valoare de 
43.600 lei.

r Pe litoralul Mării Negre la 
fVasile Roaită și Eforie au fost 
jterminate construcțiile a încă 6 
tnoi case de odihnă pentru dife
rite întreprinderi din țară, cu o 
capacitate de peste 300 locuri 
pe serie și s-au făcut reparații 
și amenajări la majoritatea vi
lelor și caselor de odihnă. La 
jCostineștl și Eforie sînt pe sfîr- 
jfite lucrările de amenajare a ta
ierelor pentru copii.
I In regiunea Timișoara la Băile 
Herculane se lucrează la modej- 

I Pentru înfăptuirea hotârîrilor Consfătuirii de la Constanța I

FILIP CERBU

bucurie,

auzit ? 
Ne-am depășit anga
jamentul.

Asta însemna că 
pînă la 1 aprilie, ti
nerii de la Industria 
Sîrmei au economi-

IȘI ÎNDEPLINESC
angajamentele

TINERII COLECTIVIȘTI

De la indicatorul pe care scrie 
„Căzăneșli“, un drum la stingă te 
duce chiar la gospodăria colectivă 
floria, Cloșca și Crișan“. E foarte 
aproape, să mergem I I
ț Vlemiștii, tinerii din gospodăria 
ț-au angajat să îndeplinească im- 
portante obiective din planul de

producție al gospodăriei, lucru pe 
care cititorii ziarului îl cunosc. 
Cititorii însă nu ftiu ce au reali
zat pînă acum tinerii din Căză- 

»ești.
l Din angajamentele luate ei au 
realizat pînă acum t

• 50 de hectare de grîu plivite.

• Au tnsămtnțat porumbul pe toată suprafața de 60 de 
hectare, lot semincer.

• Au cărat 200 tone gunoi de grajd șl au construit două 
platforme din cele patru prevăzute în angajament.

• Au curățat 70 de hectare isiaz^

• Au fnsămînțat 9,5 hectare ou porumb furajer (depășire 
4,5 hectare}.

• Au Insămfnțat cele trei hectare cu porumb hibrid.

A PIONIERILOR
Secretarul organizației de bază 

U.T.M. și instructorul superior al 
unității de pionieri de la Școala 
medie nr. 1 „Nicolae Bălcescu“ 
par a fi buni prieteni. Firește, a- 
cest lucru poate avea o explicație 
primară : sînt doar amîndoi bă
ieți tineri, veseli, care pot petrece 
multe ceasuri plăcute împreună. 
Aș da însă o interpretare mai pro
fundă acestui fapt: preocupările 
.lor comune, munca cot la cot în 
(cadrul comitetului, efortul pe care-1 
(fac împreună ca elevii școlii, de 
Jla cei mari pînă la cei mai mici, 
jsă primească în cadrul organiza- 
Ițiilor de tineret și copii, o bună 
jeducație. l-am întîlnit pe amîndoi 

Zpe cînd ieșeau din cabinetul to- 
Zvarășei directoare și le-am acapa- 
Srat puținul timp pe care-1 aveau 
^liber, rugîndu-i să-mi vorbească 
^despre modul cum se realizează 
Seducația politică și patriotică a 
Zpinnierilor din unitate, despre

preocuparea organizației U.T.M. 
pentru aceste probleme. N-a fost 
o discuție abstractă de generalități; 
interlocutorii mei mi-au povestit 
cîteva fapte semnificative din acti
vitatea unității.

Nu mai vizitasem de mult școala. 
M-a surprins plăcut atmosfera de 
ordine și liniște, ținuta elevilor, 
aspectul școlii; am recunoscut aici 
și influența neobositei tovarășe di
rectoare și creșterea prestigiului 
organizației U.T.M. și n-am putut 
să nu fac o legătură între ceea ce 
vedeam cu ochii și spiritul de e- 
mulație care există acum în unita
tea de pionieri. Tovarășul instruc
tor Gheorghe Stoica îmi vorbea 
despre evoluția condițiilor de lu
cru în școala noastră de azi : 
copiii au acasă condiții bune pen
tru a se distra, văd multe specta
cole... De aceea, nu orice acțiune 
s ar organiza în școală îi poate a- 
trage și interesa ; a fost nevoie

7/ !
»i

♦

i

Peste marea verde de grî-u, un 
lanț nesfîrșit de tineri pare 
că ar vrea să împartă Bără

ganul în două (foti^rafia 1). Și 
așa se înlîmplă oarecum : înaintea 
lor e griul așa cum a crescut, cu 
buruieni, în urma lor nu mai e 
nici o buruiană. Numai grîu. Au 
pornit de dimineață. Acum e ora 
prînzului și au lăsat în urmă 50 
de hectare de grîu curat.

Dar tinerii mai fac astăzi și 
alte treburi. Trebuie legală 
via. Și mî'inile lor se întrec 

în a împlini această muncă menită

să aducă rod bogat de struguri 
(fotografia 2).

Z~v i iată că prinși de atîtea 
treburi, nici n-au băgat de 
seamă cînd a trecut 

Au muncit astăzi atît de 
mirați puțin de cît au 
facă înlr-o singură 
acasă mai veseli de 
(fotografia 3J,

Fototext: MIHAI

cit

ziua, 
bine incit 
putut să 

te întorc 
au plecat

CARANFIL

de multă imaginație, de lucruri 
deosebite ca să fie realizată atra
gerea lor în jurul școlii și tocmai 
de aceea reușita e mai meritorie.

In munca de educație a copiilor, 
cu tot caracterul ei complex, tre
buie să pornești de la o idee de 
bază și de Ia un anume lucru 
concret care să aibă răsunet în 
sufletul respectivilor copii. Acea
stă idee e educația patriotică, 
într-un important aspect concret 
— folosirea interesantului trecut 
al școlii, a bogatelor ei tradiții. 
Aceasta a sădit la copii multă dra
goste și respect pentru bătrina 
instituție de cultură unde se
formează și ei. Au început să 
se considere mîndri că învață aici 
și nu în altă parte, tn școală 
există un muzeu al școlii ale 
rui materiale sînt 
De pildă, cu puțin 
canța de primăvară, 
C a fost organizată 
tematică : „Nicolae 
elțv !>1 școlii noastre“, 
adus in clasă catalogul 
cescii. s-au citit fragmente din scri
sorile lui Ghica, ale lui Alecsan- 
dri și ale lui Gamil Petrescu.și el 
(ost elev al școlii. în adunare, pio
nierii au hotărît să instituie o ru
brică la gazeta de perete a clasei 
în care să scrie tot ce vor afla nou 
în legătură cu viața lui Bălcescu, 
iar la sfîrșitul anului școlar să or
ganizeze pe această temă un con
curs „Drumeții veseli“. .

Adunarea n-a trezit copiilor 
doar un interes de moment și n-a 
influențat numai sfera lor de cu
noștințe, ci a avut urmări asupra 
întregii lor comportări : au deve
nit mai respectuoși față de profe
sori, mai dornici să învețe, mai 
perseverenți. Succesul acestei adu
nări a făcut să fie puse în plan 
și alte adunări la alte detașamente 
ca : „Scriitori ți poeți elevi ai 
școlii noastre“, „Camil Pelrescu“, 
o întîlnire cu Maria Banuș ctc.

O altă acțiune, de amploare 
mult mai mare, axată pe aceeași 
idee a educației politice și patrio
tice prin tradițiile școlii este orga
nizarea „Săptămînii unității“, iu 
săplămîna premergătoare zilei de 
30 aprilie — zi în care se împli
neau 9 ani de la crearea primelor 
detașamente de pionieri. Săptămî- 
na a cuprins o zi a creațiilor ori-

ILEANA POPOV1CI

că- 
mult folosite, 
înainte de va
in clasa Vil a 

o adunare 
Bălcescu — 

A fost 
lui Băl-



Realizare
rominească

C. Po 4
Cluj, str. Miko nr. 

3. Adresa nu ne spu
nea nimic. Dar cău- 
tînd să ajungem la 
ea am pătruns în a- 
cel cartier al Cluju
lui -— nu departe de 
piața Libertății și 
statuia lui Matei Cor- 
vin — unde-și află 
sediul instituțiile spi
talicești ale orașului 
de pe Feleac. Clujul 
are o reputație bine 
stabilită și pe merit 
dobîndită, în viața 
medicală a țării noa
stre. Aci s-au format 
medici și chirurgi 
reputați. Unul dintre 
aceștia este profeso
ral dr. Aurel Nana, 
conducătorul 
chirurgicale 
spre care ne 
tam pașii cu 
precis de a realiza un 
reportaj pentru jur
nalul de actualități 
cinematografice. Su
biectul reportajului 
nostru trebuia să fie 
„Inima artificială“ 
despre care auzisem 
|a București.

Ajunși la clinică, 
am fost conduși în 
biroul profesorului, cu 
rugămintea de a.l aș
tepta pînă la întoar
cerea dih sala de 
operații, unde era o- 
cupat cu una din in-

clinicii 
nr. 1 
îndrep« 
scopul

tervențiile chirurgi
cale programate pen
tru acea zi. Cînd a 
intrat în birou s-a 
îndreptat spre noi cu 
un zimbet deschis, 

și eu sînt ci
nematograf ist... ama
tor ! Am un aparat 
de 16 mm. cu care 
realizez și filme me
dicale, pe care 
gur le developez“. 
Discuția, purtată un 
timp în jurul acestui 
subiect, s-a îndreptat 
apoi spre „Inima ar
tificială“ pentru care 
ne aflam în cabinetul 

chirurgului. „Vi-1 
trimit pe asistentul 
meu, el se ocupă de 
această problemă. Iar 
eu vă stau cu plă
cere la dispoziție 
dacă vreți să filmați 
o operație pe inimă 
cu ajutorul aparatu
lui care vă intere
sează“.

Asistentul profeso
rului, un tînăr bru
net și simpatic de la 
prima vedere, s-a re
comandat : dr. loan 
Pop D. Popa. De la 
el am aflat toate a- 
mănuntele care ne 
interesau. în primul 
rind numele apara
tului : cord pulmon 
artificial — C. P. 4. 
Cifra arată numărul

sin-

prototipurilor care 
au fost folosite pînă 
la definitivare.

Imaginat de tînă- 
rul medic clujan, 
cord — pulmonul ar
tificial a fost realizat 
cu ajutorul unui co
lectiv de tehnicieni 
de la Uzinele Meta
lurgice Cugir : 
Nieolae 
tehnician 
Lupșa, ing. 
Cașin și 
Nieolae Stanca.

La prima vedere 
nimic nu-ți spune că 
este vorba de un a- 
parat medical, pe 
care — fiind vorba 
de inimă — ești ten
tat să ți-1 închipui 
foarte delicat chiar 
și ca aspect.

Dar 
este atrasă 
de comandă 
nometre și 
pentru reglare, 
cind deschizi ușile a- 
paratului și vezi su
medenia de aparate 
îți dai seama cît de 
minunată este aceas
tă construcție a ini
mii, un organ relativ 
mic, care are nevoie 
de un aparat atît de 
complicat pentru a-1 
înlocui.

„Principiile 
funcționare?“ — 1-am 
întrebat pe medic.

ing. 
Teodora, 
Clement 

Cornel 
tehnician prof. dr. A, Nana, (cel din

Operație la inimă executată cu ajutorul aparatului. Operează ț 
prof. dr. A. Nana, (cel din stingă)

Pictorul...
■

<■

A

Vene artificiale racordate ia inimă, prin care se scurg« 
sîngele spre aparat

Victor Hugo

privirea îți 
de masa 

cu ma- 
volane 

Iar

de

„în cîteva punct» 
— ne-a răspuns — ar 
fi cam acestea:

a) se absoarbe sîn
gele venos de la pa
cient.

b) se înregistrea
ză parametrii sînge- 
lui venos așa cum 
vine de la pacient.

c) se trece sîngele 
venos prin pulmo
nul 
care 
mă 
rial, 
caracteristicile sînge- 
lui arterial normal.

d) din pulmon, 
sîngele este absorbit 
de cordul artificial și 
trimis la egalizatorul 
de presiune a sînge- 
lui, care îl trimite 
mai departe la apa-

artificial, în 
se transfor- 

în singe arte- 
primind toate

ratele de înregistrare 
a parametrilor, iar da 
acolo la pacient.

în general, cord- 
pulmonul artificial 
se intercalează între 
venele cave și arte
rele femurale sau ca
rotide.

Mai pe 
celor 
unele expresii medi
cale : aparatul scoate 
sîngele din circuitul 
inimii, dar acționea
ză asupra lui ca și 
inima. Cu ajutorul a- 
cestui aparat sc vor 
putea elimina o serie 
de malformații car
diace congenitale, se 
vor putea vindeca o 
serie de afecțiuni ale 
inimii.

Cord-pulmonul ar-

înțelesul 
neobișnuiți cu

tlficial permite inter
venții chirurgicale pe 
cavitățile inimii des
chise, fără a pune în 
pericol viața bolna
vului. în timpul in
tervenției, 
substituie funcțiunile 
inimii și plămînului 
pe toată durata inter
venției chirurgicale 
(pe timp nelimitat) 
preluînd travaliul a 
cestora.

Experiențele făcute 
cu acest aparat asu
pra animalelor au 
dat rezultate care-J 
îndreptățesc pe dr 
loan Pop D. Popa să 
fie foarte optimist și 
entuziast, așa cum 
l-am cunoscut.

aparatul

N. BLIDARII

f TRIBURI IZOLATEA

la poalele HIMALAYEI i
tn munții înalți din nordul Bir- 

maniei, acolo unde — printre 
piscuri învăluite în nori și pră
păstii amețitoare se întîlnesc ho
tarele Indiei, Tibetului, Chinei și 
haosului — se găsește unul din ți
nuturile cele mai puțin cunoscute 
ale pământului.

ORIGINEA INDIENILOR 
NAGA

într-o cronică de război a regelui 
birman Șukafa.

UN TRIB OSPITALIER
Indienii Naga umblă complect 

goi, cu excepția unei centuri pe 
care o string puternic în jurul 
mijlocului. Cind pornesc insă la 
luptă, ei îmbracă o centură largă 
de piele, împodobită cu mai mul
te șiruri de ornamentații. De cen-

cea mai bună o constituie ospita
litatea generoasă pe care au acor
dat-o timp de mai multe luni 
membrilor expediției condusă de 
Golish.

Din istoricul Bucureșjkiului

Podul ȘERBAN ÎODĂ
Există oare un locuitor al Capitalei care să nu fi trecut vreo

dată peste podul Șerban Vodă? Desigur că nu. Istoricul său 11 
știu însă puțini. Podul Șerban Vodă era una din cele inai impor
tante căi ale Bucureștiului. Pe aici intrau domnii veniți de la 
Constantinopol. Din totdeauna podul a cunoscut o continuă ani
mație, un dute-vino caracteristic arterelor centrale. De ce s-a 
numit „Podul Șerban Vodă“, documentele nu spun. S-a aflat doar 
că pe la anul 1776, Alexandru lpsilante a pus să se clădească 
casele beilicului, adică casele în care aveau să poposească, pe 
cheltuiala domnului, toți turcii veniți cu anumite misiuni in țară. 
De atunci podul Șerban Vodă s-a numft podul Beilicului, 

deoarece casele
Beilicului erau 
așezate aproape 
de punctul unde 
este azi podul 
peste Dîmbovi
ța. Această cale 
era întreținută 
cu multă îngri
jire și podelele 
de lemn erau re
parate la vreme. 
Doar pe aici ve
neau 
peții de seamă 
din 
nopol.

Nenumărate biografii 
dedicate în cursul ultimu
lui veac marelui scriitor și 
poet francez Victor Hugo 
au, analizat pînă în cele 
mai mici amănunte multi
ple aspecte ale vieții și o- 
perei sale literare. Marea 
majoritate a biografilor 
poetului au ignorat însă 
una din cele mai intere
sante și mai neobișnuite 
laturi ale personalității 
sale artistice : creațiile 
plastice ale autorului Iui 
„Hemani“ și „Ruy Blas“. 
Căci, la fel ca și mulți alți 
iluștri mînuitori ai conde
iului, la fel ca și Tolstoi, 
Baudelaire, Pușkin, Kip- 
ling și Wells, Victor Hugo 
a fost și un pasionat pic
tor și desenator, de pe

Cea din urmă expediție științi
fică internațională pornită să dez
lege enigmele acestor meleaguri 
s-a întors anul trecut cu un uriaș 
bagaj de informații. Condusă de 
rutinatul explorator francez Vitold 
de Golish, expediția ■ pornit de 
la Calcutta. Pentru a ajunge la 
țintă, expediționarii au trebuit să 
parcurgă mai întii regiuni locuite 
dt triburile Naga, care sînt aproa
pe complect necunoscute etnolo
gilor.

In masivii muntoși, acoperiți cu 
o vegetație bogată, indienii Naga 
perpetuează de milenii sistemul 
lor social primitiv și religia lor 
animistă, centrată în jurul zeului 
Salamandru, zeul belșugului și al 
fertilității. După părerea lui Vi
told de Golish, indienii Naga ar fi 
venit pe aceste meleaguri din cen
trul Indiei într-o epocă anterioară 
celui de-al lll-lea mileniu 
Cea mai veche mențiune 
datează abia din secolul al 
lea, cînd existența lor este

Indienii Padaung au .făcut o
demonstrație de funcționare a
ciudatelor lor rachete

î.e.n. 
scrisă 
XIII- 
citată

tură este atîrnat un mic scut me
talic care sperie pe dușmanii ce 
își văd chipul reflectat pe supra
fața strălucitoare a scutului.

Deși lipsiți aproape de orice 
contact cu lumea civilizată, indie
nii Naga nu sînt de loc refractari 
la contactul cu străinii. Dovada

Tineri indieni Naga în timpul unui dans ritual.

CIUDĂȚENIILE INDIENILOR 
PADAUNG

Pentru a ajunge in aceste ținu
turi, expediția a trebuit să traver
seze lanțul munților Loipyet și 
Kumon, înalți de 3—4.000 metri, 
și să străbată valea rîului Sal- 
tueen, unul din cele mai mari rîuri 
ale Asiei. Cu ajutorul călăuze
lor indigene, exploratorii reușiră 
să evite multiple curse pentru a- 
nimale sălbatice ascunse în drum 
și sa ajungă la Thaibyat, princi
pala așezare Padaung. Indienii 
Padaung fac parte din rasa Kar- 
reni și sînt originari, după cîte se 
pare, din deșertul Gobi, de unde 
au venit acum 15 veacuri. Legă
turile lor istorice cu poporul chi
nez explică civilizația lor mult 
mai înaintată precum și cunoaș
terea prafului de pușcă.

Două particularități ale indie
nilor Padaung au impresionat în 
mod cu totul deosebit expediția 
de anul trecut. Prima se referă 
la un ciudat obicei al femeilor 
acestui trib de a-și lungi gîtul 
prin așezarea mai multor inele 
metalice în jurul său. Primele 
inele sînt fixate în jurul gâtului 
fetițelor cînd au 3—4 ani. Pe mă
sura trecerii timpului, numărul 
inelelor se mărește și odată cu ele 
se lungește și gîtul. O serie de 
masaje cu alifii speciale ajută e 
fectuarea acestei operații. La ma
turitate, femeile Padaung ajung 
să poarte pînă la 30—40 aseme
nea inele de aur sau de bronz lus
truit iar gîtul lor atinge 30—50 
cm. lungime. Expediționarii nu 
au putut găsi nici o explicație 
științifică acestei extraordinare 
transformări anatomice care duce 
la desfacerea și îndepărtarea ver
tebrelor gîtului. La maturitate, fe
meile Padaung nu mai pot scoate 
inelele din jurul gîtului fără a-și 
pune prin aceasta viața în peri
col.

A doua particularitate uimitoa
re a indienilor Padaung o cons
tituie „racheta“ pe care a folo
sesc în timp de război. Această 
armă primitivă, dar totuși foarte 
eficace, este de fapt o bucată de 
bambus, lungă de 1,5 m. și cu dia
metrul de 20 om., al cărei interior 
este împărțit în mai multe com
partimente în care sînt reparti
zate explozivul, fitilul și proiecti
lul. „Racheta“ este așezată pe o 
rampă de lansare — un potou

vertical înalt de zece metri, gra 
dat cu ajutorul unor traverse de 
lemn care permit reglarea tirului. 
Artificierul aprinde ghemotocul de 
bumbac din primul compartiment 
al rachetei și proiectilul pornește 
în mijlocul unui zgomot infernal 
și a unui nor gros de fum. Este 
interesant de amintit că, cu aju- 
rul acestor rachete primitive, in
dienii Padaung au zdrobit în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial un întreg regiment japo
nez care invadase teritoriul lor.

Expediția jnternațională condusă 
de Vitold de Golish a studiat în
delung toate obiceiurile acestor 
triburi și a întocmit hărți amă
nunțite ale regiunilor în care locu
iesc.

C. ORBAN

UN SAT 
«Se

La vreo 300 km spre nord- 
vest de Moscova se află satul 
Paleh. In aparență, nimic nu 
ar putea deosebi acest cătun 
liniștit, cu casele sale pitorești 
și grădinile mari încărcate cu 
pomi, de miile de așezări ase
mănătoare de pe tot întinsul 
U.RSS. Și totuși, faima locui
torilor din Paleh a trecut de 
mult granițele Țării Sovietelor. 
La Paris, Milano, Neu>-Nork, 
Veneția și numeroase alte 
orașe ale lumii vizitatorii ex
pozițiilor de artă populară au 
admirat, uimiți, măiestria ex
traordinară a pictorilor minia
turiști din Paleh, ale căror lu
crări constituie mîndria mul
tor colecții particulare. Nenu- 
mărați turiști străini au venit 
în decursul timpului să vadă 
la lucru pe acești maeștri ai 
„picturilor sub lupă“. Și im
presiile de neuitat pe care 
le-au adus cu ei au format 
obiectul multor articole entu
ziaste.

La drept 
cititorii din 
cis cînd a 
rească arta
tul lor. Sînt multe veacuri de 
cînd primul artist amator își 
petrecea timpul liber pictînd 
minuscule imagini religioase 
sau scene de basm pe plăcuțe

vorbind, nici lo- 
Paleh nu știu pre- 
inceput să înflo- 

miniaturilor în sa-

Constanti-

toți oas-

ar- 
veghează 

menținerea 
nivel cit 
ridicat al

arta acestor 
constituit doar 
de curiozitate,

urma căruia au rămas nu 
mai puțin de 450 lucrări. Și cer
cetarea acestor lucrări grafice ne 
permite să înțelegem astăzi mai 
bine atît personalitatea cît și ope
ra sa literară.

începuturile preocupărilor sale 
plastice datează, de altfel, abia 
după atingerea vîrstei de 30 de 
ani, adică după ce cunoscuse con
sacrarea ca scriitor.

Victor Hugo fusese însă din fra
gedă tinerețe prietenul multor pic
tori celebri ai timpului, între care 
Boulanger, Devria și Nanteuil, pe 
care-i urmărea ore întregi în timp 
ce lucrau. Și, mai tîrziu, cînd în
cepe să călătorească și să străbată 
diferite regiuni ale Franței în cău
tarea tipurilor reprezentative pen
tru scrierile sale, Hugo nu se mai 
desparte aproape niciodată de 
blocul de desen pe care zugrăve
ște oamenii și imaginile ce l-au 
impresionat în mod deosebit. In 
multe din desenele și picturile 
sale, Victor Hugo a căutat să re
dea idei noi, care nu se regăsesc 
în operele sale literare. Scriitorul 
profită de îndemînarea mîinii sale 
pentru a picta și desena lucrări 
care se ridică împotriva nedreptă
ților sociale și împotriva dictatu
rii lui Napoleon al III-lea, al oă-

rui adversar înverșunat a rămas 
pînă la urmă. In timpul exilului 
său în insula Gueamesey din Ca
nalul Mînecii, dorul de patrie îl 
îndeamnă să zugrăvească adesea 
imagini pe care nu le mai revă
zuse de ani de zile și cu care își 
alină suferința.

Unele dintre desenele lui Vic- 
tor Hugo au fost publicate încă în 
timpul vieții sale în diferite revi
ste de artă, bucurîndu-se de o a-> 
preciere foarte favorabilă din par
tea criticilor. In anul 1863, scrii
torul Theophile Gauthier, unul 
din cei mai versați critici de artă 
ai timpului, compară lucrările lui 
Hugo cu cele ale principalilor pic
tori contemporani. Mai tîrziu, 
uriașa operă literară a umbrit însă 
cu totul creațiile sale plastice, care 
sînt date uitării. Astăzi, majorita
tea picturilor și desenelor marelui 
scriitor împodobesc muzeul „Vic
tor Hugo“ din Paris.

V. MATEI

IN CLIȘEU : una din cele mal 
reușite picturi ale lui Victor Hu- 
go, executată în 186o în timpul 
exilului și înfățișînd farul de la 
Eddystone.

Dicționare rare

„sat 
pînă

Oc 
nine- 

un 
în

de lemn. De la el trebuie să fi 
învățat meșteșugul alți con
săteni și, astfel, încetul cu în
cetul obiceiul s-a extins, trans- 
mițîndu-se din generație in 
generație și transformînd Po
leitul într-un adevărat 
al miniaturiștilor“. Dacă 
la Marea Revoluție din 
tombrie 
ștri a 
obiectiv
anii puterii sovietice ea a pri
mit toată aprecierea și conside
rația pe care o merită. Astfel 
a luat naștere la Paleh o ade
vărată școală de miniaturiști, 
care promovează în fiecare an 
zece noi artiști. Conducătorul 
școlii, profesorul N. M. Sino- 
viev, a primit înalta distincție 
de artist emerit. De asemenea 
a fost instituit un consiliu ar
tistic al satului, format din cei 
mai buni miniaturiști, care se 
întrunește de două ori pe lună 
pentru a analiza noile iucrări 
ale artiștilor. Miniaturile ori
ginale primesc note de la 1 la 
5, iar copiile sînt doar aprobate

Cunoscutul lingvist kazah, academicianul 
Smet Kenesbaiev, directorul Institutului de 
limbă și literatură națională al Academiei 
de Științe a R.S.S. Kazahe a terminat, 
după o muncă migăloasă de mai mulți 
ani, cercetarea structurii frazei' kazahe, 
care prezintă un mare interes pentru po
poarele din grupa limbii turce. Omul de 
știință kazah a adunat și comentat peste 
3.000 de expresii fruzeologice, in afară de 
proverbe și zicale.

Culegerea, sistematizarea și descoperirea 
expresiilor frazeologice, care nu mai fuse 
seră studiate de nimeni, a durat mai bine 
de opt ani. Majoritatea covârșitoare a în
torsăturilor de frază au fost culese din 
literatura kazahă orală și scrisă.

Primul dicționar frazeologic kazah va 
vedea în curînd lumina tiparului.

In arhivele bibliotecii Academiei de 
Științe a R.S.S. Lituaniene a fost desco
perit manuscrisul unicul al unui dicționar 
explicativ al limbii uzuale bieloruse.

Autorul acestui dicțio
nar este lazern Tihinski, 
din orașul Moghilev, 
care și-a consacrat 40' 
de ani din viață studie
rii limbii bieloruse. El a 
terminat munca de în
tocmire a acestui dicțio. 
nar, care conține 200.000 
de cuvinte, încă în anii 
primului război mon
dial, fiind bătrîn și orb. 
Paralel cu textul bielo
rus, dicționarul cuprinde 
și explicații ale cuvinte
lor în limbile poloneză 
și rusă.

sau respinse. Pe 
această cale, 
tiștii 
la 
unui 
mai
operelor pictate 
in satul lor.

Pentru lucru, 
originalii artiști 

folosesc pensule 
o fabricație spe-

din Paleh 
minuscule, de 
cială, care sînt tot opera meș
teșugarilor localnici. Cu ajuto- 

execută 
plăcuțe 

șlefuite. 
picturi 

ua in- 
picto-

rul acestora, artiștii 
picturi uimitoare pe 
de lemn sau pe cutii 
Dimensiunea acestor 
este atît de mică incit 
strumenl indispensabil 
rilor este lupa. In ultima vre
me,artiștii din Paleh au lucrat 
mai multe panouri uriașe, aco
perite cu zeci de miniaturi a 
căror temă este împrumutată 
de la vechile basme rusești. 
Aceste panouri împodobesc in 
prezent palatele pionierilor din 
Leningrad, laroslav și multe 
alte orașe ale Uniunii Sovie
tice. Condițiile deosebite de 
care se bucură astăzi artiștii 
din Paleh au dat o nouă stră
lucire străvechii arte 
tul miniaturiștilor".

tN CLIȘEU : 
artistic al 
trunit pentru 
rele realizate 
săptămini.

Consiliul 
s-a ìn

ope-
satului

a analiza 
în ultimele două
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educație
Un cal avea rău obicei:
Cind se certa cu-a sa soție, 
îl necheza, plin de tnînie,
Că-i mare... vacă dumneaei 1

Iar iapa, ca intr-un ecou, 
Prilejul nu cumva să-i scape,
Și vrînd prestigiul să 1-1 sape, 
Spunea că el e-un mare... bou I

Dar martor la disputa log- 
Era drăguțul mînzișor.
Azi, cu vorbirea lui săracă, 
Pe toți îi face bou și vacă.

Părinții lui s-au sezisat, 
S-au alarmat,

s-au supărat 
Și-n cor cerut-au socoteală 
De educație... la școală 1

I

I

tII

E MIHÄILESCU

In Antarctica...

— Ce crezi, la ora asta mai prind rindul la gheață ?



există un

tine așa 
de Inuti- 
flori ale

le ai, formînd astfel un cochet 
costum de după amiază.

MANOLE

af

in

put

N. STELORIAN

P Â RI V| l,

h VALENTINA
A Sibiu.
Z X Ț remea frumoasă mult
A \/ teptată a sosit.
/) Rochiile de iarnă
A culorile lor sobre nu se potri-
A tiesc cu strălucitoarele zile ale
O acestui anotimp. Și apoi, ase-
(j menea naturii, simți și tu ne-
« voia să-ți înoiești garderoba,
O să-i dai o notă de prospețime.
z> Pentru aceasta nu-ți trebuie
z> neapărat lucruri extravagante și
Q neobișnuite. Măi întîi o privire
Z> critică asupra veștmintelor pe
d care le ai. Dacă vei avea pu
ți țină fantezie, rochița de anul
() trecut, bluzele și fustele
Q căpăta și ele o notă mai mo-
O dernă. Apoi o broșă, un cor-
() don, un șirag de mărgele, toate
() aceste „mărunțișuri“ care de
() obicei nu lipsesc din garderoba
0, unei fete își aduc partea lor de
Q contribuție la împrospătarea
(z veștmintelor.
<Z Totuși vrei și ceva nou. lată 
<? o idee. Dintr-un material moale,
<z într-o culoare caldă, pastelată
<z poți realiza un costum tineresc,
y primăvăratec și... cu mai multe
V intrebuințări. El se compune
y dintr-o rochie, în linii drepte.
V mai mult clasice, și o jachetă
\ din aceiași stofă. Rochia poate
Zi fi purtată și fără jachetă, după
Q cum jacheta poate fi ușor asor-
\ tată la una din fustele pe care

ANA MARIN — G.A.S. Ba. 
badag.

Ti-am putea recomanda 
multe din cărțile în care 
ai găsi lămuriri în ceea 

ce privește istoria dezvoltării 
omului pe planeta noastră. Pe 
dumrieata te interesează însă o 
lucrare de largă popularizare. 
Te sfătuim atunci să citești 
broșura „Origina și evoluția o- 
mului“ apărută cu cîțiva ani 
în urmă în colecția Societății 
pentru răspîndirea științei și 
culturii.

Dacă te mai interesează ma
terial suplimentar scrie-ne.

16 ani, elevă, te porți între 
colegii tăi ca o fată de 20—22 
de ani, dacă te îmbraci nepo
trivit cu vîrsta ta, n-ai să te 
faci admirată ci dimpotrivă — 
ai să le pari ridicolă. Pentru 
tinerețea ta, cea mai mare ele
ganță e simplitatea și n-ai ne
voie de nici un artificiu ca să 
fii drăguță, plăcută celor din 
jur.
ELENA HAYVORT—Brăila.

ste adevărat că nu se 
i ca elevii să 

meargă oricînd și la 
’ ,i acest 

n-ar fi nici folositor,

Congresul O.I.Z

Lacul lebedelor — PATRIA, 
BUCUREȘTI : Dany - REPU
BLICA, ELENA PAVEL, ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE; Due
lul - MAGHERU, LUMINA ; 
Marty - V ALECSANDRI, I. C. 
FRIMU, GH. DOJA, VASILE 
ROAITA, ARTA ; Roșu__șl. negru 
(ambele serii) — 
juterii de familie

LUCREȚIA MARINAȘ 
Cluj. 

O
scoți 
vidie 
unea 
dat-o 
toate 
exuberanța, eleganța — au fo-st 
însă umbrite de trufie, de fap
tul că te-ai străduit să fii „cea 
mai" și să impui fiecăruia să 
te recunoască ca atare. Dacă 
iți lipsește modestia, oamenii 
se îndepărtează de 
cum se îndepărtează 
lele și inaccesibilele 
mărăcinilor.

Și mai e ceva : 
anumit simț al proporțiilor de 
care nu se poate să nu ții sea
ma. Dacă tu, adolescentă de

amenilor tineri le place 
frumosul, veselia, exu
beranța și trebuie să-ți 

din cap ideea că din in- 
ai fost ocolită ta reuni- 
pe care clasa voastră a 
la începutul vacanței ; 
calitățile tale — veselia,

Este adevăna 
recomandă

1 pv-i ts o ♦* e-e o

orice spectacol — și 
lucru 
pentru că mulți dintre ei nu 
știu încă să discearnă ceea ce 
este potrivit pentru vîrsta res
pectivă și nici să-și rezerve 
destul timp pentru învățătură. 
Există însă spectacole reco
mandate de școală la care 
elevii pot merge în grup sau 
cu părinții, a căror vizionare 
este chiar foarte indicată.

In ceea ce privește unifor
ma, ea trebuie purtată întot
deauna în școală. Pe stradă, 
în incinta instituțiilor de cultu
ră etc., elevul e obligat să 
aibă număr. Nu este însă 
greșit c,a la teatru sau la ci
nematograf să te îmbraci alt
fel decît în uniformă — bine
înțeles cu condiția ca, ținuta 
să fie demnă, modestă, potri. 
vită cu situația ta de elevă.

Prieteni buni

CENTRAL ; Bi- 
- VICTORIA, 

ĂLEX. SĂHIA. 23 AUGUST; Nu-î 
pace sub 
meo și 
GORKI ;
TIMPURI 
goste — 
beau viața 
milia Ulianov — 8 MARTIE, DON. 
CA SIMO : Rîndunica 
ȚA, ILIE PINTILIE ; 
miere - CULTURAL, 
Asasinatul din strada 
8 MAI ; Surprize pe 
1 MAI, LIBERTĂȚII ;

măslini — DOINA : Ro-
Julietta — MAXIM 

Pomlșoru.l lermeaat — 
NOI ; Dreptul la dra- 

TINERETULUI ; El iu- 
AL. POPOV ; Fa-

- GRIVI-
Luna de
MUNCA ;
Dante 
stradă 
Oa ia cu 

cinci picioare — VOLGA, 16 FE
BRUARIE ; Articolul 420 - UNI. 
REA ; Soana în spirală — C. DA- 
VID ; Mazurca dragostei — FLA
CĂRA ; Giuseppe Verdi — MIO
RIȚA ; Micul acrobat — POPU
LAR ; Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) - M. EMINESCU; 
Căpitanul bătrînei carapace — N. 
BĂLCESCU ; Alecu și Șofer de 
mare viteză — GH. COȘBUC 
(grădină) ; Casa tn oare locuiesc 
— OLGA BANCIC, AUREL VLAI- 
CU.i

Tradițiile
mijloc de edi

a
(Urmare din pag. l-a) Evident, folosirea tradițiilor,

un cadou util, educativ pentru copiii dvs. 
este diafilmul

Cumpărați diafilme noi:

ginale, o zi a sportului, alta a cu
rățeniei, o zi a muncii voluntare 
în cadrul căreia pionierii au 
muncit la construcția casei de cul
tură raionale a tineretului. De alt
fel, munca voluntară la Casa de 
cultură n-a fost ocazionată numai 
de Săptămîna unității ci este o ac
țiune la care pionierii școlii par
ticipă în permanență. Săptămîna 
s-a încheiat printr-un bilanț, prin 
premierea pionierilor care au aju
tat în timpul vacanței la fișarea 
bibliotecii, prin evidențierea clase
lor care s-au distins în această săp. 
tămînă și bineînțeles, printr-o ser
bare.

In atenția participanților la concursul 
„Lucrări literare și autori“

La redacție s-au primit nu
meroase scrisori în care sin- 
tem rugați să republicăm re
gulamentul concursului.

CONDIȚIILE DE PARTI
CIPARE: La concursul nostru 
„Lucrări literare și autori" 
poate participa orice tînăr, 
pină la vîrsta de 26 ani. Fie
care desen va fi însoțit de un 
cupon de participare. Răspun
surile (însoțite de cupoane) 
se trimit toate odată la sfîrși- 
tul concursului.

Pe tovarășii E. Oșan (Satu 
Mare), I. Sovoiu (raionul 
Strehaia), S. Cușmaru (Satu

Mare), C. Tincă (Sabasa- 
Ceahlău) care ne-au tri
mis cupoanele și dezle
gările numai ale cîtorva 
jocuri, pentru că n-au cunoscut 
regulamentul, îi anunțăm că 
le vom păstra răspunsurile 
pină la sfirșitut concursului, 
așteptînd și celelalte dezle
gări. Răspundem tovarășilor 
D. Manolache (Craiova) și 
celorlalți care ne-au rugat să 
republicăm la sfîrșit toate cu
poanele de participare, că a- 
cest lucru ar fi contrar ori
cărui regulament de concurs.

a 
trecutului și faptelor sale frumoa
se nu este rodnică decît dacă va 
duce la o mai puternică ancorare 
în actualitate, dacă va sădi în co
pii dorința de a munci pentru 
viitor, pentru înflorirea patriei, Se 
poate spune că la școala medie 
„Nicolae Bălcescu“ s-a realizat 
acest obiectiv și copiii participă 
deacum la efortul poporului no
stru.

După ce au participat la aseme
nea adunări privind trecutul școlii, 
pionierii au aflat că cel mai vechi 
profesor al școlii în viață, în 
vîrstă de vreo 90 de ani, trăiește 
singur, fără să 
Undeva în oraș 
viziteze. Copiii 
rugat să le 
priceput, cu 
pentru vîrsta 
ze mîndria I 
dea în același timp o mînă de a- 
jutor la curățenia casei. Și dra
gostea pentru școală a devenit un 
fapt : pionierii claselor a Vl-a C 
și a VII-a A au făcut din proprie 
inițiativă curățenie în clasele lor 
și se îngrijesc singuri de menține
rea ei.

în clasele mai ipari, bineînțeles, 
organizația U.T.M. se adresează 
pionierilor în alt mod. Aici, pio-

i aibă nici o rudă, 
î și s-au hotărît să-l

i-au duș flori, l-au 
povestească și s-au 
un tact 
lor, să 

bătrînului

uimitor 
menaje- 
și săi

CONCURSUL NOSTRU

(Urmare din pag. l-a) 
dormeau pe scîndurile goale, că 
lucrau în zdrențe și erau bătuți. 
A doua zi după apariție, adminis
tratorul gazetei mă vizită, poves- 

tindu-mi că i-a 
telefonat direc
torul francez 
întreprinderii 
săi spună 
dorește să dea 
abonament 
sprijin

al 
ca 
că 
un 
de 

ziarului
fi să-l invite pe 
domnul ziarist 
la o discuție a- 
micală și un pa
har de coniac. 
Numai să se pu
blice o revenire, 
că acolo nu e așa 
rău...

Curînd veni naționalizarea.
De un ' 

reștiului sînt 
după nume nici după înfățișare nu 
mai seamănă cu ceea ce au fost.

Astfel a apărut, de pildă, sec
torul electrotehnic, inexistent îna
inte în România.

Părea că ființează această ramu
ră și pe vremuri. Trecînd pe 
străzi intîlneai firme faimoase : 
Aici — întreprinderea germană 
de motoare electrice „A.E.G.“. 
Dincolo — fabrica olandeză de 
radio „Phillips“. La o margine de 
oraș — firma elvețiană de ascen
soare „Sulzer“. La altă margine 
de oraș — firma americană de 
telefoane „Standard“. Cine ar fi 
zis că în spatele acestor nume ră
sunătoare stă o excrocherie bana
lă?

deceniu fabricile Bucu- 
ale noastre. Nici

■■ Aproape în 
11 toate cagurile 

■li Ă ț”* V), ll sus amintite fir- 
/ll j-SryȚSglij ma era mai mare 
S/ 7 decît clădirea.
vNi țKjraWj tnșelînd vama, 

jIcjqjMI capitaliștii stră- 
ini își aduceau 

produsele împărțite prin lăzi, iar 
aici, in cîteva hale coșcovite, le 
făceau doar montajul final.

Azi, unde se montau radiourile 
„Phillips“ 
rate „Radio Popular“. Cei 
strîngeau două-trei șuruburi 
motoarele A.E.G., azi lucrează 
la A la Z motoare electrice 
mînești „Clement Gottivald“. 
vremuri, pentru a fi primit con 
cesiunea telefoanelor, americanii, 
printre alte „cadouri“, dăruiseră 
regelui un telefon de aur. Acum, 
în fosta lor concesiune, producem 
aparatură telefonică in serie,

tn general, profilarea industriei 
bișcureștene corespunde azi in

fabricăm singuri apa-
' ce 

la 
de
ro-
Pe

oierii știu că trebuie să se pregă
tească peutru primirea lor în 
U.T.M., citesc „Scînteia tineretu
lui“, instructorii de la detașament 
le-au vorhit despre organizația 
U.T.M., despre caracterul ei revo
luționar și menirea ei socială de 
ajutor al partidului în construirea 
socialismului și despre cerințele 
care există față de membrii ace
steia. Pionierii care au făcut cerere 
să devină utemiști ău fost discutați 

în
cu

și în adunarea detașamentului, 
sensul reprezentării acestuia 
cinste. în ultimele două luni au 
devenit utemiști 8 pionieri din a<-. 
tivul unității, membri în majorita
te ai detașamentului clasei a 
VII-a C, ca Gheorghe Mateescu. 
Nicolae Rădulescu și alții. După 
aceea, aici a fost constituită o or
ganizație de clasă. Foștii pionieri 
au continuat să conducă treburile 
pionierești, dar în comportarea lor 
s-a ivit o schimbare: ei au început 
să se simtă răspunzători pentru 
onoarea clasei- mai mult decît 
înainte, au devenit mai exigeați 
față de ei înșiși.

Discuția noastră n-a durat mult. 
Am plecat însă cu convingerea că 
pionierii școlii medii „Nicolae 
Bălcescu" se formează pentru a 
deveni utemiști de nădejde.

mod radical diferit nevoilor și', 
resurselor țării. .

Odinioară, pentru utilajul care- 
se folosea în agricultură erau' 
de-ajuns potcovăriile din cartie-. 
rele mărginașe, tn schimb, o în-' 
treagă întreprindere, „Fichet“, \ 
producea de zor case de bani pen-. 
tru proaspeții speculanți.

De cîțiva ani, fabrica face' 
utilaj agricol. De o mie de ori- 
fi-a scris ea numele in primă-' 
vara trecută pe semănătorile lri-\ 
mise satelor. Acum, combine de. 
recoltat porumbul, secerători —' 
treierători de mare productivitate, 
semănători de semănat în pătrat 
continuă să fie produse. Nu odată 
în tramvaie poți citi afișele fabri
cii „Semănătoarea“ : „Angajăm 
muncitori“. Oamenii au venit, dar 
producția tot greu ține pas cu ce
rințele sporite ale programului de 
dezvoltare a agriculturii. In plină 
vară, ritmul livrărilor era aici alît 
de mare, incit funcționarii de la 
expediție, pentru ca beneficiarii 
să nu piardă timpul, își luaseră bi.

Ocolul pămîntului în 80 de zile 
(partea 1)
Ocolul pâmîntului în 80 de zile 
(partea II)
Fat-frumos din lacrima
Omul de piatră
Punguța cu doi bani
Prin Cosmos
Ursul păcălit de vulpe
și altele

Se găsesc de vînzare la toate librăriile 
și magazinele cu jucării din jară

Ședință din după amiaza zilei de vineri a congresului O.I.Z. a 
fost prezidată de Cin Ciun Hua (R. P. Chineză). Luînd cuvîntul 
în continuarea discuțiilor, profesorul Francesco Fatterello a vorbit 
din partea Asociației Internaționale de studii și cercetări în dome
niul informării despre necesitatea informării operative și obiective 
a opiniei publice. Juan Emilio Pacull (Chili) a arătat în cuvîntul 
său importanța unității ziariștilor, aducînd date interesante despre 
colaborarea ziariștilor democrați din America Latină. Mihail Hofman 
(R. P. Polonă) a accentuat în intervenția sa asupra îmbunătățirii 
condițiilor în vederea stabilirii unor legături strînse între ziariști. 
Din partea Organizației Internaționale de Radio a luat cuvîntul H. 
Dona (R. P. Romînă), aducînd un salut congresului. Li Tu-Dzin 
(R. P. D. Coreeană) a evocat eforturile ziariștilor din patria sa pen
tru unificarea pașnică a Coreei și a subliniat necesitatea informării 
obiective a maselor, a dezvoltării opiniei publice antirăzboinice din 
lumea întreagă.

Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă 
a vorbit despre activitatea Uniunii ziariștilor din țara noastră, des
pre contribuția acesteia la întărirea legăturilor internaționale dintre 
ziariști în soopul adîncirii prieteniei între popoare și promovării 
ideilor păcii și coexistenței pașnice.

Dimitri Petrovici Goriunoy (Uniunea Sovietică) a prezidat lucră
rile congresului în dimineața zilei de ieri. Primul a luat cuvîntul 
reprezentantul Federației Sindicale Mondiale, Anton Moisescu care, 
aducînd congresului un salut din partea F.S.M., a vorbit despre ro
lul presei în antrenarea maselor muncitoare la o luntă tot mai 
eficace pentru salvgardarea păcii, Stelios lacovides din Cipru, a 
arătat persecuțiile crude la care sînt supuși de către autoritățile im
perialiste gazetarii cinstiți ce militează, alături de majoritatea po
porului cipriot, pentru autodeterminare și unificare cu Grecia. Luînd 
cuvîntul, Cin Ciun Hua, vicepreședinte al Uniunii ziariștilor din 
China a arătat uriașul avînt al vieții poporului chinez în anii regi
mului de democrație populară, dezvoltarea presei oa parte compo
nentă a revoluției culturale și legăturile strînse ale presei chineze 
cu masele largi ale cititorilor. După ce s-a citit salutul adresat con
gresului de către președintele Asociației braziliene de presă, a hiat 
cuvîntul Figri Voghi, secretar general al Uniunii Ziariștilor din 
Albania care a vorbit despre dezvoltarea schimbului de ziariști

Jean François Dominique (Franța) a făcut o comunicare extra
ordinară aducînd la cunoștința congresului ultimele știri în legătură 
cu complotul fascist din Algeria și a arătat primejdia care plutește 
asupra capetelor prizonierilor politici algerieni, ziariștilor patrioți 
algerieni, printre care și Henri Alleg, in închisorile în care sînt de
ținuți. Congresul O.I.Z. a aprobat în unanimitate apoi o telegramă 
prin care se* cere respectarea garanțiilor democratice față de pa- 
trioții algerieni deținuți, îndepărtarea primejdiei care-i amenință.

Abdul Rahman Abukos (Republica Arabă Unită) a arătat în cuvîn
tul său atașamentul ziariștilor arabi față de O.I.Z., dorința lor de 
colaborare în slujba ideilor nobile ale păcii și libertății popoarelor.

Subliniind faptul că organizația internațională a ziariștilor a re
zistat tuturor încercărilor grele prin care a trecut, și se întărește pe 
zi ce trece, cîștigîndu-și respectul și dragostea ziariștilor din lumea 
întreagă, Dimitri Petrovici Goriunov (U.R.S.S.) a elogiat activitatea 
ziariștilor progresiști care uneori cu riscul vieții lor luptă pentru 
răspîndirea adevărului, împotriva războiului rece, pentru destinde
rea încordării internaționale. Vorbitorul a accentuat asupra necesi
tății de a se da mai multă atenție problemelor profesionale ziaris-1 
tice. îmbunătățindu-se calitatea muncii ziaristice în serviciul cauzei 
păcii.Slavcio Vasev (R. P. Bulgaria), președintele Uniunii ziariști
lor din Bulgaria, a amintit despfe chipurile eroilor înaintați ai pie
sei „Ziariștii“ de Al. Mirodan pe care a avut ocazia s-o vadă Ia 
București, ca niște exemple demne de urmat în ceea ce privește 
probitatea profesională, conștiința de îurnalist.

Apoi au luat cuvîntul Herbert Stosslein, vicepreședinte al Uniunii 
de piesă din R.D. Germană și Yuichi Kobayashi, vicepreședintele 
Congresului ziariștilor din Japonia.

Ședința de după amiază a fost prezidată de Jaroslav Knobloch, 
secretar general al Organizației Internaționale a Ziariștilor.

F. Haveyda, reprezentantul U.N.E.S.C.O. care participă la acest 
congres în calitate de observator s-a ocupat în cuvîntul său de nece
sitatea dezvoltării schimbului de informații.

Apoi au vorbit O. Puntzak, redactor șef adjunct la „Unen“ din 
R. P. Mongolă, Francesco Fattorello, director al Centrului național 
italian de informare, J. B. Cara (Venezuela), Pham Van Hao, secre
tar al Asociației Ziariștilor din Vietnam, Toivo Ryhanen, secretar 
al Uniunii generale a ziariștilor din Finlanda, și Gustave Joly, ro- 
dactor la ziarul francez ,,L’Aurore“.

După aceasta, s-a dat citire unor telegrame de salut
A luat apoi cuvîntul Miroslav Dockal, secretar al Uniunii zia

riștilor din Cehoslovacia.
Fernand Beauregard, (Canada) care participă la lucrări în calitate 

de observator, și-a exprimat satisfacția pentru felul în care a fost 
organizat cel de-al IV-lea congres al O.I.Z.-ului.

Lucrările congresului continuă.
★

Sîrnbătă seara Uniunea Ziariștilor din R.P.R. a oferit, la sediul 
său din București, o gală de filme în cinstea delegaților la Congre
sul O.I.Z.

MIRCEA ANDREI
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Anul trecut, găsind într-o veche 
colecție de ziar, dinainte de răz
boi, o notiță despre exploatarea 
muncitorilor la întreprinderea 
„Industria Fierului“ din Bucure
ști, tovarășii de la ziarul „Kom- 
somolskaia Pravda“ ne-au rugat 
să le trimitem un reportaj des- a sa> un om țn 
pre viața nouă în această între
prindere.

Telefonul de la Moscova ne-a 
pus pe gînduri. Întreprinderea

oprit în fața Complexului ateliere
lor de cale ferată „Grivița Roșie“.

Poate să fi fost, fabrica aceasta, 
printre anexele de azi ale uzinei... 
— mi-arn zis, și am intrat.

Chiar lingă poartă m-a oprit o 
clădire modernă, Intr-o fereastră 

halat de mătase
privea nepăsător afară... Drept 
spun, avea un aer dă stăpîn.

Deodată unul îl strigă t

să

BUCUREȘTI
rourile in brațe 
sub cerul liber, Un deceniu 

de industrie 
socialistă,

și le instalaseră 
lîngă poartă.

U n exemplu 
de progres in 
industria bunu
rilor de consum 
îl oferă fabrica 
de confecții „Gh. 
Gheorghiu-De.j“. 

Albumul între
prinderii prezintă pe prima lui 
filă o magherniță în fața căreia 
niște femei ofilite flutură fiarele 
de călcat cu mangal. Erau vestitele 
ateliere „Apaca“. Acum zece ani, 
mii de tineri brigadieri ai muncii 
voluntare au ridicat aici, în loc, o 
construcție elegantă, cu multe eta- 
je. Corespondentul ziarului 
York Times“ < 
rul, apreciind-o drept 
cele mai mari fabrici de

- din lume.
Noile întreprinderi — 

nume sau construcție — 
rit odată cu noi cartiere, 
vechile mahalale ale orașului de 
nerecunoscut. Uneori chiar bucu- 
reștenilor get-beget li se întimplă 
ca în cele ce urmează..

i „New 
a spus odată adecă- 

una din 
! confecții

noj ca 
au răsă- 
care fac

o„Industria Fierului“ ? Cine 
știe ?!

Am întrebat chiar pe un coleg 
care a lucrat ani de zile după răz
boi ca strungar într-o uzină pe 
Calea Griviței, unde mi se spu
sese că ar fi fost vechea întreprin
dere. Nici un rezultat, 
cretarul de 
riență, m-a

— He - 
pe undeva,
criză, prin 35, în Grivița sau îm
prejurimi. lei tramvaiul 6, cobori 
la...

Așa am făcut. Tramvaiul m-a

Doar se- 
redacție, om cu expe- 
ajutat :
he ! — a făcut el. Era 
dom’le, pufin după

— Ce faci, nea Ioane, cu vago
nul ăla ?

— Bine, răspunse „stăpinul“ cu 
cu un glas gros. ll sudez după 
masă, cînd sînt în schimb !

A, era sanatoriul de noapte, lo
cul unde, după orele de lucru, 
prin rotație, muncitorii locuiesc 
cîteva săptămîni pe an, ca să-și 
întărească sănătatea.

Nea Ion, dovedit sudor bătrin, 
mă trimise spre Gara

— intr-acolo era, 
fabrica aceea...

Mersei puțin. Lîngă 
construcția roșiatică 
muncitoresc 
noșteam : fusesem odată 
o serată, și văzusem și biblioteca 
și expoziția de inovații a uceni
cilor și sala de cinema. Directorul 
clubului îmi vorbise despre o mo
nografie la care s-ar lucra, a tra
dițiilor cartierului acesta. Poate 
să-l intîlnesc.

Înăuntru, deocamdată, directo
rul nu era. Doar cîțiva muzicanți 
și dansatori repetau.

— Aveți vreun festival în car. 
tier ?

— Acum nu : repetăm pentru 
turneul in Anglia !

Era chiar grupul artistic Ciu
lești, deja cunoscut prin succesele 
pe care le-a mai avut in Apus...

Prin noile hale și magazine mo
derne din piața „16 Februarie“, 
unde nu fusese înainte decît un 
bazin murdar, ca și in magazinele 
universale din piața Chibrit, și ea 
recent modernizată, vînzătorii nu 
se dovediră pregătiți să-mi răs
pundă la întrebarea care mă pre
ocupa. La noua policlinică —r ce 
rost are să întreb ?

Dar nici milițianul nu era infor
mat.

— Adresați-vă la ziariști — mă 
ironiză el fără să.și dea seama. Ei 
știu totul... Stația de radioficare e 
chiar aici, după colț...

Redactorul stației de radioficare 
a cartierului, ocupat cu o emi
siune a elevilor, corecta gramatica 
declarațiilor pregătite de aceștia, 
care sunau ca niște extemporale :

„Cînd tata a fost in grevă, în 
1933, frații lui nu puteau urma 
școala. Ba un prieten de-al lor, ti- 
nărui Vasile Roaită, a fost împuș
cat, la sirenă. Chiar pe strada noa
stră stăteau jandarmii 
liere,..“.

„Frații mei sînt și ei elevi; unul 
— la școala profesională, altul — 
la școala medie. Dar toți trei, ală
turi de cîteva sule de tineri de la 
Grivița, ne-arn petrecut anul tre
cut concediul în aceeași stațiune 
de la mare. Mamaia“

— Mergi dumneata la fabrica 
de cuie — îmi zise intr-un tirziu 
responsabilul stației, cu toată pre
stanța sulelor și sutelor de difu
zoare pe care le animă, in blocu
rile „Steaua“ ca și in celelalte clă
diri muncitorești din jur Chiar a- 
ceea era A doua la dreapta...

Niște hale arătoase, cenușii, cu 
geamuri mari, respirînd sănătate, 
îmi tăiară calea

— Fabrica de cuie ?
— Nu ; de țesături — mă con-

trazise portarul. Textila „Grivița“ 
sin tem noi. E nouă. Acum se face 
material de rochii aici, mă mir că 
nu ați auzit!

Treceau muncitoare tinere, cu 
copiii spre creșă, și trebui să le 
fac loc.

Eram ostenit. Unde să șed o cli
pă ? Pe aici — știam — erau doar 
maidane. Gropile Cuțarida, atit de 
fuimoase 
ratură.

— La noi nu se poate ! — mă 
respinse
Iile. Ai dumneata colea parcul, să 
te tot odihnești.

Hectare cu flori apăruseră in
tr-adevăr, nu depurle, în locul fio
roasei Cuțaride. Uăzui acolo și a- 
lei și bănci. Ocolii chiar un nou 
stadion : „Locomotiva“ 
plin de supărare : nu 
la lubrica de cuie.

— Dar fosta fabrică

incit au intrat și în lite-

cerberul fabricii de tex-

Eram insă 
ajunsesem

cu mitra-

de Nord, 
mi se pare,

mine apăru 
a 

grivițean.
clubului

11 cu- 
aici, la

„Industria 
Fierului“ nu e decît o bucățică 
din întreprinderea de azi — mă 
informă vecinul meu de bancă, un 
pensionar simpatic. S au comasat, 
după naționalizare, vechile fabrici, 
și au făcut alta. nouă, o uzină me

talurgică serioa
să Dumneata nu 
vezi că totul e
nou 
Uite 
față, strada Tro- 
tușului, nu ob
servi că toată e 
„la roșu" ? Cum 

să cauți acum o fabrică de nu știu 
cînd... De fapt și aia a avut „no
roc“ că i-au mai rămas măcar pe
reții, coșcoviți cum erau, tn 1944, 
cînd americanii au bombardat 
casă cu casă sărmanul nostru 
tier de cocioabe, au greșit că 
distrus-o și pe ea.

Și așa m-am întors atunci 
nici o informație...

★
Cunoașteți proverbul : „hu 

ce anul ce aduce ceasul“.
Bucureștiul confirmă : nu 

ce un secol de industrie, cît un 
deceniu de industrie socialistă.

plină de blocuri

pe aici-? 
chiar în

car- 
n-au

fără

adu-

adu-

i
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r in urma lansăm celui de al 3-lea satelit sovietic

EVENIMENTELE
din Franta

Presa americană nevoită
t

să evidențieze avansul 
științei sovietice

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Toate ziarele americane publică 
pe primele pagini sub titluri mari 
numeroase articole și informații cu 
privire la noua izbindă remarca
bilă a științei și tehnicii sovie
tice. Ziarul ,J)aily Mirror" își in
titulează materialul consacrat lan
sării satelitului: „O rachetă su- 
praputernică a lansat giganticul 
satelit nr. 3“.

Intr-un articol redacțional con
sacrat lansării satelitului, ,J)aily 
Mirror" scrie: „După părerea oa
menilor noștri de știință, lansarea 
noului satelit rus atestă că ei au 
realizat un motor eu o tracțiune 
de trei milioane livre sau chiar 
mai mult, că ei ar putea să lan
seze o rachetă balistică interconti
nentală cu un mare focos Ia o dis
tanță de 5000 de mile ți că, pro
babil, sînt gata să lanseze o ra
chetă în lună.

Dar cum stau oare lucrurile la 
noi? Nu trebuie să dăm dovadă 
de un optimism excesiv în această 
privință. Sintem în urmă, încă mai 
șîntem în urmă".

Intr-o știre din Washington in
titulată „Specialiștii discută asu
pra celui de-al treilea satelit“, 
Tom Lambert, corespondent al zia
rului „New York Herald Tri
bune“, scrie: „după cum sa de
clarat astăzi în cercurile științi- 
fico-militare, Rusia care a lansat 
cel de-al treilea satelit a dovedit 
încăodati superioritatea ei asupra

Statelor Unite fa domeniul rache
telor“...

„Un specialist de aici în pro
blemele zborurilor interplanetare, 
scrie Lambert în continuare, a de
clarat că, cu ajutorul celui de-al 
treilea satelit, Rusia efectuează 
în spațiul interplanetar ci tex a ex
periențe științifice care nu au fost 
încă întreprinse în cadrul progra
mului american de lansare a sate
liților artificiali ai pămîntului".

Finney, corespondentul din Wa
shington al ziarului „New 
Times" 
lele unor

Un

York 
relatează că „după calcu- 

oficialități americane,

Statele Unite nu vor fi în stare 
să lanseze decît peste doi ani un 
satelit artificial al pămîntului care 
să cintărească o tonă și jumă
tate".

Corespondentul arată de aseme
nea că „specialiștii americani in 
domeniul 
care s-au întrunit aici pentru 
examina 
biologice cu ajutorul sateliților, au 
fost adînc impresionați de cele 
nouă puncte din programul de cer
cetări științifice realizat cu aju
torul celui de-al treilea satelit 
sovietic".

sateliților

viitoarele

artificiali, 
a 

experiențe

succes care întrece toate 
presupunerile

PARIS 
rul „LES 
„în domeniul realizării combusti
bililor superiori și al corpurilor 
de rachete, rușii au obținut un 
succes care întrece toate presu
punerile celor mai îndrăznețe spi
rite“. „Succesul rușilor, scrie zia
rul în continuare, se explică în 
primul rînd prin faptul că indus, 
tria sovietică este în stare să 
execute corpuri de rachetă care 
pot rezista la cele mai înalte 
temperaturi“.

Ziarul „LE FIGARO" atrage 
atenția asupra greutății mari a 
celui de-al treilea satelit, subli-

In viitorul

17 (Agerpres). — Zia- 
ECHOS“ subliniază că

niind că el depășește de o sută 
i ame-de ori greutatea satelitului 

rican.
„U.R.S.S., scrie ziarul 

Combat", a lansat ieri cel 
treilea satelit. Americanii 
nosc că în acest domeniu sovie
tele i-au întrecut în mod „peri
culos“,

„Le 
de-al 
recu-

apropiat :

Trimiterea unei rachete 
spre planeta Marte

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Ziarul „Komsomolskaia Pravda“ 
publică sub semnătura acad. Leonid Sedov un articol în care se 
arată că PE BAZA ACTUALELOR REALIZĂRI ALE TEHNICII 
LA ORDINEA ZILEI SE AFLA DEJA TRIMITEREA UNEI RA
CHETE SPRE PLANETA MARTE. GREUTATEA ȘI DIMENSIU
NILE SATELIȚILOR SOVIETICI, SCRIE ACAD. SEDOV, CON- 
STITUIE O DOVADA A POSIBILITĂȚII REALE DE A SE IN
STALA PE VIITOARELE APARATE DE ZBOR POSTURI EMI
ȚĂTOARE SUFICIENT DE PUTERNICE CARE VOR PERMITE 
OAMENILOR DE ȘTIINȚA SA OBSERVE PLANETELE SISTE
MULUI NOSTRU SOLAR FARA DENATURAREA IMAGINII 
LOR DE CĂTRE ATMOSFERA TERESTRA, CEEA CE SE PRO
DUCE IN CURSUL OBSERVAȚIILOR ASTRONOMICE 
NUITE.

Ocupîndu-se de posibilitate lansării unui satelit avînd 
la bord, L. Sedov declară că mai înainte vor fi întreprinse
întreagă de experiențe biologice în cosmos. Totuși/ a subliniat el, 
principalele piedici din calea acestei experiențe nu sînt primejdiile 
cu caracter biologic, ci complexitatea problemei înapoierii sateli
tului pe pămînt. Aceasta este prima problemă grea la ordinea zilei, 
subliniază Leonid Sedov,

OB1Ș-

un om 
o serie

I;

I,

I
f

;

In S. U. A. 
continuă declinul 

economic
WASHINGTON 17 (Agerpres). 

— Deschizînd conferința oțelari- 
lor din Chicago, care a început 
miercuri, președintele sindicatu
lui oțelarilor a făcut cunoscut că 
din cei 1.200.000 de membri ai 
acestui sindicat 250.000 sînt șo
meri. Alți 400.000 de oțelari sînt 
șomeri parțiali.

Ca urmare a declinului econo
miei americane, în primele patru 
luni ale acestui an oțelăriile din 
S.U.A. au produs cu 17.000.000 
tone mai puțin oțel decît în pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut. în aprilie producția de 
oțel a scăzut cu 5,5 milioane de 
tone.

Agențiile de presă americane 
trafismit și alte date care atestă 
că depresiunea continuă. Minis
terul Comerțului a făcut cunos
cut că venitul național brut a 
scăzut în primul trimestru al a- 
nului cu 10,6 miliarde dolari, 
ajungînd la nivelul cel mai scă
zut înregistrat în ultimii ani. 
De asemenea, indicele producției 
industriale a coborît cu încă două 
puncte în aprilie (în martie el 
coborîse tot cu două puncte). Cel 
mai mult a scăzut producția în 
industria de automobile, în meta
lurgie și în industria extractivă.

Situația devine atît de alar
mantă îneît oamenii politici cu 
influență și ziariștii de seamă din 
S.U.A. exercită presiuni din ce în 
ce mai puternice asupra guver
nului pentru a-1 determina să ia 
în sfîrșit măsuri energice în ve
derea combaterii depresiunii.

Măsuri parțiale de menținere a ordinei 
* Continua acțiunile de protest împotriva 

fasciștilor
Ultimele 24 ore s-au caracteri

zat in întreaga Franță printr-un 
puternic val antifascist: formarea 
de noi comitete de vigilență, sub 
semnul unității, opriri ale lucru
lui in întreprinderi, manifestații 
de stradă etc. Astfel, împotrivi
rea poporului francez in fața dic
taturii se manifestă sub cele mai 
diferite forme.

Pe plan parlamentar, eveni
mentul cel mai de seamă este 
lărgirea cabinetului Pflimlin. Trei 
socialiști fac parte cu începere 
de ieri din noul guvern; prin
tre aceștia se numără Jules 
Moch, care a preluat Ministerul 
de Interne.

După votarea stării excepțio
nale de către o foarte mare ma
joritate de deputați și senatori, 
măsurile de menținere a ordinei 
au fost intărite, militarii aflați in 
permisie au fost rechemați la ca
zărmile lor. De asemenea, s-au 
operat noi arestări în rindul ele
mentelor fasciste. Dar, cu rare ex

cepții, persoanele arestate nu sînt 
în general fruntași ai orientării 
fasciste, ci persoane de impor
tanță secundară. Căpeteniile con
tinuă să se afle în libertate. Jac- 
ques Soustelle, de pildă a sosit 
Ia Alger, unde a participat Ia un 
miting fascist. In jurul reședinței 
generalului De Gaulle se semna
lează mereu mașini misterioasei 
care vin și pleacă. Se spune că 
el ar fi zburat la Alger pe bor
dul unui avion tot atît de mis
terios. De la declarația sa de joi 
generalul a păstrat tăcere, dar 
s-a anunțat că luni după amiază 
el va ține o conferință de presă,

Declarația Ministerului Afacerilor
Externe al U. R.S.S,

MOSCOVA 17 (Agerpres).- — spune în declarație, N.A.T.O. a 
TASS transmite : 
vietic a

Guvernul so- înfăptuit următoarele măsuri: 
insistat și va con

tinua să insiste asupra nece
sității soluționării problemelor in
ternaționale actuale urgente de a 
căror reglementare depinde soarta 
păcii, se spune în declarația Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. în care se face o apre
ciere a hotărîrilor sesiunii din 
mai a Consiliului Uniunii Atlan
ticului de nord (N.A.T.O.) la 
care au participat miniștrii Afa
cerilor Externe ai statelor mem
bre ale acestei grupări militare. 
La sesiunea din mai a Consiliu
lui N.A.T.O., se constată în de
clarație, s-a încercat a se face 
un pas înapoi în problema convo
cării unei conferințe între Est și 
Vest.

Uniunea Sovietică, se spune în 
declarație, ca și toate statele la
gărului socialist, continuă să stea 
ferm pe linia slăbirii încordării 
internaționale și se pronunță pen
tru convocarea unei conferințe la 
nivel înalt.

Din momentul în care Uniunea 
Sovietică a propus convocarea 
unei conferințe Ia nivel înalt, se

Caracteristici ale actualei campanii 
electorale din Italia

i

I

încheierea acordului între gu
vernele S.U.A. și Marii Britanii 
cu privire la crearea de baze a- 
mericane pentru arme atomice și 
rachete pe teritoriul Angliei;

insistențele guvernului S.U.A. 
în legătură cu construirea unor 
baze similare pe teritoriile celor
lalte țări membre ale N.A T.O.;

hotărîrea Bundestagului R. F. 
Germane cu privire la înzestra
rea forțelor armate vest-germane 
cu arme atomice și rachete și a- 
probarea acestei hotărîri de că
tre ceilalți membri ai N.A.T.O.;

cererea marelor state majore 
ale N.A.T.O. cu privire la dubla
rea efectivului forțelor armate 
ale N.A.T.O. în Europa;

organizarea de „pool-uri" pen
tru producția celor mai noi ti
puri de armament cu atragerea 
Germaniei occidentale la această 
producție;

efectuarea de noi explozii ex
perimentale cu arme nucleare de 
către S U.A. și Anglia după ce 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. a a- 
doptat hotărîrea cu privire la în
cetarea unor astfel de experiențe 
de către Uniunea Sovietică.

Statele membre al N.A.T.O., 
se spune în declarație, nu pot 
opune încetării unilaterale de 
către Uniunea Sovietică a expe-

riențelor cu arma nucleară șl re
ducerii continue a forțelor ei ar
mate nici o măsură concretă 
care să servească interesele 
păcii.

In legătură cu convocarea con
ferinței la nivel înalt, în decla
rație se arată că încercările de a 
discuta cu Uniunea Sovietică în 
limbajul „condițiilor preliminare“ 
n-au dus niciodată și nu pot 
duce la succes.

Conferința la nivel înalt nu 
este un obiect de tocmeală, ci o 
necesitate imperioasă e timpului 
nostru. Pretențiile guvernului 
S.U.A. de a obține în schimbul 
consimțămîntului său de a parti
cipa la conferință concesii unila
terale din partea Uniunii Sovie
tice n-au nici o bază.

Astăzi, se spune în declarația 
Ministerului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. problema se prezintă 
astfel: vor recurge oare și de 
acum înainte puterile occidentale 
la diferite tergiversări în cursul 
pregătirii conferinței la nivel 
înalt și vor duce lucrurile la in
tensificarea primejdiei de război, 
la care contribuie sesiunea din 
mai a Consiliului NA.T.O., sau 
vor merge pe calea tratativelor 
și a colaborării cinstite? In ceea 
ce privește guvernul sovietic el 
este gata întotdeauna pentru tra
tative și colaborare.

în cursul căreia își va expune pro
gramul.

In așteptarea evenimentelor, se 
poate spune că domnește o oare
care confuzie, în special după o 
intervenție a secretarului general 
al partidului socialist, Guy Mol
let, în Adunarea Națională. „De
clarația lui De Gaulle nu este 
clară", a spus el. „Generalul ar 
fi trebuit să precizeze ce gînduri 
și ce intenții are. El ar fi trebuit 
să se desolidarizeze de rebelii de 
la Alger“. Totuși nimic nu este 
mai limpede decît cele afirmate 
în declarația lui De Gaulle, prin 
care el revendică puterea, pentru 
a substitui prin dictatură militară, 
instituțiile legale ale Franței.

Dacă " .... " î
foarte puțin Ia ordinea zilei în 
Franța, 
de Ia Alger se repercutează în 
fel și chip. In acest sens se poa
te vorbi despre demisia genera
lului Elly, șef al statului major 
general al armatei. Este din ce 
în ce mai limpede că complotul 
de la Alger are ramificații a- 
dinci în metropolă.

Partidele aparținînd majori
tății guvernamentale (S.F.I.O., 
Radical, R.G.R., U.D.S.R.,

M.R.P.) au format sîmbătă după- 
amiază un Comitet de vigilență 
pentru Apărarea Republicii și li
bertății. Din acest comitet fac 
parte de .asemenea reprezentanți 
ai Uniunii sindicatelor Force Ou- 
vriere și ai Confederației fran
ceze a muncitorilor creștini. Par
tidul Comunist și confederația 
Generală a Muncii nu au fost 
solicitate să participe la acest 
comitet.

Comentind constituirea Comi
tetului de vigilență pentru apă
rarea Republicii și libertății, 
ziarul „L’Humanité“ arată că 
„prin excluderea comuniștilor a 
fost îndepărtată marea masă a 
muncitorilor al cărei rol este 
hotărîtor în lupta pentru înfrân
gerea fascismului".

In acest timp, în întreaga țară 
continuă acțiunile viguroase de 
protest ale maselor largi popu
lare împotriva complotului fas
cist.

dictatura fascistă este

totuși ecourile revoltei

I '■
RÉGIS BERGERON 

corespondentul „Scinteli 
tineretului“ la Paris

ZI A R.P.R. la TîrgulO
international de mostre 

din Paris
PARIS 17 (Agerpres). — La 

Tîrgul internațional de mostre din 
Paris, ziua de 17 mal a fost de
clarată „Zi a Republicii Populare 
Romine”. Cu această ocazie, Ale- 
xandru Sencovicl, adjunct al mi
nistrului Industriei bunurilor de 
consum, șeful delegației oficiale a 
R. P. Romîne la Tîrgul interna
țional de mostre din Paris, îm- 
preună cu Mircea Bălănescu, mi
nistrul R. P. Romîne în Franța, 
au vizitat pavilioanele țărilor par
ticipante. Reprezentanții oficiali 
ai R. P. Romîne au fost conduși 
de dl. șl d-na Tonny Bouillet, 
președintele Tîrgului internațional 
de mostre din Paris, de oficialități 
franceze între care reprezentanți 
ai ministerului francez al indus, 
trie! și comerțului, ziariști, pre
cum și de membrii legației și a- 
genției economice a R. P. Ro
mîne la Paris.

mostre din Paris, îm-

Dinamo-București—Swansea: 9-5!
In cel de-al doilea meci al 

turneului pe care îl întreprinde în 
țara noastră, echipa britanică de 
rugbi Swansea a întîlnit sîmbă
tă pe stadionul Dinamo formația 
Dinamo-București. Influențat de 
căldura mare, jocul a avut totuși 
multe faze interesante, terminîn- 
du-se cu victoria meritată
rugbiștilor romîni la scorul de 
9—5 (6—0). Punctele echipei Di-

a

namo au fosf realizate de Titf 
lonescu care a fost într-o vervă 
deosebită. Pentru Swansea a mar 
cat Price dintr-o încercare pe care 
tot el a transformat-o impecabila 

In deschiderea meciului de 
rugbi a avut loc partida de 
fotbal Dinamo-Bacău—Progresul 
C.P.C.S. Prestînd un joc foarte 
bun, formația din Bacău a cîști- 
gat cu 5—0 (3—0).

Cupa campionilor europeni la baschet

„Akademik“ se întoarce la Sofia 
cu o zestre greu

Ieri seară în sala Floreasca 
„Akademik."Sofia a întrerupt și
rul victoriilor lui C.C.A. în Cupa 
campionilor europeni la baschet 
și după toate probabilitățile, re
prezentanții noștri au pierdut și 
trenul spre semi-finalele marei 
competiții.

Ne-am obișnuit în ultimul timp 
să-i vedem pe elevii lui Herold 
comportînduse la adevărata lor 
valoare și entuziasmați de parti
dele reușite pe care echipa noas
tră campioană de baschet ni le-a 
oferit, am uitat mereu că aceasta 
are patru jucători extrem de ta- 
lentați, de talie europeană, dar 
acest număr este insuficient.

„Akademik" a cîșligat clar par
tida de la București. Gh. Panov, 
L. Panov, Radev, Semov, Stoime- 
nov, Ilov, Lazarov, Blagoev, Ata
nasov, Dirvov, Neicev, Emanoilov, 
s-au prezentat la un nivel extrem 
de apropiat unul de celălalt, ast
fel că efortul n-a fost suportat 
numai de cinci jucători. La C.C.A., 
Folbert, Fodor, Nedef, Em. Nicu
lescu și Nedelea au fost sufocați 
de eforturile care li s-au cerut; 
dar Herold n-a avut pur și simplu 
cu cine să i schimbe.

Cind întilnești o echipă disci
plinată pe teren, care are un pi
vot de mare clasă și în care mai 
ales fiecare știe să joace la fel 

poți 
doar 
chiar

de bine baschet, nu mai 
emite pretenții la victorie, 
cu patru-cinci jucători, 
dacă aceștia sînt excepționali. In 
plus însă „careul de ași" al lui 
Herold a fost de nerecunoscut. 
Dezavantajați de faptul că pă
trunderile lor sub panoul lui 
„Akademik" au fost lichidate „în 
fașe", baschetbaliștii de la C.C.A. 
au căutat salvarea în loviturile de 
la semi-distanță, iar acestea au 
fost ratate de cele mai multe ori, 
de-a-dreptul penibil. De cel puțin 
10 ori Folbert și Em. Niculescu, 
ajunși pe contra-atac, singuri în 
fața panoului, s-au bîlbîit și spre 
disperarea tribunelor au ratat

de luat înapoi 
chiar sub coș. Nervozitatea și 
crisparea baschetbaliștilor noștri 
a fost principala lovitură care le-a 
fost fatală, in clipele dificile, dar 
chiar atunci cînd a egalat situa
ția, C.C.A. n-a fost convinsă că 
s-ar putea să-i învingă pe baschet
baliștii de la „Akademik“-Sofia. 
Iar cei doi arbitri ai întâlnirii 
și-au adus și ei o contribuție la 
victoria echipei bulgare.

Iată pe scurt cum a decurs par
tida care le-a permis jucătorilor 
din Sofia să părăsească Bucureș- 
tiul victorioși la o diferență de 
patru coșuri și jumătate: C.C-A. 
începe în stilul său caracteristia, 
are inițiativa, dar în minutul 6 
scorul este 11—11. C.C.T. scade 
ritmul de joc, iar excelentul Ra
dev face zile negre bucureșteni- 
lor. In minutul 13, bulgarii con
duc deacum cu 21—15. C.C.A. 
n-are pivot ! Radev comite a doua 
greșeală personală, iar Folbert a 
treia. Radev face a patra greșeală 
personală. Mă întrebam atunci ce 
vor face cei de la „Akademik" 
fără pivotul lor excepțional. Și to
tuși Radev n-a ieșit decît în ulti
mul minut de joc. Repriza se ter
mină în avantajul net al oaspeți
lor: 37—27. Bulgarii au jucat 
calm, disciplinat, ținînd seama că 
se află în deplasare și au pătruns 
ori de cîte ori au vrut sub panoul 
lui C.C.A. După pauză, cînd ni
meni nu mai credea în minuni, în 
minutul 28, bucureștenii preiau 
conducerea: 45—44. își măresc 
avantajul: 47—44. Sînt apoi din 
nou conduși 51—55; se apropie 
de „Akademik" la 2 puncte 
(53—55, 55—57) dar ritmul infer
nal impus celor cinci jucători de 
la C.C.A. i-a sufocat și „Akade- 
mik“-Sofia cîștigă: 73—64.

Oaspeții au făcut o partidă fru
moasă și au reușit să ne arate că 
nu-i suficient să emiți pretenții la 
supremație europeană în baschet 
cînd ai numai 4 jucători talentați.

M. ZON1S

I
1

țf Pe stadionul V. I. Lenin din 
Moscova se va disputa la 18 mai 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativele U.R.S.S. 
și Angliei. Acest meci care con
stituie pentru ambele echipe o ul
timă verificare înaintea campio
natului mondial de la Stockholm 
suscită un interes uriaș. Toate 
cele 100.000 de bilete puse în vin- 
zare au fost vîndute de acum o 
săptămînă. La Moscova au sosit 
pentru a asista la meci amatori 
de fotbal din 
Tbilisi și din 
Europei,

Leningrad, Kiev, 
diferite țări ale

zilei de 16 mai t-a

★ tn cadrul 
campionatului 
de baschet de

turneului final al 
european feminin 

la Lodz vineri s-au 
disputat două întîlniri importante: 
U.R.S.S.—Franța 81—32; R. Ceha- 
slovacă—R.P. Polonă 61—59. In
clasament conduce echipa baschet, 
batistelor sovietice care n-a sufe
rit nici o înfringere.

Actuala campanie electorală 
din Italia crește în intensitate 
pe măsură ce ne apropiem de 
25 mai — data alegerilor. Exi
stă în această campanie electo
rală, ca și în cele din trecut, 
un element comun și anume 
intervenția masivă a Vaticanu
lui și clerului pentru a susține 
pe membrii actualului partid 
guvernamental — democrat- 
creștin.

Această intervenție se mani
festă în forme diferite. Sînt de 
pildă asemenea cazuri ca cel 
al arhiepiscopului de Napoli 
care a distribuit bilete 
o mie lire alegătorilor săraci. 
In numele bisericii, preoții în
deamnă cu zel pe alegători să 
voteze pentru democrat-creștini. 
Intervenția cea mai masivă se 
manifestă însă din partea căpe
teniilor ecleziastice.

In fiecare zi organul Vatica
nului „Osservatore romano" 
publică lungi articole de pro
pagandă electorală în care cere 
catolicilor să acorde voturile 
democrat-creștinilor aceasta fi
ind chipurile o datorie a fie
cărui catolic.

S-ar părea că față de trecut 
actuala campanie electorală 
n-ar prezenta nimic nou. To
tuși nu e așa, căci intervenția 
Vaticanului are acum două ca
racteristici pe care în trecut 
nu le avea.

Prima caracteristică constă în 
aceea că Vaticanul nu se limi
tează numai la a cere catolici
lor să voteze pentru democrat- 
creștini, ci indică în mod pre
cis și candidatul democrat- 
creștin pe care-l preferă altor 
candidați ai aceluiași partid.

A doua caracteristică constă 
în faptul că în această perioadă 
Vaticanul a renunțat complect, 
pentru a nu dăuna din punct 
de vedere electoral democrat- 
creștinilor, la unele din pozi
țiile sale pacifiste din trecut 
și în special în legătură cu de. 
nunțarea pericolului atomic.

Intr-adevăr, de curînd „Osser-

de e.ite

vatore romano" a cerut catoli
cilor să-și concentreze voturile 
în favoarea „numelor de încre
dere" care figurează pe listele 
electorale democrat-creștine. In 
același timp, în ziarul catolic 
din Milano, „Italia" a apărut 
o notă în care se preciza că 
arhiepiscopul de Milano nu 
împărtășește pozițiile politi
ce ale unuia din candi- 
dații democrat-creștini — 
dr. Granelli — considerat ca 
reprezentant al așa zisului cu
rent „de stingă" din conduce- 
rea partidului democrat-creștin 
(fapt care a dat de altfel naș
tere unui mare scandal).

Corespondență 
din Roma

Acest gen de intervenții ala 
Vaticanului împotriva anumitor 
candidați democrat-creștini a 
avut loc în același timp cu pu
blicarea programului electoral 
democrat-creșlin. In acest pro
gram se renunță la toate refor
mele industriale și agrare care, 
în trecut au figurat, deși nu
mai in vorbe, in programele 
electorale democrat-creștine. In 
acest fel liderii partidului de- 
mocrat-creștin au vrut să dea 
oarecari garanții alegătorilor 
burghezi pentru a evita o e- 
venluală 
spre 
dreaptă. Intervenția Vaticanu
lui servește ca un gir dat aces
tei categorii de alegători că din 
viitorul grup parlamentar de- 
mocrat-creștin vor fi excluși a- 
cei puțini exponenți democrat- 
creștini care ar înclina să ră- 
mînă fideli unor aspirații cu 
caracter progresist ale maselor 
populare.

A doua caracteristică a inter, 
venției Vaticanului in campa
nia electorală s-a manifestat în 
diverse ocazii. La sfîrșitul lui

orientare a acestora 
partidele de extremă

aprilie, de pildă, s-a publicat 
în presă acest comunicat : „Ști
rea difuzată de radio Cairo 
după care Papa ar fi trimis 
d-lui Anoual Sadate, secretarul 
general al congresului islamic, 
un mesaj în care și-ar fi expri
mat simpatiile sale pentru lup
ta poporului algerian, este des- 
mințită în cercurile autorizate“. 
După cum se știe, altădată- Va
ticanul făcea sforțări pentru ca 
politica sa să un fie identi
ficată prea mult cu poli
tica colonialiștilor. In mod 
evident, acum, se încearcă să 
se evite formarea unor păreri 
pe care și le-ar putea face ale- 
gătorii reacționari italieni și 
anume că în cadrul democrat- 
creștinilor ar exista tendințe 
anti-colonialiste și că democra
ția creștină ar fi renunțat la 
politica sa atlantică.

Așa s-a întîmplat că în obiș
nuitul său mesaj de Paște, spre 
deosebire de trecut, Papa-Pius 
al Xll-lea s-a ferit cu prudență 
să vorbească despre exploziile 
nucleare. Dacă ar fi vorbit des- 
pre acest lucru, el ar fi trebuit 
să aibă o poziție favorabilă fața 
de hotărîrea sovietică de a opri 
exploziile nucleare și, bineînțe- 
Ies, să critice poziția america
nă. Pentru a evita acest lucru. 
Vaticanul a renunțat pur și 
simplu să abordeze această 
problemă vitală pentru cauza 
păcii.

Problemele în legătură cu 
cursa înarmărilor atomice sînt 
complect ignorate și în întru
nirile conducătorilor democrat, 
creștini. De altfel e normal să 
fie așa dacă ținem seama că 
conducătorii democrat-creștini 
au acceptat complect planurile 
americane de înarmare atomică 
și și-au orientat întreaga lor 
politică externă în această di
recție, împotriva destinderii și 
a oricăror inițiative venite din 
partea țărilor socialiste.

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scînteiî 

'V tineretului“ la Roma

continuă
In seara

disputat la Copenhaga întîlnirea 
de fotbal dintre echipa sovietică 
Zenith Leningrad și selecționata 
clubului danez „Aliansen". Vic
toria a revenit fotbaliștilor sovie
tici cu scorul de 1—0 (0—0).

puternice, ciocniri
In nord, răsculații sînt stăpîni pe situație 
Americanii au expediat tancuri

BEIRUT 17 (Agerpres). — In 
ultimele două zile pe teritoriul Li
banului au continuat puternice 
ciocniri între grupuri de răsculați 
și trupele guvernului. La 15 mai 
regiunile muntoase Suf și Her- 
mei, în regiunea Bekaa, precum 
și la Boit ed Din s-au dat lupte 
între detașamente de insurgenți 
ai triburilor Druze și așa-zisele 
„forțe de securitate“.

IN NORDUL LIBANULUI, TN 
REGIUNEA ZGORTA RÂSCU- 
LAȚII SINT STAPINI PE SI- 
TUAȚIE ȘI S AU UNIT CU IN
SURGENȚII DIN REGIUNEA 
TRIPOLI.

Pe de altă parte din relatările 
agențiilor occidentale de presă 
rezultă că imperialiștii americani 
intensifică amestecul în treburile 
interne ale Libanului. La Depar
tamentul de Stat al S.U.A. s-a 
anunțat vineri că americanii au 
expediat în Liban tancuri pentru 
reprimarea răscoalei. Purtătorul 
de cuvînt american a declarat 
ziariștilor că „expediții de mate
rial militar pentru guvernul liba
nez au început îndată după vizita 
la Beirut a ambasadorului S.U.A. 
Richards", emisarul doctrinei Ei
senhower. Ziarul libanez „Ad- 

dunia“ relatează că președintele

Șamun continuă conciliabulele 
ambasadorii S.U.A., Angliei 
Franței în legătură cu acordarea 
de ajutor militar Libanului. Imix
tiunea tot mat flagrantă a State
lor Unite în treburile interne ale 
Libanului provoacă un protest 
energic din partea opoziției liba
neze. Ziarul de opoziție „Al-Akh- 
bar“ proclamă: „ORICE INTER
VENȚIE STRĂINA IN TREBU
RILE LIBANULUI VA FI ZDRO
BITA“. Deputății de opoziție 
grupați în „Frontul Național al 
Libanului“ au adresat ambasado
rului S.U.A. la Damasc o scri
soare în care îi cer să atragă a- 
tenția guvernului de la Washing
ton asupra repercusiunilor pe 
care le-ar putea avea o inter
venție militară americană în Li
ban.

CU
Și

★ Săptămîna viitoare va înce
pe la Paris un mare turneu inter
național de fotbal 
participa echipele 
derers (Anglia), 
Paris, Flamengo 
Dozsa-Ujpest Budapesta.

la care vor 
Bolton Wan. 
Racing Club

Brazilia și

★ Campionatul categoriei A de 
fotbal programează astăzi în 
Capitală două jocuri care se vor 
desfășura în cuplaj pe stadionul 
Republicii: ora 15,30 Dinamo 
București—C.S. Tg. Mureș ; ora 
17,30 : C.C.A.—C.S. Oradea.

Cel mai important joc al eta
pei are loc la Ploești unde frun- 
tașa clasamentului Petrolul va 
juca cu Rapid București (Repriza 
a doua a acestui meci Va fi 
transmisă la ra-dio pe programul 
I în jurul orei 18,30).

Celelalte întîlniri din țară se 
vor desfășura astfel: Știința Ti
mișoara—Jiul Petroșani; Dinamo 
Cluj — Progresul București ; 
U.T. Arad—Steagul Roșu Orașul 
Stalin.

Manifestare de prietenie intre 
Brazilia și Romînia

Sîmbătă a avut loc la Insti
tutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea solemnita
tea înmînării actului de consti
tuire a Asociației de prietenie 
Brazilia-Romînia, înființată de 
curînd în Brazilia.

Au participat M. Macavei, 
președinte de onoare al I.R.R.C.S., 
Octav Livezeanu. vicepreședinte 
Virgil Manoliu, secretar general, 
precum și'scriitorul Nicolae Mo- 
raru, pictorul J. Perahim, repre
zentanți ai presei etc.

Au luat parte Marcelo Coim- 
bra Tavarez, președintele Fede
rației naționale a ziariștilor pro-'

fesioniștl din Brazilia Lulz Bel- 
trao, vicepreședinte al Federației 
naționale a ziariștilor profesio
niști din Brazilia, Jocelyn San- 
tos, secretar general al Sindica' 
tuluj ziariștilor profesioniști din 
Brazilia și Carlos de Freitas din 
partea Sindicatului ziariștilor 
profesioniști ai statului Sao Pao- 
lo, membri ai delegației de zia
riști brazilieni care participă la 
Congresul O.I.Z.

Actul de constituire a fost în- 
mînat de Jocelyn Santos, secre- 

de prietenietar al Asociației 
Brazilia-Romînia

BAGDAD. — După cum anunță național din. Chile au adoptat 
agenția United Press, regele Fei- 
sal al Irakului l-a însărcinat pe 
Nuri Said cu formarea guvernu
lui Federației iordaniano-irakia- 
nă.

MOSCOVA. — La 17 mai între 
delegațiile guvernamentale ale 
Republicii Populare Ungare și 
Uniunii Sovietice au început tra
tativele în problemele extinderii 
și adîncirii continue a colaborării 
economice ungaro-sovietice.

MOSCOVA. - La 1* .
ședințele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Nikita ” , '
primit la Kremlin pe președinții 
camerelor parlamentului birman 
Sao Șve Taik și Bo Hmu Aung, 
oare vizitează Uniunea Sovietică 
ia invitația Sovietului Uniunii și 
Sovietului Naționalităților ale So
vietului Suprem al U.R.S.S.

BUENOS AIRES. - Ziarul „El 
Siglo“ anunță că Senatul și Ca
mera deputaților ale Congresului

17 ma! pre-

Hrușciov, a

proiectul de lege cu privire la a- 
brogiarea articolului din așa-zisa 
„lege cu privire 
mocrației“, care 
vitatea legală a 
nist.

MOSCOVA. - 
sit la Moscova . .. 
în probleme economice o delegație 
guvernamentală a Republicii 
Populare Ungare condusă de An
tal Apro, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, prim-vicepreședlnte 
Consiliului de Miniștri al R, 
Ungare,

WASHINGTON. — Agenția 
presă a Casei Albe anunță 
unul din posturile de radio 
satelitului american Explorer 
și-a încetat emisiunea, iar 
de-al doilea a început să emită 
extrem de neregulat.

la apărarea de- 
interzicea acti. 

partidului comu-

La 16 mal a so- 
pentru tratative
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INFORMAȚIE
Sîmbătă a sosit la București 

o delegație franceză, condusă 
de dl. Emmanuel d’Harcourt, șef 
de secție în Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței, care va duce 
tratative cu o delegație romînă 
în vederea reglementării unor 
probleme financiare pendinte în
tre cele două țări.

_ La sosire, delegați^ a fost în-' 
tîmpinată de Emeric Deutsch 
vicepreședinte al Băncii de Stat 
a R. P. Romîne, conducătorul 
delegației rc.mîne care va duce 
tratative cu delegația franceză 
și de către Dumitru Lăzăroiu, 
directorul Direcției valutare din 
Ministerul Finanțelor, membru 
al aceleiași delegații.

Au fost prezenți membri aț 
Legației Franței la București.
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