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Pionierii și școlarii bucureșteni, 
și-au dat Ieri după amiază întîl- 
nire la Teatrul de Vară al Pala
tului pionierilor din Capitală. 
Intîlnirea lor a fost prilejuită de 
sărbătorirea Zilei Internaționale 
a Copilului și a VlII-a aniversa
re a activității Palatului 
rilor.

Cu acest prilej a luat 
tovarășa Ana Spiridon, 
supleant al Biroului 
U.T.M. In cuvinte pline 
dtfră ea a vorbit despre frumuse
țea copilăriei pe care o trăiesc 
astăzi cei mai mici cetățeni ai 
patriei noastre.

Tot cu această ocazie conduce
rea Palatului pionierilor > acor
dat diplome de merit unor 
cercuri pionierești pentriț activi
tate deosebit de fructuoasă ca și 
unor pionieri ce s-au distins în 
cadrul activității extrașcolare 
desfășurată la Palatul pionierilor.

La adunarea festivă a pionie
rilor și școlarilor din Capitală a 
ținut să ia parte și Aurelia Voi- 
can, m.amă eroină. Dînsa a po
vestit pionierilor cît de greu își 
creștea în trecut copiii. Cu emoție 
și recunoștință în glas, Aurelia 
Voican a arătat apoi grija pe 
care o poartă astăzi statul nostru 
democrat popular față de crește
rea și educarea tinerii generații.

In mijlocul sărbătoriților no
ștri a foșt prezent și scriitorul 
Octav Pancu-lași care le-a vor
bit micuților auditori 
bucuria părinților de-ai vedea pe 
cei mici întotdeauna cu zîmbetul 
pe buze.

In semn de caldă recunoștință 
pentru copilăria fer'cită, plină de 
bucurii pe care o trăiesc în anii 
aceștia copiii patriei noastre, 
pionierii din Capitală au trimis o 
telegramă către C.C. al P.M.R.

Studenții și elevii 
se PREQÄTESC 
să sprijine G.A.S.

ă aparam VORBESTE
Noi brigadieri 

pe șantierul conductei 
magistrale de est

copilăriei !
I

Răspunzind chemării C.C. al 
U.T.M. numeroși tineri din regi
unea Galafi cer să lucreze ca 
brigadieri pe șantierul național 
al conductei magistrale de est. 
In seara zilei de 30 mai din ora. 
șui Galați au plecat spre șan
tier 100 de tineri.

Fragmente

Mii de studenți clujeni vor munci în G.A.S; 
strîngerea recoltei

G.A.S. Cuci din ra
ionul Luduș, adre
sez o chemare între
gii studențimi cluje
ne pentru a se înscrie 
de pe acum în brigă
zi de muncă pentru 
ca în vara anului 

, 1958 să ajutăm gos- 
' podăriile de stat din 

regiunea Cluj la 
strîngerea recoltei“.

Un apel înflăcărat, 
Izvorît dintr-un pu
ternic patriotism. Cî
teva săptămîni mai 
tîrziu. în aceiași sa
lă, cei 1320 „briga
dieri“ ce au muncit în 
G.A.S. și-au primit 
răsplata la o en
tuziastă adunare în 
care s-a analizat 
munca desfășurată 
da brigăzile studen
țești. Brigada juriști
lor condusă de fostul 
muncitor Sofronie

Octombrie 
In institutele 
se desfășoară 
tatea închinată des
chiderii noului an u- 
niversitar. Sala mare 
a Casei universitari
lor era tixită. Aici 
s-au adunat filologii, 
chimiștii, naturaliștii, 
matematicienii și ju
riștii de la Universi
tatea „Victor Babeș“. 
După înflăcărată cu- 
vîntare rostită de a- 
cademicianul Con
stantin Daicoviciu, 
rectorul Universității 
„Victor Babeș“, în 
fața microfonului a 
venit un tînăr înalt, 
brunet. Era Sofronie 
Tuliță :

„In numele brigă
zii studențești din a- 
nul III al Facultății 
de științe juridice, 
care a muncit la

hu Itrtermțfo- 
nală a Copilu
lui este nu nu
mai un prilej de 
a face un bi
lanț, de a trece 
în revistă rea
lizările obținu,

ta șf de a Întocmi compa
rații, ci mai mult decît oricînd 
este un îndemn de a apăra 
zîmbetul copilăriei, de a apăra 
joaca nevinovată a copiilor 
din curtea creșel, școala cu 
comorile eî ce se dezvăluie 
generoase și fericirea maternă 
inegalabilă prin profunzimea 
și sinceritatea ei.

Copilăria nu este pretutin
deni la fel, după cum nici la 
noi copilăria n-a fost întot
deauna asemenea celei de as
tăzi. Am întîlnit citeva cifre 
care vorbesc concludent des
pre grija partidului și guver
nului pentru cei care mîine 
vor păși mai departe pe dru
mul de victorii al socialismu
lui. In anii puterii populare 
au fost create 6.638 creșe și 
cămine in care-și petrec timpul 
324.347 de copii. 126.300 de 
copii au plecat anul trecut 
in colonii și in jabere la 
munte și la mare. Pentru cei 
mici au fost tipărite în anii 
noștri 49.000.300 exemplara 
cărți. 1.870.000 elevi învață 
pe băncile școlilor elementare 
și medii. Nu sfnt simple cifre 
de bilanț. Cifrele acestea 
poartă în ele toată poezia 
vieții noi a copiilor noștri. 
Cifrele acestea ne îndeamnă 
să fim recunoscători făurito
rului vieții noi — partidului, 
dar în același timp ne în
deamnă să ne aducem aminte 
neîncetat de trecut. Să nu ui
tăm cînd copiii muncitorilor 
se chinuiau in ghiarele bolilor 
și a mizeriei, cind viața lor 
se scurgea între cocioabele in
salubre și maidanele cu gu
noaie, cind porțile școlilor 
erau închise pentru cei nevo
iași, cînd copilăria era tristă. 
Toate acestea pentru noi re
prezintă trecutul. Toate aces
tea pentru copiii celor ce 
muncesc, care trăiesc în lu
mea capitalistă, reprezintă încă 
prezentul. La noi creșa și că
minul au devenit o obișnuință, 
fripte integrate definitiv în co
tidian. insă in Germania oc
cidentală, după cum relata 
una din conducătoarele mișcă
rii de femei. în marile centre 
industriale, majoritatea copii
lor — din lipsă de grădinițe 
și cămine — iși petrec timpul 
pe stradă purtînd legată la 
gît cheița locuinței in vreme 
ce mama se găsește la mun
că. Notați: numărul acestor 
copii este de 3.600.000. Sînt 
țări unde și astăzi se mai 
practică comerțul de copii. In 
Japonia, un cîine de lux costă 
50 de dolari, o pisică 30 de 
dolari, iar o fetiță... 22 de 
dolari. Te cutremuri aflind 
asemenea lucruri in plin secol 
XX cind omul se pregătește 
să pătrundă în cosmos. Dar 
chiar in Statele Unite ale A- 
mericii, cărora apologeții ca
pitalismului îi închină osana
le, foarte muiți copii trăiesc 
în condiții de neinvidiat. 
6.000.000 de copii americani 
suferă din pricina lipsei de 
săli de clasă nepuțînd urma

cursurile școlar». Aceasta î» 
țara în care miliarde de do
lari sînt cheltuite anual pen
tru înarmare.

Puneți față in 
faceți comparații 
concluzii. Aceste 
vor vorbi despre 
ricirea copilăriei 
decit în țările în care puterea 
capitalului a fost dărimată, în 
care zeul BAN nu mai este 
atotputernic. Dar norii răz
boiului amenință sănătatea 
copilăriei. Răspunderea pentru 
generația de mîine ne obligă 
să luptăm cu forțe Înzecite 
împotriva celor ce vor să a- 
runce omenirea In viitoarea 
unei catastrofe atomice. Avem 
o memorie bună. Știm cite 
nenorociri a adus omenirii im
perialismul. Știm că astăzi 
imperialiștii americani și par
tenerii lor vor să readucă 
aceste nenorociri multiplicate 
la infinit cu ajutorul armei a- 
țomice. Aceasta ne obligă la 
luptă. La luptă pentru apă
rarea păcii. pentru făurirea 
socialismului în patria noas
tră. La luptă pentru zîmbetul 
copilăriei.

„Scînteia tineretului*

față cifrele, 
și trageți 

concluzii vă 
faptul că te

nu există

□3EE3S

neinvidiat.

t
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Eu stat copUul/
Pămîntul este moștenirea mea
Clnd viu pe lume
mal bun trebui să-l iot
Clnd plec I
Șl eu șl milioane de frați fl surioare 
menirea ne-am îndeplini 
de nu ne-afl pune piedici.
O, oameni / Nu ne puneți piedici /

(Dintr-un cîntec anonim care circula în S.U.A. 
în anul 1916),

...atunci se apropie de noi copilul
Șl astfel a vorbit conștiinței noastre t
Eu sînt copilul 1
Sînt începutul și nemărginirea
Făgăduința și împlinirea ci,
Sînt primul zîmbet care a sfîșiat 

lacustra noapte.
Sînt prima-ngrijorare, primul tremur,
Care a clintit oglinda încețoșată și împietrită 
A minților de Ia începutul lumii,
Eu sînt copilul 1
Tulburătoare-mi este ființa,
Căci neputință sînt și totuși,
Puterea mea,
E fără margini.
Pierdut în albele întinsuri dintre perne, 
închis în temnița neîndurătoare a scutecelor,
Sînt cel mai oropsit dintre betegi,
Și totuși mai puternic decît zeii!
Popoare întregi duc degetul la buze,

Popoare mari pășesc cu pași înăbușiți prin 
fața leagănelor albe.
Întreg pămîntul cere In șoaptă:
— Ssssst I Copilul doarme 1
....................... ■ >•«••••»•
Eu sînt copilul 1
Sortit istoriei, voi cuceri prin luptă dreaptă 
Tainele simple a lumilor ce mă-nconjoară ' 
Cu simfonia lor clocotitoare,
De forme și culori,
De sunete, mirosuri și tării,

■ Și vocile tăcute ale lucrurilor,
Și calma lor înțelepciune

Pornesc aidoma puiului de ciută.

Călătorii, călătorii,

Dar nu v-am povestit cea mal tulburătoare, 
Mai rodnică, dintre călătorii.
Călătoria către oameni.
Cu tainicele leagăne pe brațe albe 
Culcuș în care nu te simți stingher 
Ca-n albele ținuturi dintre perne 
Nu vi i-am povestit pe oameni 
Popasurile dintre rîs și plîns, 
Gîndul sculptînd pe frunte văi adînci 
Cuvîntul care închide în sclipitor șirag 
Mereu mai uimitoare înțelesuri.
Nu vi i-am povestit pe oameni, 
Puternicii, fermecătorii oameni, 
Care te-aruncă în zbor către lumină 
Prinzîndu-te apoi cu braț puternic.
Nu vi i-am povestit și nici nu-i povestesc 
Oamenii sînteți voi 1

LA SĂRBĂTOAREA

Cererile elevilor sînt tot mai numeroasei

CEL
nu-mi trădez 
să toastez în

profesia, 
sănătateaCa să 

încercînd .. 
sărbătoriților de la 1 iunie, s-ar 
cere să ridic un pahar cu lapte 
sau cu limonadă. Gestul însă ar fi 
riscant. Cine știe dacă nu s-ar 
găsi un pedagog mult prea zelos 
care să-mi sugereze („nu„ uita> 
dragă, exemplul personal 1“) să 
înlocuiesc, spre binele copiilor, se 
înțelege I, laptele și limonada. cu 
siropul de tuse sau („în definitiv, 
fără inițiativă nu poate exista edu
cație !“) cu... untura de pește. 
Prefer și de data aceasta, ba poa
te de data aceasta mai mult și 
din toată inima, să ridic un pahar 
cu vin — în ciuda faptului că vi
nul nu se recomandă copiilor de
cît rar, un deget pe fundul paha
rului, și după un prealabil „copiii 
n-au voie" :

— Să fiți veseli și sănătoși, co
pii, să ^creșteți mari și harnici, să 
creșteți curajoși și luminați 1

Și sînt sigur că n-ar strica să-ml 
întovărășesc cuvintele de un zîm
bet șiret, împrumutat de la buni
cul care, în ziua pensiei, aduce 
nepoților, tăinuită la spate, punga 
cu bomboane. Pentru că, nu știu 
ce părere aveți dumneavoastră, 
dar fără șiretenie mi se pare că 
nu iese mare lucru. Avea dreptate 
Gaidar: „Lasă, cîndva, mai tîrziu, 
o să se gîndească oamenii: au 
trăit odată unii care din șiretenie 
se intitulau scriitori pentru copii. 
De fapt ei pregăteau o puternică 
armată de comuniști".

S-a furișat în șiretenia aceasta 
o admirabilă minune a vieții, un 
tonic cu puteri fantastice, cu 
stropi din elixirul tinereții fără bă- 
trînețe — și, desigur, el n-a fost

OR MICI
Octav Pancu-lași

prescris în exclusivitate scriitori- 
lor pentru copii.

Șireți, în sensul cuvintelor lui 
Gaidar, numără pămîntul întreg 
cu sutele de milioane, iar dacă în- 
tr-un răgaz al sărbătorii puștilor 
noștri și de pretutindeni, am fi 
întrebați și noi cei de pe melea
gurile Dunării și ale Carpaților, 
așa cum se întreabă, fte și numai 
din amabilitate : — „Ce mai fa
ceți ?“. Cu gîndul la 1 iunie și 
la sărbătoriți, am răspunde firesc, 
așa cum se răspunde, și nu numai 
din amabilitate : — „Pregătim o 
puternică armată de comuniști 1"

Pr ocuparea pentru cei mici 
ar putea părea unora un pa
șaport de ieșire din preocupă
rile lor de oameni maturi, 
o întoarcere la lumea cu di
mensiuni pînă la clanța ușii, și în 
consecință, o neserioasă costumare 
în pantaloni scurți și bluză ma
rinar. O, nu, nu vă speriați : la 
poarta copilăriei nici o inscripție 
nu vestește parafrazînd : „Lăsa- 
ti-vă preocupările, voi care in- 
trați".

Sînt gata să vă conving — ah, 
pedanteria scriitorului pentru co
pii I — reamintindu-vă o scenă de 
familie. Tatăl, în curte, alergînd 
în galop și purtînd pe umeri pe 
iscusitul jokeu — o fetiță. Nimic 
neobișnuit, nu-i așa ? într-adevăr 
nimic neobișnuit, mai ales cînd 
te gîndești că pînă a ieși în curte, 
tatăl nu se ridicase de la masa 
de lucru de aproape douăzeci de 
ore, că sfîrșise de scris capitolul 
nouă despre „Rotația de ansamblu 
a capitalului avansat“ și că, deși

Zilele trecute în toate clasele Școlii 
medii nr. 10 „Zoia Kosmodemianskaia“ 
din București era forfotă. „Tu nu te în
scrii“ ? „Eu merg în prima săptămtnă 
de vacanță“, „Eu în a doua“. Și ce
rerile de înscriere veneau una după 
alta la comitetul U.T.M. pe școală.

Despre munca de folos obștesc pe 
care elevele școlii sînt chemat? să o 
facă la ferma „30 Decembrie' -Copă- 
ceni, regiunea București, s-a scris la 
gazeta de perte cu cîteva săptămîni în 
urmă. Și de atunci elevele au arătat un 
vădit interes pentru acțiunea aceasta, 
cerînd în număr tot mai mare să plece 
după terminarea cursurilor.

Pentru ca acțiunea de ajutorare a

fermei în timpul muncilor de vară să 
decurgă organizat, în așa fel ca fiecare 
elevă să știe precis clnd va pleca și ce 
va avea de făcut acolo, s-au organizat 
pe clase cîte două brigăzi. Fiecare bri
gadă și-a ales cîte o brigadieră care 
va avea grijă și va răspunde de mun
ca dusă. De pe acum încă, brigadie
rele cunosc adresa fiecărei eleve din 
brigadă, pentru ca atunci cînd vor tre
bui să plece, să se poată întîlni ușor.

Iar peste cîteva zile nu mică va fi 
surpriza muncitorilor din ferma „30 
Decembrie“ cînd vor primi vizita și 
ajutorul primelor 20 de eleve ale Șco
lii nr. 10 care vin să contribuie o săp
tămână la muncile din fermă.

Tuliță a fost atunci 
distinsă cu steagul 
de brigadă fruntașă 
pe centrul universi
tar Cluj, iar zeci de 
studenți și asistenți 
au primit ca recom
pensă pentru munca 
depusă Diploma de 
onoare a C.C. al 
U.T.M.

...Studenții au răs
puns și anul acesta 
cu entuziasm chemă
rii de a participa la 
acțiunile patriotice. 
S-a pornit o adevăra
tă întrecere între in
stitute. Pînă acum, 
pe întregul centru u- 
niversitar s-au înfiin
țat 59 de brigăzi stu
dențești din care fac 
parte 2742 studenți. 
Numai de la Univer
sitatea ,,Victor Ba
beș“ vor munci în 
G.A.S. 840 de studen- 
ți ce s-au angajat să 
participe timp de 14 
zile la acțiuni de fo
los obștesc.

Nici mediciniștii 
n-au rămas mai pre
jos. Aici în brigăzile 
permanente s-au în
scris 790 de studen
ți, adică peste 65 la 
sută din totalul stu
denților ce frecven
tează cursurile.

In „clasament“ ur
mează Institutul a- 
gronomic cu 374 stu- 
dențt. Universitatea 
„Bolyai“ cu 305 și

M. MUNTEANU

(Continuare
în pag. 3-a)

de

Ufemiști, tineri, pionieri, școSari !

Participați în masă 
la depistarea și distrugerea
gîndacului de ColoraHo

Gîndacul de Colorado este unul 
din cei mai periculoși dușmani ai 
cartofului. Pagubele produse de 
acesta întrec cu mult pe cele pro
duse agriculturii de lăcuste sau 
pomilor fructiferi de păduchele 
de San José. Gindacul de Colo
rado este dușmanul agricultorilor

O tufă de cartofi atacată 
gîndaci de Colorado.

In medalion : un gindac *-

nu mai e nevoie să spun, tatăl se 
numea Karl Marx...

Afirmația despre acei nniț care 
ar putea da altă interpretare invi
tației la șiretenie, mi-a provocat-o 
o recentă discuție al cărei martor 
ara fost. Eroii: doi tați tineri.

— Ce faci duminică dimineață?
— Mă duc cu puștiul la mu

zeu.
— Ești neserios, amice. Hai la 

mine să facem o tablă.
Vă mărturisesc că iubesc nespus 

acești oameni „neserioși“. Mă 
bucur cînd îi întîlnesc discutînd
— cu aceeași aprindere care îi 
stăpînește la uzină cînd se co
mentează o inovație — la școală, 
în comitetul de părinți, despre un 
fapt „neserios“ ca acela că în fe
restrele claselor n-ar fi rău să se 
afle ghivece cu flori ; cînd bat la 
ușa vecinului și-i spun : — „băia
tul meu e Ia al tău? Da? Nu, nu te 
deranja... voiam doar să știu unde 
se află..." cînd intră în librărie și 
cu atenția cu care ar răsfoi o bro
șură de specialitate, sau o nouă 
ediție Caragiale, răsfoiesc niște 
cărți cu poze, niște cărți „neseri
oase", întrebînd, ca să se convin
gă, de cîteva ori pe vînzătoare :
— „Ești sigură că pe asta o s-o 
înțeleagă ? Puștiul n-are decît pa
tru ani 1“ ; cînd, acasă, se opresc 
dintr-o treabă serioasă ca să-și 
bage nasul în caietele de pe masa 
băiatului sau fetiței, niște caiete

de pretutindeni prin distrugerile 
mari pe care le pricinuiește cultu
rilor de cartofi și prin înmulțirea 
lui foarte rapidă, într-o perioadă 
de timp foarte scurtă. Un singur 
gindac dă într.o vară peste 3 mi
lioane urmași, care pot să distrugă 
complect 2,5 hectare de cartofi. Pe 
lingă cartofi, gindacul de Colora
do mai atacă și roșiile, vinetele, 
tutunul, diferite solanacee 
ce etc. Atacă culturile, 
adult cit și ca larvă.

De aceea, cunoașterea 
dăudător și a măsurilor 
pistare și combatere 
mare însemnătate pentru toți ti
nerii, pentru toți pionierii și șco
larii, pentru toți elevii și studen
ții mai ales pentru acei din re. 
giunile Timișoara, Oradea, Cluj, 
și Baia Mațe, care sînt invadate 
în prezent de acest dăunător foarte 
primejdios pentru agricultura a- 
cestor regiuni.

Gindacul de Colorado este ori
ginar din America de Nord. El a 
fost depistat în anul 1859 pe plan
te sălbatice din familia solanacee-

calie cu două rînduri de pete ne
gre pe fiecare latură a corpului.

Pupa. Culoarea variabilă de la 
galben portocaliu pînă la roșu ; 
mărimea este de aproximativ opt 
mm.

sălbati- 
atit ca

acestui 
de de- 

prezintă o

CUM SE RECUNOAȘTE 
GÎNDACUL DE COLORADO î

Adultul are 10—12 nun. lungi
me, corpul de formă aproape ova
lă. Culoarea variază de la galben 
pal pînă la galben roșcat. Elitrele 
(aripile tari de deasupra) sînt 
galbene și cu cîte 5 dungi negre 
longitudinale, capul galben cu mai 
multe pete negre. Partea de de
desubt a corpului este de culoare 
roșcată.

Oul. Are culoarea galben-porto- 
ralie și forma alungită. Mărimea 
1,2 mm.

Larva. Are culoarea roșie porto.

MODUL DE VIAȚA 
A GÎNDACULUI

Gîndacul de Colorado iernează 
ca adult în pătnînt și apare pri
măvara cînd solul are temperatura 
de 14° Celsius (între 15 aprilie- 
20 mai). După apariție gîndacii se 
hrănesc 2—3 zile și apoi se împe
rechează. Ouăle sînt depuse pe 
partea inferioară a frunzelor în 
grămezi de 20—60. O femelă de
pune pînă la 1800 ouă. Incubația 
durează circa două săptămîni, iar 
dezvoltarea larvelor aproximativ 
trei-patru săptămîni. în acest timp 
ele se hrănesc cu frunze de cartofi 
și de plante din familia solanacee. 
La maturitate, larva intră în pă- 
mînt la 5—15 cm. adîncime și se 
transformă în pupă, iar după opt 
pînă la 10 zile, adică la începutul 
lunii iulie, apar insectele adulte. 
Ultima generație iernează ca in
sectă adultă.

La noi în țară, datorită clima
tului cald, gîndacul de Colorado 
are condiții prielnice de dezvol
tare în toate regiunile.

MĂSURILE DE COMBATERE 
A GÎNDACULUI DE COLORADO

Pentru a preîntîmpina pierde
rile uriașe pe care le poate pro
voca acest dăunător atît de peri
culos pentru agricultura țării 
noastre și pentru a preîntîmpina



5 minute între viață și moarte 
® 101 oameni salvati de la
moarte de profesorul sovietic 
Negovski e Moarte „reversibilă*

ÎNTOARCERE
LA VIAȚ 1

în jurul mesei lungi și albe, scăldată în lumina orbitoare a becu
rilor uriașe, siluetele păreau să fie pironite pe podeaua sălii. Doar 
cîteva perechi de miini înmănușate roboteau fără preget peste cor
pul neînsuflețit al tinărului întins pe masa de operație. Fusese adus 
in grabă, puține clipe mai înainte, victimă a unui accident de cir
culație din vecinătate. Inima încetase să bată și viața părea să se 
fi scurs pentru totdeauna din organismul nemișcat. După un timp, 
obrajii prinseră a se colora din nou și mișcările ritmice ale pieptului 
dezvăluiră o respirație aproape normală.

Indepărtîndu-se de masa lungă și albă, savantul se apropie de fe
reastra prin care pătrundeau razele calde ale soarelui. Pentru a 101-a 
oară, profesorul V. Negovski răpise morții 6 victimă sigură.

Moarte „reversibilă“ 
și moartea definitivă

Sînt aproape 20 de ani de cînd 
prof. Negovski studiază mecanis
mul și legile morții organismului 
Pornind de la principiile de bază 
ale fiziologiei și înarmat cu în
vățătura ilustrului său profesor, 
acad. Bogomoleț, prof. Negovski a 
început prin a studia limitele care 
despart moartea biologică — adi
că încetarea definitivă a vieții — 
de moartea „reversibilă“, cînd res
pirația încetează și inima se o- 
prește dar viața nu s-a stins încă 
complect. Această fază interme
diară durează în genere 5-6 mi
nute și în decursul ei, soarta mu
ribundului depinde in mare mă
sură de îndemînarea medicului.

în mod obișnuit, medicii recurg 
în asemenea cazuri la diferitele 
mijloace clasice pentru reanima
rea organismului : injecții cu eter, 
stricnină, amoniac sau alcool, 
șocuri electrice și în unele cazuri, 
chiar masaje directe pe inimă. 
Foarte adesea, aceste metode dau 
insă greș deoarece ele nu stimu
lează importantul centru al activi
tății organismului și anume 
bulbul rahidian. Totodată, inter
valul de 5-6 minute este deobicei 
prea scurt pentru sosirea medicu
lui și pentru aplicarea metodelor 
de reanimare.

Metoda profesorului 
Negovski

elemente ale organismului re- 
și mai multă vreme. Și to- 
intervalul critic durează nu- 
5-6 minute deoarece scoarța

Prof. Negovski, a cărui viață ți 
realizări constituie un exemplu de 
dăruire științifică, a pornit în 
căutarea unei posibilități de pre
lungire a acestui interval foarte 
scurt între moartea „reversibilă“ 
și cea definitivă. După cum se știe, 
diferitele sisteme ale organismu
lui omenesc nu își încetează acti
vitatea concomitent. Cilurile care 
acoperă laringele și brochiile con
tinuă să vibreze cîtăva vreme după 
oprirea inimii. Fagociții — „mîn- 
cătorii de microbi“ din organism 
— nu își opresc misiunea decît 
mult timp după răcirea corpului. 
Alte 
zistă 
tuși, 
mai
cerebrală este prima care moare 
și numai poate fi reanimată.

în cursul cercetărilor sale, prof. 
Negovski și-a dat repede seama 
că pentru a salva organismul a- 
parent decedat sau pe cale de a 
deceda, trebuie reînviată simultan 
activitatea inimii și a centrului 
respirator. Numai cu ajutorul e- 
forturilor conjugate ale acestor 
două sisteme se poate asigura ali
mentarea cu sînge a scoarței celor 
două emisfere cerebrale. Și după 
lucrări îndelungate, savantul so
vietic a reușit să perfecționeze o 
metodă complexă de restabilire a 
funcțiunilor vitale. în acest scop, 
el injectează sînge amestecat ou 
adrenalină în artera muribundu
lui, dirijindu-1 către inimă și pro-

Răcirea organismului
Noua metodă a prof. Negovski 

a dat pînă acum rezultate edifica
toare : din 326 cazuri, 101 au fost 
încununate
simțise in momentul „morții“, 
nul din pacienții prof. Negovski a 
declarat : „Nu am simțit nimic 
deoarece... dormeam !“ Și este fi

cu succes. întrebat ce
u-

GEORGE

din... STICLA
vorbit despre 
lumii’*. Cînd 
ajuns la Pe-

de
m.

cedează în același timp Ia insu- 
flarea de aer în plămîni cu aju
torul unei pompe aspiratoare- 
respingătoare. Această puternică 
acțiune combinată poate redeștepta 
activitatea inimii și Centrului res
pirator și pacientul „decedat“ este 
readus la viață.

firesc să fie așa, căci scoarța ce
rebrală este prima care moare și 
odată cu ea dispar toate funcțiuni
le superioare conștiente ale omu
lui.

Satisfacția marilor reușite de 
pînă acum nu a scăzut interesul 
savantului pentru problema care 
îl frămîntă. In ultimii ani, prac
tica medicală a stabilit.că răcirea 
organismului pînă la 26-28 grade 
permite întreruperea temporară a 
circulației sîngelui. în aceste con
diții speciale, creierul poate trăi 
fără hrană timp de 20 de minute.

Prof. Negovski a fost primul 
care a avut ideea prelungirii in
tervalului î/ntre moartea „reversibi
lă“ și cea definitivă prin răcirea 
organismului muribund. Experien
țele făcute pînă acum pe animale 
dovedesc că intervalul critic poa
te fi prelungit pe această cale 
pînă la o oră. în momentul în 
care noua metodă va putea fi a- 
plicată în mod curent la om, iz- 
bînzile prof. 
mai număra 
le de mii.

(
Printre persoanele care își 
datoresc viața prof. Negovski 
se numără și Elena Protopo- 
va, profesoară la Conservato
rul din Moscova (fotografia 
de sus) și această mamă și 
fetița ei (fotografia din mijloc). 
Elena Protopova a fost rea_ 
-y dusă la viață după un atac de 

3 inimă iar fetița s-a născut 
< cîteva clipe după moartea a- 
iA patentă a mamei ei. Datorită 

metodei savantului sovietic, 
<’* mama a fost reanimată și ea 
/ după cîteva minute.
£ Prof. Negovski în laborato- 

rul său» (fotografia de jos).

Un ziar suedez a 
„a opta minune a 
această „minune“ a 
km, în cîteva săptămîni, peste 
1.500.000 de oameni au privit-o. 
La New Delhi, cifra vizitatorilor 
a fost și mai mare : 2.500.000 de 
oameni în numai 9 săptămîni.

Dar despre ce „minune“ este 
vorba ? Probabil că imaginația ci- ■ 
titorilor a călătorit în cele mai . 
îndepărtate domenii. Să nu vă pu
nem însă la încercare răbdarea. 
„Minunea“ era, de fapt, niște... 1 
oameni de sticlă. Poate că în ga- : 
leria ciudățeniilor biologice n-ați 
întîlnit vreo referire la oamenii de 
sticlă. Și totuși aceștia există...

Primul om de sticlă s-a „născut“ 
în 1930. Locul nașterii: Dresda. 
Sexul : masculin. De-atunci și 
pînă în 1945 s-au mai „născut“ încă 
șase oameni de sticlă. Dintre aceș
tia, cinci erau bărbați. După 1949, 
familia oamenilor de sticlă se mă
rește cu încă 22 de oameni

Părinții oamenilor de sticlă sînt 
harnicii specialiști ai Muzeului 
german de igienă din Dresda. Oa
menii din sticlă dau posibilitatea 
celor ce-i privesc să înțeleagă mai 
limpede structura corpului ome
nesc. Pielea de sticlă îngăduie să se 
vadă scheletul, poziția și mărimea 
organelor interne precum și cele 
mai importante vase sanguine și 
nervi. In vreme ce sînt prezentate, 
organele interne sînt luminate pe 
rînd iar cu ajutorul unei benzi de 
magnetofon se explică funcțiunile 
lor. Mulți vizitatori se întreabă 
dacă omul de sticlă este înzestrat 
cu un schelet natural. Un ziarist 
german care a vizitat 
din Dresda ne-a relevat 
tarea scheletului se face 
producerea unui schelet 

sîrmă subțire sînt confecțio- 
elementele sistemului san- 
și nervos care apoi sînt su- 
și vopsite: arterele în roșu,

Pielea, de fapt, nu este din sti
clă, ci din celon, o materie plasti
că, transparentă ca sticla, care în 
stare caldă poate fi perfect mo
delată. La executarea pielei și a 
organelor interne se folosesc așa 
numitele forme cu vid. Confecțio
narea unui om de sticlă nu este 
o operație simplă. Sînt necesare 
nu mai puțin de cinci luni de 
muncă. încă un amănunt : femeia 

sticlă are o înălțime de 1,67 
și cîntărește 28 de kg.

din Budapesta — dirijată de 
Kerner Istvan — a avut loo la 
20 februarie 19X2 cînd marele 
nostru muzician a • interpretat 
Simfonia spaniolă de Lalo.

La 26 februarie 1914, George 
Enescu s-a prezentat din nou 
în fața publicului maghiar cu 
un program de muzică de ca
meră avînd ca partener pe Pa- 
blo Casals și Szanto Tivadar la 
pian. Ultima întîlnire a lui 
George Enescu cu publicul bu- 
dapestan a avut loc la 24 no
iembrie 1930 cînd sub condu
cerea lui Dohuânyi a interpre
tat concertul nr. 7 de Mozart.

Legăturile lui George Enescu 
cu țara vecină s-au stabilit în- 
deosebi prin marele compozi-

I

mari muzicieni

BÉLA BARTÓK
DESPRE

Există nenumărate izvoare is
torice care vorbesc despre pro
fundele legături spirituale sta
bilite de-a lungul anilor dintre 
popoarele romîn și maghiar. O 
recentă lucrare editată de Filar
monica de stat din Cluj „Legă
turi muzicale romîno-maghiare 
de-a lungul veacurilor“ de dr. 
Lakatos Istvan și Gh. Merișes- 
cu, aducînd o substanțială con
tribuție la analiza legăturilor 
muzicale dintre cele două po
poare prietene relatează prin
tre altele cîteva episoade ce 
vorbesc despre stima deosebită, 
de care s-a bucurat George E- 
nescu în rîndurile muzicienilor 
maghiari.

Primul concert pe care l-a dat 
George Enescu cu Filarmonica

Negovski nu se vor 
cu sutele ci cu zeci*

V. GHEORGHIU

Piane
din sticla

Ziarul „Rude Pravo“ din R. Ce
hoslovacă ne informează că în 
țară au fost construite două 
modele de piane de concert din 
sticlă neagră. Experiențele efec
tuate au fost încheiate cu suc-
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la 5.400 m. altitudine
Calitățile superioa

re ale autovehicule
lor fabricate in R. D. 
Germană au fost ve
rificate încă odată cu 
prilejul unei expedi
ții efectuată pe di
stanța Berlin - Lhasa.

O caravană de auto- 
camioane Horch- 
Zwickau a parcurs 
de două ori această 
distanță fără defec
țiuni. Peste 4.500 km. 
au fost străbătuți cu 
stioces în cele mai 
rele condiții prin

munții Tibetului, la o 
altitudine de 5.400 
metri. Și, după cum 
se poate vedea din 
clișeul nostru, auto
camioanele au fost 
nevoite să se trans
forme uneori chiar și 
în vehicule amfibii.

...colectivul uzinei metalur
gice din Nikopol (Ucraina) a 
pus la punct producția de 
țevi al căror perete este de 
două ori mai subțire decît pă
rul omului ?

ENESCU
tor maghiar, Bela Bârtok cu 
care a fost în relații amicale.

Concertul din 20 octombrie 
1924 dat la București în onoa
rea lui Bela Bârtok cu însuși 
acesta la pian, și George Eue-

Un mic episod despre 
uimitoarea memorie a 

maestrului George 
Enescu

atelierele 
că mon- 
prin re
ver itabil.

Din 
nate 
guin 
date
venele în albastru, nervii în gal
ben. Cîtă muncă este necesară re
iese ușor din faptul că la confec
ționarea unui singur om de sticlă 
este nevoie de... 18 km. de sîrmă.

...Ia Budapesta a apărut un 
manual de limba arabă al tî- 
nărului lingvist ungur Istvan 
Boga ? Un alt manual de lim
ba arabă editat în Ungaria 
a apărut în anul 1887 ?

...la Tokio s-a inaugurat re
cent prima linie de tramvai 
cu o singură șină ? Garnitu
rile tramvaiului compuse de 
două vagoane aerodinamice, 
circulă la o înălțime de 
metri, cu . 60 de pasageri.

...în Elveția s-a fabricat 
mai mic ceas din lume ? 
cesta are un diamertu de
mm. și o greutate de 93 centi
grame. Lungimea minutarului 
este de 2,4 mm. iar a orarului 
de 13 mm.

Nu aveam habar că nimerisem 
Ia un spectacol dat de o trupă de 
copii. Stăteam în stal, urmăream 
replicile pe oare nu le înțelegeam 
ale împăratului de jad din cer, ad- 
miram dansurile și nu mă gîndeam 
de loc că cea mai mare dintre ac
trițe are 16 ani și cea mai mică 
13. Numai cînd a apărut Cui-Fu 
cian, m-am gîndit puțin nedumi
rită : „De ce interpretul principal 
nu-i ceva mai înalt“. Nici că Cui 
Fu cian, avea numai 15 ani împli
niți. nu știa® încă atunci. Treaba 
asta am aflat-o printr-o întîmpla- 
re, și anume la sfîrșitul spectaco
lului, cînd. greșind ușa, am nime
rit fără nici o intenție în culise, 
unde o fetișcană puțintică la trup 
își desfăcea complicata coafură în- 
ceroînd să-și împletească 
greu și bogat, cum 
zîne, în cozi foarte

„Iată, aceasta e 
pală — mi-a spus 
nu părea să aibă mai mult de 12 
ani. O cheamă Cian.Li pong și 
are 16 ani“. Cit ai clipi, în jurul 
meu se strînseseră la vreo 30 de 
copii Șl tineri (căci dacă pe cei 
de 16-17 ani îi voi numi copii, de
sigur că se vor supăra) și fiecare 
voia să-mi spună clte ceva, să-mi 
arate ceva. Așa am aflat că prota
goniștii spectacolului din seara a- 
ceea erau elevii școlii operei Huan- 
Mei din provincia An.Hui și se a- 
flau în tu'neu, la multe sute de 
kilometri de casă în orașul Uhan. 
Cel mai mic dintre 
Cia-Cin-in și avea 11 
mai mare Cin-Tan-cui 
și veniseră să dea 
pentru constructorii .......... 
lui metalurgic de la Uhan. Trei 
săptămâni stătuseră pe șantier 
șl recoltaseră seară de seară en
tuziaste aplauze, iar în loc de flori 
primiseră în dar de la construc
tori bomboane și fructe conser
vate. Opt zile jucaseră în oraș cu 
sala plină șl acum se pregăteau 
de plecare. Dacă fac des asemenea 
turnee ? Da, desigur, In fiecare an. 
Acasă, ziua asistă la cursuri, fac 
exerciții, învață, iar seara dau 
spectacole... Intr-un an ei joacă 
neîntrerupt trei pînă la cinci luni. 
Cînd după 4 ani de studiu au ab
solvit școala ei nu sini numai ac
tori cu diplomă, dar mai ales ac
tori eu experiență... Au acum în 
repertoriu trei piese mari, grele, 
serioase... Și pe urmă tot felul de

părul 
se cuvine unei 
pătnîntene. 
eroina princi- 
un băiefel ce

era 
cel
18

ei 
ani, 
avea 

spectacole 
combinații*

Cepul „omului de sticlă

Hidroelicopterul „MI—1“
In Uniunea Sovietică se experimentează în prezent eHcotpterul 

„MI—1" cu flotoare, destinat depistării bancurilor de pești și ba
lene și acordării de ajutor marinarilor naufragiați. In afară de 
aceasta, prin instalarea flotoare lor zborul elicopterului la su
prafața apei devine mult mai sigur.

Construcția șasiului pentru flotoare este simplă. Flotoareie sînt 
așezate pe cadru și sînt fixate de suporții unui șasiu obișnuit. 
Umplerea baloanelor se face prntr-o conductă de la un compresor 
aflat pe bord. La nevoie flotoareie pot fi demontate și în acest 
caz elicopterul va ateriza pe roți.

'"V/ '-Kj ,"v-'

seu la vioară, s-a bucurat de 
un remarcabil succes.

Admirația deosebi lă pe care 
o avea compozitorul maghiar 
față de Enescu reiese și din 
mărturisirea acestuia in 1923 
într-un cerc de prieteni in casa 
dr. Iosif Willei din Lugoj cu 
prilejul vizitei pe care a făcut-o 
în Romînia (relatare pe care o 
puteți găsi în nr. 5 pe 1955 al 
revistei Muzica).

„Mi-ar fi greu să povestesc 
ceva nou despre memoria lui 
Enescu, spunea Bârtok ; dacă 
nu mi s-ar fi întîmplat chiar 
mie, nici n-aș crede-o și nici 
n-aș mai spune altora. Dar fiind 
vorba de experiență proprie, că 
pot relata cu toată autenticita
tea fantastica surpriză pe care 
i-o datorez marelui maestru ro
mîn.

Anul trecut fiind în drum 
spre București, pe peronul gă
rii de la frontiera, îl zăresc, cu

iM

Curierii
persani

Lupta pentru viteză a început 
din timpurile cele mai vechi. Cu 
50 de ani înaintea erei no-astre, 
existau în Persia poște cu cai. Iar
na, vara, pe ploaie și vînt, zi sau 
noapte, așteptau în stație gata de 
drum călăreții-curieri.

Un curier sosea fuga în stație 
și fără să descalece înmîrut ștafeta 
altui curier care pornea în fugă 
mai departe.

Comunicările urgente se trans
miteau cu o viteză uimitoare pen
tru timpul acela. In 6 zile curierii 
acopereau peste 2.000 km., adică 
aproape 16 km. pe oră.

COPII - ACTORIPE SCENELE CHINEZE
mici piese într-un act „Asiea-s 
fleacuri“, spune To-Sen li cu ae
rul unui cunoscător încercat. Are 
14 ani și va fi rindea și nu peste 
mult timp un mare actor de come
die. Are pentru asta toate atribu
tele — față expresivă și de o mare 
mobilitate, gestul precis, sigur, 
ochii vioi ca de veveriță și un u- 
mor efervescent, care te face să 
rîzi de cum deschide gura. Și a-

pol un simț scenic remarcabil. ,,Pe 
scenă mă simt ca la joacă, spune 
el. Ba nu, (se corectează în a- 
ceiașl clipă) chiar mai bine, e un 
joc mai inteligent, nu-i așa ?"

Și Mon-Sien-ta de la școala Ope
rei clasice diri Pekin găsește că 
a juca pe scenă e cel puțin la fel 
de interesant ca a juca șotron în 
pauze în marea curte a școlii. Dar 
nici jocul cu mingea nu-i displace.

Ce vreți are 12 ani și una din cele 
mat bune voci din întreaga școală 
a operei. L-am văzui in rolul unui 
general medieval cu barbă lungă 
și patru steaguri înfipte in chip de 
aripi în banderola de la spate a 
bogatului halat de mătase grea. 
Era toi atît de grav ca și Stătu- 
Palmă-Barbă-Cot și tot atît de 
convins de importanța misiunii 
sale în teatru ca oricare din marii

bucurii — ușor de înțeles 
pe Enescu care venise în intim- 
pinarea mea, spre a mă însoți 
în Capitală. Deoarece Enescu 
era mare atît ca dirijor cît și 
ca interpret și compozitor, el a 
fost ales să dirijeze concertul 
în care a fost prezentată lu» 
crarea mea pentru orchestră in* 
titulută „Ket, Kip* (două ta
blouri) pe care el iinediat i 
pus-o pe genunchi afundîndu- 
se în studierea ei. Din mimica, 
sîsîiturile, fredonările și fluie
ratul lui încet, mi-am dat sea
ma că de la prima privire a 
absorbit în sine cele mai com
plicate țesături armonice și 
nuanțe în orchestrare. Și-a ce
rut scuze, că dînsul trebuie 
să răsfoiască încăodată, chiar 
acum imediat partitura ca să-i 
rămînă în minte cele mai mici 
amănunte.

N-ai decît să răsfoiești ami
ce, îmi ziceam, dar să mă picuri 
cu ceară dacă aș putea crede 
că din muzica aceasta îți va ră- 
mine prea mult in minte !

După al doilea răsfoit mi-a 
restituit partitura pe care a 
doua zi am adus-o eu însumi 
la repetiție. Arhivarul partitu
rilor a preluat lucrarea așe- 
zînd-o pe pupitrul dirijorului. 
Repede s-a urcat la pupitru și 
primul său gest a fost să pună 
partitura în sertarul pupitrului. 
Pol zice că de mirare am ră
mas cu gura căscată. Dar cînd 
maestrul a dirijat pe dinafară 
cele două tablouri, neuilind ni
mic, absolut nimic, nici cel 
mai mic amănunt, reliefînd In 
mod atît de plastic toate in
tențiile realizate și incluse de 
mine în vulorile de note atît 
de bine incit eu însumi n-am 
mai găsit nimic de adăugat, am 
fost atît de impresionat, cum 
rar mi s-a întîmplat Nu i-am 
spus multe, dar din îndelunga
ta și muta mea stringere de 
mină, ființa aceasta aleasă a 
putut simți că am închis-o 
pentru totdeauna în inimă, aii- 
niindu-mă în rîndurile admira
torilor lui“.

Cea mai mare 
mina de aur
Marea rămlne cea mai bogată, 

dar și cea mai ferecată mină de 
aur de pe glob. Fiecare tonă de 
apă de mare conține o sutime de 
gram de argint și cinci sutimi de 
gram de aur, ceea ce este destul 
de mult. Toate mările globului, 
cu 1 miliard 400 milioane km. cubi 
de apă, cuprind deci mii d» tone 
de argint și zeci de mii de tone 
de aur. O avuție incalculabilă 
care așteaptă de milenii să fie 
exploatată

Un kilometru cub de apă de 
mare conține aur In valoare de 
mai multe milioane. Dar știți ce 
înseamnă un kilometru cub de 
apă ? O pompă uriașă, absorbind 
mii de litri pe minut, ar epuiza 
un kilometru cub de apă într-un 
an. Apoi, pentru extragerea auru
lui, acest kilometru cub de apă de 
mare ar trebui evaporat pînă ce 
n-ar rămlne din el derit 50 de 
litri. Pentru aceasta, ar trebui ca 
sub un rezervor uriaș, avînd fie
care latură de un kilometru, să 
ardă zi șl noapte, timp de 3 ani, 
mii de tone de cărbuni. Și abia 
cînd toată apa ar ft evaporată, 
s-ar descoperi că aurul aflat în 
ea se prezintă sub forma coloi- 
dală și că trebuie găsită o sub. 
stanță care să precipite aurul pen
tru a putea fi separat. Pînă în 
ziua de astăzi, substanța aceasta, 
ieftină și eficientă, nu a fost gă
sită — și cea mai mare rnină de 
aur de pe glob rămlne în conti
nuare neexploatată.

O 6cenă dintr-o operă chineză clasică In interpretarea topiilof, actosj

vestiți protagoniști ai operei din 
Pekin. Iar Ton-Fen-cin ourttnd 
scufa împodobită a unui ministru 
imperial călca rar și cu demnitate 
in mijlocul zimbelelor îngădui
toare și totuși admirative ale oa
menilor maluri din sală. Și aplau
zele la scena deschisă adresate 
lor nu erau de loc, vă asigur, un 
premiu de consolare. Căci specta
torul chinez e zgîrcit cu aplau
zele și cu laudele. Așa că devine 
evident că de vreme ce copiii ope
rei din Pekin (așa li numește in 
capitala R. P. Chineze toată Iu. 
mea) le-au primit, le-au meritat 
din plin.

Vizitînd însă școala Operei din 
Pekin am cunoscut și niște „ac
tori“ mai „bătrlni" ca de pildă pe 
Sun-Hon.șiun — care are 18 ani 
șl este absolvent al primei promo
ții, care părăsește anul acesta 
băncile școlii. Căci spre deosebire 
de școala operei Huan-Mei ale că
rei cursuri durează numai 4 ani, 
cele ale școlii sau facultății (cum 
li spun plin de importanță elevii) 
Operei din Pekin au durat pînă 
acum 8 ani, iar din toamnă cursu
rile se vor prelungi la 10 ani. 
Căci cum îmi explică Șen-Tin miri 
frumoasa interpretă de 17 ani a 
„șarpelui alb“ este mult mai greu 
să fii actor al operei clasice din 
Pekin decît a tuturor celorlalte 
tipuri de operă chineză.

..De aceea, noi învățăm mai 
mult", adaugă cu importanță a- 
celași Mon-Sien-ta sosit tocmai, 
nu, nu de la o repetiție ci de la 
un meci amical în care s-a ales 
cu o zdravănă lovitură de picior".

„Hei, ce bine o duc „actorii" 
noștri, spune bătrinul profesor 
Sun-Șen wen. Pe vremea cînd eu 
făceam* școală, măturam, spălam 
vase, îngrijam copiii directorului 
particular. Banii îi încasa bineîn
țeles directorul patron iar eu în
casam... bătaia. In fiecare seară 
o porție..."

l-am lăsat pe cei trei sute de 
elevi-studenți ai școlii Operei din 
Pekin în clase. Tocmai sunase 
clopoțelul. Unii citeau, alții aveau 
ora de acrobație, cei mai mari ora 
de canto, iar prima promoție își 
pregătea spectacolul de producție. 
Statu-Palmă-Barbă-Coi mi-a făcut 
semn cu mina de la o fereastră — 
„Să scrii că atunci cînd voi fi 
mare, am să fiu un actor g‘cțuzv“t

MARIANA PIRVULEW1



Salutul Consiliului Național 
al Femeilor din R. P. R

adresat copiilor cu prilejul Zilei
Internationale a Copilului

! Dragi copii,

Cu prilejul Zilei Internațio
nale a Copilului, Consiliul Na
țional al Femeilor din R.P.R. vă 
felicită din toată inima și vă 
transmite calda sa urare de a 
crește sănătoși și demni, cre
dincioși patriei și cauzei socia
lismului.

In țara noastră, unde la pu
tere sînt muncitorii și țăranii, 
poporul și-a făcut o sărbătoare 
din dragostea pentru voi, și-a 
făcut o datorie de onoare din 
grija pentru voi, căci niciodată 
dragostea poporului nostru pen
tru copiii săi n-a putut să în
florească mai frumos, niciodată 
grija sa pentru bunăstarea, pen
tru creșterea și educația tine
rei generații n-a avut condiții 
mai bune ca cele create de Par
tidul Muncitoresc Romin și gu
vernul R. P. Romîne.

Grija cu care sînteți înconju
rați vă luminează viața pas cu 
pas și strădaniile de a vă face 
viața mereu mai bună nu cu
nosc răgaz : muncitorii clădesc 
pentru voi școli și palate de 
cultură, teatre și case de odih
nă, stadioane și grădini ; părin
ții voștri se străduiesc prin 
munca, grija și dragostea lor de 
fiecare clipă, să vă facă viața 
cît mai senină ; educatoarele, 
învățătorii și profesorii vă dă
ruiesc vouă tot ce mintea lor a 
adunat mai bun ca să împodo
bească mintea voastră cu lumi
na culturii; scriitorii, poeții și 
compozitorii făuresc pentru voi 
minunata lume a frumuseții și 
vă arată calea spre tot ce e 
mai frumos și mai nobil.

In Republica Populară Ro
mînă ca și în celelalte țări so
cialiste în care conduc munci
torii și țăranii toate eforturile 
sînt îndreptate spre a construi 
o viață fericită, pentru apăra
rea păcii, pentru viitorul lumi
nos al copiilor. In țările în care 
conduc bogătașii cei ce jefuiesc 
și asupresc pe oamenii mun
cii, copii de muncitori și 
țărani se zbat în mizerie, nu 
pot învăța, nu au asigurate nici

condițiile elementare pentru 
viață : hrana și îmbrăcămintea. 
Tot din aceste țări se urzesc 
războaiele nimicitoare menite să 
distrugă viața oamenilor, a bă- 
trînilor și copiilor, căminele și 
școlile, orașele și satele.

De aceea, în lumea întreagă, 
oamenii buni și cinstiți, toți cei 
care luptă pentru fericirea o- 
mului, sărbătoresc ziua voastră 
ca o zi de luptă împotriva răz
boiului, a mizeriei și a neștiin- 
ței, ca o zi de luptă pentru 
sănătatea, pentru viața, viitorul 
și fericirea copiilor de pretutin
deni.

Numai lupta popoarelor pen
tru pace și prietenie — cel mai 
nobil țel al timpurilor noastre 
— vă poate asigura vouă, co
piilor, un viitor fericit și lumi
nos. Părinții voștrii, întregul 
nostru popor muncitor, alături 
de popoarele sovietice, ale Chi
nei populare, de popoarele ce
lorlalte țări socialiste pe care 
le conduc muncitorii și țăranii, 
împreună cu oamenii iubitori 
de pace de pretutindeni — lup
tă pentru pace, pentru priete
nie între popoare. Ei luptă să 
vă asigure o viață senină într-o 
lume de pace și de prietenie cu 
toate popoarele, iar voi, dragi 
copii, aveți datoria să răspun
deți cum se cuvine. Dragostei 
lor să-i răspundeți cu dragoste, 
cu încredere, cu respect. Stră
daniei lor să-i răspundeți prin 
hărnicie și prin fapte curajoase 
și nobile. Patriei noastre •— Re
publica Populară Romînă — 
pentru a cărei libertate și-au 
jertfit viața cei mai buni fii ai 
săi și pe care părinții voștri 
muncesc s-o transforme într-o 
grădină înflorită, să-i dăruiți 
munca și cele mai alese însu
șiri ale voastre. In inimile voas
tre să păstrați nestinsă dragos
tea și încrederea în marele vos
tru prieten și ocrotitor, înțelep
tul conducător al poporului 
nostru — Partidul Muncitoresc 
Romîn. Să fiți devotați față de 
cuceririle revoluționare ale po
porului muncitor, să iubiți 
munca și să respectați pe oa-

1 iunie

După somn, joaca e mai plăcută

menii muncii. Să fiți modești 
și curajoși, cinstiți și respec
tuoși în viața de familie și so
cietate. Să învățați cu sîrguință 
și să vă însușiți bogăția culturii 
și științei epocii noastre. Să iu
biți și să respectați învățătorii 
și profesorii voștri. Să întăriți 
prietenia cu copiii din Uniunea 
Sovietică — țara care a deschis 
drumul omenirii spre tot ce-i 
mai bun, mai util și mai măreț, 
cu copiii Chinei populare și ai 
tuturor țărilor socialiste, cu co
piii oamenilor muncii de pre
tutindeni.

Dragi copii, pionieri și șco
lari, cu ocazia zilei voastre 
Consiliul Național al Femeilor 
din R.P.R. vă urează succes 
deplin în încheierea anului șco
lar și vacanță bună, să învățați 
și să vă pregătiți în liniște pen
tru viață, pentru a duce mai 
departe munca părinților voș
tri, pentru a desăvîrși construc
ția lumii noi socialiste, începu
tă de ei.

Una din cele peste 6.000

DECADA CULTURII
REPU BUCILOR BALTICE

Sosirea în Capitală 
Ansamblului emerit 

de stat de cîntece 
și dansuri din 

R. S S, Lituaniană

Cărțile de povești cu poze frumos ilustrate îi tentează nespus de 
mult pe cei mici

La sărbătoarea
celor mici

(Urmare din pag. l-a)

sau

oa- 
ori- 
de-

în care au fost scrise lucruri „ne
serioase“ ca: „2 4-2 = 4“ 
„pisica prinde șoareci“...

îi iubesc nespus pe acești 
meni neserioși și sînt tentat 
cînd îi întîlnesc să le fac din
tet și să Ie spun, amintindu-mi 

e Gaidar :
— Ah, mari șireți mai sînteți I 

Cu calm, cu răbdare, cu perse
verență, cu pasiune și cu dragoste, 
intitulîndu-vă părinți, de fapt 
pregătiți o puternică armată de 
comuniști I

îmi mărturiseam odată priete
nilor necazul că la ospățul copi
lăriei de astăzi, din pricina vîrstei 
care s-a încăpățînat să nu mi se 
oprească la anii numărați pe de
gete, mi s-au pus, cum s-ar zice, 
lingurile-n brîu. Ce-i drept e 
drept. Nu mie-mi saltă ghiozda
nul în spate în drumul spre școa
lă și nu mie învățătoarea îmi atra
ge atenția: „băiețele, litera asta 
„o" scrisă de tine seamănă cu un 
galoș și de fapt ea ar trebui să

semene 
flutură 
mie instructorul îmi povestește 
despre sirena lui Roaită ; nu eu 
cresc în sera palatului fasole cu 
păstăi de un metru și nu la mine 
în vizită vine un general încărcat 
de decorații să întindă pe masa 
pitică harta luptelor din Tatra, 
să-mi arate unde s-au bătut vi
tejește ostașii noștri ; nu pentru 
mine i-a dat Marcel Breslașu 
viață năstrușnicului său Bondocei 
și nu mie radioul îmi spuno 
înainte de culcare „noapte bună“; 
bucătarului taberei de Ia Bușteni 
puțin îi pasă dacă în vacanță o să 
mă îngraș cu un gram sau cu un 
kil și sînt gata să jur că dacă 
m-ar vedea pe teren, în costum 
de sport, arbitrul care fluieră în
ceputul unui meci de volei din 
Spartachiada pionierilor m-ar lua 
frumușel de guler și m-ar da a- 
fară...

Și ca să fiu sincer, această tris
tețe mi se transformase în una 
din cele mai mari bucurii privind 
sărbătoarea copiilor noștri.

cu o prună“ ; nu mie îmi 
cravata roșie la gît și nu

Dăunăzi mi-a fost dat să cu
nosc o cifră : 6.638. Ei și — 
m-ați putea întreba dumnea
voastră — ce-i cu asta ? Și pe 
bună dreptate, căci cele patru 
cifre ar putea alcătui să spunem 
numărul de înregistrare a unui 
banal dosar sau mai știi ce alt
ceva. Dar nu-i vorba de așa 
ceva. Cifra aceasta reprezintă 
numărul crețelor și căminelor 
înfăptuite în țara noastră în anii 
aceștia. Un amator de calcule 
matematice mi-ar mai fi furnizat
— pornind de la această cifră — 
și alte cifre mai mari. Cîți copii
— spre pildă — se bucură de 
îngrijire cu adevărat părinteas
că în aceste instituții ? Mii, zeci 
de mii. Sau cîte mame își văd 
liniștite de lucru în fabrică, pe 
ogoare sau la catedră de vreme 
ce copiii lor se odihnesc sau se 
joacă, primesc o educație alea
să. Ei, dar cîte nu se mai pot 
calcula. M-am gîndit să vă pre
zint însă cîteva imagini culese 
într-o vizită la una din cele cî
teva mii de creșe.

Liniște! Dorm „stăpînii"„.
Era spre ora prînzului și 

m-așteptam să aud de departe 
gălăgie. Da de unde, ți-ai găsit. 
In curte nici țipenie de om. De 
bună seamă sînt plecați în vreun 
parc undeva, mi-am zis eu.

— Nu-i nimeni pe-aici !
— Liniște ! Dorm... „stăpî- 

nii“ l
— La ora asta ?
— Ce te miră ? Și, mă rog, 

dumneata, cu ce treburi...
Era cineva din personalul 

creșei. l-am spus ce treburi mă 
poartă pe aici și mi-a întins a- 
mabilă un halat alb, frumos a- 
pretat și călcat, de-ți era milă 
să-l îmbraci.

Primirea halatului însemna — 
după toate regulile ospitalității 
în vigoare aici — și asentimen
tul de a vizita locuința „stăpî- 
nilor“.

Nimic surprinzător. O curățe
nie de farmacie peste tot. Pă
trundem țn cabinetul medical, de 
acolo în camera de filtru (aici 
copiii la primirea și plecarea 
din creșă schimbă îmbrăcămin
tea de acasă cu cea a creșei și 
invers). Trecem apoi în sala de 
joc. Cineva așeza jucăriile din 
mase plastice deranjate pentru 
obișnuita lor... baie, (in fiecare 
zi jucăriile acestea sînt dezinfec
tate). Urcăm la etaj. Aici se 
găsesc dependințele : uscătoria, 
călcătoria. Cît privește baia am 
uitat să v-o prezint, se află la 
parter. De acolo mi-am notat un 
amănunt : fiecare „stăpîn“ are 
ustensilele lui, prosop, săpun 
etc., așezate frumos pe o laviță 
împărțită și numerotată.

Bucătăria de iarnă e zăvorită. 
Acum se gătește în cea de va
ră. Ne-au mai rămas dormitoa
rele, dar nu vă supărați, nu s-au 
sculat încă „slăpînii“.

Cine sînt „stăpînii"?
De bună seamă ați ghicit — 

copiii muncitorilor. Dar intere-

sânt, de ce li se spune stăpîni ?
Pînă mai acum un deceniu 

casa aceasta aparținea unui ex
ploatator. Și-a fost stăpîn pmă 
prin 1948. Stalul i-a naționalizat 
clădirea. Și-au venit noii stăpîni. 
La început erau doar cîțiva, Ma
mele nu prea 
să-și lase copiii pe mîna altora. 
Cu vremea însă s-au convins că 
nicăieri copiii lor nu pot avea o 
îngrijire mai bună ca aci. Acum 
sînt aproape 40, între cinci săp- 
tămîni și trei ani. Pe cit de mică 
vîrsta lor pe atât de mari pre
tențiile, pe atit de mare grija 
pentru creșterea lor.

Acum s-au trezit și iat-o și 
pe tanti Florica cu prînzul. 
Meniul zilei pentru 
mari ? O ciorbiță 
mușchi de vacă și 
prăjitură cu miere.

Sînt cam gălăgioși 
după somn. Cei din 
vor servi masa în grădină iar cei 
mici în sufrageria de iarnă.

După ce s-au dichisit, m-am 
înfățișat cîtorva dintre ei.

— Halterofilul — așa mi-a

aveau încredere

convins că

cei mai 
cu carne, 
ca desert o

acum. Așa-i 
grupa mare

Mii de studenți clujeni vor munci 
in G.A.S. la strîngerea recoltei

(Urmare din pag. l-a

celelalte institute. 
Demn de subliniat 
este exemplul studen
ților anului II de la 
Facultatea de con
strucții a Institutu
lui politehnic: 106 
din ei sau înscris în 
brigăzi. S-au pornit 
inițiative valoroase; 
întîiniri ale studenți
lor cu foștii briga
dieri de pe șantie
rele naționale, au a- 
părut gazete de pere
te închinate muncii 
de folos obștesc, la

stațiile de radio am
plificare a căminelor 
studențești au vorbit 
studenți care anul 
trecut au muncit cu 
spor la strîngerea re
coltei. Și alte inițiati
ve au izvorît: stu
denții din aceste bri
găzi au pregătit pro
grame artistice ce 
vor fi prezentate ță
ranilor muncitori, la 
căminele culturale, 
juriștii au pregătit 
un program nou al 
brigăzii de agitație, 
iar naturaliștii și chi- 
miștii și-au înjghe-

bal orchestre. Mai 
mult. S-a luat legă
tura
Gostat din regiunea 
Baia Mare și Regiu
nea Autonomă Ma
ghiară pentru ca și 
în aeeste regiuni să 
se trimită brigăzi 
studențești.

Sîntem încă în pli
nă sesiune de exame
ne. Nu peste multă 
vreme însă mii de 
studenți clujeni vor 
merge cu entuziasm 
în G.A.S. Ei vor a- 
juta la strîngerea 
recoltei anului 1958.

cu trusturile

fost prezentat Răducu Marian. 
Prima sa performanță ? La nu
mai 6 luni... cîntărește peste 9 
kg. într-adevăr un halterofil cu 
reale posibilități... Florinei Glonț, 
o altă speranță sportivă. N-a 
împlinit încă un an și se ține 

• zdravăn pe picioare. Cine știe 
ce atlet vom avea peste ani în 
persoana dumisale ?

Sîmbătă după-amiază a sosit 
în Capitală Ansamblul emerit de 
stat de cîntece și dansuri din 
R.S.S. Lituaniană, care în cadrul 
Decadei culturii Republicilor 
Baltice întreprinde un turneu în 
țara noastră.

Ansamblul emerit de stat de 
cîntece și dansuri din R.S.S. Li
tuaniană a luat ființă în anul 
1940 pe lîngă Filarmonica de stat 
din orașul Viinius. Ansamblul a 
reunit cei mai buni muzicanți, 
cîntăreți și dansatori, cunoscă
tori ai artei populare lituaniene. 
Conducerea artistică a ansamblu
lui a fost încredințată compozi
torului Ionas Sviadas, In luna 
februarie 1941 ansamblul a pre
zentat primul său spectacol în 
fața publicului. După o întreru
pere de doi ani din cauza ocu
pației fasciste, la începutul anu
lui 1943 ansamblul ia parte, la 
Decada muzici; lituaniene de la 
Moscova după care au urmat tur
nee în numeroase orașe din U- 
niunea Sovietică. Pentru succese
le sale în anul 1954 acest colec
tiv artistic a primit titlul de 
„Ansamblu emerit de stat“, iar 
conducătorii săi, compozitorul Io
nas Sviadas, titlul de artist al 
poporului din U.R.S.S. și I. Lin- 
ghis, maestru de dansuri, titlul 
de maestru emerit al artei 
R.S.S. Lituaniană. Anul 
Ansamblul a înregistrat un fru
mos succes în cadrul

Ministerului Invățămîntului și 
Culturii, activiști ai A.R.L.U.S., 
oameni de artă.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București 
și memrbi ai Ambasadei.

In numele oamenilor de artă 
din Capitală, colectivul ansam
blului a fost salutat de dirijorul 
D. D. Botez, artist emerit al R.P. 
Romîne.

A răspuns artistul poporului I. 
Sviadas, conducătorul artistic al 
Ansamblului.

Actorul Kodocinikov 
ia București

Răspunzînd invitației Direcției 
generale a cinematografiei din 
Ministerul Invățămîn.tului și Cul-

turii, sîmbătă a sosit în Capitală 
actorul sovietic de cinematograf 
Pavel Kadocinikov, artist emerit 
a.l R.S.F.S. Ruse, laureat al Pre
miului Stalin, cunoscut publicu
lui nostru din numeroase filme 
printre care „Povestea unui om 
adevărat“, „Departe de Mosco
va“, „Jucătorul de rezervă“, 
„Neamul .furtunilor“, „Prologul“ 
și altele, precum și cu prilejul 
vizitei făcute în țara noastră în 
toamna anului -trecut în Luna 
prieteniei romîno-sovietice.

Pavel Kadpcinikov va partici
pa l,a manifestările cinematogra
fice ce- yo.r fi organizate în țara 
noastră cu prilejul Decadei cul
turii Republicilor Sovietice Bal
tice.

(Agerpresjj

Premiile Festivalul« internațional 
al teatrelor de păpuși și marionete

Dezvăluirea unei surprize

Comitetul de întreprindere 
pregătește de 1 iunie cîte un ca
dou (îmbrăcăminte, dulciuri) 
pentru copiii muncitorilor de 
la creșă și cămin. De obicei sur
prizele dezvăluite nu mai au 
nici un farmec. Eu mi-am în
găduit o derogare de la această 
lege nescrisă în virtutea faptului 
că micii mei prieteni nu știu 
încă să cite>ască.

★
Va mai datorez o explicație. 

Creșa vizitată aparține fabricii 
,,Mătasea Populară“ din Capita
lă.

V. RANGA

din 
trecut,

de 
al 
la 
an 
de

Decadei 
culturii lituaniene din R. P. Po
lonă și a fost laureat la cel 
al Vl-lea Festival Mondial 
Tineretului și Studenților de 
Moscova. In toamna aceluiași 
ansamblul a primit diploma
rangul întîi la Festivalul unional 
închinat aniversării a 40 de ani 
de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

La sosirea în Capitală, în 
Gara de Nord, colectivul Ansam
blului emerit de stat de cîntece 
și dansuri din R.S.S. Lituaniană 
a fost întîmpinat de tovarășii : 
Oct.av Livezeanu. vicepreședinte 
și Eugen Rodan, secretar al 
A.R.L.U.S.-ului Letiția lonescu, 
vicepreședinte al Sfatului Popu
lar al Capitalei, reprezentanți ai

Vorbește copilul
(Urmare din pag. l-a)

Eu sînt copilul!
Pășesc spre tinerețe fără șovăire
Nu-mi drămăluiesc cu șchioapa orizontul 
Azi, pietre de hotar sînt anii.
Se adună anii
Din asfințit se nasc noi răsărituri
Și iar și iar sosesc la noi copii
Căci tot ce se-mplinește în voi
A fost întîi în mine
Și tot ce nu se va împlini, va fi
In cei ce vor veni.
Așa-i firesc să fie și astfel povestea 
Să se depene.

Așa-i firesc ?
Cuvîntul meu putea veni din altă lume 
Dintre cețuri.
Cuvîntul meu cu miros de cenușă
Ar fi putut, de pildă, spune :

Eu sînt copilul care nu mai este 
Am fost la voi cît ține o poveste 
Dar m-am întors de timpuriu
In niște lumi cu cerul cenușiu
Un stîlp de foc mi-a răsărit în drum

I

Și chipul mi-a rămas într-un album 
Și-n urmă, mamele cu brațe goale 
Vor legăna pe veci o umbră-n poale

Și vor pieri gingașe lumi infime 
Arse de para altor Hiroșime 
Absurdă, întrebarea „ce va fi ?" 
Va fi pe triste străzi fără copii.

Da, chipul meu a devenit pumnal
Bătînd Ia poarta amintirii, pal
Chemări spre -nalturi se făcură șoapte 
Apoi s-au stins și m-am întors în noapte. 
M-au luat sinistre păsări de oțel 
Ce hotărau din ceruri morții, viii
Nu au aceiași viață toți copiii 
Dar mor la fel!

Așa putea să mi se stingă cîntecul, 
Să mi se frîngă zborul •
Popoarele din coapsa mea să piară 
Și lumile ce sînt făgăduința mea 
Rănite atlantide
Să se scufunde în neființă 1

Oameni vegheați I

LOR
Do cîteva zile, un eveniment a- 

trage privirile copiilor. Intr-o vi
trină a magazinului „Librăria Co
piilor“ din bulevardul Magheru nr. 
27 sînt expuse o parte din lucrările 
primite la concursul organizat de 
revista „Luminița“ și albumul ve
sel „Arici Pogonici“. Sînt fel de 
fel de jucării și desene trimise de 
copiii din întreaga țară; unele mai 
interesante, altele mai frumoase, 
în orice caz îpsă, toate confecțio
nate de către copii. Amprenta vîr-

stei micilor „constructori“ e și ea 
vizibilă. Micile jucării sînt cons
truite din dopuri, plastilină, lemn, 
lut sau cîrpe. Evident, predomină 
păpușile. Sînt de toate felurile și 
mărimile. Printre obiectele lucrate 
de mîinile îndemînatice ale copii
lor, cîteva atrag în mod deosebit 
atenția. Printre acestea sînt : „Sin- 
ziana și Pepelea“, eroii lui Vasile 
Alecsandri, lucrați de Voian Do
rina din Reșița sau „Copiii din 
toată lumea se iubesc" (trei copii.

Din bucuriile copilăriei
Foto N. STELORIAN

Unul alb, altul galben și al treilea 
negru).

Magazinul prezintă de altfel 
atîtea curiozități, atîtea noutăți 
îneît micii vizitatori ai ma
gazinului nu știu ce să priveas
că mai întîi : cărțile, jucăriile, ex
pozițiile sau amenajarea magazi
nului. într-un cuvînt, totul e aici 
frumos, interesant, atractiv.

★
Sîmbătă s-a deschis la Palatul 

Pionierilor, sub auspiciile Insti
tutului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, cu ooazia 
Zilei Internaționale a Copilului, 
o expoziție de desene realizate de 
copiii din India și Ceylon.

SPORT
C. C. A. eliminată 
din „Cupa Dunării"

Pe stadionul Popular din Buda
pesta în prezența a peste 25.000 
de spectatori s-a disputat sîmbă
tă returul întîlnirii internaționale 
de fotbal dintre echipele M.T.K. 
Budapesta și C.C.A. București 
contînd pentru „Cupa Dunării". 
Fotbaliștii maghiari au practicat 
un joc foarte rapid și eficace ob- 
ținînd o categorică victorie 
scorul de 6—2 (4—1).

cu

a-

Petrolul a învins 
New Castle United

Peste 15.000 de spectatori au 
sistat sîmbătă după-amiază pe sta
dionul din Ploești ha întâlnirea in
ternațională de fotbal dintre echi
pele Petrolul ți New Castle Uni
ted.

Jucînd cu mult elan fotbaliștii 
ploeșteni au repurtat o prețioasă 
victorie cu scorul de 3—2 (1^-1).

In urma vizionării spectacole
lor prezentate la concurs, juriul 
Festivalului internațional al tea
trelor de păpuși și marionete a 
acordat numeroase premii.

Marele Premiu a.1 Festivalului a 
fost decernat ansamblului „Lal- 
ka“ — Varșovia (R. P. Polonă), 
pentru spectacolul „Guignole“ și 
ansamblului „Țăndărică"-Bucu- 
rești (R. P. Romînă), pentru 
spectacolul „Mîna cu 5 degete“.

Premiul II a fost 
sambluluî Teatrului 
păpuși din Moscova 
pentru spectacolul 
neobișnuit“ iaț Premiul 
sambluluî Teatrului de 
Craiova (R. P. Romînă) 
spectacolul „Domnul Goe“.

Marele premiu pentru origina-

acordat an- 
Central de

(U.R.S.S.), 
„Un concert 

III an- 
Păpuși- 

p.entru

lițate și fantezie a fost obținut 
de artistul Yves Joly (Franța).

Pentru interpretare s-au atri
buit următoarele premii : premiul 
I — artistului. Albrecht Roser 
(R. F. Germană) ; premiul II — 
soților J. Bussell — E. Hogarth 
(Anglia) ; premiul III — artiști
lor Ghenadii Gerdt (U.R.S.S.) și 
Zdenek Raifanda (R. Cehoslova
că).

Pentru regie s-a acordat pre
miul II Teatrului „Groteska“ 
(R. P. Polonă), iar pentru muzi

că Teatrului de Păpuși, secția 
maghiară, din Oradea (R. P. Ro- 
mină).

Artistul André Tahori (Franța) 
a obținut premiul I pețitru plas
tică, jar Teatrul „Arlekin“-Lodz 
(R. P. Polonă), premiul II.

(Agerpres)

Ufemiști, tineri, pionieri, școlari!

Participați în masă 
la depistarea și distrugerea 
gîndacului de Colorado

(Urmare din pag. l-a)
★ 

extinderea lui, organele și organi
zațiile U.T.M. din regiunile Ora
dea, Timișoara, Baia Mare și Cluj, 
regiuni invadate de acest dăunător 
primejdios, au inițiat o puternică 
acțiune patriotică pentru depista
rea și combaterea lui. La această 
acțiune își aduc contribuția un 
mare număr de pionieri și șco
lari, de elevi și studenți, tineri 
din satele și orașele regiunilor ci
tate mai sus.

Astfel, acțiunea de depistare și 
combatere a gîndacului de Colora
do a constituit subiectul impor
tant al unei plenare a Comitetului 
regional U.T.M. Oradea, la care 
au participat toți primii secretari 
ai comitetelor raionale U.T.M. și 
activiștii comitetului regional, cu 
care prilej 
precise și 
participării în masă a tuturor or
ganizațiilor U.T.M. la această ac
țiune patriotică, menită să salveze 
culturile amenințate de pericolul 
acestui dăunător. Contribuția or
ganelor și organizațiilor U.T.M., 
a utemiștilor și a tinerilor, a pio
nierilor și elevilor din regiunea 
Oradea, s-a concretizat prin rezul. 
tate importante în sprijinirea ac
țiunii. Chiar din primele zile pe
ste 2.800 de participanți au ieșit 
la combaterea și depistarea gîn
dacului de Colorado pe o supra
față de 2.400 hectare.

S-au evidenția cu această oca
zie organizația U.T.M. și organi
zația de pionieri din comuna Sîn- 
andrei, din raionul Oradea, care 
au strîns peste 800 de gîndaci, 
precum și organizațiile U.T.M. și 
de pionieri de la G.A.C. Borș și 
din comuna Sîntăul Mare, oare au 
strîns larve, gîndaci și ouă de pe 
o suprafață de 30 hectare. In regiu
nea Timișoara, timp de 14 zile, 
peste 60.000 de tineri s-au înro
lat în acțiunea patriotică de de
pistare și combatere a gîndacului 
de Colorado. Un mare număr de 
organizații U.T.M. și pionieri s-au 
remarcat prin realizări deosebit 
de importante, prin contribuții 
deosebit de mari în desfășurarea 
acțiunii de control a culturilor de 
cartofi și alte solanacee, pentru 
depistarea și culegerea dăunători
lor în toate stadiile de dezvolta
re. De exemplu, numai pionierii 
și școlarii, utemiștii și tinerii din 
comuna Tomnatic, raionul Sînni. 
eolaul Mare, au strîns de pe o su
prafață de 2.000 hectare peste 
13.000 de gîndaci și 1 kg. de ouă.

Acțiuni asemănătoare celor din 
regiunile Oradea și Timișoara și 
realizări importante în cadrul a- 
eestei acțiuni au obținut organele 
și organizațiile U.T.M. din regiu
nile Baia Mare și Cluj. Această 
acțiune nu privește însă numai 
regiunile Timișoara, Oradea, Baia 
Mare și Cluj, infestate de gînda- 
cui de Colorado, ci toate regiunile 
țării, fiindcă în toate colțurile 
țării noastre acest dăunător pri
mejdios are condiții favorabile de 
răspîndire.

Pentru aceasta, din comanda
mentele regionale create în acest 
sens trebuie să facă parte neapă 
rat un secretar al comitetului re. 
gional U.T.M., iar în planurile de 
măsuri ale comandamentului re
gional să se stabilească numărul 
de tineri care să ia parte la ac
țiune și să se ia măsuri pentru 
organizarea lor în echipe .și bri
găzi.

Comitetele regionale și raionale 
U.T.M. să mobilizeze pe tinerii

s-au stabilit măsuri 
concrete în vederea

specialiști din agricultură pentru 
ca aceștia să facă expuneri în toa
te organizațiile U.T.M., privind 
cunoașterea și măsurile de 
combatere a gîndacului de Colo
rado. Comitetele raionale U.T.M. 
trebuie să aibă în vedere că, atît 
în acțiunea de depistare și cule
gere a dăunătorilor, cît și în con
trolul culturilor vor trebui să fie 
organizate echipe ; acestea se vor 
stahili în cadrul 
nerale deschise 
țiilor U.T.M.

adunărilor ge
ale organiza

și de pionieri ; 
la conducerea acestor echipe tre
buie să fie aleși utemiștii și tine
rii cei mai sîrguincioși, cei mai 
destoinici care s-au distins și în 
alte acțiuni ale organizațiilor utc- 
miște și de pionieri.

In scopul stimulării organelor 
și organizațiilor U.T.M. și de pio
nieri fruntașe în acțiunea de de
pistare și adunare a dăunătorilor, 
se vor acorda premii constînd diu 
echipamente sportive, jocuri de 
șah, cărți, fonduri pentru excursii 
etc.

In afară de aceste acțiuni, 
ganele și organizațiile U.T.M. 
de pionieri trebuie să sprijine 
ganele tehnice agricole, care 
organiza controale simultane 
întreg teritoriul unui raion sau a 
unei regiuni după cum urmează : 

Pentru regiunile Timișoara, Ora
dea, Baia Mare și Cluj în fiecare 
duminică, precum și cu ocazia lu
crărilor de întreținere a culturi
lor.

Pentru regiunile Hunedoara, 
Stalin, Autonomă Maghiară în zi
lele de 1 iunie, 15 iunie, 6 iulie, 
27 iulie și 10 august.

Pentru regiunile Craiova, Sucea
va și raioanele limitrofe Dunării 
din regiunea București, Constan
ța și Galați în zilele de 15 iunie, 
6 iulie, 27 iulie și 10 august.

Pentru restul regiunilor două 
controale organizate la datele de 
15 iunie și 27 iulie.

or-
ți 

or- 
vor 
pe

LUCRĂRILE DE COMBATERE 
SE VOR EXECUTA ASTFEL :

Adunarea dăunătorilor, indife
rent de stadiul de dezvoltare a 
acestora, distrugîndu-i în vase cu 
petrol, formalină sau prin ardere 
pe loc.

Marcarea parcelelor și interzice
rea accesului persoanelor în inte
riorul lor.

Smulgerea tufelor atacate și pră- 
fuirea lor și a terenului de unde 
au fost smulse cu D.D.T.

Stropirea cu emulsie D.D.T., 
după indicațiile tehnicienilor, pe 
toată parcela focar, precum și a 
tuturor culturilor de cartofi și alte 
solanacee din jurul acestor par
cele, pe o rază de 500 m.

La aceeași suprafață, după 15 
zile de la stropire se va aplica o 
prăfuire cu D.D.T. în cantitate de 
35—40 kg. la hectar.

Respectarea măsurilor de mai 
sus va avea ca rezultat lichidarea 
tuturor focarelor.

UTEMIȘT1. TINERI Șl TINE
RE DE LA SATE Șl ORAȘE, 
PIONIERI Șl ȘCOLARI, ELEVI 
ȘI STUDENȚI 1 -------------------
CA O ÎNALTĂ 
PATRIOTICĂ, 
VOASTRĂ IN ECHIPELE DE 
DEPISTARE ȘI COMBATERE A 
GÎNDACULUI DE COLORADO, 
UNUL DINTRE CEI MAI PRI. 
MEJDIOȘI DĂUNĂTORI AI Aș 
GRICULTUR1I.

CONSIDERAȚI 
ÎNDATORIRE 
ÎNROLAREA



Pentru convocarea 
conferinței

la înalt nivel
Situația din Franța
De Gaulle însărcinat în mod oficial 

cu formarea guvernului
Memorandumul guvernului cehoslovac

Conținutul acestui mesaj a fost 
făcut de asemenea cunoscut de 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. Cehoslovace și șefilor repre
zentanțelor diplomatice ale Alba
niei, Bulgariei, R.P. Chineze, In
diei, Iugoslaviei, Coreei, Unga
riei, Mongoliei, R. D. Germane, 
Suediei și Vietnamului.

Gromîko cu privire

PRAGA 31 (Agerpres). — La 
31 mai Vaclaw David, ministrul 
Afacerilor Externe al R. Ceho
slovace a primit pe reprezentanți 
ai ambasadelor U.R.S.S., S.U.A., 
Angliei, Franței, R.P. Polone șl 
R.P. Romine și le-a remis un me
morandum al guvernului ceho
slovac în legătură cu accelerarea 
pregătirilor în vederea unei con
ferințe la înalt nivel.

Convorbirile lui A.
la convocarea conferinței la înalt nivel

PARIS 31 (Agerpres). — Sîm- 
bătă după-amiază, generalul De 
Gaulle a avut o nouă întrevedere 
cu liderii tuturor partidelor po
litice în afară de partidul comu
nist. După această întrevedere, 
De Gaulle a întîlnit pe președin
tele republicii Coty. In urma a- 
cestei întrevederi, președintele re
publicii a anunțat că De Gaulle 
a fost însărcinat în mod oficial

cu formarea noului guvern, 
ședințele Coty a adresat o 
soare Adunării Naționale în 
anunță că De Gaullp se va 
zenta în fața parlamentului 
tru a cere vot de învestitură. 
Pentru duminică ora 15—ora Pa
risului — a fost convocată o șe
dință a Adunării Naționale în ca
drul căreia va avea loc votul 
asupra învestiturii lui De Gaulle.

Pre- 
scri- 
care 
pre- 
pcn-

Mari manifestații populare pentru apărarea 
instituțiilor republicane

Acolo unde domnește capitalul

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 31 mai A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a primit pe 
L Thompson, ambasadorul 
S.U.A. în U.R.S.S. In cadrul con
vorbirii care a avut loc s-au dis
cutat probleme legate de convo
carea unei conferințe la nivel 
înalt.

Părerea premierului Macmillan

31 (Agerpres). — 
La 31 mai 

Vosahlik. ambasadorul R.

MOSCOVA
TASS transmite:
J. . .
Cehoslovace în U.R.S.S., a vizi
tat pe A. A. Gromîko. ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. In 
cadrul convorbirii care a avut loc 
s-au discutat probleme _ privind 
convocarea unei conferințe cu 
participarea șefilor de guverne.

PARIS. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : în tot cursul 
zilei de sîmbătă în Franța au a- 
vut loc mari manifestații populare 
în cadrul cărora mii de oameni ai 
muncii își exprimă atașamentul 
față de instituțiile republicane. La 
Le Havre, peste 3.000 de manife- 
stanfi au organizat o mare demon
strație parcurgînd străzile orașu
lui și întrunindu-se într-un miting 
în fața primăriei orașului. La 
Grenoble mai multe mii de lo
cuitori au demonstrat îndelung 
scandînd lozinci ca „Trăiască Re-

publica !“. „Fascismul nu va tre
ce !“.

La La Rochelle și în numeroase 
alte localități continuă greve de
monstrative ale oamenilor muncii 
în semn de protest împotriva com
plotului antirepublican.

în multe localități organizațiile 
sindicale C.G.T. au lansat apeluri 
tuturor muncitorilor și funcționa
rilor, chemmdu-i să demonstreze 
în cursul zilei de 1 iunie — ziua 
cînd generalul De Gaulle se pre
zintă în Adunarea Națională pen? 
tru a cere votul de învestitură.

Delegația P.C.U.S. 
la Congresul al Vll-lea 

al P. C. Bulgar
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite: In după amia
za zilei de 31 mai a plecat la 
Sofia pe bordul unui avion 
„TU-104“' delegația P.C.U.S. in 
frunte cu N. S. Hrușciov, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al P.C.U.S., prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S. Delegația 
va participa la Congresul al VII- 
lea al Partidului Comunist Bul
gar.

Din delegație fac parte Serdiuk, 
membru al Comitetului Central 
al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S. Moldovenea
scă, Efremov, membru al C.C al 
P.C.U.S., prim secretar al Comi
tetului regional Kursk al P.C.U.S., 
Andropov, șef de secție din C.C. 
al P.C.U.S., Prihodov, ambasado
rul Uniunii Sovietice în Bulgaria

SOFIA 31 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 31 mai a sosit Ia 
Sofia pentru a participa la lucră
rile Congresului al Vll-lea al 
Partidului Comunist Bulgar dele
gația P.C.U.S. în frunte cu N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

SCH TL
Astăzi se sărbătorește pentru a IX-a oară 

Ziua Internațională a Copilului. Cu această 
ocazie, copiii, florile vieții cum îi numea 
Maxim Gorki, simt sărbătoriți cu mare cinste. 
Grija pentru viața copiilor este manifestată pu
ternic prin glasul sutelor de milioane de locui
tori ai planetei noastre, care pentru a salva 
viitorul celei mai tinere generații, se ridică din 
răsputeri pentru îndepărtarea pericolului unui 
nou război, pentru încetarea experiențelor cu 
armele cele măi groaznice ale timpului nostru, 
armele nucleare.

în țările lagărului socialist, copiilor le sînt 
create cele mai bune condiții pentru dezvolta
rea lor. In aceste țări nu se precupețește nimic 
pentru a se asigura copiilor o viață minunată. 
Pentru noi este astăzi un lucru obișnuit, nor-

LONDRA 31 (Agerpres). — In
tr-un mesaj adresat la 31 mai Aso
ciației conservatorilor din Ren-

ț

frewshire, Scoția, premierul bri
tanic Harold Macmillan și-a expri. 
mat părerea că anul acesta va 
avea loc o conferință la nivel înalt.

„Nu sînt lipsit de optimism, 
afirmă Macmillan în mesajul său 
și cred că dacă vom proceda cu 
înțelepciune, vom putea realiza 
un oarecare progres, oricît de mo
dest ar fi, pentru ca pornind apoi 
mai departe să putem înainta spre 
o nouă etapă".

Neînțelegeri în rîndul socialiștilor
PARIS 31 (Agerpres). — In 

cursul după-amiezii de 31 mai, 
partidele politice din Franța și-au 
precizat poziția față de un viitor 
guvern De Gaulle.

In urma unor deliberări care 
au durat — cu diferite întreru
peri — 4 zile, grupul parlamen
tar și comitetul de conducere al 
partidului socialist au hotărît cu 
77 voturi contra 74 să acorde 
învestitura generalului De Gaulle.

mal, să fim z! de zi martori! acestei griji. în 
U.R.S.S., în țările de democrație populară răsar 
mereu noi creșe, cămine, școli, parcuri, orășele 
speciale, tabere de odihnă etc., care de
monstrează din plin că acolo unde poporul 
este stăpin in țara lui, copiii, părinții lor, nu 
duc grija zilei de miine.

Nu putem ca în această zi, să nu ne în
dreptăm gîndul spre copiii din țările capitaliste. 
Ce-i așteaptă pe acești copii ? In marea lor ma
joritate foamete, frig, boii, mizerie, ignoranță. 
Și in cel mai bun caz un loc de muncă, unde 
ochiul neîndurătorului patron il urmărește de 
Ia răsăritul soarelui pînă în înserat. Aceasta 
pentru o bucățică de pîine. Crudă este soarta 
acestor copii! Iată cîteva aspecte care vin să 
ilustreze tocmai soarta copiilor din țările ca
pitaliste,

Astăzi se deschide la Viena J 
cel de-al IV-lea Congres al Fe- j 
derafiei Democrate Internațio- ) 

( nale a Femeilor, de la tribuna I 
f căruia femeile din lumea în- I 
i treagă își vor manifesta hotă- J 
f rîrea de a lupta pentru apăra- j 
f rea drepturilor lor și a păcii. I 
} De la înființarea sa, la 1 j 
f decembrie 1945, F.D.I.F. a lup- j 
( tat împotriva politicii război- J 
[ nice a cercurilor agresive, pen- j 
f tru eliberarea socială și cîști- j 
( garea drepturilor democratice. I 
f Ea a organizat numeroase ac. j 
I țipni internaționale cu larg ră- | 
1 sunet în întreaga lume, ca : ) 
j- Conferința Internațională pen- ] 
j tru ocrotirea copilului, Con- j 
( greșul Mondial al Femeilor, a J 
I înființat Comitetul Internațio- j 
f nai permanent al mamelor etc. j 
(Fără îndoială că o contribuție) 

importantă a F.D.I.F. la cauza j 
j păcii va aduce actualul Con- j 
f greș, care are loc în condițiile j 
( unei ample lupte împotriva J 
1 pericolului nuclear și care prin j 
f hotărîrile oare se vor lua va 1 
I contribui substanțial la lupta { 
[ pentru salvarea păcii în lume, j 
f Femeile din țările capita-) 
I liste, în condițiile asupririi so- { 
j ciale și rasiale, luptă neîncetat j 
f împotriva șomajului, a lipsei j 
f de drepturi, pentru pace și li- j 
I bertate. Lupta lor este spriji- j 
t nită de femeile din întreaga) 
( lume și mai ales de milioanele j 
! de femei din țările socialiste j

f f 
f f 
f I 
[ 
t 
t Î 

I 
f 
(

t noastre adresăm un cald salut | 
[ celui de-al IF-lea Congres 
j F.D.I.F. și urăm succes deplin i 
1 lucrărilor sale.
I

Forțele populare libaneze 
opun o rezistență hotărită 
trupelor guvernamentale

Majoritatea de numai trei vo
turi cu caTe s-a adoptat hotărî- 
rea de a se sprijini învestitura 
generalului De Gaulle oglindește 
lupta strînsă care s-a dus în ca
drul grupului parlamentar și co
mitetului de conducere între par
tizanii lui De Gaulle în frunte cu 
Guy Mollet și adversarii aces
tuia.

După cum au prevăzut obser
vatorii politici de la Paris, hotă- 
rîrea socialiștilor a influențat po
ziția altor partide și anume a 
partidului radical-socialist (Men
des France), a partidului R.G.R. 
și a partidului radical dezident. 
Aceste partide su hotărît să a- 
corde învestitura generalului De 
Gaulle după Ce s-a cunoscut po
ziția partidului socialist.

Comunicatul 
sovieto-finlandez

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
sovieto-finlandez în care se arată 
că oamenii de stat ai Uniunii So
vietice și Finlandei s-au pronunțat 
pentru crearea în Europa Centrală 
a unei zone în care să nu existe 
arme nucleare și rachete.

Președintele U. K. Kekkonen și 
persoanele care îl însoțesc au avut 
convorbiri cu K. E. Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., cu N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și cu alți con
ducători ai Uniunii Sovietice. Păr
țile au făcut un schimb de păreri 
asupra problemelor privind rela
țiile dintre Uniunea Sovietică și 
Finlanda, precum și asupra unor 
probleme internaționale care pre
zintă un interes comun pentru cele 

două părți.

ITALIA. Municipalitatea u- 
nui mio oraș italian făgăduia 
de mult timp că va construi 
o școală pentru copiii care erau 
nevoiți să învețe în subsoluri 
umede. Urmînd exemplul pă
rinților lor, muncitori, într-o 
zi micii școlari au declarat 
grevă. Ei au refuzat să mai 
meargă la școală și au mani
festat prin oraș purtînd pla- 
carde pe care scria : „Domni
lor de la municipalitate ne-ați 
mințit I .Noi tot în pivnițe în
vățăm 1“ Cît de grăitoare este

Copii vagabonzi, des întîlniți 
în Italia

de cea a celorlalte țări capi
taliste. 6 milioane de copii nu 
pot urma la școală din lipsă 
de săli de clasă. Iar în acest 
timp conducătorii statului nu 
știu ce să mai facă pentru • 
umfla uriașul buget destinat 
înarmării.

Cum cresc co- 
p'ii americani? 
In lumea comic
surilor, în lu
mea crimei. A- 
nual în S.U.A. 
sînt puse în 
vînzare o sută 
milioane de bro
șuri cu con
ținut criminalis
tic. Desigur că 
rezultatul 
astfel de 
cații 
fi

pentru săturarea propriului 
lor stomac.

Intr-o zi pe străzile orășe
lului Bolezias, părinții unor 
asemenea copii, nemaiputînd 
îndura mizeria s-au unit în- 
tr-un impresionabil convoi, 
purtînd o lozincă simplă, dar

această manifestație din par
tea celor mai tineri cetățeni, 
care-și cereau elementarul 
drept Ia învățătură. ,

unei 
! edu. 

poate 
decît 

del'c- 
crimi- 

în rîn- 
minorilor, 

însuși 
Hoover,

nu 
altul 

creșterea 
venței și 
nalității 
dul i ' 
Recent 
Edgar 
faimosul direc
tor al F.B.I.- 
ului, a fost nevoit să recu
noască creșterea neîncetată a 
infracțiunilor săvîrșite de co
pii. In 1956—57 numai în 
New York au fost judecați 
peste 10.000 de copii pentru 
furt și chiar crime. Aceasta-i 
soarta multor copii în țara 
unde dolarii și pușca nu pot 
face loc grijii pentru viața co
piilor.

Iată cum

f eliberate de asuprire fi exploa- I 
1 tare. )

Indiferent însă de condițiile j 
f de trai fi de luptă, de naționa- J 
( litate sau rasă în cadrul Con- ) 

greșului ce se deschide astăzi ) 
femeile își vor uni glasurile 1 
și-și vor reafirma hotărîrea și ) 
voința lor de a lupta pentru} 
victoria păcii și a progresului. 1 

in numele tinerelor patriei j 
I 

<d)J 
J

* Puternice ciocniri armate * Intensificarea 
masurilor represive * Țările pactului 

de la Bagdad trimit soldați în Liban
BEIRUT 31 (Agerpres). — De 

trei săptămîni continuă în Liban 
greva generală care în multe re
giuni ele țării s-a transformat 
în răscoală populară. In țară si
tuația continuă să fie încordată.

Ziarul „Telegraph“ scrie că po
trivit datelor incomplecte în trei 
săptămîni in țară au fost ucise 
și grav rănite aproximativ 700 
de persoane. Toate spitalele sînt 
pline de răniți. Autoritățile au 
arestat cîteva sute de persoane.

Intr-un comunicat oficial se 
arată că la 29 mal aproape în 
întreaga țară au avut loc mișcări 
ale detașamentelor de răsculați. 
Potrivit informațiilor presei, după 
un oarecare răgaz ciocnirile din
tre răsculați și forțele guverna
mentale au reînceput la Tripoli, 
Saida și la sud de orașul Tir. Îm
potriva răsculaților autoritățile 
folosesc artilerie și tancuri.

In ultimele două zile la 
Beirut au avut loc puternice 
ciocniri armate. Intr-o serie 
de cartiere din oraș unde de
tașamentele armate ale orga
nizației profasciste „Partidul 
național social“ au încercat 
să ocupe unele case, forțele 
populare au opus o rezistență 
hotărită.

Autoritățile libaneze Intensifică 
măsurile represive: a fost intro
dusă pedeapsa cu moartea pen
tru participarea Ia așa-zisele,,acte 
teroriste“, a fost introdusă de 
asemenea o riguroasă cenzură a 
presei. Sînt urmăriți în justiție 
editorii ziarelor „Aș-Siasa” 
„Beirut Al-Masa“. „Telegraph“, 
„Aș-Sark" și altele. Aceste proce
se au fost transmise tribunalului 
militar.

Totodată potrivit agenției ame
ricane UPI autoritățile libaneze 
continuă prigoana împotriva ce
tățenilor R.A.U. stabiliți în Liban.

Dovada concludentă că regimul 
lui Șamun dorește adîncirea con
flictului intern îl constituie fap-

tul că el continuă să ceară aju
tor din partea țărilor imperialiste 
și a agenților lor din Orienul 
Mijlociu. Ziarul „Aș-Șaab“ i 
țează că guvernul federației 
daniano-irakiană a trimis în 
ban în ultimele zile 1.000 de 
dați. Unii dintre aceștia erau 
brăcați în civil, iar restul în uni
forma forțelor militare aeriene li
baneze.

rela- 
I ior- 
I Li- 

sol- 
I îm-

La Moscova s-a deschis
Expoziția Industrială Unională

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 31 mai s-a 
deschis la Moscova Expoziția 
Industrială Unională 
1958. In cele 21 de pavilioane 
ale expoziției sînt 
60.000 de exponate — 
mai multe decît anul 
fost înființate trei pavilioane noi 
— „Știința“, „Industria chimi
că“ și „Geologia, petrolul și ga
zele“,

pe anul

prezentate 
cu 10.000 

trecut. Au

La ceremonia deschiderii expo
ziției N- S. Hrușciov, prim-seore- 
tar al C.C. al P.C.U.S. și preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a ro.stit o cuvîntare în 
care a spus printre altele:

Sîntem convinși că vom ieși în
vingători în întrecerea economică 
cu Statele Unite ale Americii 
pentru că orînduirea socialistă 
asigură o productivitate a mun
cii incomparabil mai mare decît 
orînduirea capitalistă.

FRANȚA. Intr-o recentă sta- 
< * tistică făcută asupra copiilor 
*, care merg la școală a reieșit un 

bilanț amar. 65 la sută din co- 
piii muncitorilor nu pot trece 

*, dincolo de clasele primare. 
Doar 11 la sută urmează clase 
secundare și abia 3 la sută 

J > pătrund în universități. Nu 
sînt grăitoare aceste cifre pen- 
tru grija care există față de 
soarta copiilor muncitorilor.

> francezi ?,
> STATELE UNITE ALE 

AMERICII. Și aci copiii nu au
> o soartă prea mult diferită

JAPONIA. In țara soarelui 
răsare există poate cea mai 
rușinoasă situație din lume. 
Aci se mai practică încă și 
astăzi tîrgul de copii. Ce poa
te fi mai neomenos decif de 
a pune în vînzare copii 1 Zia
rul japonez „Avanf-Garda", 
arăta nu de mult prețul de 
vînzare al unor asemenea co
pii. In timp ce un cîine (de 
lux) costă 50 de dolari, iar o 
pisică 30 de dolari, prețul cu 
care este vîndută o fetiță ja
poneză este de... 22 dolari.

își cîștigă existența un copil 
din Portugalia 
zguduitoare: „Vrem pîine
pentru copiii noștri“. Atit.
Este cea mai mică dorință a 
lor. In fruntea convoiului pă
șea tînăra muncitoare Catari
na Eufemia, care în curînd 
trebuia să nască. Deodată în 
fața convoiului au apărut 
jandarmii. Ei primiseră ordin 
să împrăștie pe manifestanti. 
Fără să țină seama de nimic, 
jandarmii au slobozit primul 
foc în trupul femeii însărci
nate. In urna Catarinei Eufe
mia au rămas patru orfani. 
Care va fi soarta lor ?

Astăzi alegeri pentru Adunarea Populară a R. P. Albania

v® vota
PENTRU

PRIMA

Aspect al Combinatului textil „Stalin“ din Tirana

O z i de primăvară. Cîțiva tova
răși au luat-o pe străzile cartie
rului Dudas din orașul Skodra. 
S-au oprit la o poartă și au sunat. 
A apărut o fetiță mică de statură.

— Poftiți înăuntru — ii invită 
fata.

— îți mulțumim... Noi am ve
nit pentru a facg înregistrările vo- 
tanților pentru Adunarea Populară. 
Aici locuiește familia lui Melegia 
Tukici ?.

Oaspeții au răsfoit cartea de 
imobil și au înregistrat la început 
pe mama și fratele, iar cînd a 
ajuns la al treilea membru al 
miliei unul din ei a întrebat:

— Saimia cine este ?,
— Eu ‘— a răspuns fata
— Vasăzică împlinești în curînd 

18 ani și vei avea dreptul la vot.
Seara, în casa Saimei s-a dis

cutat mult în 
jurul acestei 
probleme și ma
ma fetei, Mele
gia se bucura la 
gîndul că în a- 
cest an fata ei 
va vota pentru 
prima oară. A- 
cest lucru con
stituie un eve
niment deosebit 
în familie. Fata 
era acum 
matură, ea 
tea judeca 
profund, fiind în 
stare să apre
cieze cine tre
buie ales in or
ganul superior al 
puterii de stat.

Pentru un mo
ment gîndul ma
mei zbura de
parte, departe, 
spre acel timp 
cînd ea era tină- 
ră. Ce face Me
legia ?, Ea era

fa-

mai 
p li
mai

închisă între cel patru pereți, 
vălul 

cel negru și după pervazul 
geamurilor. Ea a fost crescută 
în ignoranță, fără carte șl ști
ință. Intr-un alt timp 
și crește copila ei și de 
mama se bucură. Oare există pă
rinte să nu se bucure in asemenea 
condiții. Fără îndoială că nu.

Melegia a avut multe bucurii 
de la fiica ei. Nu de mult foto
grafia fetei apăruse pe tabloul de 
onoare al ~~ 
tutunului

cu fața acoperită de
cel negru 
geamurilor.

trăiește 
aceea

Uzinei de fermentare 
„Nașii Sitanto“,

PRIMUL PAS 
anul 1954. Saimia

a

Tu-Era în
kici a terminat școala elementară 
de 7 ani, împreună cu prietenele 
ei discuta cu aprindere despre 
viitor. încotro să se îndrepte ?. 
Saimia nu se putea hotărî.

Nu a trecut mult și într-o zi se 
întîlni cu o prietenă de-a ei, 
țin mai mare ca vîrstă, cu 
Borici.

— Știi ceva Saime, hai cu 
ne la uzina de fermentare a 
tunului. Tu vei deveni o munci
toare fruntașă.

Dar Saimia tăcea. Liri a înce
put să-i vorbească despre muncă, 
despre fetele care lucrează la fa
brică, despre clubul fabricii, echi
pa culturală, despre organizația 
de tineret. Pînă la sfîrșit, Saimia 
se hotărî. Ea deveni astfel mem
bră a marii familii din noua fa
brică.

pu- 
Liri

mi-
tu-

★
Munca în aparență era simplă. 

Să sorteze tutunul pe calități. Dar 
această muncă pretindea cunoștin
țe și atenție. Orice greșală putea 
să provoace greutăți în procesul 
de producție. Saimia începu să 
se apropie de tovarășele ei de 
muncă. Găsi în tinerele Bucuria 
Bregun și Șervete Zyberin cele 
mai bune prietene. în acest timp 
Saimia se evidențiază în muncă și 

t

direcția fabricii văzu în ea o ti- 
nără energică, de nădejde. Și, iată 
că intr-o zi, Saimia fu numită în 
fruntea brigăzii de tineret „Qe- 
mei Stofa“. Tovarășele ei de mun
că o îmbrățișară cu dragoste.

Noua muncă era de acum mai 
grea. Saimia răspundea și de 
munca a 16 muncitoare.

...Muncitorii erau strînșl in fața 
fabricii și odihnindu-se în pauza 
de după masă, discutau. La difu
zor se auzi deodată:

— Atențiune /... Atențiune !... 
Dăm rezultatele primelor 15 zile.

A fost citată și Saimia,, îm
preună cu brigada condusă de ea.

Brigada de tineret condusă de 
Saimia obținea rezultate tot mai 
bune. Astăzi brigada a ajuns să 
devină cea mai bună din uzină.

Colectivul de conducere a uzi
nei a acordat brigăzii de jineret 
trei luni consecutiv — ianuarie, 
februarie, martie — drapelul de 
producție pe fabrică.

Acum câteva luni Saimia fu tri
misă să urmeze un curs de spe
cializare pentru a deveni tehni
cian.

Ea urmă cursul cu același per
severență și avu bucuria să fie 
clasată pe primul loc.

în urma acestui eveniment ea 
primi următoarea adresă:

„Pentru rezultatele bune obți
nute la curs și în muncă, direcțiu
nea uzinei vă atribuie sarcina de 
ajutor de tehnician, yă urăm noi 
succese“.

Mesajele Sovietului Suprem 
al U. R. S. S. adresate 
statelor participante 

la coaliția antihitleristă
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite: Iii numele și 
din însărcinarea Sovietului Su. 
prem al U.R.S.S. președintele 
Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Lobanov, și 
președintele Sovietului Naționali
tăților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Peive, au adresat par
lamentelor statelor-participante 
la coaliția antihitleristă și ță
rilor care au suferit de pe urma 
agresiunii hitleriste mesaje în le
gătură cu hotărîrea Bundestagu- 
lui Republicii Federale Germane 
privind înzestrarea forțelor arma
te vestgermane cu arme atomiee 
și rachete. Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. cheamă la acțiuni comu
ne toate popoarele iubitoare de 
pace pentru a împiedica înzes
trarea Bundeswehrului vestger- 
man cu arme atomice și rachete 
și a nu admite un nou război.

Mesajele au fost transmise par
lamentelor S.U.A., Angliei, Fran
ței, R.P.F. Iugoslavia, Austriei, 
Albaniei, Belgiei, Bulgariei, Ca
nadei, Cehoslovaciei, Danemar
cei, R. D. Germane, Islandei, I- 
taliei, Luxemburgului, Norvegiei, 
Olandei, Poloniei, Romîniei și 
Ungariei,

O

Copiii din Africa de Sud se 
zbat în mizerie, pradă foame

tei și bolilor

PORTUGALIA, Cît de izbi- 
tor este contrastul între copiii 
unui pumn de bogătași, ce se 
pot plimba prin parcuri pline 
de flori, îmbrăcați la ultima 
modă, însofiți de guvernante 
și aspectul de pe stradă unde 
mii de copii desculți, zdrență
roși, cerșesc și scormonesc în 
lăzile de gunoi în căutarea 
unui rest de hrană. Părinții 
lor muncesc undeva în port, 
în fabrică pentru o bucată de 
pîine care nu le ajunge nici

AMERICA LATIN A. Greaua « 
situație în care trăiesc copiii în 5 
țările Americii Latine vorbește € 
limpede printr-o cifră publicată 
recent în ziarul „El Diarie De J 
Hoy“ din Salvador. 15.000.009 c 
pînă la 20.000.000 de copii de 5 
vîrstă școlară sînt pur și sim- 3 
piu în imposibilitatea de a ur- c 
ma vreo școală. Alte 20.000.000 5 
de copii învață în medie doar z* 
un an și jumătate. Acesta <
este rezultatul cruntei mizerii 
în care trăiesc oamenii muncii.

• In Venezuela, pe pildă, va- S 
gabondajul este foarte ridicat ? 
în rîndul copiilor, ajungînd la g 
nu mai puțin de 20.000. In Sal- y 
vador 50 la sută din copii mor 
înainte de a atinge vîrstă de < 
10 ani din cauza foametei, mi- 
zeriei și bolilor. In Chile, la <*• 
fiecare 1.000 de noi născuți, 109 
copii mor înainte de a împlini S 
vîrstă de un an.

V-am descris doar cîteva $ 
aspecte ale condițiilor în care 
trăiesc copiii in țările capita- < 
liste. In țările coloniale soar- > 
ta este și mai tragică. £

Nu de mult Organizația < 
Națiunilor Unite a comunicat S 
o cifră care pur și simpiu > 
uluiește. 200.000.000 de copii din < 
lume nu se pot bucura de > 
dreptul de a merge la școală. < 
Această cifră este un puter- > 
nic act de acuzare împotriva <> 
societății capitaliste, care dis- < 
prețuind pe oamenii simpli, îi 
fură pe copii de cele mai ele- 
mentare drepturi la viață.

VA

■ir
In Albania primăvara este 

nespus de frumoasă. Aoeasta o 
spun florile, pomii, parcurile. In 
aceste zile, Saimia s-a îmbrăcat 
cu haine noi. Se îndrepta spre 
adunarea colectivului fabricii unde 
se va citi proclamația Frontului 
Democratic, adresată tuturor ale
gătorilor țării noastre, 
fost prima care a luat 
această adunare.

— Eu, tovarăși — a 
îmi iau angajamentul 
mea sarcină, aceea de ajutor de 
tehnician al fabricii de fermentare 
a tutunului, să mi-o 
cît mai bine. Pentru 
în viața mea voi da 
candidaților Frontului 
pentru partidul nostru iubit, care 
ne-a crescut și a făcut din noi 
oameni de valoare în patria 
noastră.

THOMA KERKESHI 1

Saimia a 
cuvîntul la

spus ea
ca noua

îndeplinesc 
prima dată 
votul meu 
Democratic,

Telegrama C.C. al P.C.U.S. 
adresată C. C. al P. C.

Italian
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite telegrama adre
sată Comitetului Central al P.C. 
Italian de către C.C. al P.C.U.S. 
in care se spune :

Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
trimite Comitetului Central și tu
turor membrilor Partidului dv. 
felicitări frățești cordiale pentru 
însemnata victorie politică și mo
rală obținută în alegerile parla
mentare.

Gloriosul Partid Comunist Ita
lian, după ce a trecut prin în
cercări grele și a zdrobit atacu
rile reacțiunii și revizionismului, 
a confirmat încăodată în mod 
convingător că rădăcinile sale 
sînt adine înfipte în popor — in 
clasa muncitoare, în masele ță
rănești, în păturile mijlocii ale 
populației.

BRUXELLES. - La 30 mal a.c. 
a părăsit orașul Bruxelles plecînd 
spre Republica Federală Germană 
delegația economică romlnă con
dusă de ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei, ing. Miltail 
Florescu.

MOSCOVA. — Intre 27 șl 31 mal 
a avut loc la Moscova a Xl-a se
siune a Adunării Generale a Aca
demiei de Arte Plastice a U.R.S.S. 
La sesiune a fost dezbătut rapor
tul de activitate al Prezidiului A- 
cademiei și rapoartele directorilor 
de institute de arte pendinte de 
Academie, In ședința din 30 mal 
sesiunea a ales in unanimitate ca 
membri de onoare ai Academiei de 
Arte Plastice a U.R.S.S. pe Pan 
Tian-Cin (China), Corneliu Baba 
(R. P. Romină), K. Szigmond 
(R. P. Ungară), Viaine Aaltonen 
(Finlanda), Todor Pavlov (Bulga
ria), Otto N>agel (R. D. Germană) 
și Karel Pokorny (Cehoslovacia).

STOCKHOLM. — La 1 iunie au 
loc alegeri parlamentare în Sue
dia. In listele electorale sînt în
scriși 3.900 000 de alegători. Au 
depus liste de candidați partidele : 
conservator, agrarian, liberal, so- 
cial-democrat șl comunist.

NEV YORK. — Potrivit anuaru
lui demografic pe anul 1957 întoc
mit de O.N.U., in fiecare minut se 
nasc in lume 90 de copil. In felul 
acesta populația globului crește cu

5.400 de oameni pe oră șl 47 mi
lioane pe an. In acest ritm se e- 
valuează că populația globului, 
care se ridică in prezent la 
2.737.000.000 persoane, se va dubla 
in viitorii 40 de ani. In ultimii 25 
de ani populația globului a crescut 
cu aproape 25 la sută.

PARIS. — După cum transmite 
agenția France Presse, 1.500 de 
funcționari belgieni și străini care 
lucrează in cadrul Expoziției mon
diale de la Bruxelles au hotărît să 
înființeze un club internațional al 
tineretului. Scopul acestui club de
numit „Young Expe“ este de a 
difuza ideile păcii și prieteniei in
ternaționale cu ajutorul diferitelor 
măsuri culturale.

EREVAN. — La Observatorul 
Aștrofizic din Biurakan al Acade
miei de Științe a R.S.S, Armene, 
situat în apropiere de ErevaYi, la 
poalele muntelui Aragaț, a fost 
terminată construirea unuia dintre 
cele mai mari radiotelescoape in- 
terferențiale din lume.

BERLIN. — Dirijorul romîn Mir- 
cea Basarab care se află intr-un 
turneu p’in R. D. Germană se 
bucură de un succes deosebit. In 
timpul concertului care a avut loc 
in sala ..Maxim Gorki" din Schwe- 
rin publicul a aplaudat îndelung 
frumoasa interpretare a ciclului de 
dansuri de Teodor Rogalskî, a 
,.Rapsodiei pentru orches.tră" com
pusă de dirijor.
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