
In aceste zile, 
la Congresul Mondial 

al Studenților
— Prin telefon de la trimisul nostru

’Am auzit ieri în sala Con gresii- tn care și-au afirmat încrederea.^ 
lui o observație foarte justă a 
unei delegate franceze: „Lucră
rile Congresului, spunea ea, au 
loc nu numai în timpul ședinței 
lor, ci și în pauzele dintre șe
dințe". Cineva care s~ar plimba 
pentru prima oară prin foaierele 
imense ale clădirii unde se ține 
Congresul nu ar putea sezisa ime
diat acest adevăr. Privirile i-ar 
fi atrase în primul rînd de neo
bișnuita animație ce domnește 
In pauze, de veselia și glumele 
ce izbucnesc cînd ici, cînd colo. 
In fiecare pauză se scriu zeci și 
zeci de cărți poștale ilustrate, 
care pornesc în toate părțile glo
bului ; standurile cu cărți și cele 
la care se găsesc mici cadouri, nu numai să susțină propunerile 
sînt asaltate.

Și totuși în pauze se lucrează. 
Se schimbă păreri, se încearcă să 
se realizeze apropierea unor 
puncte de vedere. In pauze se o- 
glindește de altfel o caracteris
tică a acestui Congres: discuțiile 
vii, sincere, dorința de a se a- 
junge la o înțelegere privind 
cooperarea între organizațiile 
studențești din diferite țări.

★
In ședința de noapte din 28 

spre 29 august s-au încheiat dis- 
cuțiile asupra primului punct de 
pe ordinea de zi. Voi încerca să 
prezint pe scurt cititorilor esența 
acestor discuții.

In timpul ședințelor plenare 
s-au ivit uneori controverse asu
pra chestiunii in legătură cu care 
existau mai multe puncte de ve
dere. Dar, spiritul de care 
animată marea majoritate a par- 
ticipanților a învins în cele din 
urmă. Apare limpede că destinde
rea încordării internaționale a 
influențat în mare măsură și asu
pra relațiilor dintre diferite orga
nizații studențești.

In rîndurile participanților la 
Congres s-a bucurat de o mare 
atenție propunerea făcută de de
legația Uniunii Naționale a Stu
denților Francezi (U.N.E.F.) or
ganizație care nu face parte din 
U.l.S. și care timp de mai mulți 
ani nu a participat la Congrese
le acesteia. Propunerea delegației 
franceze constă in esență in con
vocarea unei conferin(e de coope
rare la care să fie invitate toate 
uniunile naționale ale studenți
lor. De asemenea U.N.E.F.-ul a 
făcut și propunerea de a se or
ganiza la Paris, în septembrie 
1957, Jocurile Mondiale Universi
tare.

Deși între U.N.E.F. șl alte or
ganizații naționale studențești, 
există încă puncte de vedere deo
sebite în unele probleme totuși 
așa cum era și firesc, pJVpUnere'a 
a fost primită cu interes și spri
jinită de cei mai mulți partici
pant la Congres. Singurul cpre a 
respins in cuvintul său propune
rile U.N.E.F. a fost observatorul 
din partea Uniunii Naționale a 
studenților din Anglia' Țara Ga
lilor și Irlanda de Nord.

Și alte delegații au făcut dife
rite propuneri menite să lărgeas
că colaborarea organizațiilor stu
dențești. De pildă, luind ca exem
plu succesele pe care le-a reali
zat Conferința de la Bandung a 
studenților din țările Africii și 
Asiei, delegatul indian a propus 
ca uniunile naționale ale studen
ților din țări vecine să se întîl- 
nească și să încheie între ele a- 
corduri, ceea ce ar duce la lărgi
rea cooperării regionale.

In cuvintul său șeful delega-
a 

tn 
el. 
El

Cu o mare atenție a ascultat 
Congresul intervențiile șefului de
legației studenților sovietici, Tu
manova. Vorbitoarea a arătat că 
unitatea mișcării studențești nu 
este un scop in sine, ci un mij
loc de a satisface nevoile și re
vendicările studențești. Șeful de
legației sovietice a arătat că de
legația sa privește favorabil coo
perarea intre U.l.S. și alte orga
nizații internaționale și că este 
pentru cooperare intre U.I.S. și 
organizațiile naționale studen
țești nemembre ale U.I.S.

Referindu-se la propunerile 
V.N.E.F., șeful delegației sovie
tice a arătat că fiecare trebuie

ției studențești din Japonia 
adus unele critici U.I.S.-ului, 
dorința, așa cum declarat 
întăririi acestei organizații, 
a cerut ca unitatea mișcării stu
dențești să se facă pe baza acțiu
nilor studențești pentru pace, 
pentru dezarmare, împotriva ex
perimentării armelor atomice și 
împotriva colonialismului.

In cuvintul lor reprezentanții 
delegațiilor studențești din țările 
arabe au 'adus o contribuție po
zitivă tn direcția sprijinirii U.l.S.

acesteia, dar și să-și aducă con
tribuția la realizarea lor!

Deasemetrea, unii din reprezen
tanții organizațiilor studențești 
neafiliate la U.l.S. s-au pronun
țat pentru unitate. Astfel, M. Bol- 
kenștein, observator din partea 
Uniunii Studențești din Amster
dam, deși a adus unele critici 
U.l.S.-ului, și și-a exprimat pă
rerea că organizațiile studențești 
internaționale nu trebuie să se 
ocupe de problemele politice in
ternaționale, el a arătat că 
iatea mișcării studențești 
posibilă în multe domenii 
activitate.

O contribuție însemnată la 
cuții au adus delegații din R. P. 
Chineză și din celelalte țări de 
democrație populară. In cuvintul 
său, șeful delegației romîne, I. 
Iliescu, a informat Congresul a- 
supra înființării în Romînia a 
asociațiilor studențești. El a ară
tat că studenții romîni sprijină 
U.l.S. și apreciază pozitiv acțiu
nile acesteia pe linia lărgirii 
colaborării studențești internațio
nale.

Vorbitorul a arătat că studen
ții romîni vor continua să spri
jine U.l.S., fiind convinși că 
U.l.S. poate și trebuie să joace 
un rol pozitiv in lărgirea colabo
rării dintre studenții lumii.

In același timp, conducătorul 
delegației romîne a* făcut unele 
obiecțiuni cu privire la activita
tea C.O.S.E.C. și la propunerea 
unor delegați de a lua C.O.S.E.C.- 
ul ca bază pentru realizarea uni
tății mondiale studențești. Vorbi
torul a arătat în încheiere că de
legația studenților romîni, con
sideră pozitivă propunerea 
U.N.E.F.-ului, apreciind această 
propunere ca o contribuție con
cretă pe linia colaborării sti 
țești. \

Deși majoritatea delegațiilor și 
observatorilor și-au manifestat 
dorința sinceră de a contribui la 
dezvoltarea cooperării mondiale 
studențești, au existat în timpul 
discuțiilor încercări izolate de a 
abate cursul firesc al eforturilor 
generale.

Asemenea discuții a încercat 
să alimenteze printre alții Al. 
Freeman, din partea Uniun'i Na 
ționale a Studenților din Anglia, 
Țara Galilor și Irlanda de nord.

Delegația romlnă, dornică să 
facă totul pentru a contribui in 
mod practic la succesul lucrărilor 
Congresului, a propus, in numele 
ei și a încă 5 delegații (China, 
Bir mania, Bulgaria, Ecuador și 
Bolivia) încetarea oricăror dis
cuții sterile, menite să stînje- 
nească rezolvarea problemelor 
esențiale privind cooperarea stu
dențească. Congresul a aprobat 
în unanimitate propunerea făcută 
din inițiatiua delegației noastre.

In prezent, se poate spune că 
s-a statornicit o asemenea at
mosferă, care îndreptățește pe 
cei mai mulți să-și exprime în
crederea în succesul lucrărilor 
celui de al IV-lea Congres Mon
dial al Studenților.

In după-amiaza zilei de 29 au
gust, au început lucrările pe co
misii.
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Praga, august
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Proletari din toate firile, uniți-vâ I

UNDE MERGEȚI ?

camioane la 
Cîntau cînte-

Să construim pentru mineri!
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Unde și-a scris (10
pOGtB EminCSCU poemul JOS, Spre va]ea larg

„...De treci codrii de aramă, de 
departe vezi albind 

Și-auzi mîndra glăsuire a pă
durii de argint..." 

Să fie oare acest codru de mes
teceni, pădurea cîntată de Emi- 
nescu în basmul „Călin" ? In fața 
noastră, la marginea șoselii ce 
duce spre Mînăstirea Văratec, se 
află un ochi de poieniță, încon
jurat de mesteceni bătrînj cu coa
ja albă și strălucitoare ca argin
tul. Oamenii locului îi spun „Pă
durea lui Eminescu**. Moș Caban, 
venit anume cu noi din sat, sus
ține că, neapărat, chiar aici, pe 
buturuga aceea din mijlocul poie
niței, trebuie să fi stat Eminescu 
și să-și fi scris poemul.

In tara legendelor

deschisă 
a Ozanei. Vor uita, oare, vreo
dată copiii această clipă rară ? 
In fa(a și împrejurul nostru se 
află acele locuri pline de farmec 
din „Amintirile" lui Creangă. 
Spre răsărit, cam în spatele dea
lului Cetății, se ascunde Mînăsti- 
rea Neamțului. Jos, sub deal, sa
tul Vînători, în care trăiesc li
beri vrednicii urmași ai păzito
rilor cetății, în stingă Tîrgul 
Neamțului, iar dincolo, peste apă, 
se arată sclipind printre frunzișul 
pomilor, casele humuleștenilor. 
Un crîmpei dintr-o tară de basm. 
Toată după amiaza 
vom petrece-o acum, 
rînd prin Humulești și ne vom 
duce apoi și pînă la Pipirig, unde 
a trăit cîndva bunicul lui Crean
gă. Să mergem mai repede, copiii

aceasta 
cutreie-

1

De aici, mașinile ne duc spre 
Mînăstirea Agapia, ascunsă în 
scorbura munților, zugrăvită de 
Grigorescu în întregime, pe cînd 
avea numai 20 de ani.

In muzeul mînăstirii, copiii 
văd, în fotocopie, una din „filele 
de poveste" originale ale basmu
lui „Călin". Alături se află cîteva 
poezii ale lui Vlahută, o scri
soare a lui Caragiale și alte ur
me ale marilor noștri scriitori 
care au trecut pe aci. O clipă mai 
tîrziu, „'.J'"" 
fața unui tron de cristal în care 
au „descoperit" (de necrezut I) 
tnînecuțe domnești, cusute în fir 
de aur, purtate odinioară de Petre 
Șchiopu și Alexandru Lăpușnea- 
nu. Iată și tăvi din aur masiv 
pentru primirea oaspeților, de pe 
vremea lui Ștefan cel Mare I

Ne continuăm drumul spre Tg. 
Neamț. Membrii expediției au o- 
cazia să viziteze un ioc istoric, 
neasemuit de măreț. Locul pe care 
se ridică, gigantice, stăpînind 
împrejurimile cu fantastica lor 
coroană de piatră, ruinele Cetății 
Neamțului. Cîtă tăcere pe aceste 
tărîmuri! Fostele încăperi cu zi
dari de stîncă, spre care urcau în 
ropote asurzitoare călăreți și bu
buiau tunuri vrăjmașe, dorm a- 
cum nevăzute, înviind, una cîte 
una în povestirile bătrinului 
paznic Gheorghe Dan. Copiii îl 
ascultă strînși în juru-i, pe iarba 
înaltă și proaspătă, cu caietele 
deschise.

Această uriașă cetate n-a fost 
cucerită de dușmani, decît abia 
după ce s-a sfîrșit domnia lui Ște
fan. Alexandru Lăpușneanu i-a dat 
foc, din ordinul turcilor. Ve
chile ziduri se înalță și a-, 
stăzi, trufașe, aducînd din de
părtarea anilor dovezi ale unei 
uimitoare priceperi în con
strucție a poporului moldo
vean „Tehnicienii" analizează o 
cărămidă. De sute de ani ea stă 
întreagă, neciuntită, în bătaia 
ploilor I Paznicul îi vede și le 
spune cu glas blind și mîndru :

— Luați aminte, copii, cu cîtă 
dibăcie mai știau să lucre înain
tașii noștri și învățați aiasta de 
la eî.

înconjurăm cetatea și privim

Spre floarea înălțimilor

noștri scriitori

„istoricii" se uimesc în

Plecasem de mult din satul Pi
pirig, în care „folcloriștii" se stră
duiseră aproape două ceasuri să 
învețe melodia unor prea fru
moase cîntece, create de țapi
narul Corduneanu și iată-ne acum 
la schitul Durău, zidit într-un 
cuib de [îneață de la poalele 
Ceahlăului. După cum spune con
ducătoarea expediției, tovarășa 
Lora, va trebui să ne oprim aici 
o vreme pentru a ne pregăti de 
urcuș. Cei din activul pionieresc 
au găsit însă in acest răstimp un 
lucru și mai de preț de făcut; în- 
tr-o consfătuire scurtă, au hotărit 
sprijinirea la urcuș a membrilor 
mai slabi ai expediției.

Pornim înșiruiti unul cîte unul 
pe o cărare cotită. După vreo trei 
sferturi de ceas, brazii ne încon
joară de peste tot cu un întuneric 
răcoros. „Elevii sanitari" au a:ras 
atenția tuturor că orice cuvint în 
timpul urcușului consumă ener
gie. Cîtă vreme să fi urcat ? Nici 
două ceasuri și, deasupra noastră, 
își descoperă fruntea crestele vP 
nete ale Ceahlăului. O zare larga 
de lumină roșietică ne întîmpină 
veselă arătîndu-ne soarele gata, 
gata să apună. Poposim la ca
bana „7 Noiembrie", unde ne o- 
dihnim pînă dimineața, iar aproa
pe de prînz micii „cercetători" 
sînt cei mai înal(i oameni din 
Moldova I începe una din cele 
mai interesante zile ale expediției. 
Masivul Ceahlăului e cercetat de 
pionieri prin prisma diferitelor 
„specialități".

Cum s-au născut formele aces
tea ascuțite și ciudate ale creste
lor ? „Geologii" observă că ele 
nu-s altceva decît niște șisturi 
peste care vremea a depus calca
rul alb și friabil favorizînd apa
riția fenomenelor carstice. Dato
rită constituției geologice, Cea
hlăul are și o hai'nă vegetală mul
tiformă. La poale, de la locul de 
unde urcasem cu o zi în urmă, 
se întinde pină mai sus, zona 
făgetului. Apoi îi urmează mo
liftul umbros, pînă la Durău. De 
aici, moliftul se rărește, luîndu-1 
locul jnepenii și ienuperii pitici.

care demonstrează micilor 
cetători" procesul de adaptare a 
plantei la condițiile mediului. Ul
tima zonă, a vîrfurilor alpine, e 
un covor de mușchi cenușiu, îm
pestrițat cu ierburi și flori de 
stîncă. Pionierii no.ează aceste 
observații în jurnalele lor de ex
pediție.

Încă de dimineață mai toți „spe
cialiștii" au găsit aici de lucru. La 
cabana Durău „folcloriștii" ascultă 
povestirile a patru ciobani urca(i 
aici cu treburi pentru a doua zi la 
„Sărbătoarea munților". Stau așe
zați la umbra de molift, împreșu- 
rați de pretutindeni de stînci cu 
forme ciudate, cărora poporul le-a 
dat numiri legendare. Iată, în za
re, trupul încremenit al cio- 
baniței „Dochic" și „Piatra 
cu bani" în scorbura căreia 
pe timpul cnejilor, boierii și-au 
ascuns averile, de teama duș
manilor. Privirile copiilor se 
opresc pe o uriașă cocoașe de 
piatră care stă înfiptă în spinarea 
Ceahlăului, numită, după limba 
teutonilor, „Panaghia", adică 
„Pion". Jos, în valea adîncită ca 
un jgheab, într-o grozavă bătălie 
cu ungurii, s-a retras cu oștenii 
săi Dragoș Vodă. Oamenii au nu
mit valea „Jgheabul lui Vodă".

In această vreme, la poalele 
unei stînci, „naturaliștii" trăiesc 
poate, clipa cea mai emoționantă 
din tot timpul expediției. Cine 
urcă sus, în vîrful retezat al 
stîncii să culeagă rara și minu
nata „Leonlopodium alpinum", 
măiastră floare a înălțimilor ? 
Profesorul Mihăilescu Artur o a- 
rată cum tremură pe umerii stîn
cii, învăluită în argintul soarelui. 
...Urcați, „naturaliștilor" dragi I 
Fiți îndrăzneți ca și această 
floare a înălțimilor, care împodo
bește cu frumusețea ei stîncile 
uscate și goale 1 Ea nu se teme 
să crească aici, departe, sus, pen
tru că dintre toate florile plian
tului ea iubeș'e cel mai mult 
soarele și lumina. Același soare 
și aceeași lumină pe care o iubiți 
și voi I

In prima duminică după sosirea 
în Capitală, cei aproape 100 de 
„cercetători41 de pe valea Bistri
ței, se aflau la „marea serbare a 
tinerilor turiști" de la Palatul 
Pionierilor. In această dimineață 
ei s-au întîlnit cu membrii celor
lalte expediții pionierești care au 
cutreierat valea Oltului și Munții 
Apuseni. „Oamenii de știință" au 
făcut un larg schimb de păreri 
și impresii, și-au comunicat ob
servațiile. au ajuns la concîuz’i 
comune. Metoda intuitivă în pro
cesul de învătămînt și-a dovedit 
încă odată eficacitatea. Peste cîte- 
va zile, cînd porțile școlilor se vor 
deschide din nou, membrii expe
dițiilor nu vor mai urmări pe hărți 
frumusețile patriei ca pe niște 
semne și linii abstracte. Dincolo 
de legendele cartografice se vor 
profila contururile aievea ale a- 
tîtor coifuri de tară „cercetate" cu 
ochi avizi de cunoștințe.

V. BARAN

Un om și-a trădat idealul

Numărul tinerilor 
ziaști care s-au adunat 
Uricani, între munți, pe ma
lul Jiului, să ajute la ridica
rea unui oraș cu desăvîrșire 
nou, a sporit în aceste zile 
cu 100.

100 de brigadieri de pe 
șantierele din București și 
în special de la șantierul 
„Casa Scînteii", au plecat în 
seara zilei de 28 august la 
Uricani.

Au venit în 
Gara de Nord,
ce de brigadieri. Cînd au pă
răsit șantierul „Casa Scîn- 
teii“ au strigat din coloană :

— La revedere, București!
Era printre ei și Sultan 

Petru, cel mai bun brigadier 
de pe șantierul „Casa Scîn
teii*. El a plecat la Uricani
împreună cu toată brigada. 
„Dacă s-au terminat aici lu
crările, mergem în altă par
te. Asta-i rostul nostru : să 
construim !“ — și-au spus ei. 
Și brigada |ui llinca Radu 
a plecat întreagă la Uricani. 
„Brigada trebuie să rămînă 
brigadă 1"

Pe peron brigadierii 
primit flori de la pionieri. Le 
meritau.

Au primit și urări de bine 
de ia mulțimea de tineri care 
a venit să-i petreacă.

Apoi, trenul s-a urnit în
cet, și toate semafoarele a- 
veau să le indice cale liberă

brigadierilor spre Valea Jiu
lui, spre proaspăta și atît de 
tinereasca așezare a Uricani- 
lor, acolo unde vor adăuga 
succeselor și amintirilor lor 
de brigadieri și pe aceea de 
a fi contribuit la desăvârși
rea unui nou oraș al patriei.

Foto: E. CSIKOS

Tovarășul O. Grotewohl
în vizită la uzinele

„Ernst Thălmann“

In fotografie: tov. Otto Grotewohl vorbind tn fața muncitorilor

ORAȘUL STALIN (Prin tele
fon de la trimisul nostru).

O după amiază superbă de 
sfîrșit de vară, cum numai 
regiuni de munte poți să îfțtîb 
nești, învăluia în tihnă orașul de 
sub Tîmpa. Fumul greu al 
lor coșuri urcă leneș spre 
mile sinilii.

Pe șoseaua ce trece spre

in

Inalte- 
tnălti-

uzine-

le de tractoare apare acum un 
convoi de mașini. Automobilele 
intră în curtea uzinelor ,.Ernst 
Thălmann", dominată de o tri
bună invesmîntată în roșu. Din- 
tr-un „ZIM‘* coboară un bărbat 
înalt, într-un costum ușor de 
vară, cărunt, cu ochelari. In cîte
va clipe vestea se răspîndește 
fulgerător: Tovarășul Otto Gro- 
tewohl, președintele Consiliului pe 
Miniștri al R.D. Germane este 
oaspetele uzinei. El va participa 
la mitingul de protest al munci
torilor față de samavolnica sen
tință a Tribunalului de la Karls
ruhe. Unii grăbesc să se spele, 
să-și schimbe hainele.

Tovarășul Gratewohl tocmai a 
intrat în uzină și vizitează sec
țiile. In urma sa o armată de 
fotoreporteri și ziariști înregis
trează tntîlnirea eminentului om 
de stat german cu muncitorii.

Interpretul începe să traducă 
întrebările tovarășului Grotewohl 
despre condițiile de muncă și 
pre procesul de producție, 
nu-i nevoie. Maistrul Schutz 
win vorbește perfect linwa
mană. El arată pe loc înaltului 
oaspete progresele tehnicii reali
zate de uzină. Mecanizarea a pă
truns adînc în viața uzinei de 
tractoare.

Tovarășul Grotewohl se bucură, 
Fața i se luminează mereu de un 
zlmbet. ,Ați făcut lucruri mari 
în numai cîțiva ani. Da, da, 
automatizarea — iată cheia suc
ceselor. Prin automatizare 
dică salariile'*.

Schutz Erwin, Romanov 
tărie șl alți muncitori din
arată că mai sînt greutăți tn pro
cesul de producție, dar încet, în
cet, sînt învinse pe rînd. Tova
rășul Grotewohl ti bate pe umeri 
și îi cucerește cu surîsul său t 
„încet dar sigur. Știți doar pro
verbul: Nici Roma nu a fost clă
dită tntr-o singură zF*. Tovarășul 
Grotewohl cercetează cu atenție 
fiecare mașină, se întreține 
oamenii, discută direct, fără 
zerve, li întreabă de ctștiguri.

In drum se oprește tn fața

tetul de redacjie al gazetei de pe
rete a afișat aci un articol sem
nat de un redactor al. ziarului 
,^leues Deutschland1 publicat in 
„Sclnteia".

In curtea uzinei oaspetele se 
oprește in mijlocul unui grup de 
tineri care-l salută călduros. Dii 
nou un popas, spre disperarea o- 
peratorilor de cinematograf, care, 
n-au prevăzut acest punct in 
program.

Tovarășul Grotewohl tși la ră
mas bun de ia tinerii noștri. ,,Dar 
aveți o uzină numai din tineri",• 
exclamă dinsul. I se aduce a- 
tiinci la cunoștință că din uzină 
au plecat numeroși tineri In 
munci de răspundere. In total a- 
proape 2000 de oameni din aceas
tă întreprindere au fost trimiși, 
tn diferite funcții importante. To-, 
varășul Otto Grotewohl și Paul', 
Wendel, secretar af Partidului- 
Socialist Unit din Germania se 
urcă la tribună tn aplauzele par
ticipanților la miting. Constan-, 
tin Frățoiu, muncitor la secții :, 
forje, Arthur Gașper, Revei.-a] 
Danciu și alți muncitori se apro-: 
pie pe rînd de microfon. Cuvtn- 
tul lor este un protest energic 
împotriva sentinței samavolnice a : 
tribunalului de la Karlsruhe. A 
interzice printr-o hotărtre judecă
torească activitatea Partidului 
Comunist din Germania este ca și 
cum ai încerca să dobori un. 
uriaș trăgindu-l de poalele hainei 

Apoi i se dă cuvtntul tovarășu- 
Iul Otto Grotewohl. .. „

Mult timp, tn mintea mulțimii ‘ 
de oameni adunate tn fața uzine- ■ 
lor de tractoare „Ernst Thăl. 
mann" răsună cuvintele iubitului ■ 
oaspete: „Vă mulțumesc că ați' 
dat acestui important centru mr . 
dustrial numele lui Ernst Th it- J 
mann. Vă felicităm că dintr-o ‘ 
uzină de avioane ați făcut o u- 
zină de unelte agricole. Avioane. ■ 
le aduc moarte, tractoarele aduc 
pline".

Cu mult interes au fost ascuP ; 
tate îndemnurile adresate de tei- i 
varășul Otto Grotewohl oamenilor 
muncii de naționalitate germană, \ 
de a munci neobosit, cot la cot 
cu întregul popor romtn.

M. ZONIS

să găsească un tren care să ple- < 
ce spre București cu cîteva ore $ 
mai tîrziu pentru ca la diurnă > 
să poată adăuga 6 zi mai mult. <■ 

S-a schimbat Andrei și odată $ 
cu el și camera lui. Hărțile și z 
hîrtia de calc au fost aruncate < 
pe dulap. Biblioteca a rămas la \ 
edițiile anului 1953; de la un ) 
timp au început să se tmpu- < 
țineze și astea. Nu se mai în- x 
trece cu nimeni pentru 
citește mai mult șl cele 
noț cărți. Bursa îi ajungea 
deauna și pentru cărțile 
care apăreau, salariul nu 
ajunge. Vînzătorul de la libră
rie l-a uitat pe Andrei, găsin- 
du-și probabil vizitator mai fi
deli. Adesea, în cameră, prin 
fumul gros de țigară zărești pa
tru capete aplecate deasupra 
cărților de ioc. Printre ei este 
și Andrei tn tovărășia nelipsitei 
sticle cu vin. Bea. joacă, fu
mează. pierde sau cîștigă, se 
culcă tîrziu, se scoală devreme, 
merge l.a birou, pleacă pe teren 
în căutarea pietrelor, se întoar
ce, își face socoteala la ciștig. 
tși dă seama că a ,recuperat*' 
ce pierduse sau risipise și totul 
începe să se repete ca și răspun
sul la întrebarea „ce faci ?". 
Are doar 22 de ani, e oufernic. 
sănătos, inteligent și rezistă. 
Pină cînd. nu se știe.

S-a întrebat cineva ce se pe
trece după paravanul fumului 
de țigară tn camera lui Andrei? 
Nul $i de ce s-ar întreba, din 
moment ce inginerului geolog 
Andrei P., nu i se poate reproșa 
nimic în privința muncii? Toți 
sînt mulțumiți de el ca de o 
mașină care a ajuns la o mare 
perfecționare, merge automat 
pentru un număr mare de ope
rațiuni, lucrează, produce, pen
tru că încă are un bagaj bogat

LUCREȚIA LUSTIG 
(Continuare tn pag. 3-a)

X — Ce faci Andrei, cum o duci 
>> cu viața, cu munca ? Este inva- 
7 riabilă această întrebare pe care 
x i-o pun de cîte ori îl întîlnesc 
>S pe tînărul. meu vecin, prieten 
7 din copilărie. Mă uit la el, e 
x neschimbat: aceeași impunătoa
re re înălțime, același cap frumos, 
7 cu părul negru ondulat și piep- 
x tănat cu grijă. Mereu același.

Poate mai* bronzat decît îl vă- 
7 zusem cu cîteva zile înainte și 
x cu pantalonul ceva mai strimt 
q la manșetă. Și aștept răspun- 
7 sul, deși știu sigur că va fi a- 
x celași ca ieri, ca acum o săptă- 
X mină, o lună.
7 — Ce să fac? Am cî ști gat
x luna asta 1000 de lei peste sa- 
g lariu și cu ce am mai scos din 
7 diurnă a ieșit o sumă frumoasă.
x Sau:
a — Luna trecută mi-a ieșit mai 
7 puțin 4—500. Am eu însă grijă 
$ să recuperez restul la leafa vii- 
7 toare. 
:< - # ?
>) — Și ? Mă duc la restaurant,
7 ce dracu ? Am 22 de ani, ce-ai 
x vea să fac ?

Ascult răspunsul și plec dez- 
7 armată că n-am putut să-l fac 
7 să înțeleagă nici de data aceas- 
>< ta că acel, „șt ?** nu se referea 
7 la ce face cu banii cîștigați și 
7 mai ales la faptul că are numai 

22 de ani. e inginer geolog de 
>) aproape un an $i
7 timp face aceleași
a riind de la o lună
>S datele aritmetice, 
7 Am mal întîlnit 
x ta întrebarea „ce faci*' răspund
X „cîștig" și la „cum o duci ?“ —
7 „am buni'* sau
x dar în fața lor

acea stingere de inimă 
7 care o simt ori de cîte ori 
x răspunsul lui Andrei pe 

știu sigur că nici lăcomia
7 bani, nici ambiția pentru 
7 nu l-au minat să-și aleagă 
k seria de inginer geolog. Și to-

zete' de Pereie „Otelarul". Corni-

tot de atîta 
socoteli va- 
la alta doar

oameni care

„n-am bani'* 
nu simțeam 

pe 
aud 
care 

de 
titlu 
me-

tuși, azi inginer 
deasupra tuturor 
sale de viață stau cei 1000 
de lei cîștigați peste salariu. 
Treptat, treptat, viața per
sonală. munca, totul a devenit 
subordonat acestei sume pe 
care o cîștigă lunar și pe care 
de altfel n-o datorează nimă
nui, și o risipește.

Au fost momente cînd, stră- 
duindu-mă să dezleg marele 
semn de întrebare așezat în 
fața lui Andrei, a vieții lui, 
m-am învinuit singură de nai
vitate și lipsă de înțelegere a 
oamenilor, obișnuiți cu oroble- 
me mari și. mărunte, m-am acu
zat de demagogie și am înce
put să cred că judec oamenii 
numai după declarațiile lor d? 
dragoste față de meserie față 
de un ideal. Dar nu. precis, nu 
acesta este motivul pentru care 
nu-l înțeleg astăzi pe Andrei, 
pentru care mă încăpățînez să-l 
întreb de cîte on îl văd: „ce 
faci ?'*.

Poate dacă n-aș fi fost mar
toră la fiecare pas hotăritor pe 
care Andrei l-a făcut în cei 22 
de ani de viață, aș fi mai puțin 
consecventă in încăpă(înarea 
mea.

Ani de zile nimănui nu l-ar 
fi trecut prin cap că băiatul pe 
care cu greu îl urneai din casă, 
cu greu îl convingeai să Pără
sească cărțile, își va alege o 
meserie care contrazice întru 
totul temperamentul lui de om 
așezat, greoi chiar, care are clip 
pentru toate dat căruia in mod 
precis nu-l poți prezice că va 
ajunge geolog.

Andrei nu s-a făcut nici ci

geolog fiind, 
problemelor

numai, a 
și profeso- 
prietenilor 
îndemnau

viator, nici marinar, nici ofițer, 
nici doctor, oricît a susținut ta
tăl său, care se ambiționase 
să-și vadă băiatul măcar me
dic.

Andrei, la 16 ani 
spus „nu'* și tatălui 
rilor, și rudelor, și 
tuturor celor care-l
să se facă doctor sau inginer 
constructor, Incerclnd să-l con
vingă că e născut pentru aceste 
meserii bănoase și onorabile. A 
spus nu. s-a închis în camera 
lut, și-a pregătit examenul de 
admitere, s-a înscris la Facul
tatea de geologie și a început 
anii de studenție.

Știu că pentru unii viața de 
studenție a lui Andrei era plată, 
neinteresantă, plictisitor de in
variabilă. Nici un examen fără 
calificativul foarte bine în cei 
4 ani de facultate, nici un an 
fără bursă de merit sau bursă 
republicană, nici un insucces. 
P'ecările de unul singur echipat 
de excursie, înarmat cu instru
mente de scormonit pămîntul 
după „pietre prețioase'1 cărțile 
pe care în fiecare lună vînzăto- 
rul de la librărie i le păstra, erau 
socotite ciudățeniile unui om 
pentru care nu exista nimic pe 
lume decît cărți, pietre și hărți, 
care n-are viață oersonală e 
corect, cît se poate de corect, 
n-a greșit și nu greșește cu ni
mic. Așa l-au judecat pe Andrei 
acei - * - 4 *'"'*•”*
du-l ___ _
lui. Alții, ouțmt ce-i drept, ou 
trecut peste pragul acestei ca
mere, l-au cunoscut bucuriile și 
dezamăgirile, emoțiile fiecărui 
examen, încrederea șl îndoielile

care l-au cunoscut privin- 
doar P'nG la ușa camerei

tn propria-i persoană, l-au vă
zut trist și vesel, citind și dan- 
sind. Și, după examenul de 
stat, s-au întrebat îngrijorați: 
ce va face Andrei mai departe ?

★
Intr-adevăr Andrei se afla în 

mare încurcătură. Unde să-și 
aleagă locul de muncă ? I s-a 
pus in față o listă să-și aleagă 
singur unde va lucra. Avea a- 
cest d'ept ca unul care a ter
minat cu rezultatele cele mai 
bune facultatea. Profesorii îl 
chemau la Comitetul geologic. 
Direau ca Andrei, căruia ti 
preziseseră un viitor de mare 
cercetător să nu ramină la mij
loc de drum, la cunoștințele 
primite tn facultate, să-l aibă 
lingă ei sub supravegherea lor. 
Asta au vrut profesorii.

Lui Andrei li suri dea Comi
tetul geologic, perspectiva de 
a lucra alături de geologi 
tncercați, foști profesori, de 
a ajunge cercetător și de a 
se pregăti să-și dea as
pirantura. Greutățile nu-l spe
riau pe Andrei, dar alături pe 
aceeași listă mai figura un post 
oe care putea să și-l aleagă. Un 
post nu direct in specialitatea 
lui. apropiat doar, dar cu 
multe posibilități 
de la început bani mulți.

Era 
mulți de la început, . .
fără ani grei de ucenicte prac
tică și științifică. Va rezista An
drei ? Mă îndoiam. Știam că 
profesorii i-au dat lui Andre' 
fără zgircenie cunoștințe, dar 
mai știam că pentru viața cu 
multiplele ei probleme l-au pre
gătit prea puțin, iar deviza u-

mai
de a cîștigă

o ispită ? Era: bani 
ctștilfali

nora dintre colegii lui: „Ori
ce, oricum, dar să iasă bani'*, 
care căpătase o largă circulație 
printre unii studenți a găsit la 
Andrei un teren slab. Și n-a re
zistat.

S-a schimbat. El și încă cîți- 
va colegi, au plecat în viață cu 
diploma de specialiști dar fără o 
armă puternică, tăria de a re
zista în fața a ceea ce este mi
nor, meschin și care te poate co
pleși, te poate transforma în 
sclav, fermitatea de a urmări 
idealul căruia te-ai consacrat.

Așa a plecat și Andrei. Pro
fesorii mai credeau însă tn el; 
credeau în cei 21 de ani ai lui, 
în trăinicia marii lui pasiuni 
pentru meserie, și n-au disperat. 
L-au lăsat să-și înceapă munca 
de inginer geolog (la o între
prindere de construcții) cu con
vingerea că tînărului ieșit din fa
cultate cu o pregătire teoretică 
excelentă ii vor fi de folos 
anii de practică, ani care vor fi 
începutul uceniciei lui științi
fice. Erau convinși în cele 
urmă că tocmai pentru asta 
ales Andrei munca aceea, 
așteptat să-l vadă venind 
le arate lucrările pe care 
face, să le ceară un sfat, să le 
solicite ajutorul în învingerea 
unor greutăți inevitabile înce
putului — să vină la ei așa 
cum venea în vremea studenției, 
cînd începuse tn cadrul cercului 
științific să cunoască alfabetul 
cercetătorului științific.

A trecut mai bine de un an 
însă, șî Andrei n-a venit. Pro
fesorii îl așteaptă și nu știu că 
In acest timp el tși socotește 
banii, frămlntlndu-și capul cum

cine 
mai 
tot- 
noi 
mai
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ȘTIINȚA PENTRU TOȚI
Răspundem la întrebările cititorilor

Mulți dintre cititorii noștri 
care se adresează redacției cu 
diverse întrebări ne-au rugat 
să publicăm rubrica noastră 
de „Știință și Tehnică" cite- 
va articole tn care să ară
tăm pe înțelesul maselor largi

de tineri ce este „memoria", 
„atenția", „voința", „senti
mentele".

Răspunzlnd dorinței acestor 
tovarăși publicăm mai jos, du
pă articolul „Despre memorie", 
un material despre „atenție".

Știți ce este „atenția44?
de conf. univ. Paul Popescu-Neveanu

candidat în științe
Ne-am obișnuit ca deseori să ni se spună: „FIȚI ATENȚI". 

Deseori noi înșine căutăm să ne explicăm vre una din gre
șelile făcute de noi, prin lipsa de atenție. însemnătatea aten
ției este cunoscută de oameni din cele mai vechi timpuri.

CE ESTE INSA ATENȚIA ? Iată o întrebare la care vom 
răspunde în articolul de față. Să începem însă cu o veche 
poveste orientală. Un maharajah voia să-și aleagă un mi
nistru. El a hotărît ca să-l numească pe acela care va merge 
pe muchea unui zid cu un vas mare, plin cu lapte și nu va 
vărsa nici o picătură. Mulți au încercat să facă lucrul acesta. 
Ei erau însă chemați prin strigăte, se întorceau și... mai toți 
vărsau conținutul vasului.

— Ăștia nu sînt buni pentru treburi serioase — declara ma- 
harajahul.

S-a ivit Insă un nou concurent. Pe acesta nici strigătele, nici 
vicleniile nu-1 distrăgeau de la vasul pe care îl purta cu multă
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grijă în mînă. Au început să tragă și cu tunurile; el continua să 
meargă fără a-și desprinde privirile de la vas.

îndeplinind cu succes condițiile a fost întrebat: tu ai auzit 
cum te chemau ? Ai văzut cum încercau să te sperie ? Nu te-au 
impresionat bubuiturile tunului? — Nu, răspunse acesta. Sin
gura mea grijă era ca să nu vărs laptele. Intr-adevăr noul con
curent a reușit pentrucă a putut să se distragă de la toți ceilalți 
factori care l-ar fi împiedicat să ducă acțiunea la bun sfîrșit.

Această orientare și concentrare a activității psihice asupra a- 
numitor acțiuni se numește in psihologie, ATENȚIE. Prin ce se 
poate explica faptul că concentrindu-ne atenția asupra unui 
moment ai realității noi ne distragem într-o măsură mai mare 
sau mai mică de la ceilalți agenți ai mediului înconjurător ?

Pentru a răspunde Ia această problemă trebuie să recurgem 
la învățătura lui Pavlov.

De obicei atenția se manifestă ta afară printr-o modificare a 
poziției, în expresia feței etc. Se produce un fel de dispoziție a 
organismului către perceperea acelui obiect, care este în centrul 
atenției. Această organizare a activității organismului totdeauna 
se bazează pe activitatea diferențiată a diverselor instanțe ale 
scoarței cerebrale. Anumite porțiuni ale scoarței slnt cuprinse de 
excitație; in altele se dezvoltă inhibiția, LA BAZA ATENȚIEI 
ESTE, după Pavlov, ZONA DE EXCITABILITATE OPTI
MALA CU AJUTORUL CAREIA PERCEPEM ANUMITE LU
CRURI CU MULTĂ CLARITATE ȘI INTENSITATE. IN TIMP 
CE CELELALTE ASPECTE ALE LUMII ÎNCONJURĂTOARE 
SINT REFLECTATE INTR-UN MOD MAI SUMAR, IAR 
UNEORI DE LOC.

Iată pentru ce, dacă în timpul lecției atenția îți este atrasă 
de altceva, citești, vorbești sau chiar nu mai te gîndești la alt
ceva și prin urmare atenția este orientată în altă direcție, nu 
poți să sezisezi într-un mod clar cunoștințele care se expun din 
cauză că focarul atenției nu este orientat asupra lor. Prin lipsa
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de atenție se explică uneori și greutățile în memorarea mate
rialului. Astfel, noi putem să citim același lucru de mai multe 
ori, fără însă ca să-l reținem. Este suficient numai ca să ne con
centrăm puțin atenția și memorarea se desfășoară ușor și re
pede.

Cunoscutul pedagog rus Ușinschi spunea: „atenția este toc
mai acea ușă prin care trece tot ceea ce poate să pătrundă in 
conștiința omului din lumea externă". Atenția este de aceea con
diția indispensabilă a oricărei învățături

Vorbind despre capacitatea omului de a învăța ceva trebuie 
întotdeauna să se țină seama în primul rînd de intensitatea și 
stabilitatea atenției acestuia. Orice activitate omenească presu
pune o anumită formă de atenție. Nici un act de muncă înce- 
pind de la cele mai elementare și pînă la cele mai complexe 
forme de activitate creatoare, nu este posibil fără atenție.

Pentru a înțelege însă atenția și posibilitățile ei de dezvoltare 
trebuie să-i CUNOAȘTEM ÎNSUȘIRILE ȘI PARTICULARITĂ
ȚILE. Uneori atenția nu solicită nici un fel de efort din. partea 
noastră. Ea apare ca de Ia sine. Toate lucrurile noi, neobișnuite, 
ne atrag atenția în mod involuntar, fără eforturi din partea 
noastră. In timpul lecției un sunet pe stradă ne atrage atenția 
î-n afară. Citind un text ești atras în mod involuntar de pasa- 
giile scrise cursiv sau subliniat. Nu sînt neoesare eforturi din 
partea noastră și atunci cînd avem de a face cu un lucru foarte 
interesant pentru noi. Dacă vizionăm de exemplu un film reușit 
sau citim o carte interesantă, noi nu depunem eforturi speciale 
pentru a fi atenți. Filmul sau cartea prin ele înșile pun stăpî- 
nire pe atenția noastră. In toate aceste cazuri, noi avem de a 
face eu atenție involuntară care apare fără intenția noastră.

Atenția voluntară sau Intenționată este specifică pentru om. 
în cazul atenției voluntare noi ne fixăm un scop conștient de 
a ne orienta atenția către ceva și în acest sens depunem anumite 
eforturi. Noi putem să ne fixăm scopul de a asculta în mod a-
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tent explicațiile profesorului ți vom depune eforturi pentru a nu 
ne distrage, pentru a nu pierde firul expunerii, O anumită în- 
cordare a atenției voluntare este necesară și atunci cțnd trebuie 
să studiem*într-un mediu zgomotos. Educația atenției ^voluntare 
are o mare însemnătate. Tn viață nu putem să ne bazăm numai 
pe atenția involuntară. In orice împrejurare putem întîlni lu
cruri interesante sau neinteresante pentru noi'. Apar și astfej 
de momente care prin ele înșile, nu prezintă interes, nu pot sa 
atragă atenția și totuși este necesar și important ca noi să pu
tem fi atenți, să ne concentrăm asupra lor.

Nu este posibilă nici o activitate continuă și perceptivă fără 
o anumită organizare voluntară a atenției.

Să analizăm însușirile atenției.
înainte de toate atenția trebuie să fie CONCENTRATA, 

adică să poată să se fixeze asupra unui anumit obiect sau acti
vități și să se distragă într-o măsură mai mare sau mai mică 
de la ceilalți agenti ai mediului înconjurător. Dacă atenția noas
tră este la discreția tuturor schimbărilor din mediul înconju
rător, nici un fel de activitate continuă nu este posibilă. Noi nu 
am putea de exemplu să activăm într-o cameră zgomotoasă, să 
mînuim un strung etc. Tendința spre distragerea atenției 
poate să constituie o cauză foarte serioasă pentru scăderea pro
ductivității muncii chiar la oameni deosebit de capabili.

Cel mai bun mijloc de educare a concentrării atenției este, să 
ne străduim să îndeplinim anumite activități în orice condiții, 
chiar nefavorabile, cu zgomote, ș.a.m.d Desigur nu trebuie sa 
cazi nici în extrema contrarie. Concentrarea exagerată a atenției 
asupra unui anumit obiect, deprinderea de a-ți concentra aten
ția în așa fel încît să te rupi complect de ceilalți factori ai me
diului, poate să ducă la aceea că omul încetează complet să 
mai observe lucrurile care se petrec In jur, ceea ce desigur poate 
duce la consecințe neplăcute.

In genere sînt două feluri de distragere a atenției. Intr-un
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Explicații simple ia fenomene
io Vom încerca tn rtndurile 
g ce urmează să împărtășim 
£ cititorilor ctteva din explica- 
g țiile pe care știința modernă 
g le dă asupra unor fenomene 
£ naturale.
jo Desigur că aceste explica- 
g ții se adresează în primul 
£ rînd acelora care, In lipsa 
» unui anumit bagaj de cunoș- 
£ tințe științifice mai dau cre- 
£ zare interpretărilor supersti- 
g (loose. mistice cu privire la 
g aceste fenomene naturale.
£ Totuși, și cei care cunosc 
g explicafia științifică a a- 
g cestor fenomene vor putea 
£ găsi o serie de precizări ba
ră zate pe cele mai recente 
1° descoperiri.

Din cele mai vechi timpuri pro
blema cauzelor trăsnetului a fră- 
mintat mult gîndurile oamenilor.

Omul primitiv avea față de 
trăsnet o teamă superstițioasă, 
iar popoarele antichității au pus 
trăsnetul în mina zeităților lor 
supreme. Zeus și Jupiter erau re- 
prezentați ținînd un mănunchi 
de fulgere. Trăsnetul, era socotit 
ca o manifestare a furiei, a su
părării divinității; cel care se fă
cea vinovat de vreun mare păcat 
„risca" să fie trăsnit- Intr-adevăr 
trăsnetul este unul din cele mai 
spectaculoase și impresionante fe
nomene naturale: lumina, zgomo
tul și mai ales distrugerile de 
care este capabil fac ca el să fie 
temut de multi și astăzi, iar lipsa 
de explicații suficiente asupra 
naturii sale să ducă pe neștiutori 
la interpretări superstițioase sau 
fanteziste. încă cu mulți ani în 
urmă trăsnetul a fost studiat în 
mod amănunțit de către oamenii 
de știință, astfel încît astăzi na
tura și mecanismul său stat bine 
cunoscute.

Se cunoaște și faptul că în per
manență opt miimi din suprafața 
pămîntului sînt acoperite de fur
tuni și că într-o secundă se pro
duc pe glob în medie 100 de trăs
nete. După cum vedeți, de multă 
vreme, trăsnetul a devenit un 
fenomen bine cunoscut, cer
cetat și explicat. Și mai mult de
cît atît: pe zi ce trece se dez
voltă posibilitățile de a fi stăipî- 
nit de om. Deocamdată protecția 
împotriva trăsnetului este bine 
studiată și asigurată prin para
trăsnete, iar trăsnetele produse în

„miraculoase"
laborator, cu toate că au pînă 
acum numai cîteva zeci de metri 
lungime, seamănă perfect cu fra
ții lor mai mari.

Să cercetăm puțin mecanismul 
de producere al descărcărilor elec
trice. Energia considerabilă nece
sară pentru producerea trăsnetu-. 
lui se acumulează în norii de fur
tună în modul următor:

Picăturile de apă și cristalele de 
gheață microscopice care formea
ză norii atrag atomii electrizați 
negativ din atmosferă. Aceste 
picături și cristale fiind mai grele 
decît aerul, coboară transportînd 
cu ele spre baza norului sarci
nile electrice negative și lăsînd 
aerul electrizat pozitiv în partea 
de sus a norului.

Atunci cînd acumularea de sar
cini devine suficient de mare, se 
produce descărcarea care le ne
utralizează, restabilind echilibrul.

In timpul iernii nu se produc 
descărcări electrice, deoarece din 
cauza temperaturii scăzute a so
lului n-u există condițiile pentru 
formarea norilor de furtună. în
cărcările electrice care se acumu
lează totuși tn nori sînt prea re
duse pentru a putea da naștere 
la descărcări vizibile.

Trăsnetul începe cu cîteva „pre- 
descărcări" ce pornesc de la baza 
norului spre pămînt, ramificîndu- 
se. Acestea, electrizînd aerul de 
pe traseul lor, creează o „conduc
tă" de aer electrizat, pe care
descărcarea principală pornește 
imediat înapoi, de la pămînt 
spre nor de data aceasta
Diametrul „conductei" variază
de la cîțiva milimetri la cîți- 
va centimetri și a fost măsu
rată pe cale fotografică, precum 
și prin observarea perforațiilor fă
cute de trăsnet.

Traectoriile și efectele foarte 
capricioase și bizare ale trăsne
telor se explică prin faptul că 
descărcarea se produce pe dru
mul unde întîmpină condițiile 
cele mai favorabile. Condițiile 
sînt extrem de diferite și de 
schimbătoare fiind în funcție de 
umiditatea solului, de forma și 
de natura obiectelor, de umidita
tea aerului etc. Astfel se întîmplă

VACI... RADIOACTIVE
în urmă cu cîtva timp, o 

mare fabrică de material foto
grafic din S.U.A. a început să 
primească nenumărate recla- 
mații privind pelicula pe care 
o livra clienților săi și care 
era voalată (impresionată) și 
deci de neîntrebuințat.

în zadar au fost revizuite 
toate procesele tehnologice, 
toate secțiile, toate mașinile 
fabricii, pelicula continua să 
iasă voalată din procesul de 
fabricație.

După cercetări ce au rivali
zat cu cele descrise în fascico
lele lui Sherlock Holmes, cauza

Vagon cu 40 de roți
V-ați întrebat probabil adeseori 

cum se pot transporta pe calea 
ferată piesele turbinelor și alter- 
natoarelor uriașe pentru hidrocen
trale, ce cîntăresc multe sute de 

a fost în sfîrșit descoperită 
Tehnicienii au descoperit că 
gelatina folosită la fabricarea 
emulsiei sensibile avea o u- 
șoară radioactivitate. Conti- 
nuind cercetările, s-a aflat că 
gelatina era fabricată din oa
sele unor vaci care păscuseră 
în regiuni în care vîntul adu
cea pulberi provenind de la o 
uzină atomică. Vacile pășteau 
astfel iarbă ce conținea o can
titate mică de fosfor radioac
tiv ce se fixa pe oasele lor și 
care astfel a reușit să aducă 
în pragul falimentului fabrica 
respectivă.

tone cînd se știe că un vagon 
obișnuit de cale ferată nu încarcă 
mai mult de 50 de. tone î

Pe lungimea pe care o ocupă 
un vagon obișnuit șinele nu re

caz este vorba de slăbiciuni ale concentrării care nu poate să se 
fixeze asupra unui obiect și joacă de la unul la altul, ceea ce 
duce la un contact neorganizat și superficial cu realitatea.

In alte cazuri, este vorba de o concentrare exagerată a aten
ției asupra unui anumit domeniu strict și la totala neglijare a 
celorlalte aspecte ale realității. Aici de fapt este vorba după cum 
se vede, de un fenomen invers, de o concentrare exagerată. In 
acest sens se vorbește despre caracterul distrat al unor savanți 
sau gînditori, care nu observă o serie întreagă de lucruri din 
jurul lor.

O altă calitate a ATENȚIEI ESTE STABILITATEA, ADICĂ 
CAPACITATEA DE A TE CONCENTRA PENTRU UN TIMP 
ÎNDELUNGAT. Atunci cînd ascultăm o lecție sau rezolvăm o 
problemă trebuie să ne concentrăm atenția într-un mod stabil, 
să nu se producă discontinuități grave în atenție, care să preju
dicieze înțelegerea sau rezolvarea problemei date. Stabilitatea 
atenției este condiționată în mare măsură de interesul pe care-1 
manifestăm față de obiectul sau activitatea respectivă. Dar nu nu
mai interesul ci și conștiința importanței activității respective fa
cilitează dezvoltarea stabilității și concentrării atenției. Tocmai 
pe baza conștiinței semnificației activității noastre, a sentimentu
lui de răspundere pentru ceea ce facem, noi depunem anumite 
eforturi pentru a ne menține atenția. Și desigur cu cît dispu
nem de o voință mai puternică cu atît putem să menținem aten
ția mai mult timp la un nivel ridicat.

Pentru a întări atenția este necesar ca să înveți să te con
centrezi în orice moment asupra oricărui obiect. Deosebit de im
portantă este și comutarea atenției, adică capacitatea de a schim
ba orientarea atenției de la o activitate la alta, cînd lucrul a- 
cesta este necesar.

O altă însușire a atenție! este DISTRIBUIREA el, adică 
capacitatea de a orienta atenția In același timp asupra mai mul-
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că oamenii rămîn în viață cînd 
trăsnetul cade Ia un metru di
stanță sau că sînt electrocutați la 
o distanță de zeci de metri din 
cauza conductibilității obiectelor 
din jur.

Curentul electric produs pe tra
seul unui trăsnet are valori foar
te mari, cuprinse între 1000 și 
220.000 de araperi. La o tensiune 
de ordinul unui miliard de volți 
este explicabil faptul că descăr
carea poate topi cu ușurință o- 
biecte metalice. Incendiul produs 
de trăsnet este mai greu de stins, 
deoarece el izbucnește pe tot tra
seul atins de descărcare, nu nu
mai la suprafața obiectului. Cre
dința superstițioasă din unele re
giuni că focul aprins de trăsnet 
nu poate fi stins decît cu lapte nu 
are bine înțeles nici un temei. Un 
stingător modern cu spumă va fi 
mai eficace decît cisterne întregi 
cu lapte.

Energia care intră în joc la 
producerea unui trăsnet este des
tul de mare, fiind cam de 10.000 
kw- oră. La prețul cu care plă
tim energia electrică în București, 
un trăsnet ar „costa" deci vreo 
6000 de lei.

Tunetul se produce din cauza 
creșterii bruște a presiunii aeru
lui încălzit pe traseul descărcă
rii. Zgomotul „rostogolit" al tu
netului se explică prin faptul că 
traseul descărcării electrice este 
destul de lung (descărcările pro
duse între nori pot atinge 15 
km.), iar sunetul, produs pe di
verse puncte ale traseului, nu so
sește în același timp la noi, pro- 
pagîndu-se doar cu 340 m./sec 
mult mai încet decît descărcarea. 
La caracterul special al tunetului 
mai contribuie și reflexia zgomo
tului pe diferite obstacole precum 
și reflexia repetată între pămînt 
și nor, care formează împreună o 
uriașă cameră de rezonanță. Ve
dem deci că aici nu e vorba 
de „carul lui Sf. Ilie" ale cărui 
roți nu ne mai sînt necesare pen
tru explicarea tunetului.

încărcăturile electrice sînt con
centrate de obiectele ascuțite. A- 
ceasta explică de ce trăsnetul 
„preferă" obiectele ridicate sau de 
formă ascuțită, cum ar fi arborii 
singuratici, turnurile. De aceea 
și paratrăsnetele sînt construite 
din vîrfuri metalice puse în legă
tură cu pămîntul.

Acțiunea de protecție a para
trăsnetului se produce prin atra
gerea sarcinilor electrice care sint 
fără întrerupere transportate la 
pămînt menținînd astfel perma
nent o valoare scăzută a cîmpu 
lui electric și deci a posibilității 
producerii trăsnetului.

Iată deci că omul nu numai 
că a găsit mijloacele care-1 pot 
feri de aceste „miraculoase" fe
nomene naturale, ci cunoscînd le
gile care le guvernează reușește 
să le reproducă și tn laborator 
dobîndind o stăpînire crescindă 
asupra lor.

V. NEDELCU

zistă la o asemenea sarcină, con
centrată.

Constructorii sovietici de va
goane au găsit soluția acestei 
probleme, construind un vagon 
ce se sprijină pe 40 de roți, re- 
partizînd astfel sarcina în mai 
multe porțiuni, pentru a nu de
păși solicitările admisibile.

După cum se vede în schemă, 
repartizarea sarcinii de pe plat
forma vagonului se face prin sis
temul de pîrghii pe care îl repre
zintă șasiul vagonului, construit 
din grinzi de oțel. Sarcina prin
cipală este transmisă la cele 2 
capete ale platformei, prin inter
mediul unor reazeme cu articula
ții sferice, la 2 grinzi, care la 
rîndul lor repartizează sarcinile 
ma; departe, pînă la cele 10 bo
ghiuri de tip obișnuit. Acest va
gon poate transporta 230 tone. 
Cu toate acestea sarcina ce re
vine unei osii nu depășește pe 
cea a unui vagon obișnuit, puttnd 
fi deci ușor suportată și de către 
cale.

Tractor 
cu aburi

• Automobilul cu aburi, con- « 
'struit tn urmi cu 70—80 K 
\de ani, a trebuit să cedeze»
• puțin timp după nașterea sa«
] locul automobilului cu motor << 
icu ardere internă. »
' Se pare insă că automobilul 
,cu aburi, cu toată înfrtngerea»
• suferită (multe zeci de ani tnțl 
‘care nu s-a mai auzit nimicii 
’despre el) nu se dă totuși»
• bătut. «
, Tn R. D. Germană s-a con-» 
•struit de curînd un tip foarte a 
'elegant de tractor rutier acfi "\ș
• nat cu aburi Generatorul de» 
: >

n
>)

, aburi, un cazan tubular de 
•construcție foarte compactă' 
are un debit de 700 kg. de a-, 
,bur pe oră la o presiune de lu-' 
cru de 42 atmosfere. Această’ 
.presiune relativ ridicată este, 
•necesară pentru a se putea 
’realiza dimensiuni construe-' 
.tive mici ale cazanului. ] 
’ Motorul său de 3 cilindri cu' 
]dublu efect dezvoltă o putere' 
•de 120 C.P. ,
] Tractorul din fotografie re-]
• morchează o 
'încărcată cu 
] tone.
' Avantajul
] tractorul cu ___ __ ,
• faptul că poate fi alimentat cu, 
combustibil foarte variat, de' 
,la lemne pînă la păcură. ne-
■ cesitînd modificări minime.

platformă rutieră, 
un vagon de 40'

pe care îl oferă' 
aburi constă in'

Submarin 
pitic

> Cel mai mic submarin ce sey>
> fabrică astăzi e destinat folo-(>
sirii pașnice. Echipajul său 
format din 2 persoane. ??

Respirația e asigurată cu o->> 
I ut or ul unor aparate cu oxi-cț 
gen individuale. Propulsia se\\ 
face cu o elice antrenată 
de către „echipaj", cu ajutorul ir 
unor pedale, fie de un electro-fi 
motor, alimentat din acumu-ț> 
latori. Spre deosebire de sub-y. 
marinele obișnuite, aparatura\\ 
de pe bordul său e redusă la<R 
minimum. ?>

Submarinul nu are tancuri\\ 
de balast, pe care să le umpletx 
cu apă pentru imersiune. Scu->> 
fundarea se face cu ajutorul\\ 
unui balast pe care sub mari-<) 
nul îl aruncă apoi pentru a se>> 
ridica la suprafață, <<

Submarinul pitic se utilizea-y
ză pentru inspectarea diver se-ț) 
lor lucrări sub apă, pentru lu-ț\ 
crări de reparații și chiar pen-ti 
tru sport. >>

---1--
I o c

Legaji casele cu uzinele

Cele trei case trebuiesc le
gate fiecare de cele trei uzi
ne care le aprovizionează cu 
energie electrică, apă și căl
dură.

Condiția este să nu se în
tretaie conductele.

tor obiecte. Un șofer trebuie să fie atent tn același timp la di
versele indicatoare, la obiectele care se întîlnesc ta drum și la 
felul cum el însuși manevrează în conducerea vehiculului. Pentru 
șofer este deosebit de important ca să știe să-și deplaseze aten
ția în timp util de la un obiect la altul, pentru a face față noi
lor situații care se ivesc în fiecare moment.

învățătorul care predă o lecție trebuie să-și distribuie atenția 
urmărind pe fiecare școlar, în timp ce explică sau demonstrează 
ceva.

Elevii și studenții de asemenea trebuie ca ta același timp să 
asculte și să scrie. Cum este posibilă însă această distribuire a 
atenției ? Noi nu putem să ne distribuim atenția deoît in acel 
caz în care o parte din acțiunile pe care le îndeplinim se desfă
șoară pe bază de deprinderi.

Șoferul nu poate să manevreze cu ușurință în fața unui ob
stacol neașteptat dacă nu are deprinderea, care funcționează 
aproape automat, de a acționa volanul, pedalele sau frîna.

Iată prin urmare cum educarea atentă și sistematică a deprin
derilor ne permite ca să mărim din ce în ce mai mult diapazo
nul distribuției atenției. Din această cauză pilotarea avioanelor 
pune așa de multe probleme în fața aceluia care vrea să o însu
șească și necesită o însușire sistematică Și bine organizată a 
deprinderilor respective.

In concluzie o atenție bine dezvoltată prespune concentrare, 
stabilitate, distribuire și deplasare sau comutare rapidă. Educa
rea atenției se realizează în activitate, se desfășoară tn strînsă 
legătură cu dezvoltarea voinței. Atenția nu este altceva decît o 
latură a prooesuluî de autoconducere a omului. Un om neatent 
este mai totdeauna și un om cu o voință slabă. Educarea voin
ței este deosebit de necesară celor care vor să fie stăpînii 
uneî atenții desăvîrșite,
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Telegrame primite 
cu prilejul zilei de 23 August

Tovarășului PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Tovarășului CH1VU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al P. M. R,

Cu prilejul glorioasei aniversări a zilei eliberării poporului romîn 
de sub ocupanții fasciști cu ajutorul eroicei armate sovietice în 
numele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare 
Mongole, al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol și în numele întregului popor mongol, felicităm cordial 
și salutăm poporul frate care, sub conducerea partidului său mun
citoresc și in prietenie de nezdruncinat cu marea Uniune Sovietică 
și cu țările de democrație populară, a obținut succese mărețe în 
lupta pentru construirea socialismului ta țara sa și pentru asigu
rarea păcii, prieteniei și colaborării între popoare.

Dorim poporului frate romîn succese și în viitor ta opera de 
îndeplinire a sarcinilor celui de-al doilea plan cincinal, în dezvol
tarea economiei naționale și a culturii țării, ta construcția socia
lismului și în lupta noastră comună pentru consolidarea păcii ta 
lumea întreagă.

Președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole 

J. SAMBU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Mongole
I. ȚEDENBAL 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol 

D. DAMBA

Excelenței sale
dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

La această nouă aniversare a sărbătorii naționale a Romînîel, 
îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, în numele poporului 
argentinian și în numele meu personal, felicitări și urări pentru 
fericirea dv. personală și bună starea țării dv.

PEDRO EUGENIO ARAMBURU
Președintele provizoriu 

al Republicii Argentina

Telegrama regelui Belgiei

Excelenței sale
dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale

București
Rog pe excelența voastră să primească — cu prilejul sărbătorii 

naționale a Republicii Populare Romîne — urările pe care le exprim 
pentru țara sa.

BAUDOUIN

Telegrama regelui Danemarcei

Excelenței sale
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a R. P. R.
București

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă rog Excelență să primiți since
rele mele felicitări.

FREDERIK

Excelenței sale
Domnului MIHAIL SADOVEANU

Vicepreședinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
In această zi, etnd Republica Populară Romînă își aniversează 

sărbătoarea sa națională, vă rog domnule vicepreședinte să primiți 
felicitările Consiliului Federal și urările noastre pentru fericirea dv. 
personală și a poporului romîn.

MARKUS FELDMANN 
Președintele Consiliului Federal al Elveției

Nu mai așteptați alt telefon
LUDUȘ (de la trimisul nostru). 

De la început, cîteva precizări: 
In comuna Ungheni Mureș lu
crează două batoze ale S.M.T.- 
ului Tg. Mureș. Distanța dintre 
stațiune și comună este de aproa
pe 10 km., norma unei batoze este 
de 2 vagoane zilnic, grîul are o 
producție de aproape 2000 de kg. 
la ha. iar vremea se menține fru
moasă. După aceste date sumare, 
în condițiile existente ar însemna 
să ne așteptăm la rezultate dintre 
cele mai bune. Să punem tn cîn- 
tar posibilitățile cu realitatea din 
această comună. Treierișul se 
desfășoară cu încetineală. Comu
na Ungheni se află printre co
dașe treierînd într-o lună de zile 
abia jumătate din păioase. Că 
n-au fost organizate echipele de 
într-ajutorare și ariile nu-1 de
ranjează cu nimic pe tovarășul 
Dumitru Mitrache, președintele 
sfatului popular comunal. II mul
țumește doar producția obținută 
la grîu, fapt dovedit de coopera
tiva lor, care-1 fruntașă pe regiu
ne la achiziții. Mai există însă și 
alte „forțe" care frînează termi
narea grabnică a treierișului. Din 
carnetul batozei conduse de trac
toristul Mihai Fogoroși reiese că 
din 240 de ore bune de lucru, ba

toza a stat 84 de ore din cauza 
lipsei de combustibil și a diferite
lor defectări. Sînt aproape opt 
zile și jumătate nelucrate. In a- 
cest timp, batoza ar fi trebuit să 
treiere peste 16 de vagoane cu 
cereale. A fost anunțată și sta
țiunea, dar tovarășii de aici au 
trecut prin comună și s-au mulțu
mit numai să noteze neajunsurile 
fără a lua vreo măsură. Șeful bri
găzii și pontatorul, care sînt ple
cați după combustibil sînt ținuți 
la centrul stațiunii în vreme ce 
tractoriștii au ajuns să Împru
mute din sat și de la prieteni 
combustibil pentru a mai porni 
din cînd în cînd batozele.

In zilele de 21, 22 și 25 august 
a.c., batozele au trebuit să stea 
din aceeași.pricină.

★

— Alo, SM.T. Tg. Mureș ? To
varășul director Iosef Dondoci ? 
Vă stau batozele la Ungheni...

— ...Cum, nu se aude? Bato
zele de la Ungheni stau pentru 
că nu le trimiteți combustibil. 
Sînt zile și tone de cereale pier
dute. Dacă n-ați răspuns pînă 
acum numeroaselor sezisări, nu 
mai așteptați alt telefon... și tri
miteți imediat cele necesare.

Vizitele unor delegații de femei 
de peste hotare

Delegațiile de femei din Italia, 
Japonia și R. P. Ungară care se 
află în țara noastră la invitația 
Comitetului femeilor democrate 
din R.P.R. au vizitat miercuri 
dimineață Combinatul poligrafic 
Casa Scînteii.

După amiază, delegațiile de 
femei din Italia și Japonia au

fost primite la I.R.R.C.S., iar de- 
legația femeilor din R.P. Ungară, 
a vizitat Muzeul de Artă al 
R.P.R.

In aceeași zi, delegațiile de fe
mei din R.D. Vietnam, au făcut 
o vizită la Ministerul Sănătății 
și la Biblioteca centrală univer
sitară.

Informații
>• Zilele trecute a sosit în Capi

tală o delegație de medici vete
rinari din R. D. Germană, con
dusă de dr. Kurt Retahardt, me
dic veterinar emerit, director în 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii din R. D. Germană, 
pentru încheierea unei convenții 
cu privire la colaborarea în do
meniul sanitar veterinar cu țara 
noastră.

« Marți seara a părăsit Capi
tala, plecînd la Barcelona, prof, 
univ. Tudor Popescu, șeful secto
rului de drept internațional pri
vat al Institutului de cercetări 
juridice al Academiei R.P.R., 
care va participa împreună cu 
Mihail Iliescu, șeful sectorului de 
drept civil al aceluiași institut la 
primul Congres internațional de 
drept comparat, organizat între 6 
și 20 septembrie.



CÎNTĂ $1 DANSEAZĂ
SATUL

la prima 
_________  ... r___  a Corului 
popular ucrainean de stat, de sub 
conducerea artistică a lui Gri
gori! Veriovka. Conceput și creat 
în anii luptei pentru desăvîrșita 
eliberare a pămîntului ucrainean 
de cotropitorii fasciști, dezvoltîn- 
du-se în anii vindecării rănilor 
pricinuite de război și ai avîntu- 
lui construcției pașnice, corul a 
fost de la bun început trup din 
trupul, sînge din sîngele Ucrainei 
Sovietice. Tocmai în această le
gătură esențială cu viața și sufle
tul poporului sovietic trebuie să 
căutăm izvorul tinereții ansamblu
lui care — deși în timpul scurs 
de la crearea sa a acumulat o bo
gată experiență și s-a prezentat 
cam de două mii de ori în fața 
publicului — nu manifestă nici un 
semn de rutină, de profesionalism 
lipsit de suflet ci, dimpotrivă, 
dezvăluie ca esențiale caracteris
tici ale sale spontaneitatea șt pa
siunea specifice artei populare 
autentice. Tocmai de aceea — în 
ciuda caracterului eminamente 
scenic al majorității pieselor inter
pretate — nu ai impresia că ai 
de-a face cu un ansamblu organi
zat ci, pur și simplu, că asiști la 
evoluția cîntecului și jocului 
popular în satul ucrainean de 
astăzi.

întreaga Ucraina Sovietică este 
reprezentată în repertoriul an
samblului. De altfel în însuși 
compoziția acestuia intră artiști 
populari din diferite părți ale a- 
cestei întinse republici sovietice: 
primul nucleu al ansamblului l-au 
constituit „harkovienii"; lor 11 
s-au alăturat apoi cei din Poltava, 
din Mirgorod, tn sfîrșit, „kievle- 
nii". Cu toate acestea, o altă tră
sătură a ansamblului este tocmai 
omogenitatea sa — atît în ceea 
ce privește corul și orchestra, cit 
și corpul coregrafic. Unitatea de 
stil a ansamblului s-a plămădit 
în focul unei munci susținute de 
îndrumare dusă de Grigorii Ve
riovka. asistat de prof. Eleonora 
Skripcinskaia (diriior-adjunct, a- 
nimatoarea cursurilor de perfec
ționare teoretico-muzicalăj, de 
Leonid Kalinin, maestru coregraf 
și de dirijorul orchestrei, Iakob 
Orlov.

Repertoriul ansamblului are o 
tematică bogată De la cîntecul 
„Veșnic revoluționar" compus de 
clasicul compozitor ucrainean 
N. V. Lîsenko pe versurile poetu
lui Ivan Franko și pînă la „Mica 
mlneră" scris de Gr. Veriovka pe 
versuri de Voskrekasenko („spus" 
cu atîta dezinvoltură, simplitate 
și grație discretă de Tamara Za- 
lețkaia) este un drum lung: pri
mul este izvorît din viața de 
dinainte de revoluție, celălalt — 
o floare a vieții noi. Pe acest 
drum se înșiră și alte creații cu 
un conținut variat: liricul cîntec 
popular „Privesc spre cer" (inter
pretat cu sinceritate de Nikola 
Gubrii). veselele „ciastușkii" sati
rice, cîntecul despre tractorista

Au trecut 12 ani de 
manifestare în public

T

Sd îngrijim

4 ♦ ♦

UCRAINEAN
4

» monumentele 
Z trecutului^trecutului^

(de Arkadii 
versuri de P. Tîcîna, 
cîntec

Maria Drotenko 
ppenko, pe 
cunoscutul 
ș.a.m.d.

Tematica 
este slujită

variată

al Niprului

cîntecelor

ces, pusă tn slujba 
nesecatului izvor de ; 
pe care-l reprezintă s| 
Iar.

valorificării 
artă realistă 
ipiritul popii

_______ ___ _ a
_ ' ,"'"i de o formă adecvată.
Cea mai simplă — cea de cu
plet — o găsim în „Ciastușki" 
(interpretate de Tamara Zalețkaia 
și Malîșevskaia, acompaniate de 
corul feminin). Seria de cuplete 
s-a încheiat cu cuvintele romînești 
„Despre viața noastră nouă / Am 
cîntat și am jucat / Dacă spuneți 
că vă place / Mai cîntăm și încă- 
odat“). Cele mai complexe — a- 
devăratele „scene" muzical-core- 
grafice — sînt „Gopak-ul cu cîn- 
fece" și „Hora recoltei". Alături 
de creații populare întîlnim și 
compoziții de G. G. Veriovka, 
K. F. Dankevici, A. Filippenko, 
Kolesah ș. a. In general aceste 
compoziții se țin foarte aproape 
de cele populare și se poate spune 
că uneori mărirea aportului per
sonal al compozitorilor în direc
ția unei inventivități polifonice 
și armonice mai originale ar fi 
bine venită.

La succesul spectacolului con
tribuie. neîndoios, și interpretarea 
unor cîntece romînești ca „Repu
blica în sărbătoare" (de Radu 
Drăgan și Maria Banuș) și „Jocul 
prieteniei" (de Jean Letoni șiprieteniei" (de Jean Letoni 
Eugen Frunză).

In general interpretarea 
caracterizată — chiar și în 
mai expansive cîntece — de

FR. SCHAP1RA

Oaspeții străini 
la Orațul Stalin

ORAȘUL STALIN. — Miercuri 
scriitorul Alexandr Korneiciuk, 
N. M. Ujvii, artistă a poporului 
din U.R.S.S. și M. N. Ivanițki, 
vicepreședinte al Asociației pen
tru legăturile culturale cu stră
inătatea din R.S.S. Ucraineană 
membri ai delegației de oameni 
de artă și cultură din R.S.S. 
Ucraineană au vizitat gospodă 
ria agricolă colectivă „Horia 
Cloșca și Crișan“ din comuna 
Bod. Oaspeții, primiți călduros 
de colectiviști, s-au interesat amă 
nunțit de mersul gospodăriei agri
cole colective din punct de vedere 
al producției și al traiului colecti
viștilor, au vizitat cîmpurile si 
gospodăria personală a colecti
vistului Gheorghe Sîrbu.

In cursul după amiezii oaspeții 
au sosit la Sinaia.

Manifestări 
cu prilejul decadei
Cu prilejul Decadei literaturii și 

artei ucrainene mieicuri au avut 
loc în Capitală mai multe mani
festări organizate de Consiliul 
orășenesc ARLUS București și 
consiliile raionale ARLUS.

în grădina C.C.A din Calea 
Victoriei tov. Constantin Drapaca, 
director în Ministerul învățămîn
tului, a ținut conferința intitulată 
„Din viața și activitatea celor mai 
de seamă scriitori ucraineni*. A 
urmat un program de cîntece și 
dansuri dat de Ansamblul Sfatu
lui Popular al Capitalei.

In grădina Ministerului Indus
triei Metalurgice și Construcțiilor 
de Mașini, conf. univ. Florica Ca-

Korneiciuk.

4 Străvechiul Iași este bogat 
I monumente istorice, cu care 
4 mîndrește țara întreagă. Monu- 
4 mente istorice ca Trei Ierarhi, 
J Golia, Cetățuia și altele sînt 
4 păstrate pînă în zilele noastre 
4 în excelente condiții și produc
\ o deosebită impresie vizitato- 
» rului.
4 In orașul Iași există însă 
ț multe monumente care, din ne- 
4 fericire, sînt date uitării, lăsate
♦ în ruină. Iată, de pildă, clădirea 
J veche, numită de ieșeni „Sala 
+ Gotică1'. Această sală, destul de 
4 măreață pentru vremea cînd a 
ț fost ridicată, se află situată în-
♦ tre vechiul monument Trei Ie

rarhi și cea dintîi școală pri
mară, zidită de Gheorghe Asa- 
chi.

Timpul atît de lung a lăsat 
urme grele pe vechea ctitorie a 
lui Vasile Lupu, care începuse 
să se ruineze, încît edilii lașu
lui din 1905 au hotărît să în
ceapă restaurarea ei- Restau
rarea aceasta continuă pînă în... 
zilele noastre. Acum doi-trei ani 
au început aici oarecari lucrări. 
Insă din păcate au fost oprite 
din lipsa unui... proiect defini
tiv.

Prin fața monumentului isto
ric, care se află în plin centrul 
lașului, trec zilnic oameni ai 
muncii, studenți și elevii care 
se întreabă: „De ce nu este 
restaurată odată Sala Gotică, 
în incinta căreia s-ar putea în
ființa o bibliotecă publică, un 
muzeu sau o expoziție perma
nentă de artă?“

★
Mai sînt, în vechiul tîrg al

tn 
se

Directorul
— Tovarășe director, ne permi

teți ? E vorba despre tinerele ab
solvente...

Tovarășul director Niculae 
Mihu, de la întreprinderea „Mă
tasea populară" din București,se 
încruntă. Gîndește : „Iarăși pro
blema cazării tinerelor absol
vente de la Școala profesională 
de textile și pielărie ? Iarăși pro
bleme d-astea „mărunte", „ne
însemnate ?“ Pentru o clipă tă
cu, în care timp își potrivi mai 
bine mapa de birou. Apoi, oare
cum supărat, răspunse:

— Răbdare, tovarășe, răbdare. 
Vrem să facem un cămin gro
zav. Da' știi, grozav...

— Și pînă atunci ?
— Răbdare, am spus! Ce 

vreți mai mult? Intențiile mă
rețe cer timp...

Aceasta este părerea tov. di
rector. Dînsul meditează. Vrea 
ca întreprinderea „Mătasea 
populară" să aibă un cămin 
extraordinar; tn care tinerii să 
se simtă bine, ca la ei acasă. 
Așa dar, de ce să accepte aju
torul primit din partea Ministe
rului Industriei Ușoare, a Con-

meditează!
siliulul Central al Sindicatelor ț 
sau măcar a-1 sfatului populari 
raional, care i-au repartizat cla-x 
dire, investiții, cînd dînsul nu 
acceptă asemenea „mediocrități* 
Ce grozav ar arăta însă un că
min, așa cum îl vede directorul: 
camere mari, parchet, lumină
cu neon, calorifer cu gaz metan,♦ 
mobilă de nuc, covoare persane,4 
uși capitonate și draperii —mă* 
rog, un vis! Transpus într-unț 
asemenea „decor*, tov. director4 
Niculae Mihu uită că în între-4 
prinderea sa sînt 35 de tineret 
absolvente care nu primesc ca-î 
zare deși se cuvine să le-o asi-4 
gure. Trebuie spus că aceleași T 
tinere, lucrează în schimbul del 
noapte, încălcîndu-se astfel pre-4 
vederile Codului Muncii. T

Ne permitem să întrerupemj 
puțin meditațiile tovarășului di-4 
rector, cerîndu-i să ia neîntîrziat ♦ 
măsuri pentru respectarea Codu- ♦ 
lui Muncii și rezolvarea proble- * 
mei cazării celor 35 de absol- ♦ 
vente. 4

(După o corespondență) 4 
1. GABRIEL t

9 concurenți, 13 insigne

Cetățenii sovietici strămutați 
în R. F. Germană sint împiedicați 

să se întoarcă în patrie

+

i
♦A
4
4 FCU-UUj K

4 lașului și alte monumente isto-
4 .......... -> ±-----
4
♦
♦

este 
cele 

__  _..r_____ _____ _ acel 
bun gust, de acea ..ținută" speci
fică artei populare înalte. Stilul 
dirijoral al lui G. Veriovka și al 
Eleonorei Skripcinskaia e sobru, 
evitînd cu măsură slujirea specta
culosului, vădește o pozitivă preo
cupare pentru maximă precizie și 
expresivitate.

Manifestările Corului popular 
ucrainean de stat sînt îmbogățite 
de frumusețea dansurilor (execu
tate de un grup laureat al Festi
valului de la Berlin), în care fie- __  ______
care motiv în parte, dovedește o loianu a vorbit despre „Viața și

• « v va iv 1 1„î Tnnn Ă 11 PITI 3 Tasiduă muncă încununată de suc-

rice. care amintesc de trecutul 
plin de glorie al Moldovei șt 

T care au aceeași soartă ingrată. 
4 Așa este și „Obeliscul leilor" — 
4 sau „Monumentul Regulamentu- 
t lui Organic", cum li spun bă- 
4 trînii — aflat tn grădina Cooou- 
4 lui și ridicat în Capitala Moldo- 
I vei în 1834, drept mulțumire a 
4 populației față de Rusia, care a 
4 contribuit la întocmirea Regula- 
4 mentului organic. Plăcile de 
♦ marmură și inscripțiile come- 
4 morative de pe acest monument 
ț au dispărut, astfel că tineretul 
4 cei care vizitează lașul nu 
Yștiu ce reprezintă acest monu- 
J ment pentru istoria Moldovei.

El își poate recăpăta aspectul 
de acum 120 de ani doar cu o 
mică cheltuială și cu mai multă 
bunăvoință.

★
Mai există și alte monumente

„Vom lua primele insigne* — 
și-au propus membrii comisiei 
penlru concursul „Iubiți cartea* 
de la fabrica „Victoria socialis- 
mului“-Turda. Lăudabilă inten
ție! Numai că modul prin care 
au obținut insignele nu se bu
cură de aceeași apreciere. Să 
vedem de ce :

In ziua de 31 iulie a.c. comi
sia a hotărît să examineze un 
număr de 9 tineri. Tn discuțiile 
ce au avut loc, concurenții au 
analizat cărțile indicate în bi
bliografia concursului și... au 
ascultat perorațiile celor din co
misie care, în ciuda notei sco
lastice, abundau de afirmații 
confuze. Astfel, tovarășul Iuliu 
Metea, cerînd concurenților să 
vorbească despre Ion Creangă 
le-a indicat „spre fixarea idei
lor*, comparația : „Ion Creangă 
este socotit ca un Tolstoi romî- 
nesc întrucît stilurile 
nă foarte mult*.

se aseamă-

De

Consfătuire cu privire la învățămîntul 
tehnic și profesional

Miercuri dimineața a avut Ioc 
Ia Ministerul Invățămintului o 
consfătuire privind problemele în- 
vățămlntului tehnic și profesional 
din țara noastră.

La consfătuire au participat 
Constantin Dinculescu, locțiitor 
al ministrului învățămîntului, 
cadre de conducere din Ministerul 
învățămîntului, reprezentanți ai 
unor ministere și instituții tehni
ce din Capitală, ziariști.

Consfătuirea a scos în evidență 
necesitatea sporirii continue a nu
mărului de muncitori calificați și 
a cadrelor medii de tehnicieni, 
capabili să stăpînească cel mai 
modern utilaj tehnic și să aplice 

. cea mai înaltă tehnologie de pro
ducție în raport cu sarcinile im
puse de dezvoltarea economiei 
noastre socialiste. In acest scop 
s-au înființat în ultimii ani școli 
tehnice pe lîngă întreprinderi, in
stituții, organizații centrale și mi
nistere în care se primesc absol
venți ai școlilor medii de 10 ani.

Acestea pregătesc muncitori în 
meseriile care cer un nivel înalt 
de cultură generală, ca operatori 
la tratamente termice, frezori de 
roți dințate, mecanici pentru in
stalații chimice etc. precum și ca
dre medii de tehnicieni ca : per
sonal mediu sanitar, topografi, 
desenatori tehnici etc.

Instruirea în școlile tehnice se 
face în mod gratuit, iar elevii 
meritoși primesc burse de stat.

Durata învățămîntului este de 
1—2 ani după cerințele meseriei 
sau specialității respective. După 
absolvirea școlii, tinerii vor fi I- 
mediat încadrați In producție, tn 
specialitățile în care s-au pregătit, 
iar cei care doresc să-și continue 
studiile se vor putea înscrie Ia 
institutele de tnvățămînt superior 
fără frecvență sau serale.

In acest an, examenul de admi
tere în școlile tehnice va avea loc 
între 8 și 14 septembrie.

Agerpres)

opera lui Ivan Franko". A urmat 
un program artistic.

La simpozionul literar cu tema 
„Scriitori ucraineni" care s-a ți
nut în localul institutului de con
strucții au luat cuvîntul R. Rapa- 
port, redactor la Editura „Cartea 
Rusă", Florin Mugur, scriitor și 
Alecu Dumitriu, profesor.

In sala Dalles muzicologul An
drei Tudor a vorbit despre „As
pecte ale culturii muzicale ucrai
nene"..

Manifestări închinate Decadei 
literaturii și artei ucrainene au 

avut loc și în alte întreprin- 
și instituții din Capitală.

(Agerpres)

Conferințâ

mai 
deri

în cadrul Decadei literaturii , 
artei ucrainene joi 30 august, ora 
19 va avea loc în grădina de 
vară a Casei prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S., din str. Ba- 
tiștei nr. 16, conferința intitulată 
„Kiev — centrul cultural al R.S.S. 
Ucrainene* pe care o va ține Ga
briel Popescu, solist al Teatrului 
de Operă și Balet al R.P.R., lau
reat al Premiului de Stat.

Va rula filmul artistic „Pute
rea dragostei*.

Ș>

4
♦
♦
4 
4 
4
4 vechi care trebuiesc restaurate, 
Zcurn sînt, de pildă, Turnul Ga- 
4 lata, palatul lui Matei Ghica de 

la Frumoasa, precum și nume
roase case vechi din orașul Iași, 
care au servit drept sedii revo
luționare pentru luptătorii din 
ilegalitate ai clasei muncitoare. 
Nu trebuie uitată nici vechea 4 
universitate ieșeană de la Insti-T 
tutui de medicină, lăsată în pă-1 
răsire de multă vreme. 4

Lasă mult de dorit și moduli 
cum sînt îngrijite monumentele 
naturale din împrejurimile lașu-r 
lui. La poalele dealului Repe-ț 
dea, între podgorii și livezi, se 4 

’.află pitoreasca localitate Bu-x
■ cium, loc de refugiu al scriito-1 
'rilor, poeților și pictorilor ie-r
șeni din veacul trecut. Costache ♦

■ Negruzi și mai tîrziu Vasilel 
Alecsandri, Ion Creangă și alții 4

\ veneau aici să asculte, la umbra 4
• bătrînilor stejari sau sub pîlcu,l 
•plopilor fără soț, pe vestitul4 
, Barbu Lăfltaru. Numeroși sîntț
• pictorii care, îndrăgind acestei
• locuri minunate, le~au trecut 0^4
’ nemuritoare pînze. T
’ Pentru restaurarea monumen-l 
’ telor istorice șl pentru ocroti- 4
• rea monumentelor naturale estel 
'nevoie de spirit de inițiativă și4
sprijin care trebuie să porneas-1 

>că de la comitetele executivei 
'ale sfaturilor populare regionali 
\și orășenesc Iași. De asemenea,1 
► Ministerul Culturii, prin orga-1 
' nele respective, ar trebui săi 
\ poarte mai mult grijă față de 4 

,► monumentele ieșene. Trecutul! 
ț glorios al Moldovei trebuie păs-ț
• trat ca pildă pentru generațiile 4
4 viitoare. ?
4

I < ț t 4

1

Corespondent ♦ 
LAZAR BENEȘ »

...copiii care lo
cuiesc pe strada
Sf. Constantin, ra
ionul Gh. Gheor
ghiu Dej, din Bucu
rești, nu pot fi în
scriși la școala 
cea mai apropiată, 
Școala medie nr. 

22 ? In urma reor
ganizării circum
scripțiilor școlare, 
strada în cauză a 
fost inclusă în raza 
unei școli situată la 
o distantă de un 
kilometru, iar în 
drumul lor spre

La sfîrșitul discuției, comisia I 
a decis în mod just că dintre» 
cei 9 concurenți, 8 merită săt 
fie purtători ai insignei „Prie-I 
ten al cărții". Dar în procesul» 
verbal întocmit s-a strecurat oj 
mică „eroare": „Comisia hotă-I 
răște a acorda insigna următo-f 
rilor tovarăși: Iuliu Metea, Va-T 
sile Marta, Ileana Szabo, Si- ♦ 
mion Văcăriu (toți membri ai» 
comisiei) șl apoi urmează nu-ț 
mele celor 8 concurenți. »

Cum era firesc, procesul ver-» 
bal a fost trimis comitetului î 
orășenesc Turda, unde fiind ci-1 
tit în fugă nu s-a descoperit» 
„eroarea" și s-au eliberat celeî 
13 brevete și insigne. Oare a-1 
ceste „autoinsignări" nu stir-» 
nesc îngrijorarea tovarășilor din* 
"—orășenesc U. T. M. J

♦

i 
i

comitetul 
Turda ?

C 6 ■ ,1

școală copiii vor fi 
nevoiți să traver
seze multe străzi 
centrale, cu circu
lație intensă.

Corespondent 
V. CONSTANTIN
...prin comuna Iz

vora de Jos, re
giunea Pitești, ca
ravana cinemato
grafică n-a mai 
trecut de luni de 
zile? Țăranii mun
citori din această 
comună sînt puși 
in imposibilitate de
♦ î

Corespondent 
E. NESTOR

viziona vreun
film.

Corespondent 
V. MENCIULESCU

...în locul terenu
lui de sport din co
muna 
raionul 
care a fost trans
format în grădină 
de zarzavat, s-a 
dat tinerilor un alt 
teren, cu ripe, im
propriu practicării 
sportului ?

Corespondent 
OPREA ARSENE

Drăgușeni,
Berești,

lin om și-a trădat 
idealul

5 -ar putea tnttmpla ca a-
proape toți cititorii să 
nu știe că tovarășul 

Traian Ursan este deputat al 
Sfatului popular al raionului 
Lenin. Nu e de mirare, deoare
ce nici cetățenii din circum
scripția raională 75 — adică 
cei care locuiesc pe străzile 
Acvila și Sirenelor — nu știu 
acest lucru. Dar să nu exa
gerăm. Ce e drept, e drept 
Știu — sau, cel puțin, tși a- 
mintesc — că Traian Ursan 
este deputatul lor, pentru că 
l-au văzut cu cit ev a zile îna
inte de alegeri, i-au văzut nu
mele pe listele de candidați tn 
ziua de 11 martie și-., i-au po
menit de nenumărate ori la
mele. de atunci șl pînă acum, 
l-au oomenit numele și tineri 
și bătrtni. și femei Și bărbați, 
toți acei care au avut nevoie 

1 > de el. dar nu l-au găsit. A- 
r proape că nu e zi în care să 

nu auzi:
— Unde-i deputatul nostru 7
— De ar fi aici deputatul... 
Dar deputatul nici nu-i vi

sează oe acei care tl solicită, 
li așteaptă a/utorul tn rezol
varea unei serii întregi de 
probleme cetățenești. El stă 
Intre zaharicalele de la „Fra
ga" (unde tși are serviciul) șt 
a uitat probabil că mai există 
pe această lume și lucruri mal 
puțin dulci.

— De unde să știe el că 
Păun, vinzătorul de la centrul 
de pline 365, nu dă restul 
exact și că-i insultă pe cetă
țeni Nu știe nici că centrul de 
lapte ce funcționa tn strada 
Acvila 31 s-a desființat. De 
ce s-a desființat ? Pentru că 
vinzătorul losif Brașoveanu a 
fost prins furtnd și tn loc ca

ddrîmată de aproape doi ani 
și nimerit nu se tngrijește de 
reparația ei, că bătrtna Maria 
Buciumacu așteaptă pe depu
tat să-i semneze actele nece
sare mutării, Intrucit clădirea 
tn care locuiește trebuie dărl- 
mată etc., etc.

Da, pentru toate aceste mă
runțișuri cetățenii ti caută peUnde-i deputatul?

el să fie pedepsit, au fost pe
depsiți consumatorii prin des
ființarea centrului. Acum cetă
țenii merg după lapte la „A- 
limentara" nr. 10. din Piața 
Puișor, unde — așa cum spun 
gospodinele — Petrică, un bă
iat simpatic, știe să-ți dea ta 
4—5 litri de lapte, măcar un 
litru lipsă. S-ar putea ca to
varășul Traian Ursan să spu
nă că acestea sint „lucruri 
mărunte". Tot astfel, ar pu
tea fi considerate „fleacuri" 
și faptul că tn blocul din Ac
vila 39, clădire a I.G.L.L., s-a 
spart țeava de apă și s-a i- 
nundat pivnița, că o poartă de 
fier cu stîlpi masivi de beton 
de la altă clădire naționali
zată din strada Sirenelor stă

deputat Ei s-au obișnuit ca 
deputatul să fie mereu tn 
mijlocul lor, să pună umărul 
alături de el la toate treburile 
gospodărești ale cartierului. 
Așa au fost Invățați de fosta 
lor deputată, tovarășa Victoria 
Denichievici, care la alegerile 
din 11 martie a fost aleasă 
deputată tn Sfatul popular al 
Capitalei.

Cetățenii l-au ales pe tova
rășul Ursan să-i reprezinte tn 
sfatul popular raional și să-i 
ajute tn rezolvarea probleme
lor obștești. El a înșelat tnsă 
încrederea acordată. Nici chiar 
angajamentul luat atunci tn 
martie, că pe terenul viran ce 
se află'la întretăierea străzi
lor Acvila și Sirenelor va fl

amenafat un solar pentru 
copii nu a fost realizat. Fără 
deputat, cetățenii s-au apucat 
totuși de au curățat și nivelat 
terenul, iar de citeva luni U 
așteaptă să vină spre a inter
veni să se aducă nisip și să se 
confecționeze bănci.

Cetățenii din circumscripția 
75 a raionului Lenin l-au aș
teptat zadarnic pe tovarășul 
deputat la alegerea comitetelor 
de străzi. Acum insă, nu-l vor 
mai aștepta. Cîțiva s-au dus 
la deputata tn Sfatul popular 
al Capitalei, tovarășa Victoria 
Denichievici. și i-au cerut ei 
sprijinul In alegerea comitete
lor de stradă.

Deputatul Traian Ursan a 
tnceput să-și piardă încrede
rea cetățenilor. Depinde insă 
de el dacă va ști măcar de a- 
cum înainte să asculte chema
rea celor care l-au ales, să vină 
tn circumscripție și să demon
streze prin fapte că inactivi
tatea de pînă acum a fost 
ceva trecător și nu se va mai 
repeta. Depinde și de comite
tul executiv al sfatului popular 
raional Lenin și de modul în 
care tl va face pe deputatul 
Traian Ursan să-și amintească 
îndatoririle pe care le are.

Oricum cetățenii te așteap
tă, tovarășe Ursan I

GH. ANGELESCU

(Urmare din pag. l-a) 

de , cunoștințe. Dar mașinile 
se învechesc, se înlătură, altele 
noi le iau locul și loată lumea 
sărbătorește apariția noii ma
șini. Aceasta să fie oare și 
soarta inginerului geolog An
drei P. ? Lăsat să-și epuizeze au
tomat tot ceea ce a învățat tn 
clțiva ani de facultate, duclnd 
o muncă practicistă, îngustă, 
fără a mai adăuga nimic cunoș- 
tințelor lui, va ajunge la ziua 
clnd vor năvăli asupra lui zeci 
de probleme noi, necunoscute, 
care-l vor speria dlndu-și sea
ma cit de mult a fost depășit 
de timp, de viață, de oameni. 
Se va împotrivi, dar tnlocuirea 
lui cu un om aproape de tot 
ceea ce este nou va fi inevita
bilă.

Și nu-l păcat ca tot ce-i bun 
și frumos la Andrei, ca marea 
forță creatoare a celor 22 de 
ani ai lui să se irosească tn aș
teptarea chenzinei și a clștigu
lui peste chenzină ? E păcat, 
cu atlt mai mult cu cit Andrei 
și-a trădat meseria, idealul, nu 
dintr-o pasiune orbească pentru 
bani, ci doar pentru că tn gru
pul tn care-și petrece cea mai 
mare parte a timpului, e modern 
ctștigul mare, viața ușoară, plă
ceri ieftine cu satisfacții de mo
ment, iar lui Andrei, nu-i mal 
place eticheta de om al cărții, 
incapabil să „trăiască" și să 
„guste" viața. Dar oare asta 
este viața pe care a visat-o 
Andrei ? Asta este viața adevă
rată?

„Tineretul fericit 
al Romîniei“

BASEL 29 (Agerpres). — Sub 
titlul „Tineretul fericit al Romî- 
niei" ziarul elvețian „Vorwarts" a 
publicat de 23 august un articol 
cu privire la grija manifestată de 
statul democrat-popular pentru 
ocrotirea mamei și a copilului. In 
articol se arată că vechea Romî- 
nie care a ocupat primul loc prin
tre țările europene, în ceea ce 
privește mortalitatea infantilă, a 
ajuns astăzi un stat în care ocro
tirea sănătății a cuprins pînă și 
ultimul sat. Citind date cu pri
vire la controlul medical, vacan
țele copiilor și sprijinul acordat 
mamelor, „Vorwarts1' scrie că 
„R P R poate să fie pe drept 
mîndră de succesele obținute de 
stat tn acest domeniu".

Nofa Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S, 
adresată guvernului R. F. Germane

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat în presă, la 14 mai 
a.c. ambasada U.R.S.S. din 
publica Federală Germană, 
însărcinarea guvernului 
a adresat Ministerului Afacerilor 
Externe al R. F. Germane o notă 
in problema repatrierii din R.F.G. 
a cetățenilor sovietici strămutați, 
în care se atrăgea atenția asupra 
piedicilor puse de către organiza
țiile de emigrare din Germania 
occidentală, precum și de către 
autoritățile R. F. Germane în 
calea înapoierii în patrie a cetă
țenilor sovietici și în care au 
fost citate exemple corespunză
toare. La 9 iulie, Ministerul Afa
cerilor Externe al R. F. Germane 
a trimis ambasadei U.R.S.S. o 
notă de răspuns în care se repeta 
afirmația că cetățenii sovietici 
care au ajuns în Germania occi
dentală în anii războiului ar 
continua să rămînă acolo „tn 
baza unei hotărîri luate în mod 
liber*, și că înapoierii lor în pa
trie nu li se pun nici un fel de 
piedici. La 28 august, V A. Zorin, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., l-a primit pe 
domnul H. Grepper, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.F.G. 
in U.R.S.S. căruia i-a înmînat 
următoarea notă a Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

„Luînd cunoștință de nota Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.F.G. primită la 9 iulie a.c. de 
către ambasada U.R.S.S. în Re- _________
publica Federală Germană, în bing, cetățenii sovietici care au 
problema repatrierii din Germa- încercat zadarnic timp îndelumigat 
nia occidentală a cetățenilor so- S£ stabilească legătura cu amba- 
viețici strămutați, Ministerul Afa- sada sovietică, la 22 mai a.c. au 
cerilor Externe al U.R.S.S. are declarat greva foamei în semn de 
onoarea să declare următoarele : protest împotriva faptului că li se 

Ministerul respinge cu hotărî- refuză să se întîln-ească cu repre- 
re afirmațiile^ cuprinse în nota zentanți sovietici. Abia la 2 iu* 
sus-menționată că cetățenii sovie- lie, în urma unor cereri repetate 
tici care în anii războiului au fost insistente ale ambasadei, a 
minați cu forța în Germania de avut loc o întrevedere între repre- 
către autoritățile hitleriste și care zentanții ambasadei și acești ce- 
nu au putut pînă în prezent să se tățeni sovietici. Cu acest prilej, 
înapoieze în patrie, nu ar mai cetățenii U.R.S.S Valentin Ba- 
intra în prevederile statutului tanov (aceeași persoană cu Pe- 
persoanelor strămutate și că ar trovskij, Vladimir Plașciuk, Mi- 
trebui considerați ca „refugiați*. hail Kurinîi, Vasili Skolozdra, A- 

Firește că nici nu poate fi leksandr Tarasov, Vladimir Dronț- 
vorba de faptul că zeci de mii de ki, Henri Kojenevski, Vasil Șevcik 
astfel de cetățeni ar continua „în și alții au povestit despre cazu- 
baza unei hotărîri luate în mod rile de violență și samavolnicie ale 
liber* să rămînă într-o situație administrației închisorii față de 
de lipsă de drepturi și să ducă cetățenii sovietici care doresc să 
o existență mizeră în lagărele și se repatrieze. Cetățeanul sovietic 
centrele pentru persoanele stră- Halupoak (aceeași persoaină cu 
mutate, aflate pe teritoriul Ger- Telvak) Iakov a declarat repre- 
maniei occidentale. Numeroasele zentanților ambasadei că „a sufe- 
cazuri de presiuni morale, intimi- rit în închisoare ceea ce nu a sufe- 
dări, persecuții și chiar pedepse rit nici in lagărul de concentrare 
corporale la care sînt supuși ce- german*.
tățenii sovietici aflați în Germa
nia occidentală și care insistă a-

Re
din 

sovietic

sibilă a personalului administrativ 
din închisori față de cetățenii 
U.R.S.S. care își exprimaseră do
rința de a lua contact cu amba
sada sovietică în scopul înapoierii 
în patrie.

Cetățeanul sovietic Lisovoi An
drei, deținut în închisoarea Werl, 
a declarat că a stat închis în car
ceră timp de trei zile pe motivul 
că a încercat să trimită o scri
soare ambasadei sovietice. Ulte
rior, deoarece continua să insiste 
asupra repatrierii sale, a fost tre
cut la regim celular. După ce a 
expirat termenul de detențiune în 
închisoarea Bruchsaale cetățeanul 
sovietic Nagornîi Vasili a declarat 
că autoritățile din închisori în
carcerează pe oricine încearcă să 
ia legătură cu ambasada sovie
tică, iar scrisorile cetățenilor de
ținuți sint distruse.

Despre persecuțiile, bătăile și 
alte represiuni din partea perso
nalului administrativ al închisori
lor, dezlănțuite pentru încercări 
de a lua legătură cu ambasada 
sovietică, au povestit și alți cetă
țeni sovietici deținuți: Stepan 
Gherus, Aleksandr Smool, Piotr 
Lojko. Mihail Petrovski, Mihail 
Șapovalenko.

Lucrurile au ajuns pînă acolo 
tncît la închisoarea Bruchsaale, 
așa cum au declarat persoanele 
deținute acolo, din cauza condi
țiilor insuportabile în 1953 s-a 
sinucis cetățeanul sovietic Mas- 
liuk.

In închisoarea orașului Strau-

♦
t♦

La capătul acestor rtndun 
știu că se vor naște ‘întrebări. Ce 
vreau de la Andrei ? Nu-i dea- 
juns că muncește bine ? Vreau 
oare să devină om de știința, 
neapărat un mare savant, un 
geniu cu orice pref 1 Sau vreau 
să lucreze fără salariu ? Să pă
răsească postul pe care-l are și 
să plece la Comitetul geologic 2 
Vreau poate să devină un as
cet ? Nici una din toate astea. 
Singurul lucru pe care l-aș dori 
ar fi ca Andrei să devină din 
nou omul cu entuziasmul pri
mului an de facultate, entu
ziasm ce l-ar face ca acolo unde 
se află, la întreprinderea de 
construcții, să fie un slufitor 
cinstit meseriei lui crelnd, cer- 
cetind, descoperind, învăftnd, 
ajutind oamenilor să folosească 
valorile neprețuite de bogăție 
ale pămtntului fării noastre. 
Așa se cere să fie un ttnăr ta
lentat. înzestrat, a cărui curio
zitate pentru ceea ce e nou tn 
meseria lui. pentru ceea ce e 
necunoscut și trebuie cunoscut 
cu slguranfă că stăpinește cei 
22 de ani ai lui Andrei. Ar de
veni din nou viata lui Andrei 
bogată, complexă, tn care satis
facția muncii creatoare să fie 
tmpletită cu ceea ce se numeș
te plăcerea unui confort, din 
care să nu lipsească nici dis- 
tracfia, nici odihna. Pot fi com
parate toate astea cu obsesia 
clștigului de o mie de lei pes
te salariu ?

înicercîn'd să intimideze pe ce- 
, . , ... tățenii sovietici și să-i determine

supra^ repatrierii lor, oglindesc renunțe ja repatriere, adminis- 
,d„v,r.f= trațja lnchisori|'r din RFQ a

recurs și la o metodă atît de ile
gală, ca luarea unor declarații sub 

a ~ ■R. semnătură de la persoanele care 
insa Ml- doresc se repatrieze în care

adevărata stare de lucruri.
în nota din 14 mai a ambasa

dei U.R.S.S. adresată R.F. Ger
mane, au mai fost citate fapte 
concrete de acest gen L.™ uulcat 3a sc lepaulcic 
nisterul Afacerilor Externe a acestea consimt să ispășeasca în 
R.F.G nu a dat pina în prezent U R S S întregU1 ■ 
vreun răspuns ambasadei în a............... • ■ ■■■■
acestă privință. Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S consi- dent“aTK fapt taVr» ștircă 
dera necesar sa atraga atenția a- acesle senti<nțe n.u au valabilitate ,,„.i „h, a. -iu a- pe teritoriul R S s

Faptele citate mai sus dovedesc 
că cetățenii sovietici strămutați, 
care se află în R.F.G. mai sînt - 
încă împiedicați să se înapoieze 
în patrie, iar acțiunile autorități
lor locale din R.F.G. sînt în con
tradicție cu declarațiile guvernu
lui Republicii Federale care a afir
mat că va respecta dorința cetă
țenilor sovietici aflați în R.F.G. 
de a lua legătura cu ambasada 
U.R.S S. și de a se înapoia în 
patrie, și că le va acorda orice 

pri-

termen de 
detențiune stabilit de sentințele 
tribunalelor din Germania occi-

supra unei serii de alte cazuri de 
persecutare și violență din par
tea autorităților. R.F.G. împotriva 
cetățenilor sovietici strămutați, 
care se află în Germania occi
dentală și care doresc să se îna
poieze în Uniunea Sovietică.

Astfel de pildă, după ce cetă- 
țeanca sovietică Goncearova Ana 
domiciliată în Rannersdorf 29, în 
apropiere de Landau, postul Auf
hausen și-a exprimat dorința să 
se înapoieze în Uniunea Sovie
tică, reprezentanții autorităților 
orașului Miinchen au început s-o necSar”ace^sTă
terorizeze, acuzînd-o de spionaj. nKesar in aceasta
Prin amenințări, ele au încercat '. . . . .
s-o silească pe Goncearova să re
nunțe la repatriere.

Cetățeanului sovietic Kopeici- 
kov Rostislav domiciliat în Aug
sburg, și care și-a exprimat do
rința de repatriere, autoritățile 
polițienești, i-au luat valiza de la 
hotelul Neueserhoff, cu o zi înain- 
lleHcăP1sTaauaîncertcatUsăinfoartez0; Penlru ca acestor <*ta'enl sa 11 se 
“XaU rS„ad±teiZ„e ofere deplina libertate in stabili-

rea legaturilor cu ambasada 
U.R.S.S. și să li se dea posibili
tatea de a pleca nestingheriți.

Ministerul iâ cunoștință de de
clarația cuprinsă în nota Minis
terului Afacerilor Externe al 
R.F.G. că listele de cetățeni so
vietici care se află în detențiune, 
transmise odată cu notele ambasa
dei U.R.S.S din 19 mai și 30 iu
nie a.c. sînt verificate în prezent

In legătură cu cele de mai sus. 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U. R. S. S. insistă ca guver
nul Republicii Federale să ia 
măsurile necesare în vederea 
schimbării situației anormale 
existente, în domeniul repatrierii 
cetățenilor sovietici strămutați 
care se află pe teritoriul R.F.G., 
pentru ca acestor cetățeni să li se

să renunțe de a se înapoia în 
patrie.

In condiții excepțional de grele 
se află cetățenii sovietici strămu
tați care sînt reținuți în închisorile 
din R.F.G. în baza sentințelor de 
condamnare pronunțate de autori
tățile de ocupație ale puterilor 
occidentale și de tribunalele vest- 
germane.

La întrevederile din 12 iunie Miw g>iiai vc,,1Ivaiv lu .
și 2 iulie a. c. care au avut loc sp€ră ca în scurtă vreme să 

7JnctlonarJ, 31 ambasadei primească un comunicat despre
U.R.S.S. și cetățenii sovietici a- • ■■■ - ...
flați în închisorile din < 
Hanovra și Straubing, întrevederi1 
care s-au desfășurat în prezența 
unor persoane oficiale din R.F.G.
au ieșit la iveală fapte revoltă'toa- transmite nota sus-menționată gu
re dovedind comportarea inadmi- vernului R. F. Germane.

rezolvarea pozitivă a problemei 
orașele privind repatrierea acestor per- evederil soane“

Dl. H, Grepper a declarat că va

Arta romînească peste hotare
Solistul

Dan Iordăchescu 
la Salzburg

SALZBURG 29 (corespondență 
specială agerpres) : In cadrul 
concursului internațional de canto 
ce se desfășoară la Salzburg cu 
prilejul sărbătoririi bicentenarului 
Mozart, participanții romîni au 
repurtat un strălucit succes. Din 
cei 32 de participanți, reprezen
tanți ai 10 țări: S.U.A. Canada, 
Japonia, Belgia, Franța, Suedia, 
Germania, Austria și Spania, re
prezentativa romînă a reușit să 
intre în etapa a Il-a a concursului 
cu 3 concurenți din 4 participanți.

Dintre aceștia, solistele Blanche 
Adelștein și Wally Niculescu au 
obținut diploma, iar oîntărețul 
Dan Iordăchescu a intrat în etapa 
a treia, obținînd cea mai mare 
medie. După aprecierile persoa-

nelor competente reprezentantul 
nostru, solistul Dan Iordăchescu 
are cele mai mari șanse de a se 
situa pe primul loc și în etapa 
finală. In mod deosebit comisia 
concursului a apreciat aportul 
artistic al acompaniatorului, pia
nistul Dagobert Bucholtz, artist 
emerit al R.P R.

Ansamblul de amatori
C.F.R.-Giulești pe scene 

din Olanda
HAGA 29 (Agerpres), — Gru

pul de dansatori și instrumentiști 
populari ai Ansamblului de ama- 
tori C.F.R. Giulești, oontinuîndu- 
și turneul tn Olanda a dat spec
tacole la Nymegen și Allten. Vi
neri a avut loc un spectacol în 
sala teatrului Zviderpark din Ha-

ga tn fața unui număr de 2.000 
spectatori. Au participat reprezen
tanții diplomatici ai Franței, Ar
gentinei, Egiptului. Iranului, 
U.R.S.S., Pakistanului. Indiei, Ir
landei, Mexicului, Peru, Turciei 
etc., funcționari superiori ai Mi
nisterului Afacerilor 
Olanda. Spectacolul 
de un mare succes.

Externe din 
ș-a bucurat

Tineri artiști 
din București în Anglia

LONDRA 29 (Agerpres) — ; 
Grupul de dansuri populare romî- 
nești format din tineri amatori ■ 
din București care se află în 
Marea Britanie a dat două spec
tacole la Stratford-on-Avon în 
zilele de 21 și 22 august a.c.. ob- 
ținind un mare succes.

amatori



Să fie anulată odioasa sentință de la Karlsruhe
Protestul foștilor deținuți 

și deportați politici antifasciști 
din R. P. R.

CuYîntul oamenilor de artă, știință și cultură poPo?uîuin

Vizita în Uniunea Sovietică 
a președintelui Republicii 

Indonezia, dr. Sukarno

Asociația foștilor deținuți și deportați politici antifasciști din 
K.P.R., a trimis Tribunalului constituțional al Republicii Federale 
Germane de la Karlsruhe un protest în legături cu hotărîrea sa
mavolnică luată de punere în a ara legii a Partidului Comunist 
din Germania.

în protestul adresat se arată că prin hotărîrea luată, cercurile 
cficiale de la Bonn se asociază reacțiunii din trecut, incercînd să 
reînvie fascismul.

„Urmărirea comuniștilor și interzicerea Partidului Comunist din 
Germania — sună protestul — nu este numai o pierdere a presti
giului politic și moral, ci este un atentat direct împotriva libertă
ților și vieții poporului din Republica Federală Germană, o ame
nințare directă împotriva păcii și securității europene4*.

In încheierea protestului se spune: „Asociația foștilor deținuți 
și deportați politici antifasciști din R P R. protestează în mod ener
gic împotriva acestor încălcări a constituției și cere tribunalului 
de la Karlsruhe anularea acestei sentințe samavolnice*’.

(Agerpres)

O samavolnicie judiciară
atentat la Interesele cele mai vi
tale ale întregului popor german.

Partidul Comunist din Germa
nia, conform Consti uției federale, 
are dreptul la libertatea de a ac
tiva. Intr-adevăr, Constilutia de

Sentința tribunalului de la 
Karlsruhe, prin care Partidul Co
munist din Germania este inter
zis, constituie un eveniment plin 
de semnificație politică.

Mai întîi condamnarea dată 
este lipsită de orice temei juridic, la Bonn cuprinde dispozițiuni ex- 
politic și moral. Partidul Comu- J—~
nist din Germania, înainle ca și 
acum, este detașamentul înaintat 
credincios poporului. El a luptat 
și luptă cu abnegație pentru inte
resele și bunăstarea poporului, 
pentru progres social și pace.

Istoria Partidului Comunist din 
Germania stă mărturie, prin 
luptele și jertfele înscrise în ea. 
că interesele poporului muncitor 
îi sînt scumpe și le apără ca lu
mina ochilor. Lupta pentru pace 
și democrație, lupta împotriva 
militarismului, împotriva introdu
cerii serviciului militar obligator, 
lupta pentru fericirea și viitorul 
tineretului german au fost pen
tru Partidul Comunist din Ger
mania obiective permanent vii, 
aflate pe primul plan. în lumina 
acestei realități istorice, interzice
rea Partidului Comunist din Ger
mania apare lipsită de orice temei 
politic și moral. Ea constituie un

Reprob arbitrariul 
de la Karlsruhe

Prin scoaterea în afara legii a 
Partidului Comunist din Germa
nia. reactiunea de la Bonn urmă
rește să înlăture opoziția de fier 
a poporului german împotriva 
reconstituirii armatei vest-germa
ne și să creeze o atmosferă de 
teamă, de înăbușire a oricărui 
g^as potrivnic orientării politicii 
d-lui Adenauer. Insă Partidul Co
munist din Germania, luptător în
cercat pentru pace și democrație, 
nu poate fi nimicit printr-un or
din guvernamental sau printr-o 
hotărîre a unui tribunal. Toate 
conștiințele cinstite, toți cei ce 
năzuiesc spre un climat interna
țional propice păcii, se ridică în 
apărarea comuniștilor din Germa
nia occidentală

Zadarnic încearcă monopoliștii 
reacționari să supună Partidul 
Comunist din Germania ; zadar
nic se încearcă transformarea 
muncitorilor germani în carne de 
tun și hrană corbilor.

Ca și în trecutul război, planu
rile cîrmuitorilor de azi ai Bonnu
lui se nasc menite eșecului și de
zastrului. Cu tărie mă alătur pro
testului tuturor celor indignați de 
sentinja nedreaptă de la Karls
ruhe cerînd anularea ei.

GEORGE LESNEA 
scriitor, 

Laureat al Premiului de Stat

prese după care cetățenii au drep
tul de a se asocia liber, de a-și 
exprima ideile și sentimentele lor 
politice. Parlidul și-a dus activi
tatea în mod pașnic și cu respec
tul legilor. Or, din acest punct de 
vedere, sentința dată este lipsită 
și de temei juridic. Prin ea se în
calcă drepturile și libertățile con
stituționale ale poporului german.

Totuși, Partidul Comunist a 
fost interzis. După pronunțarea 
sentinței, s-au deslănțuit perche
zițiile, a urmat închiderea sediilor, 
confiscarea bunurilor și arestarea 
unor fruntași. Toate acestea au 
fost posibile fiindcă cercurile re
vanșarde tind să înfricoșeze și să 
îngenuncheze clasa muncitoare 
germană și poporul german, fiind
că vor să înăbușe voința de pace 
și progres a celor mulți, fiindcă 
vor să pregătească și să deslăn- 
țuie un nou război.

Măsurile luate împotriva Par
tidului Comunist din Germania 
nu-s o noutate. Ele s-au mai luat 
și altădată — în 1933, de pildă. 
Aceste măsuri au precedat repre
siunile împotriva celorlalte forțe 
democratice, au precedat lagărele 
de concentrare, măcelurile și răz
boiul. De aceea, ele constituie un 
semnal de alarmă pentru toți cei 
cărora pacea și viața le sînt 
scumpe.

Astăzi sîntem în 1956. Condiții
le politice din Germania și din 
lume sînt altele decît în urmă cu 
cîteva decenii Forțele păcii și pro
gresului în sinul poporului ger
man sînt puternice, iar solidarita
tea internațională proletară este 
de nezdruncinat. In Europa, o se
rie de țări au pornit pe drumul 
socialismului, iar printre ele se 
află și o parte a Germaniei — 
Republica Democrată Germană.’

Partidul Comunist există și va 
exista, înfruntînd toate opreliștile. 
Poporul muncitor l-a susținu* și-l 
susține. El nu poate fi desființat, 
fiindcă întruchipează ideile și sen
timentele cele mai mărețe, fiindcă 
reprezintă viața și viitorul tinere
tului german, viața și viitorul po
porului german.

Revanșarzii germani încearcă 
să repete istoria. Ei încearcă să 
înăbușe cu forța ideile de drep
tate și progres social Da- ideile 
nu pot fi lichidate în închisori și 
nici interzis-e prin sentințele unor 
complete de judecată străine de 
noțiunea de justiție.

ION OANCEA 
profesor la Facultatea de 

Științe Juridice din 
București

Miercuri seara a avut loc în 
grădina „Filimon Sîrbu" un mi
ting de protest al oamenilor de 
știință, artă și cultură, din Capi
tală împotriva sentinței de inter
zicere a Partidului Comunist din 
Germania, apărătorul cel mai fi
del al intereselor clasei munci
toare și poporului german.

La miting au luai, parte acade
micieni, profesori universitari, 
numeroși scriitori, compozitori, 
artiști, profesori și învățători, re
prezentanți ai presei și radiou'.ui, 
studenți.

Mitingul a fost deschis de acad, 
prof. dr. Șt. Milcu, secretar prim 
al Academiei R.P.R. care a arătat 
că sen ința tribunalului din Karl
sruhe este un atentat împotriva 
libertăților poporului german, de
mocrației șl păcii.

A luat apoi cuvîntul academi
cianul S. Stoilov. Cînd Adolf 
Hitler a fost adus la putere de 
cercurile imperialiste dinlăuntru 
și din afară, primele sale lovi
turi au fost îndreptate împo
triva Partidului Comunist din 
Germania — a spus vorbitorul. 
Astăzi autoritățile Germaniei oc
cidentale pornesc pe același drum.

Punerea în afara legii a Parti
dului Comunist din Germania oc
cidentală este un act samavolnic 
și arbitrar, prin care cei care l-au 
inspirat au crezut că pot desființa 
însăși lupta maselor populare din 
Germania pentru pace și liber
tate. Dar astăzi există puter
nice forțe capabile să înfrîngă 
de la bun început, orice ten
tativă de atac îndreptată îm
potriva independenței și a liber
tății popoarelor. Astăzi există Re
publica Democrată Germană spre 
care se îndreaptă privirile pline 
de nădejde ale tuturor germanitor 
care doresc fierbinte reunificarea 
pașnică a țării lor

Alături de toți oamenii cinstiți 
din lume, ori care ar fi credințele 
lor politice, ori care ar fi concep
țiile lor filozofice — a spus în 
încheiere acad. S. Stoilov — noi 
vedem în sentința de la Karlsruhe 
o mîrșavă uneltire împotriva 
păcii.

George Vraca artist al poporu
lui din R.P.R care a luat apoi cu
vîntul a spus între altele: „Ge
nerații întregi, generațiile dinain
tea mea, generațiile din timpul 
meu nu au dorit altceva mai fier
binte decît ca din grămezile de 
ruine ale atîtor războaie să se 
nască o lume nouă, o lume mai 
bună. Pentru acest crez înalt și 
nobil au luptat, luptă și vor lupia 
toți oamenii cinstiți din lume.

In ultimul pătrar de veac însă, 
oamenii de pretutindeni au înțe
les că ceea ce le împodobește 
viața este libertatea, este liniș
tea, este bucuria de a construi și 
de a naște și nu de a dărîma și 
de a ucide. De aceea, suc
cesul luptei pentru libertăți ce
tățenești al oamenilor progre
siști germani, al îniregului popor 
german, depinde de dreapta voin
ță a noastră, a tuturora.

A luat apoi cuvîntul academi
cianul M. Beniuc, care a spus 
printre altele :

Tentativa de a desființa Parti
dul Comunist din Germania este 
asemănătoare cu încercarea de a 
stinge lumina, pentru ca la adă
postul întunericului, poporul ger
man să poată fi dus spre pră
pastie. Dar Partidul Comunist 
din Germania nu poate fi des
ființat. El trăiește, el va trăi 
mereu prin toți germanii cinsti'.i, 
luptători activi pentru cauza li
bertății și păcii, în conștiința 
clasei muncitoare germane și 
lupta eroică a întregului popor 
german.

Prof. univ. Nicolae Deleanu care 
a luat apoi cuvîntul a spus prin
tre altele : „Lumea civilizată de 
pretutindeni așteaptă de mult in
terzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen. In locul unei știri des-

pre o astfel de măsură care să 
însemne un pas înainte pe drumul 
către dezarmarea generală, ne-a 
sosit vestea unei alte măsuri ui
mitoare prin cutezanța ei provo
catoare : interzicerea Partidului 
Comunist din Germania.

Avem ferma convingere însă 
că întreaga clasă muncitoare 
din Germania occidentală, co
muniști, social-democrați și oa
meni fără de partid vor ști 
să opună o dirză rezistență într-o 
luptă comună împotriva revan
șarzilor de la Bonn și că va im
pune cît mai curind libertatea de 
acțiune pentru partidul cel mai 
înaintat al clasei muncitoare ger
mane, partidul lui Thălmann".

Muzicienii din țara noastră — 
a spus compozitorul Zeno Vancea. 
maestru emerit al artei din R.P R. 
care a urmat la’cuvînt — au a- 
flat cu indignare fără margini 
despre samavolnicia autorităților 
din Republica Federală Germană 
care prin sentința tribunalului de 
la Karlsruhe a scos din legalita.e 
Partidul Comunist din German a.

Este trist că asemenea acte de 
teroare se pot petrece în țara care 
a dat umanității pe marele 
Beethoven. Dar noi muzicienii ro
mîni, sîntem convinși că forțe'e 
progresiste vor duce la triumf 
ideile aceluia care în nemuritoarea 
sa Simfonie a IX-a a cîntat cu o 
zguduitoare forță libertatea și în
frățirea între oameni.

A luat apoi cuvîntul prof. univ. 
Maria Sîrbu. De cîie cri aud cu
vîntul fascism în minte îmi apar 
imagini trăite, vii și puternice — 
a spus vorbitoarea. In anul 
1948 a fost organizat un peleri
naj la Ravensbruck, unul din 
fostele lagăre de exterm nare în 
masă a femeilor. Pe pereții înalți 
care împrejmuiau curtea lagărului 
de odinoară, am citit inscripția : 
..Aici au fost omorîte 19.000 de 
femei". Un gang îngust între 
două clădiri: acolo aveau loc exe
cuțiile; pereții mai păstrează încă

urmele gloanțelor. în apropiere, 
cuptoare înguste, de lungimea 
corpului omenesc, unde erau arse 
de vii mii de femei.

In jurul meu vedeam numai 
ochi îndurerați, plini de lacrimi 
dar și pumni încleștați, mărturie 
a hotăririi necliniite a mii și mii 
de oameni de a lupta împotriva 
barbariei, de a apăra omenirea de 
pericol.

Astăzi, prin hotărîrea guvernului 
de la Bonn Partidul Comunist 
German, detașamentul cel mai 
dîrz de luptă pentru pace, demo
crație și progres al clasei munci
toare germane care a dat jertfe 
grele pentru a feri poporul ger
man de la dezastru este pus în 
afara legii ca pe timpul lui Hitler; 
se încearcă renașterea fascismului, 
a barbariei și obscurantismului.

Sîntem convinși că rămînînd 
credincioși înaltelor idealuri pen
tru ca"e au militat, poporului lor. 
comuniștii germani vor lupta cu 
abnegație și de acum înainte pen
tru binele patriei lor, pentru o 
Germanie unită, democratică, paș
nică.

A mai luat cuvîntul învățătoa
rea Niculina Domintan care, pro- 
testînd împotriva sentinței de in
terzicere a Partidului Comunist 
din Germania a spus:

„Interzicerea Partidului Comu
nist din Germania a produs re
volta tuturor oamenilor cinstiți 
care văd în sentința tribunalului 
din Karlsruhe o nouă tentativă 
îndreptată împotriva păcii*.

★

în încheierea mitingului acad, 
prof. Al. Graur, a dat citire unei 
moțiuni adresată guvernului fede
ral de la Bonn. Oamenii de 
știință, artă șl cultură din Bucu
rești — se spune în moțiune — 
exprimă pe această cale protestul 
lor energic împotriva măsurilor a- 
buzive care interzic activitatea le
gală a Partidului Comunist din 
Germania.

TIRANA 29 (Agerpres). — 
ATA transmite : Declarația C.C. 
al Partidului Muncii din Albania 
în legătură cu interzicerea Parti
dului Comunist din Germania.

Comitetul Central al Partidului 
Muncii din Albania exprimă in
dignarea întregului partid și a 
poporului albanez în legătură cu 
sentința scandaloasă a tribunalu
lui de la Karlsruhe cu privire la 
interzicerea Partidului Comunist- 
din Germania. Aceasta este o ac
țiune arbitrară și cu caracter fas
cist îndreptată împotriva libertă; 
(ilor democratice ale poporului 
german și împotriva luptei sale 
pentru o Germanie unită și de
mocrată, o acțiune îndreptată îm
potriva păcii și securității în 
lume.

Poporul albanez, ca și toate po
poarele lumii, nu au uitat istoria 
anilor trecuti. atunci cînd în 1933 
Partidul Comunist din Germania 
a fost pus în afara legii. Aceas
ta a fost o măsură care a 
rizat fascizarea Germaniei 
dus-o pe calea agresiunii.

Comuniștii și toți oamenii 
cii din Albania protestează
gic împotriva sentinței prin care 
se interzice Partidul Comunist 
din Germania și întăresc în ace
lași timp vigilența revoluționară 
împotriva încercărilor imperialiști
lor de a pregăti un nou război.

Comitetul Central al Partidu
lui Muncii din Albania exprimă 
solidaritatea și simpatia poporului 
albanez față de comuniștii din 
Germania occidentală și fată de 
lupta întregului popor german 
pentru libertate, pentru drepturi 
democratice, pentru o Germanie 
unită și democrată, pentru men
ținerea și consolidarea păcii în 
lume.

muîi-
ener-

rm
Vechi luptători pentru libertă

țile democratice ale clasei mun
citoare, împotriva regimurilor de 
teroare ale treculului. împotriva 
fascismului, ceferiștii împărtă
șesc cu deosebită intensitate pro
testul clasei muncitoare din Ger
mania occidentală, după sentința 
anticonstituțională a Tribunalului 
din Karlsruhe in legătură cu in; 
terzicerea activității Partidului 
Comunist din Germania.

La Depoul C.F.R. „Chivu Stoi
ca" din Capitală, muncitori, in
gineri, tehnicieni, mecanici de 
locomotivă, focbiș'i. întorși sau 
gata să plece la drum s-au adu
nat ieri într-un miting. Erau în- 
tr-o sală încăpătoare peste 300 de 
ceferiști și în ochii lor am putut 
întîlni expresia unei indignări 
cinstite, a unui protest unanim.

„Știm cu toții cit am suferit de 
pe urma militarismului 
în cele două războaie mondiale 
care s-au abătut la 
scurte asupra popoarelor și asu
pra oamenilor muncii din patria 
noastră". Aceste cuvinte rostite 
de bătrînul ceferist Ștefan Lun- 
gu. Erou al Muncii Socialiste, au 
aprins în ochii celor de față vii 
seîntei ale revoltei.

Odată cu vorbele ceferistului 
în sală se făcea simțită aminti
rea trecutului nu prea îndepărtat 
a timpului în care muncitorii ce
feriști au fost printre p-imele de
tașamente ale clasei muncitoare 
din țara noastră care au protes
tat împotriva hitlerismului.

„Noi — a spus tovarășul Con
stantin Doncea, membru supleant 
al C.C. al P.M.R. — am fost mar- 
to-i la loviturile date clasei mun
citoare de către fascismul german 
de-a lungul anilor. Aceste lovituri

german

intervale

Sîntem solidari cu Partidul 
DE LA .ELECTROAPAM7AJ’ Comunist din Germania!

t CUVÎNTUL MUNCITORILOR♦--- -- . -----------
♦ *.

De-abia a încetat sunetul sire
nei și in hala nouă a fabricii ,.E- 
lectroaparataj" an început să so
sească muncitorii, tehnicienii și 
funcționarii din întreaga fabrică. 
Pe o masă fusese întinsă în gra
bă o pînză roșie, iar doi tineri au 
prins sus pe instalația de aeraj 
un carton pe care sta scris cu 
litere roșii: „Cerem anularea sen
tinței samavolnice a tribunalului 
de la Karlsruhe*.

Grupuri, grupuri, muncitorii 
discută aprins, iși manifestă in
dignarea față de mîrșava sentin
ță a rn il itari ști lor de la Bonn. In 
sală răsună tot mai des cuvinte 
pline de revoltă la adresa revan
șarzilor vest-germani și de soli
daritate cu lupta Partidului Co
munist din Germania. Intr-un 
colț, pe o presă, s-a urcat un 
grup de tineri. Au în mijlocul lor 
pe Șir Rudolf, bătrînul ce lucrea
ză de zeci de ani în această în
treprindere. Le povestește despre 
barbariile hitleriștilor ce mișunau 
în timpul războiului în aceas'â 
fabrică, despre carcerile ce ge
meau de muncitori, despre oameni 
bătuți pînă la sînge pentru că se 
opreau o clipă din lucru să-și 
tragă sufletul.

...A început mitingul.
întrerupt de nenumărate ori 

de exclamațiile de aprobare și de 
aplauzele celor aproape 1600 de 
participant |a acest miting, a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Vasilichi, membru supleant al 
C.C. al P.M.R. Rînd pe rînd urcă 
apoi la tribună muncitori și teh
nicieni, tineri și vîrstnici care-și 
manifestă adeziunea fața de lupta

Comunist din

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 30 august 1956

protest al ceferiștilor
n-au atins numai clasa muncitoa
re din Germania, ci au izbit pu
ternic și în proletariatul altor țări 
subjugate fascismului german. 
Discipolii credincioși ai lui Hitler 
încearcă acum să calce pe urmele 
jalnicului lor înaintaș".

încrezători în dreptatea cauzei 
clasei muncitoare germane, a 
Partidului Comunist din Germania 
— singurul partid vest-german 
care opune o rezistentă hotărîtă 
remilitarizării, care apără libertă
țile și drepturile democratice ale 
clasei muncitoare din Germania, 
care luptă pentru reunificarea paș
nică a Germaniei — ceferiș'ii își 
exprimă hotăriti protestul împo
triva sentinței de la Karlsruhe.

Am reținut din acest miting, 
din privirile și înfățișarea oame
nilor, din cuvintele lor, indigna
rea. puternica voință a muncito
rilor ceferiști din depoul „Chivu

Stoica" de a sprijini lupta comu
niștilor germani pentru recăpăta
rea drepturilor lor constituționale.

„Trebuie să știe revanșarzii de 
la Bonn că alături de Partidul 
Comunist din Germania nu sînt 
numai oamenii muncii germani, ci 
clasa muncitoare din întreaga 
lume". Aceste cuvinte rostite de 
mecanicul de locomotivă Scărlă- 
tescu Ion simbolizează solidarita
tea frățească a poporului romîn 
față de oamenii muncii și față de 
comuniștii germani.

Odată au izbucnit în sală aplau
ze deosebit de viguroase.

Cineva strigase din toate pute
rile :

„Cerem ca Partidul Comunist 
din Germania să fie repus în 
drepturile sale. Să fie anulată 
sentința de la Karlsruhe!“

M. CARANFIL

la „Republica*1Muncitorii de 
inf.erează sentința de la Karlsruhe

Md aflam cu treburi prin uzi
nele „Republica*1 din Capitală. 
Era ora 14,20. Acum trebuie să 
mă întîlnesc cu tinărul strungar 
Mihalache Patrichi. Dar iată-l că 
a și venit. Ne-am strins mina. 
Mă pregăteam să-mi scot creionul 
și caietul de notițe cînd Patrichi 
mă întrerupse.

— Va trebui să amînăm puțin 
discuția noastră — îmi spuse el. 
Cu câteva minute mai înainte am 
aflat că sînt invitat la un mi
ting. Muncitorii uzinei noastre 
sînt profund indignați de hotărî
rea tribunalului din Karlsruhe de 
interzicere a Partidului Comunist 
din Germania.

Am pornit împreună spre locul 
unde avea să se țină acest mi
ting. La masa frumos învelită în 
pînză roșie a luat loc prezidiul 
mitingului. Mitingul a și început.

unui nou măcel mondial. Hitler a 
început la fel. Nu mă îndoiesc că 
și actualii discipoli ai politicii lui 
vor sfirși la fel. Istoria nu poate 
fi însă oprită prin hotărtri ca 
cele ale tribunalului de la Karls
ruhe.

L-am urmărit pe acest om. 
Glasul lui exprima indignarea 
Fiecare cuvint pornea din inimă 
și era rostit cu o convingere emo
ționantă.

Au mai vorbit șl alți muncitori 
— loan Dineu din secția tras la 
rece, electricianul loan Boian și 
alții. Fiecare vorbea cum se pri
cepea mai bine. Toți însă spu
neau de fapt cit de puternic i-a 
indignat hotărîrea de interzicere 
a Partidului Comunist din Ger
mania și-și mărturiseau convin
gerea că Partidul Comunist va 
exista și de acum înainte în du

Președintele Indoneziei a făcut o vizită 
Voroșilov
șurat într-o atmosferă de cordial 
litate și prietenie, din partea 
Uniunii Sovietice au participat 
D. T. Șepilov, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., $. R. Ra- 
șidov, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
A. F. Gorkin, secretarul Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și D. A. Jukov, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Indonezia.

lui K. E.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 august 
președintele Republicii Indonezia, 
dr. Sukarno, a făcut o vizită lui
K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Dr. Sukarno a fost însoțit de
L. N. Palar, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Indonezia și de alte per
sonalități oficiale.

La convorbire, care s-a desiă-

N. A. Bulganin l-a primit 
pe dr. Sukarno

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 august 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniș'ri al U.R.S S. 
l-a primit pe dr. Sukarno, preșe
dintele Republicii Indonezia, 
se află la Moscova.

împreună cu președintele 
karno au fost primiți L. N.

care

Su- 
Pa-

Iar, ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Indoneziei și ce
lelalte persoane care îl însoțesc 
pe dr. Sukarno.

Au fost de față D. T. Șepilov, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și D. A. Jukov, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. tn Indonezia.

★

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Președintele 
Indoneziei, Sukarno, împreur.ă cu 
persoanele care îl însoțesc au 
vizitat la 29 august Mausoleul 
lui V. I. Lenin și I. V. Stalin și au 
depus o coroană de flori. Pe pan
glica coroanei stătea scris în lim
bile indonezTană și rusă : „Din 
partea președintelui Republicii In
donezia, Sukarno".

în piața din fața Mausoleului 
erau adunați numeroși locuitori 
ai Moscovei. Ei au salutat cu 
aplauze călduroase pe președinte.

★

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 august 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a oferit în Marele Palat 
al Kremlinului un dejun în cinstea 
președintelui Republicii Indonezia, 
Sukarno, care se află la Moscova.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, K. E. Voroșilov și 
președintele Sukarno au rostit cu« 
vîntări.

Convorbire între delegația 
Partidului Muncitoresc Progresist 

din Canada și o delegație a P.C.U.S
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 august, 
Ia C.C. al P.C.U.S. a avut loc o 
convorbire cu delegația Partidu
lui Muncitoresc Progresist din 
Canada (P.M.P.) care a sosit la 
Moscova.

La convorbire au participat 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., M. A. Suslov, 
secretar al C.C. al.P.C.U.S., B. N. 
Ponomarev, membru al C. C. al

P.C.U.S., și delegația Partidului 
Muncitoresc Progresist din Cana
da alcătuită din Tim Buck, secre
tar general al Comitetului Natio
nal al P.M.P., L. Morris, D. Sols- 
berg și W. Cardash, membri ai 
Comitetului National al P.M.P.

Convorbirea a decurs într-un 
spirit de sinceră prietenie și de 
înțelegere reciprocă deplină între 
cele două partide frățești.

Sesiunea Camerei Populare 
a R. D. Germane

BERLIN 29 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 29 august 
s-a deschis la Berlin cea de-a 
XlV-a sesiune a Camerei Popu
lare a Republicii Democrate Ger
mane. Pe ordinea de zi figurează 
declarația guvernului Republicii 
Democrate Germane: „Cu privire 
la pericolul militarismului ger
man și la necesitatea rezolvării 
pașnice a tuturor problemelor".

După declarația guvernamen
tală prezentată de L. Bolz, au 
început dezbaterile. La începutul

dezbaterilor, H. Matern, președin
tele ședinței, a dat cuvîntul pen
tru a face o interpelare deputatu
lui H. Homann (partidul natio
nal-democrat).

In continuarea dezbaterilor, 
cuvîntul a fost dat lui W. UI. 
bricht, pentru a răspunde la in
terpelare.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
deputați, care s-au pronunțat în 
unanimitate în sprijinul declara
ției guvernamentale.

O delegație a Adunării Naționale 
a R. P. Bulgaria va vizita Iugoslavia

SOFIA 29 (Agerpres). — După Naționale a R.P. 
cum anunță Agenția Telegrafică vizita Iugoslavia la 
Bulgară, o delegație a Adunării nii septembrie.

Bulgaria va 
sfîrșitul lu-

eroică a Partidului 
Germania, singurul partid din 
Germania occidentală care luptă 
cu consecvență împotriva renaște
rii militarismului, pentru unifi
carea celor două Germanii intr-un 
stat iubitor de pace și 
social

lată-l pe comunistul 
Barbu de la cazangerie. 
său. deși împovărat de 
ridică totuși puternic, | 
in inimile fiecăruia 
prezenți:

— Cred militariștii că interzi-
cînd Partidul Comunist din Ger- tru fericirea poporului lor!

progres

Vasile 
Glasul 

ani, se 
pătrunde 

dintre cei

mania, poporul german va inceta 
lupta împotriva remilitarizării și 
pentru unificarea pe baze pașnice 
și democratice a patriei sale. Se 
înșeală I Și P.C.R. a fost inter
zis, el insă și-a continuat lupta 
in condiții grele. Am simțit pe 
propria mea piele teroarea deslăn- 
țuită de fasciștii din țara noastră 
De aceea Îmi unesc glasul cu al 
vostru, al tuturor muncitorilor 
din fabrica noastră și din întrea
ga tară și cer cu toată tăria anu
larea sentinței barbare a tribuna
lului de la Karlsruhe. Libertate co
muniștilor germani luptători pen-
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Către
Guvernul Republicii Federale Germane 
Bundestagul de la Bonn
și Tribunalul de la Karlsruhe

Noi muncitorii, inginerii, tehnicienii și funcționarii întreprin
derii „Electroaparataj" din București, întruniți în miting, azi, 
29 august, alături de toți oamenii muncii din Republica Popu
lară Romînă protestăm cu indignare împotriva sentinței mon
struoase și antidemocratice a Tribunalului din Karlsruhe — 
prin care se interzice Partidul Comunist German, partid cu o 
veche tradiție de luptă pentru libertate, partid care a luptat 
eroic împotriva regimului hitlerist.

Scoaterea în afara legii a Partidului Comunist din Germa
nia constituie un act antipopular, care calcă in picioare dreptu 
rile și libertățile elementare ale poporului german și care urmă 
rește înăbușirea forțelor iubitoare de pace, intensificarea mili
tarismului german agresiv, care amenință securitatea popoare
lor din Europa,

Condamnăm acțiunile autorităților vest-germane care folosesc 
procedee identice cu actele de violență din timpul regimului 
fascist, ce au precedat cel de al doilea război mondial, război 
ce a adus atîtea suferințe și lacrimi întregii omeniri.

Alăturîndu-ne protestului unanim al oamenilor cinstiți din 
lumea întreagă, cerem guvernului federal anularea imediată a 
acestei odioase sentințe.

Că de aceeași părere cu el sînt 
toți muncitorii fabricii, o poți ve
dea de pe chipurile lor. Iată-l de 
pildă pe utemistul Mircea 
ciun. El știe ce înseamnă 
cism. A văzut pe tatăl său adus 
acasă, ciuruit de gloanțele unor 
ofițeri hitleriști, în zilele lui au
gust 1944 cînd fiecare om cinstit 
din patria noastră a prins să-i 
izgonească pe fasciști. lată-i și 
pe tinerii Drosu Dionisie, Ecate- 
rina Saftere, Niculina Măturoiu, 
Nicolae Roman, pe toți acei ce 
doresc ca și tinerii din Germania 
occidentală să se bucure de drep
turi și libertăți democratice. Acești 
tineri își manifestă solidaritatea 
cu lupta Partidului Comunist din 
Germania.

Cu indignare și cu hotărîre 
se ridică glasul fiecărui om cins- 

' tit. lată-l pe reglorul Traian Bo- 
ghez care de la tribuna acestui 
miting amintește tuturor conse
cințele interzicerii P.C.G. în 1933. 
Dacă primele lovituri ale teroarei 
hitleriste s-au îndreptat împotri
va comuniștilor, următoarele n-au 
cruțat pe ceilalți democrați. A- 
ceasta dă de gindit tuturor patrio- 
ților germani

întreaga hală răsună de cuvin
te de solidaritate cu comuniștii 
din Germania occidentală. Mun
citorii de la „Electroaparataj” 
își unesc glasul cu a| în
tregului popor și cer anula
rea sentinței samavolnice de la 
Karlsruhe. Moțiunea de protest 
adresată guvernului R.F G.. tri
bunalului de la Karlsruhe și Bun- 
destagului de la Bonn —- cu care 
s-a încheiat mitingul — a primit 
asentimentul unanim al munci
torilor din această fabrică.

A. GHEORGHE

Cră- 
fas-

Inmînarea unei declarații 
președintelui
rea drepturilor suverane ale E-, 
giptului, ca stat pe deplin pro
prietar și administrator al cana
lului, garantîndu-se libertatea na
vigației pe canal pentru totdea
una și pentru toate țările care se 
folosesc de canal.

Pornind de la aceasta și 
călăuzit de interesele întăririi 
păcii și securității în regiunea 
Orientului Apropiat și Mijlociu, 
guvernul sovietic a adoptat hotă
rîrea de a se asocia la propune
rile în problema Suezului care 
au fost prezentate la 20 august 
1956 de către guvernul Republicii 
India la conferința de la Londra,

a guvernului sovietic
CAIRO 29 (Agerpres). —TASS 

transmite: La 28 august E. D. 
Kiselev, ambasadorul U.R.S.S. în 
Egipt, a vizitat pe președintele 
Gamal Abdel Nasser șt i-a înmî- 
nat o declarație a guvernului so
vietic în care se spune: Studiind 
sub toate aspectele și amănunțit 
problemele legate de Canalul de 
Suez, precum și materialele con- 
ferinței care a avut loc la Lon
dra, între 16 și 23 august 1956, 
guvernul sovietic a ajuns Ia con
cluzia că orice reglementare a 
problemei Suezului în conformi
tate cu principiile și Carta O.N.U. 
trebuie să se bazeze pe respecta-

Nasser

Nasser va întîlni la Cairo pe membrii 
așa-zisului „Comitet al celor cinci"

PARIS 29 (Agerpres).' — Pos
tul de radio Cairo anunță că pre
ședintele Nasser se va întîlni la 
Cairo cu membrii așa-zisului Co
mitet al celor cinci, care urmează 
sâ-i prezinte „planul Dulles" pri
vind Canalul de Suez. După cum

se știe acest plan prevede tn 
esență stabilirea unui 
străin asupra canalului.

Potrivit aceluiași post 
data tntîlnirii nu ar fi 
fixată.

control

de radio, 
fost tncă

Tovarășul Gh. Stoica, membru 
al C.C. al P.M.R. arată în cuvîn
tul său monstruozitatea hotăririi 
tribunalului de la Karlsruhe. Vor
bitorul subliniază că prin măsura 
luată, revanșarzii de la Bonn 
încearcă să înăbușe lupta po
porului din Germania occidentală 
împotriva remilitarizării, pentru 
pace și progres social. In acest 
fel ei repetă politica lui Hitler. 
Istoria arată însă că lupta po
porului, a Partidului 
nu poate fi oprită prin decizii ju
decătorești.

Participanjii la miting aplaudă 
cuvintele vorbitorului. La tribună 
se află șl tov. Stănescu Puiu 
— maistru la secția filetaj. Pe o 
foaie de htrtie mototolită, plină 
de ulei —, maistrul a așternut tn 
grabă cîteva fraze.

— Am cunoscut fascismul, am 
făcut așa dar inevitabil cunoștin
ță cu ororile războiului. Nu se 
poate să nu înțelegem că sentința 
împotriva Partidului Comunist 
din Germania sporește primejdia

Comunist,

da unor hotărtrl de genul celei 
de la Karlsruhe.

Unul dintre muncitori propuse 
redactarea unei telegrame de pro* 
test care să fie trimisă guvernu
lui de la Bonn și tribunalului de 
la Karlsruhe. Telegrama pe care 
a citit-o inginerul Virgil Mun- 
teanu cere tn numele muncitorilor 
tehnicienilor, inginerilor și func
ționarilor uzinei „Republica" anu
larea imediată a acestei odioase 
sentințe.

Mitingul s-a terminat. Miha- 
lache Patrichi m-a rugat să amin 
iarăși discuția.

— Aș vrea să scriu unui ttnăr 
din Germania occidentală, să știe 
că tinerii romîni se află alături 
de patriota germani și in aceste 
zile...

N-am putut să-t refuz. M-am 
gindit atunci la tinărul care va 
primi scrisoarea lui Patrichi. Cit 
de mult se va bucura. Va fi doar 
mesajul de solidaritate al unui 
prieten.

Telegramă
Cu ocazia celei de a 11-a ani

versări a proclamării indepen
denței Indoneziei, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R-P.R. a transmis la 
16 august președintelui Republi-
în numele poporului indonezian 

și în numele meu personal doresc 
să exprim Excelenței voastre cea 
mai sinceră apreciere și mulțumiri 

inimă pentru amabilul mesajdin

di Indonezia și poporului Indo
nezian. un mesaj de felicitări 
și de bune urări pentru pace și 
prosperitate, la care a primit 
următoarea telegramă je răs
puns :

și felicitările pe care Excelența 
voastră mi le-a trimis cu ocazia 
zilei independenței Indoneziei.

SUKARNO. ye
Președintele Republicii Indonezia^

„Zilele filmului mexican
auspiciile Institutului ro-

Ct

VASILE RANGA

Sub
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, se desfășoară în 
Capitală cu începere de la 27 au
gust pînă la 2 septembrie „Zi
lele filmului mexican".

Cinematografele
„Tineretului" șl _____ ___
din Capitală, prezintă cu acest

„Victoria", 
și „Aurel Vlaicu"

prilej filmele mexicane: „Fata 
mexicană", „Rio Escondido" și 
„Maclovia".
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