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GOSPODĂREȘTI
Dormitor ți bucătărie

în fiecare comună

S.M.T. Hărman are 94 tracto
riști. Dar nu căuta pe nici unul 
în stațiune. îndeosebi acum. Dacă 
vrei să-i găsești, nu lua în sea
mă vîntul și ploaia, frigul de pe. 
ste noapte și bruma din zori. Ia 
căile raionului Stalin, oprește-te 
pe cimp, intră in comune și sate; 
pretutindeni îi vei găsi.

La Cristian lucrează o brigadă 
întreagă. Pe malul drept al 
Ghimbășelului, în casa cu nr. 80, 
două camere curat întreținute de 
colectivista Ecaterina Schnaber te 
îmbie să intri. Casa este proprie
tatea gospodăriei colective. Ca
merele sînt repartizate tractori
știlor. In una e bucătăria, care 
ține loc și de sufragerie atunci 
cînd ei sînt acasă, în alta e dor
mitorul. Pentru toate astea, ei nu 
plătesc nimic. Au la dispoziție 
camerele, iar femeia le gătește și 
face curat, in urma înțelegerii 
dintre conducerea stațiunii și cea 
a gospodăriei. Acesta este, în mic, 
un aspect al grijii pe care sta
țiunea o are pentru viața tracto
riștilor. Ca exemplu în privința 
aceasta, ar putea fi citate toate 
comunele în care există gospodă
rii colective. Și puține, foarte pu
ține sînt cele în care nu s-a creat 
pină acum gospodărie colectivă. 
Dar și acolo s-a găsit soluția ; au 
fost repartizați tractoriștii care 
sînt din partea locului. Dumitru 
Iotan de la Cristian, Gheorghe 
Maminuț de la Rotbav, Nicolae 
Chiru de la Hălchiu — ca să nu 
amintim decît cîțiva — au numai 
cuvinte de mulțumire pentru con
ducătorii stațiunii și pentru cei 
ai gospodăriilor pe care le deser
vesc. Singură brigada oare lu
crează la Rișnov a avut necaz 
pină mai acum ctteva zile. Ion 
Aldica, președintele gospodăriei 
colective, ținea sus și tare că nu 
poate găsi o cameră pentru me
canizatori. Atunci, stațiunea a ce. 
rut ajutorul comitetului raional 
de partid. Și, cu bunăvoință din 
partea tuturor, chestiunea a fost 
rezolvată.

Conducerea, mai ales după ve
nirea noului director, tovarășul 
Arpad Baneay, a căutat o ieșire. 
Și nu degeaba. Pîinea, ori de 
unde ar fi luată tot stațiunea o 
plătește ta sfîrșit de lună. Ce-ar 
fi să se discute cu organele 
cooperației, astfel ca tractori
știi să primească pîine din 
satele și comunele unde lu
crează ? Și s-a discutat. Pro
punerea a fost primită. Acum, 
pontatorul alimentator nu mai 
este nevoit să telefoneze ori să 
se deplaseze la stațiune, ci doar 
pînă la cea mai apropiată coope
rativă. Iar tractoriștii au oricînd 
piine proaspătă și în cantități 
ficiente.

Notifa telefonica

su-

este

In timp mai scurt,

Dar telefonul stațiunii tot___
folosit de către brigăzi. Lingă te
lefon se află un registru deschis. 
Răsfoindu-1, întîlnești diferite 
note telefonice venite de pe teren. 
Unii cer combustibil, alții piese 
și, mai puțin, alimente. De ce toc
mai alimente mai puține ?

Explicația pe care o primești 
destramă nedumerirea de ia înce
put. Preocuparea conducătorilor 
stațiunii pentru condițiile de via
ță ale tractoriștilor nu s-a rezu
mat doar la rezolvarea probleme
lor pomenite pînă aici. Ei s-au în
țeles cu gospodăriile colective ca, 
în măsura în care dispun de di
ferite alimente necesare mecani
zatorilor, aceștia să le primească 
contra cost. înțelegere care se 
respectă și care, după cum se 
vede, dă rezultate destul de bune.

Dar, între nenumăratele note 
telefonice, una mi-a atras aten
ția : „S-a lăsat frig. Au sosit 
haine vătuite ?“ — întreabă Ion 
Chiru de la Hălchiu. Dedesubt — 
răspunsul : „Da, au sosit. Poți 
veni să iei*. Intr-adevăr, de cu- 
rînd au sosit în stațiune aproape 
100 de pufoaice și pantaloni vă- 
tuiți. Imediat, brigăzile au fost 
anunțate. Ion Chiru a venit, și-a 
luat hainele și a plecat la Intor- 
sura Buzăului, să lucreze acolo 
cîtăva vreme. Ion Velican, Con: 
stantin Nichita și-au luait și ei 
haine vătuite, iar ceilalți urmează 
să le primească.

pîine mai bună

le primească.

Tractoriști da,

Pînă acum cinci-șase săptă- 
mîni, administrația stațiunii pri
mea piinea pentru toți lucrătorii, 
de la brutăria din Prejmer. Pen
tru cei care nu ies din stațiune, 
faptul nu prezenta nici un incon
venient. Totdeauna pîinea era 
proaspătă și sosea la timp. In 
schimb, cînd ajungea pe cîmp, la 
tractoriști, nu mai era bună decît 
pentru pesmet. Băieții — sătui de 
atîtea reclamații — se vedeau si
liți ori s-o nîănînce așa cum era, 
ori — în multe cazuri — să re. 
nunțe la ea și să-și procure pîine 
bună, care de unde putea.

utemițti — ba

După cum vedeți, Ia S.M.T. 
Hărman grija față de om poate 
servi ca exemplu bun de urmat. 
Pentru că omului poți să-i ceri 
dar, cel puțin în egală măsură, 
ești obligat să-i și dai. Cu toate 
astea, pînă aici nu am pomenit 
nici o vorbă despre organizația 
U.T.M., despre faptul că marea 
majoritate a 
utemiști.

Omitere ? 
mecanizatorii
mulțumiți, dacă ei au la dispozi
ție totul, pentru a nu-și concen-

mecanizatorilor slnt

Nu. Intrucît, dacă 
din Hărman stnt

tra forțele decît spre satisfacerea 
principalei cerințe a stațiunii — 
realizarea sarcinilor de producție 
— apoi organizația de bază 
U.T.M. are puține merite. Nu 
pentru că băieții nu ar fi harnici 
sau că nu ar răspunde cu aceeași 
promptitudine. Nu. Ei muncesc. 
Cu toată vremea nefavorabilă, 
pînă la 20 septembrie ei realiza
seră 728 hantri arături de însă- 
mînțări, 235 hantri arături adinei 
de toamnă, 14 hantri desțeleniri 
și 393 hantri de alte lucrări. Bri
gada lui Nicolae Scripceanu de 
la Hălchiu și a lui Nicolaus Ca
rol de la Vulcan sini fruntașe la 
arături, iar brigăziie de la Sim- 
petru și Prejmer au și însămințat 
citeva sute de hectare.

Motivul pentru care organiza
ția U.T.M. este absentă aici, e al
tul. Secretarul, Ion Pațincu, lu
crează de mai multe săptămini 
undeva, pe la Brăila. Locțiitorul 
său insă, Gheorghe Maminuț, la 
Rotbav, iar ceilalți membri ai co
mitetului, în comunele de pe lin
gă stațiune. Dar odată cu pleca
rea secretarului, toată activitatea 
a rămas baltă. Grupele utemiste 
trăiesc numai cu numele. Abona
mentele tractoriștilor la ziare, de 
care trebuia să se ocupe organi
zația, activitatea cultural-educa- 
tivă, care trebuia organizată în 
sinul brigăzilor, au rămas, de a- 
semenea, simple vorbe goale.

Se aud motivări că nu se poate 
să te ocupi de asemenea lucruri în 
timpul cit ești pe teren. De te în
torci însă numai cu cîteva luni 
în urmă, constați că aceste așa- 
zise motive n-au nici un temei. In 
primăvară, la Vulcan lucrau ute 
miștii Ion Stan și Nicolae Pîrvu. 
Deși primul era pontator alimen
tator, iar celălalt tractorist, au a- 
vut totuși suficient timp să pre
gătească și să prezinte, împreună 
cu utemiștii din gospodăria co
lectivă, cîteva festivaluri care 
le-au dus faima și în satele ve
cine. Dar organizația de bază 
U.T.M. nu a popularizat exemplul 
celor doi utemiști și nu s-a stră
duit să extindă inițiativa lor 
bună.

Activitatea organizației U.T.M. 
lipsind, au început să apară une
le acte de indisciplină, cum a fost 
cazul lui Gheorghe Gosman de ta 
Codlea, care lăsa tractorul unde 
se nimerea, sau cazul tai Aron 
Grecu de la Măieruș, pe care șe
ful de brigadă îl trimete să lu
creze într-un sat, iar apoi se po
menește că el ajunge în altul, 
după bunul său plac. Bineînțeles, 
acestea stat cazuri izolate, dar 
ele constituie sau, mai bine zis, 
ar trebui să constituie lecții pen
tru comitetul U.T.M. Iată de ce 
situația de fapt nu mai poate fi 
tolerată, tar activiștii comitetului 
raional U.T.M. e bine să-și adu
că aminte că drumurile raionului 
mai duc și pe la S.M.T. Hărman.
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Vizita delegației R.P.R. 
condusa de tovarășul 

Gh. Gheorghiu-Dej
în R.P.D. Coreeana

Răspunzînd invitației guvernu
lui R.P.D. Coreene, la 2 octom
brie a sosit la Phenian, intr-o vi
zită prietenească delegația Repu
blicii Populare Romtne condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romin, membru al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P.R. Din delegație fac 
parte tovarășii Alexandru Mo- 
ghioroș, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
Leonte Răutu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Vladimir Gheorghiu, se
cretar al C.C. al P.M.R. și Anton

Tatu Jianu, ambasadorul R.P.R. 
in R.P.D. Coreeană.

Pe aeroport, delegația a fost 
întimpinată de Kim Ir Sen, Kim 
Du Bon și de alți conducători ai 
Partidului Muncii din Coreea și 
ai guvernului R. P. D. Coreene, 
precum și de reprezentanți ai vie
ții publice.

Pe străzile orașului, reprezen
tanții poporului romîn au fost 
întîmpinați de mii de locuitori.

In piafa centrală din Phenian 
a avut loc un miting în cadrul 
căruia tovarășii Kim Ir Sen și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au rostit 
cuvîntări.

C. SLAVIC

d

Ședința plenara
Consiliului General

A. R. L. U. S.

Pe tema reducerii prețului de cosț

Instantanee „indiscrete" 
dezvăluit lucruri obișnuite dar 
altfel ascunse observației noas
tre și care, fiecare Intr-un fel.
pricinuiesc consecințe nedorite.

In deobște, cel care suferă 
este prefui de cost al produsu
lui finit.

Care or fi cauzele, cînd, cum 
și din pricina cui la prețul de 
cost al slrmei se adaugă pe 
neobservate procente aparent 
minore ? Să încercăm să le des
coperim.

Nici n-am pășit bine in hala 
de decupare și aparatul foto
grafic a și reținut o imagine.

1. Maistrul sectorului s-a re
tras mai deoparte și-și răsu
cește o țigară — prilej cum nu 
se poate mai potrivit pentru ca 
macaragista Elena Bădău să 
scoată din baie mai devreme 
decît trebuie colacii de sîrmă și 
să-i ducă la piua mecanică. Cină 
altfel nu te pricepi, — mai 
faci „economie" de timp și tn 
detrimentul calității producției!

2. încă o fulgerare a apara
tului fotografic și tncă un ins
tantaneu pe peliculă.

De unde provine încurcătura
In care se

De ce ne-am oprit tocmai tn 
secția T.O.T. (trăgătoria de oțel) 
a uzinei „Industria sir mii" 
din Cimpia Tur zii veți vedea 
in cele ce urmează.

Trebuie să știți că secția a- 
ceasta nu este una dintre cele 
din urmă și nici dintre cele de 
frunte.

Lucrul In secție tși urmează 
nestinjenit cursul.

Fabricarea slrmei 
proces tehnologic destul 
complicat, și multe 
se leagă între ele trebuie bine 
coordonate. Dacă un colac de 
sîrmă, înainte de a intra la ma
șinile de trefilat, nu este dezoxi- 
dat și tratat cum se cuvine, se 
obțin rebuturi sau sîrmă de 
proastă calitate. Dacă sirma 
este ținută prea mult în cup
toarele de încălzire, ea se arde 
și se rupe etc., etc.

întrebăm discret pe tînărul 
inginer Ion Dărămuș dacă ase
menea lucruri se întîmplă des 
in secție.

— Din păcate se mai Inttm- 
plă...

Și așa am tnceput să par
curgem un traseu care

implică

operații

un 
de 
ce

Tov. C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, conducătorul delegației 
A.R.L.U.S. care la invitația 
V.O.K.S.-ului a vizitat Uniunea 
Sovietică cu prilejul zilei de 23 
August, a făcut o dare de sea
mă asupra activității delegației 
A.R.L.U.S. în U.R.S.S. Conducă
torul delegației A.R.L.U.S. a re
latat despre bogatele și variatele 
manifestări prin care poporul sO- 

___ n____, „_ , . . vietic a sărbătorit ziua eliberării 
pescu-Doreanu, Eduard Mezinces- Romîniei de eub jugul fascist, 
cu, prof. univ. M. Ghelmegeanu, 
Eugen Rodan, prof. univ. Traiatt 
Gheorghiu, general locotenent ta 
rezervă Ilie Crețulescu, C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu, prof. univ. 
N. Pascu, Cicerone Theodorescu, 
șef rabinul Mozes Rosen, Maria 
Filotti, Ion Dacian și alți membri 
ai Consiliului General A.R.L.U.S.

A fost de față I. S. Ilin, se
cretar al Ambasadei Uniunii So
vietice ta București.

Ședința a fost prezidată de a- 
cad. prof. dr. C. I. Parhon, pre
ședintele A.R.L.U.S.-ului.

Tov. Ion Moraru, secretar adjunct 
al Consiliului General A.R.L.U.S. 
a prezentat o informare asupra 
destășurării Decadei artei și lite
raturii ucrainene, care a avut loc 
în țara noastră între 27 august și 
5 septembrie cu prilejul împlini
rii a 100 de ani de la nașterea 
marelui scriitor revoluționar u. 
crainean Ivan Franko.

avut loc la sediul 
General A.R.L.U.S., 

a Consi-

Marți a
Consiliului 
o ședință plenară 
liului General A.R.L.U.S. Au par
ticipat tovarășii: Miron Constan- 
ti-nesou, Gheorghe Hassu, acad, 
prof. dir. Constantini I. Parhon, 
acad. prof. Traiain Săvulescu, 
Constanța Crăciun, Io<n Pas, Ofe- 
lia Mamole, acad. Marius Na st a, 
acad. M. Roller, prof. univ. N. 
Sălăgeanu, dr. I. Bogdan, N. Po-

In continuare, tov. Eugen Ro
dau, secretar al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., a expus proiec
tul de plan pentru sărbătorirea 
Lunii prieteniei romîno-sovietice 
In 1956. In cadrul discuțiilor a- 
suipra planului au luat cuvîntul, 
făcînd diferite propuneri acad, 
prof. Traian Săvulescu, președin
tele Academiei R.P.R., acad. Mi
hail Roller, prof. univ. N. Sălă- 
geanu, rectorul Universității „C. 
I. Parhon", scriitorul Cicerone 
Theodorescu, laureat al Premiu
lui de Stat, prof. univ. Traian 
Gheorghiu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., Pavel Bal- 
kany, din partea C.C.F.S., S. Bu- 
lete, secretar al Consiliului oră
șenesc A.R.L.U.S. București și 
alții.

La sftrșit, Consiliul General a 
adoptat tn unanimitate planul 
sărbătoririi Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice din acest an.

(Agerpres)

Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Francez

Miercuri 3 octombrie 1956

Declarația Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor

Tovarășului Jacques Duclos
Iubite tovarășe Duclos,
Cu prilejul celei de-a 60-a ani

versări a zilei dv. <’ 
Comitetul Central 
Muncitoresc Romîn 
dv., luptător dîrz 
clasei muncitoare și a poporului 
francez, calde felicitări și urări 
de sănătate.

Vă urăm, iubite tovarășe Du
clos, ani mulți de activitate rod
nică și noi succese în munca dv. 
pentru fericirea poporului fran
cez. pentru pace și colaborare în
tre popoare.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN

de naștere. . 
al Partidului 

vă trimite 
pentru cauza

In numele milioanelor de ti
neri și tinere din Republica Popu. 
Iară Romînă, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
exprimă solidaritatea frățească cu 
poporul egiptean în lupta sa pen
tru apărarea drepturilor sale su
verane.

Canalul de Suez aparține și tre
buie să aparțină Egiptului. Actul 
naționalizării Companiei Canalu
lui de Suez este un drept legitim 
al poporului egiptean.

Tineretul romîn sprijină cu en
tuziasm lupta poporului egiptean, 
a tineretului său, împotriva în- 
cercărilor cercurilor imperialiste 
agresive de a împiedica dezvol
tarea economică și politică inde
pendentă a Egiptului.

Generației tinere din patria 
noastră îi este scumpă pacea. Ea 
consideră că rezolvarea proble
mei Suezului trebuie găsită nu 
pe calea amenințărilor și a folo
sirii forței, ci pe cale pașnică,

conform principiilor Cartei Orga- 
nizației Națiunilor Unite, ținîn- 
du-se cont de interesele vitale ale 
poporului egiptean și de garanții
le pe care guvernul egiptean le 
acordă pentru navigația normală 
prin Canalul de Suez. ' 

Tinerii din Republica Popu
lară Romînă, alături de tineretul 
iubitor de pace din întreaga lu
me, susțin hotărît declarația Se
cretariatului Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat, cu pri
vire la recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului egiptean 
asupra Canalului de Suez, și sînt 
convinși că solidaritatea tinerilor 
și tinerelor din întreaga lume 
care cer rezolvarea pe cale paș
nică a problemei Canalului de 
Suez, ținîndu-se seamă de drep
turile suverane ale poporului 
egiptean, reprezintă un important 
sprijin în lupta pentru apărarea 
păcii.

COMITETUL CENTRAL AL U.T.M.

Amatorii de muzică 
să se bucure...

artist al po-

da în Capl
in zilele de 

ciuta

In centrul evenimentelor muzi
cale ale acestei luni se situează 
desigur apropiata sosire a violo
nistului sovietic de renume mon
dial David Oistrah, 
porului din U.R.S.S.

David Oistrah va 
tală două recitaluri
11 și 15 octombrie și va 
împreună cu Orchestra Simfonică 
a Radiodifuziunii într-un concert 
ce va avea loc în ziua de 13 oc
tombrie.

In a doua jumătate a lunii va 
concerta în țara noastră marele 
violoncelist italian Enrico Mai- 
nardi. El va sosi împreună cu 
pianistul și dirijorul Carlo Zec- 
chi, a cărui măiestrie interpreta
tivă este deja cunoscută audi- 
ditoriului din țara noastră.

Cei doi soliști italieni vor sus
ține împreună un recital în ora
șul Cluj la 15 octombrie, două 
recitaluri tn București la 19 și 
22 octombrie.

La tîrgul de la Damasc, R.P.R.—Medalia de Aur 
și Diploma de Onoare

O
La 30 septembrie, 

s-a închis cel de al 
treilea tîrg inter
național de la Da
masc. Potrivit da
telor preliminare, 
ttrgul a fost vizitat 
de persoane care au _ .
interes exponatele prezentate de

de 1.500.000 
cercetat cu

32 de state și de aproximativ 
5000 de firme ,și diferite organi
zații comerciale și industriale. Un 
mare interes a stîrnit pavilionul 
rominesc. Cu prilejul solemnității 
de închidere a tirgului, pavilionu
lui rominesc i s-a decernat cea 
mai mare distincție, Medalia de 
Aur și Diploma de onoare. Aceas-

tă distincție a fost acordată pen
tru concepția arhitectonică a pa
vilionului, pentru calitatea pro
duselor prezentate și pentru mo
dul artistic in care au fost ex
puse.

In fotografie: Un colț al pavi
lionului romin la ttrgul interna
țional de la Damasc.

DINCOLO DE SENTINȚA

află Dumitru Filip ? 
El trebuie să du
că la trefilare un 
colac de strmă 
dintr-un oțel cu 
calități bine defi
nite. Dar cum să 
facă asta ? Privi
rile lui se întorc 
cu reproș spre Bene 
losif.

— Dă-o dracului 
de treabă...

— Ce e, ce 
intimplat ?

— tar ai tncurcat 
plăcutele intre ele 
și iar nu știu fie
care colac din ce 
strmă este.

— Ei, lasă, că te 
descurci tu...

Și Filip se des
curcă cum poate 
la la Intlmplare 
un colac de strmă 
și-l duce la 
lare.

3. Și iată 
ma pe care 
s-o Elena 
mai repede dectt 
trebuia din baia de 
acid sulfuric, pri- 
cinuindu-i o dezo- 
xidare incomplec- 
tă, și a cărei plă
cută, indiclnd cali
tatea, a fost tn- 
curcată de Bene

s-a

trefi-

că sîr- 
a sco- 
Bădău

Iosif, a ajuns tn mașina de trefi
lat la care lucrează utemistul 
Gheorghe Moldovan. Tobele se 
tnvtrtesc cu repeziciune și deapă
nă sirma, care irecind prin filiere 
se subțiază din ce tn ce mai 
mult, lată tnsă că filierele se 
tocesc repede. Moldovan are 
toate motivele să fie supărat. 
Să sperăm insă că treaba se va 
sflrși cu bine. Colacul de strmă 
va trece la altă mașină. Dar 
nu I Un pocnet și iată-l pe Mol
dovan tnfundat tntr-o grămadă 
de strmă tnctlcită. Ce-i de fă
cut? Să sudeze strmă? Ei,așii 
Ce, el are timp de pierdut ? Bă-

latul se uită atent tmprejur. Nu, 
meșterul nu-i prin apropiere. 
Atunci, colacul de strmă jumă- 
tățit este răsfirat și aruncai tn 
grabă la lada cu deșeuri. De la 
mașina vecină sosește un nou 
colac de strmă. Cine știe dacă 
nu va avea și el aceeași soartă!

4. Am pătruns pe nesimțite 
tntr-un coif mai întunecat al 
halei. Un făcănit și... mal e ne
voie de explicafii ? Ar fi. Tam
burul care se tnvtrtește tn gol 
de cîtva timp ne face să vedem 
In frumoasa melodie de care s-a 
lăsat purtat Vasile Arva 
mult decît o melodie: un 
rat a pagubă.

A pagubă, pentru că
peste cîteva minute, se va des- 
metici, și va scoate grăbit str
ata de pe tambur. Va fi tnsă 
prea tirziu: sirma ce trebuia 
să se înfășoare tn continuare, a 
stat prea mult In cuptor și s-a 
ars.

meu.
fluie-

Arva,

TRIB UN AL ULUI

Și așa, una cite una, micile 
neatenții, neglijentele, se adu
nă Intr-un tot de proporții 
considerabile, In fața că
ruia muncitorii nu mai pot 
dectt să se scarpine după ureche 
și să fluiere... a pagubă.

Prefui de cost rămtne 
umflat mai departe. Gazetele 
de perete vor continua să cheme 
pe tineri și vtrstnici să lupte 
pentru o productivitate sporită 
Inginerii vor căuta rezolvarea 
acestor probleme.

Iar cei surprinși tn fotografii 
se vor intreba cu mirare:

— Curios. Unde o fi defectul ?

De la brigada noastră z 
volantă: M. Caranfil, z 

Radu Costin, Vasile Ranga J 
o

In clădirea mohorftă a tribuna
lului nu intră nimeni fără trea
bă. Cei pe care treburile-i aduc 
aici sînt grăbiți, de obicei ner
voși, necăjiți, cu gtadurile con
centrate tatr-un ,__ 1 ' .
Poate tocmai de aceea surprinde 
pe oricine prezența aici a patru 
băiețandri. Patru băiețandri taalți, 
zvelți și normali, cu niște ochi 
cuceritor de luminoși și cu un 
suria puțin rușinat, care încear
că să braveze.

Ce caută ei aici, așezați pe o 
bancă între alți împricinați, a- 
tunci cînd locul lor ar fi la lu
cru, fa școală sau pe terenul de 
sport ? De ce sînt judecați lao
laltă cu hoții și delapidatorii ? Ce 
acuzație li se aduce ? Sînt dați 
în judecată pentru furt de porum
bei — un lucru mărunt în apa
rență ; dar cîte vieți irosite n-au 
început asemănător 1 Există un 
întreg dosar care-i privește, sînt 
pasibili de condamnare, completul 
de judecată le dă poate mai mul
tă atenție decît unor hoți înrăiți. 
Oricum, nu mai sînt copii, au 
16-17 ani, judecă; și-au tlrit pă
rinții, după o viață nepătată, spre 
rușinea de a-și auzi numele rostit 
în plin tribunal. De ce toate as
tea ?

Ioan Grosu, Mihai Pîrvulescu, 
Petre Dobre Stefan și loan Gheor
ghe sînt patru prieteni buni. Lo
cuiesc cu toții în complexul de lo
cuințe date în folosință ceferiști
lor, pe bulevardul 1 Mai. Se 
cunosc de mult și familiile lor se 
cunosc bine — de fapt, locatarii 
celor nouă blocuri nu alcătuiesc 
altceva decît o mare familie, le
gată nu numai prin relații de 
bună vecinătate ci și prin relații 
tovărășești, de muncă.

Iată, loan Grosu e fiul unui 
cazangiu de la Atelierele Grivița 
Roșie și al unei femei serioase,

punct dureros.

cinstite; Mihai Pîrvulescu — al 
unui activist al comitetului cen
tral al sindicatelor muncitorilor 
feroviari; Petre Dobre Ștefan 
al unui maistru tot de la Grivița 
Roșie care mai crește, afară de el, 
tacă 6 copii...

Acasă, ta familie, copiii nu dau 
nimic de bănuit prin comportarea 
lor. Dar ei stau atît de puțin a- 
casă I Grosu și Petre Ștefan stat 
elevi la școala profesională a 
complexului C.F.R. Grivița Roșie, 
iar Mihai Pîrvulescu, la cei 17 
ani pe care-i are, îndeplinește cu 
dragoste munca de strungar. In 
plus, Mihai Pîrvulescu și loan 
Grosu sînt și elevi ai liceului se
ral. Deci, oameni despre care 
oricine ar putea să spună că se 
pregătesc pentru un viitor fru
mos și pita, că și-au ales un drum 
drept și-și vor asigura în socie
tate un loc de cinste, bucurîn- 
du-se de stima și încrederea oa
menilor. Și atunci, cum se potri
vesc cu ei acuzația de furt, pre
zența în tribunal, poate viitoarea 
condamnare ?

Din păcate, munca sau școala 
nu constituie adevărata, întreaga 
viață a acestor tineri. Drumul pe 
oare au apucat amenință să înă
bușe toi ce e bun in ei, iot ce 
le-a dat valoros munca și învă
țătura. Intorcindu-se acasă, de la 
lucru sau de la școală, „cei pa
tru" se întîlnesc pe cele cîteva 
bănci din grădinița din fața 
blocurilor.

Discută fel de fel de pozne, 
de prostii, vorbesc urît, înjură. 
Unul aprinde o țigară și toți îl 
urmează — doar e atît de „eroic", 
de „matur" și de „interesant' 
fumezi! In familie, nimeni 
învață cum să-și folosească 
șurile libere, nu-i îndreaptă 
îndeletniciri potrivite vîrstei 
folositoare formării caracterului.

“ să 
nu-i 
cea- 
spre 
lor,

Plictiseala nu ae risipește însă 
— micile lor prostii nu sînt spec
taculoase și pe terenul acesta re
dus nici nu are cine să le ad
mire. Așa că „cei patru" por
nesc pe străzi. Sparg becurile 
cu pietre, lovesc în geamuri și în 
termometrele pe care gospodarii 
grijulii și le așează la ferestre.

De aici și pină ta furt nu-i de
cît un pas. Intîi, fructele pomilor 
de pe stradă, apoi din curțile ce
tățenilor și din piață. Pe urmă, 
au început să dispară fel de fel 
de lucruri mici — tatii de acasă, 
pe urmă de la vecinii cei mai a- 
propiați.

Pe nesimțite, fără să se aștepte 
nicidecum, mulți dintre părinți 
s-au trezit în fața faptului împli
nit : in timp ce ei erau preocupați 
cu munca, cu gospodăria, copiii 
lor au pornit pe drumul hoinăie- 
lilor fără rost, al huliganismului, 
al hoției. Așa că lovitura pe care 
părinții au primit-o în cazul a- 
cestor patru copii, fiind citați la 
tribunal, nu-i întîmplătoare. Au 
existat la timpul lor semnale de 
alarmă, dar nici unul dintre pă
rinți n-a fost tn stare să le în
țeleagă. Acum cîțiva ani, Mihaî 
Pîrvulescu, loan Grosu și alți cî- 
țiva copii au fugit la Constanța. 
I-a atras mirajul mării. Erau insă 
niște școlari ușor de descoperit 
și miliția i-a adus înapoi Mulțu
miți că i-au văzut iar acasă, pă
rinții nu s-au mai gîndit cum să 
umple golul din preocupările lor, 
să-i îndrepte spre ceva frumos și 
folositor. O pasiune nouă pentru 
creșterea porumbeilor I-a făcut pe 
Grosu să mai fure și in alte r:n- 
duri — dar părinții nu s-au îngri
jorat. Poate cîteva lacrimi ale 
mamei, o izbucnire de mînie din 
partea tatălui — și atîta tot.

ILEANA POPOV1C1

(Continuare în p::g. 3-a)



Interviu cu acad. EUG. MAKOVSK1

Căi ale biochimiei rominești
Cunoașterea vieții tn amănun

țime constituie și astăzi imbol
dul pentru, desfășurarea unei vas
te activități științifice. Pe căi di
ferite, oamenii de știință se stră
duiesc să ajungă la un capăt de 
drum comun. încadrată în rindul 
disciplinelor ce tind spre cunoaș
terea legilor fizice și chimice a- 
șezate la temelia uriașului edifi
ciu al vieții, Bl OCHI MIA nete
zește prin cuceririle ei calea spre 
aflarea adevărului asupra proble- 
tnelor vieții organice.

Am căutat să împărtășim citi
torilor noștri, cit ev a din aspectele 
creatoare ale unei astfel de 
munci care se desfășoară in țara 
noastră și în acest scop, am pășit 
pragul Institutului de biochimie 
al Academiei R.P.R. Deși tlnăr, 
Institutul se mindrește cu o serie 
de realizări contribuind din plin 
la îmbogățirea tezaurului științei 
rominești. In mijlocul colaborato
rilor săi l-am găsit pe Acad. Prof. 
Eugen Makovsky, directorul ins
titutului. L-am rugat să ne îm
părtășească clteva aspecte cu pri
vire la activitatea Institutului pe 
care-l conduce, precum și la pers
pectivele care se deschid astăzi 
biochimiei rominești.

Ce ne puteți spune despre dez
voltarea biochimiei rominești și 
despre problemele ei actuale pen
tru țara noastră.

îmi veți permite mai întîl să 
arăt că biochimia este o știință 
care are o adevărată tradiție în 
țara noastră. încă de la sfîrșitul 
veacului trecut au început să se 
întreprindă la noi diferite cerce
tări in domeniul biochimiei și ne 
mîndrim chiar cu o pleiadă de 
savanți care au dat lucrări de va
loare mondială in acest domeniu. 
Printre cei care in trecut au adus 
contribuții deosebit de însemnate 
la dezvoltarea biochimiei romî- 
nești pot aminti pe Ion Athana- 
siu, Dimitrie Călugăreanu, Ema- 
noil Teodorescu, Aurel Craifăiea- 
nu, Ion Vintilescu și alții. Astăzi 
biochlmiștii din țara noastră se 
străduiesc să continue opera pre
decesorilor lor și muncesc la re
zolvarea diferitelor probleme im
portante atît din punct de vedere 
teoretic cit și din punct de ve
dere practic. Printre problemele 
actuale ale biochimiei rominești 
socotesc că cele mai importante 
sint acelea care vin în sprijinul

O problemă importantă de care 
ne ocupăm in colaborare cu alte 
colective de specialiști din țară, 
este aceea a Stimulării semințe
lor plantelor agricole. Stimula
rea semințelor constă in tratarea 
semințelor plantelor agricole cu 
anumite • ••• • . * .-
mici, ca de pildă soluții de bro- 
niură de potasiu, hidrochinonă etc. 
Plantele 
mințete tratate se dovedesc a fi 
mai viguroase și pot da rod mai 
bogat. Prin cercetările pe care le 
efectuăm urmărim nu numai ob
ținerea unor sporuri de recoltă 
dar și descoperirea mecanismului 
de acționare a stimulenților, me
canism necunoscut în știință încă.

De asemenea în institutul nos
tru se mai lucrează in problemele 
biochimiei procesului de iaroviza- 
re a semințelor griului de toam
nă, precum și la o serie de alte 
probleme printre care amintim : 
încercări pentru obținerea de hi
brizi vegetativi printr-o metodă 
nouă, pusă la punct in Institutul 
nostru și introdusă pentru pri
ma dată la noi în țară ; încer
cări de obținere a plantelor 
potipoide, adică a plantelor cu 
un număr multiplu de cromo
zomi față de plantele obiș
nuite.

Dacă vreți să ne vorbiți 
despre problemele biochimiei 
legate de medicină

Intr-adevăr biochimia, așa 
după cum am amintit mai sus, 
ajută mult și medicinii. La noi 
în institut se cercetează pro
blema substanțelor curarizan
te, adică a substanțelor care 
pot bloca într-o anumită mă 
sură activitatea sistemului 
neuro-muscular și care găsesc 
astăzi aplicații in tehnica nar
cozei, in neurologie, in trata
rea afecțiunilor neuro-muscu- 
lare etc. Facem sinteze de 
substanțe curarizante și lu 
crăm la lămurirea mecanismu
lui de acțiune a acestor sub
stanțe asupra organismului a- 
nimal, mecanism care încă nu 
este cunoscut.

La institutul nostru a fost Ima
ginată și pusă la punct o meto
dă nouă puțin cunoscută piuă a- 
cum pentru cercetarea exosmozei 
electroliților din piele. Metoda se 
dovedeșts a fi utilă nu numai ca 
mijloc ajutător in diagnosticul și 
urmărirea evoluției diferitelor a- 
fecțiuni cutanate dar și io rezoi-

soluții de produși chi-

care se dezvoltă din se-

este un

dvs. preo- 
biochimiei

Continutnd seria de articole 
de explicare a unor fenomene 
pe înțelesul unor mase largi 
de tineri, publicăm astăzi un 
articol despre hipnoză.

Există în institutul 
cupări și în domeniul 
generale ?

corespunzător și la prescripția a- 
pelor minerale saline.

pe lingă 
mai preocupăm de 
domeniul coacervăril,

problemele

Secretele „polarografiei

Acad. Makovski in laborator

cumulator (1) pusă în legă
tură cu un fir numit fir po
tentiometric (2) care permite 
datorită unui contact mobil 
(3) varierea tensiunii electri-

Desigur, 
amintite ne 
cercetări în 
adică a acelui mod de separare 
a anumitor substanțe coloida.le și 
mai ales substanțe proteice din 
mediu care, după teoria academi
cianului sovietic A. I. Oparin, 
zintă un interes deosebit în 
blenia genezei vieții.

Aș vrea în sfirșit să 
menționez anumite succese 
ținute 
mulării 
gricole. 
sporurj 
de orz
lui și porumb. S-a reușit sporirea 
vitaminei C în roșii și ardei, pre
cum și creșterea producței aces-

in cadrul problemei 
semințelor plantelor a- 

Astîel s-au putut realiza 
de 10—15% la recoltele 
de toamnă, floarea soare-

des

care privesc mă- 
agricole și care 
noastră.

Makovski cercetează pe 
clmp starea plantelor provenit* 

din semințe stimulate

tor legume cu ajutorul unui ames
tec de stimulatori realizat in In
stitutul nostru și denumit poli- 
stim.

Au fost sintetizate o serie de 
substanțe curarizante noi, ca de 
pildă: derivați ai fluoremilui. ai 
unor alcaloizu ai unor peptide 
precum și o substanță denumită, 
succinilcholina și care de acum 
încolo va fi fabricată in țari pen
tru nevoile medicineî noastre.

Cercetările in domeniul coacer- 
vatelor, deși au fost începute de a- 
bia in primăvara acestui a*, an 
dus la unele rezultate interesante 
ma: ales ia ceea ce privește fcr- 
ma-ea zaacervatear ia aedi *a-

CAUCIUC 
FĂRĂ

ri

medicine!, acelea 
rirea producției 
iprjină industria

în legătură cu aceste probleme 
pe care le socotiți printre cele 
mai actuale, ce ne puteți spune 
despre preocupările Institutului 
pe care-1 conduceți pentru rezol
varea lor ?

Tn momentul de față la Insti
tutul de biochimie al Academiei 
R.P.R. se fac cercetări in diferi
tele domenii ale biochimiei.

varea anumitor probleme legate 
de igiena muncii. De pildă. prin 
această metodă am putut urmări 
procesul de demineralizare la mi
nerii care lucrează la temperat»- 
ră ridicată, ceea ce a putut ajuta 
la stabilirea regimului alimentar

Această anvelopă prezintă o 
mai mare siguranță in exploatare 
aispirind pericolul de a rămine 
,pe geantă*. este mai rezistentă 
la uzară, efhmnlnd și necesitatea 
roților de rezervă. La viteze 
mari ea se încălzește mai puțin 
deoarece na mai are loc frecarea 
intre cameră și anvelopă.

log. F. SCHUBERT

—••O**—

„CERUL ARTIFICIAL"
Cdr ți noi apărute 

în Editura Tehnica

HIPNOZA a încetat „
TAINAsă mai fie o

re superioară a unor forțe de 
neînțeles. A trebuit să se dez
volte știința, a trebuit ca savanți 
nenumărați să se preocupe de 
explicarea științifică și folosirea 
ei în practică, pentru ca nimbul 
ei plin de “ ' '
treptat.

Hipnoza 
o taină.

Dar cel .. .
întregul merit de a fi descoperit 
modul intim de producere a feno
menelor hipnotice, explicind in 
mod științific mecanismul som
nului hipnotic și însemnătatea su-

mister să se destrameV.ați lăsat vreodată tmbiați de 
chemarea tainică a unui spectacol 
de hipnotism și sugestie ?

Ați auzit de așa zisele „vin
decări miraculoase" făptuite doar 
prin rostirea unor cuvinte simple 
menite să înlăture boala ?

Asemenea lucruri sînt într-ade- 
văr cu putință, iar în spatele lor 
nu se ascunde nici o minune. .. 
Dacă ați auzit vorbindu-se vreo- gestiei verbale, a fost marele fi- 
dată de ele, atunci cu siguranță 
că nici „hipnoza" n-u vă 
cuvînt necunoscut.

Cunoscută de milenii și 
la început în scopuri 
hipnoza a trecut de-a 
timpurilor, amestecată la 
cu falsele teorii despre

folosită 
mistice, 
lungul 
un loc 
„spiri

tism", „magnetism animal" și 
„fluid vital", drept 0 manifesta-

/

a încetat să mai fie

căruia i se datorește

Stabilirea cantității și cali
tății unei substanțe este astăzi 
o problemă rezolvată pentru 
chimie. Polarografia. metodă 
modernă de analiză fizico-chi- 
ir.ică, permite stabilirea canti
tății și calității unei substanțe 
aflate in orice fel de soluție. 
Ea a fost inițiată in anul 1922 
de profesorul ceh laroslaw 
Heyrcwsky și este aplicată cu 
succes in cercetările științifice 
întreprinse in țara noastră 
Astfel doctorul Perov’ci. auto
rul cărții „Introducere in po- 
larografie*. studiază diferite 
protleme de biochimie pe cale 
polarografiei. De asemenea se 
fac cercetări in legătură cu a- 
naliza silicațHor pe cale pola- 
rografieă de către dr. Cioară. 
La lași, prnlesoru' Ralea și la 
C'uj cercetătorii EKma și Ke- 
My au pus ia punct metode 
de dozere a ekinenteior pe 
caic pc'arograrKâ.

Metoda constă in următoa
rele: peatrj stabilirea caflîi:â- 

îitii and substanțe 
yții. se face —ai in- 
liza solarei de ana- 
iad o decrrodi spe- 
înrxtă electrodă p câ* 
sereur Cea mai sim-

• za*

piă instaliție palarografică 
xstr-s baterie de

„Indicatorul
Oi.- daci aas pM-t in era 

eaerpei aîowkc, energia pe 
care o poale prodace for: a v:n- 
toriSer na ji-a Rtrdat at»»ita- 
îea atei ia ziWe Dar
pexiJB folosirea acestei energii 
este necesara dccrnrnarez re- 
țfoaăfor denamrte -saduri eo- 
liM*. adxci a regiunilor unde 
viatariie bai ca o imensitate 
mai mare Pen’ru aceasta, de 
cariad a începui să se Wo- 
sensei in țara noastră un tip 
bob de anemograt. al cănii 
prototip a fost reauaax la Ins- 
titcîal de mecanici aplicată al 
.Academiei R.P.R.

Noul tip de anemețraf ro- 
mâaesc pe care-l nateți vedea 
și in fotografia alăturata, te 
coorpune din trei grupe de pie
se. fiecare gn^ avind alt roL 
La partea superioară a apara-

ce primite de la acumulator 
Curentul tTece apoi printr-un 
vas de electroliză (4) și prin
tr-un galvanometru (5). Devia
țiile galvanometrului sint in- 
registrate pe o placă fotogra
fică permitind stabilirea unor 
curbe denumite polarograme- 
Cu ajutorul ei și prin inter
mediul citorva calcule ușor 
de efectuat se determină can
titatea și calitatea substanței 
din soluție.
fa țoeqg-rgm Li ariagu m>- 

Ik. atrira a pmarcgvurad ubp. 
a*ad fa teăvneur oi a/atani 

vsrzz:;. ca ace.ec. des-
sus

E. SĂLCEANU 
chimist

crize mas

vînturilor11
tului se 
presiune 
curentul 
plasați. 
viataM. . __  ___
a aparatului se găsesc plasate 
un grup de piese care pe rai it 
măsurare» intensiUții viaturi
lor. La partea centrală a ane- 
mografaiai se găsește un dis- 
pozrttv aecanic care înregis
trează rezultatele culese Noal 
tip de anemograf prezintă a- 
șantajai unei construcții ușoa
re, mai simple asiguri nd • 
precizie suficient de mare In 
măsurători. El vine ia spriji
nă! cercetărilor științifice care 
se întreprind la noi In țară 
pentru uh.izarea energiei sta
turi Iar.

distinge • sondă 
auto-o rit stabilă 

de aer in care 
Ea indică direcția 
La partea inter.oară

d« 
w 

este

lag. L ARBORE

ziolog sovietic Ivan Petrovici 
Pavlov.

Ce este hipnoza?
însăși denumirea explică înțe

lesul cuvîntului; pe grecește 
„hipnoza" înseamnă „somn". In
tr-adevăr, omul hipnotizat este un 
om adormit în parte, un om că
zut într-un somn parțial. Există 
o singură deosebire între somnul 
adevărat și hipnoză. In timp ce 
in somnul obișnuit activitatea 
scoarței cerebrale încetează în 
urma procesului de inhibiție care 
frînează procesul de excitație, în 
somnul hipnotic creierul continuă 
să mai păstreze cu lumea exte
rioară un raport. Este legătura 
ce se stabilește între hipnotizator 
și persoana hipnotizată. Hipnoti
zatul, deși ta somn, continuă să 
audă vocea hipnotizatorului și ca 
atare îi execută ordinele. Lucrul 
nu trebuie să ne mire. Asemenea 
raport de relații păstrat în ciuda 
faptului că restul creierului 
„doarme", îl întîlnim uneori și în 
somnul obișnuit. Și în somnul 
natural, obișnuit, individul nu se 
rupe întotdeauna de mediul în
conjurător. Cîteva puncte din 
creier mai rămîn să vegheze la 
păstrarea legăturii cu lumea în
conjurătoare. Este prea bine cu
noscut exemplul morarului care 
doarme liniștit, trezindu-se însă 
în clipa în care pietrele morii în
cep să macine în gof.

Exemple pot îi date la nes- 
fîrșit. Ceea ce merită de re
ținut este faptul că spre deose
bire de somnul obișnuit care este 
total, hipnoza este un somn par
țial pe care-l putem provoca prin
tr-o acțiune prelungită, monoto
nă, ritmică, cu ajutorat unor exci- 
tanți slabi sau mijlocii.

Somnul poate fi provocat de 
numeroși factori.

Nu trebuie uitat că un loc prin
cipal tn provocarea fenomenelor 
hipnotice la om îl ocupă suges
tia verbală, adică folosirea cu- 
vintului ca mijloc de a impune 
căderea in somn parțial. ,,Cu- 
vinrul — arată I. P. Pavlov — re
prezintă pentru om. un excitant 
condiționat tot atît de real ca și 
toate celelalte excitante comune 
ale animalelor*. Și Intr-adevăr, 
rastiad Încet, pe același ton. dar 
porunciror: „Tî-e somn, ți-e din 
ce în ce sta: somn, te cuprinde 
oooseala, och.i ți Sț închid, pleoa
pele devin tot mai grele, ești 
obosit, tare obosit te cuprinde 
somnul, ou mai poți deschide 
ochii, ți-e somn, ai adormit, ai 
adormit"... hipnotizatorul poate 
să adoarmă pe. soan» asupra că
reia iși îndreaptă puieiea de su
gestie Din această clipă persoa
na hipnotizată ascultă de ordine-, 
le date d« hipnotizator. Legătura 
se păstrează prin punctele de 
>eghe existente in scoarța cre
ierului.

Nu trebuie Insă să ne închi
puim că puterea hipnotizatorului 
este nemărginită. Pentru a putea 
fi hipnotizat este nevoie în pri
mul rînd de o abandonare a re
zistenței celui ce dorește să ’fie 
hipnotizat. De multe ori, din cau
za rezistenței opuse, hipnoza nu 
reușește.

De asemenea este aproape cu 
oepuimță să determini pe cineva 
in stare de hipnoză să făpluiască 
un furt sau o crimă. De obicei 
asemenea porunci nu se îndepli
nesc sau duc la trezirea celui eă- 
raia i s-a poruncit.

Poruncile obișnuite, mici idei 
uasuUst» celui adormit, sint insă

însușite fără opunerea vreunei 
rezistențe. Asupra acestei laturi 
a hipnozei și-au îndreptat oa
menii de știință atenția. Căut.nd 
să-i sugestioneze bolnavului ideea 
unei sănătăți desăvîrșlte, medicii 
au început să folosească hipnoza 
In tratarea bolilor.

In medicină, astăzi hipnoza e 
folosită în două feluri; prin „hip- 
noierapie", adică prin tratarea 
bolnavilor ou ajutorul somnu.ui 
— odihnă și prin „hipnopsihotera- 
pie", adică prin tratarea bolnavi
lor cu ajutorul sugestiei verbale.

Folosind o serie de substanțe 
somnifere, se impune creierului 
bolnavului o odihnă de refacere, 
dezvoitînd și întărind inhibiția 
de protecție, ceea ce duce la o 
echilibrare a proceselor nervoase.

Prin „hipnopsihoterapie" pot fi 
stinse unele reflexe condiționate 
patologice, înlocuindu-se acestea 
prin altele noi și sănătoase. Ast
fel se tratează numeroși bolnavi 
cărora în urma unor boli sau 
emoții puternice li s-au insțalat 
idei fixe, obsesii sau fobii. In 
burările nervoase ca : isterie, 
rastenie, psihastenie, această 
todă a dat rezultate bune.

In locul vechii metode de . . 
notizare reprezentată prin așa nu
mitele „pase" adică slabe excita
ții cutanate (la suprafața pielii) 
care se repetau in mod uniform, 
metoda aplicată astăzi constă în 
rostirea unor cuvinte pronunțate 
la un ton scăzut, uniform, care 
amintesc și descriu actele fiziolo
gice ale stării de somn.

Aceste ouvinte constituie de
sigur excitanții condiționali in
tim legați de sitarea de somn Ia 
toți oamenii și provoacă astfel 
apariția acestuia Din acest mo
tiv poate hipnotiza și hipnotizează, 
orice element care a coincis in 
trecut de clteva ori, cu starea de 
somn. Toate aceste elemente sînt 
analoage cu reflexele condiționate 
atît de cunoscute în înțelege! ea 
activității creierului. Iată deci că 
nu este neapărată nevoie de pre
zența unui om cu însușiri specia, 
le cum se credea în trecut, ci 
doar de înțelegerea și cunoașterea 
intimă a fiziologiei nervoase. O 
bandă de magnetofon cu înregis
trarea unui mănunchi de cuvinte 
este suficientă șă înlocutasță pînă 
și prezența omului care să hipno
tizeze.

In modul acesta, sugestia apare 
drept cel mai simplificat și cel 
mai tipic reflex condițional al 
omului. Cuvîntul rostit de hipno
tizator — fie chiar înregistrat pe 
banda de magnetofon — are ca 
efect asupra persoanei hipnot za- 
te o concentrare a excitației în. 
tf-o anumită regiune îngustă de- 
terminind în același timp o inhi
biție externă profundă in tot res
tul emisferelor, excluzind astfel 
orice acțiune concurentă din par
tea excitanților prezenți sau a 
urmelor vechi. De aci rezultă pu
terea aproape de netnfrînt a su
gestiei ca excitant în timpul hip
nozei și chiar după ea, Cuvtnlul 
iși menține acțiunea chiar după 
hipnoză, rămînînd independen! de 
alți excitanți de r. re nu poate fi 
atins deoarece pui. Intui nu era tn 

3 legătură cu acești excitanți in 
momentul aplicării hipnozei

Așa se explică vindecarea unor 
boli prin sugestie aplicată bol
navilor tn spitale.

Toate acestea vin să dovedească 
că la 
cunse 
cute.

Ca 
toda 
prin învățătură. Datorită științei, 
ea și-a pierdut aureola ei plină de 
mister. A cîștigat în schimb o 
nouă valoare, mult superioară, 
prin munca celor ce o studiază și 
o aplică.

Dr. MIRCEA ȘERBAN

tul- 
neu-
me-

h'p-

baza 
forțe

hipnozei nu stau as- 
misterioase necunos-

lucru pe lume, me-orice
hipnozei se poate Însuși

De undeva, în surdină, se aud 
primele măsuri ale „Oratoriului" 
de Bach încet, pe nesimțite, se 
lasă noaptea. La ferestre se 
aprind luminile... Și totuși, să fie 
într-adevăr ora înserării ? Acele 
ceasornicelor noastre arată ora 
16. Sîntem în plină zi. întuneri
cul nopții n-a coborit în această 
după amiază decît în interiorul 
vestitului Planetariu 
(R.D. Germană).

Un vechi vers latin 
orașul lena are 7 minuni. Aceste 
minuni au devenit însă în tim
purile noastre lucruri fnodeste. 
care nu mai miră pe nimeni. In 
schimb însă. lena are astăzi o 
adevărată minune care-și merită 
cu prisosință celebritatea și al 
cărui nume este cunoscut în lu
mea întreagă: PLANETARIUL 
ZEISS. Nu este străin care să 
sosească în lena și să nu vizi
teze Planetariul. Unii cred că 
este un muzeu astronomic în care 
sînt expuse aparate, fotografii și 
tot felul de telescoape explicate 
de un ghid Alții îl confundă cu 
un observator astronomic.

Planetariul din lena a fost 
construit in anul 1926, într-un 
vechi parc, in apropierea grădinii 
botanice a cărei înființare se da- 
torește lui Goethe. Chiar din 
stradă. în fundul unei curți mari, 
se zărește o clădire curioasă cu 
o cupolă al cărei diametru mă
soară 25 metri. La intrare, pe o 
placardă, am zărit titlul temei 
care va fi prezentată în această 
zi: „Soarele". Din hol am in
trat în sala principală a planeta- 
riulul. Deasupra noastră se bol
tea cupola îmbrăcată în pînză 
albă, reprezentînd cerul. De

din lena

afirma că

jur împrejur, la baza cupolei, sînt 
siluetele munților din preajma 
lenei și ale cartierelor orașului. 
Așa ar arăta acest peisaj dacă 
l-am fi privit din punctul cel mai 
înalt al cupolei. Pentru ca spec
tatorii' să se poată orienta cu 
ușurință, punctele cardinale sînt 
indicate cu litere luminoase. Sala 
are o formă circulară ; pe supra
fața ei sînt așezate 550 de scaune.

De îndată ce am intrat în sală, 
privirile ne-au fost atrase de un

mult seamărj ca 
Muzica Încetează, 

conferențiarului 
ita lorilor cerul, 

trajecto-

tificla! atit de 
cel adevărat 
Se aude vocea < 
care explică vizii

Pe cer observăm 
riile stelelor din emisfera sț 
dicâ_ Peste puțin 
orizont apar zorile— Și apoi, 
răsare soarele, care Iși 
mează drumul său spre cer. o- 
prindu-se la înălțimea cea mai 
mare pe car» o atinge — la amia. 
ză. In același timp, conferențiara!

timp la

nr-

Planetariul lena

„Scînteia
Pag. 2-a 3

tineretului'’
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mare aparat de demonstrație.
In timp ce priveam încă mirați 

și plini de nerăbdare a sosit cli
pa începerii spectacolului. Ușile 
s-au închis iar conferențiarul s-a 
apropiat de catedră. Toate con. 
versatile au încetat. Se aude 
„Oratoriul". Treptat se face întu
neric. Cerul alb devine invizibil. 
In același timp încep să strălu
cească stelele. Odată cu întune
ricul care crește în intensitate, 
apar din ce în ce mai multe ste
le. Uiți că te afli sub un cer ar.

vorbește despre diversele teorii 
ale mișcării soarelui în antichi
tate, despre evoluția acestor teo
rii în evul mediu, despre Koper- 
nic și Kepler, despre Newton și 
forța gravității...

Din nou se aude muzica, se 
face încet lumină, se deschid 
ușile, expunerea despre „Soare" a 
luat sfîrșit... Acum ieșim din nou 
în curte, în bătaia dogoritoare a 
razelor adevăratului soare.

ANDREI VALENTIN
IENA - 1956

I.

Ing. A. FLF.GON

mici

Păstorul" electric

Oameni mari

t.d.-.

ARHIMEDE: — Nu mă 
cufunda prea mult că se 
revarsă a pa.

GALILEU 
se Invlrtește.

Numai 
vreun măr

NEWTON: 
să nu-mi cadă 
pe josl..

GUTENBERG: — Dacă 
aș ști să citesc, le-aș aran. 
ja eu l

FRANKLIN: - Vai ce 
zmeu trizn.it!,.

Desen de L. DARIAN

S. I. TURLIGHIN
Introducere tn radiotehnică 

(trad, din limba rusă).
204 pag. lei 4,75.

P. JEREBTOV
Radiotehnica (trad, din

ba rusă).
350 pag. lei 15,10.

V. TĂRĂBOI
Tehnologia reparării motoa

relor Diesel.
280 pag. lei 7.

PETRE CRI STEA
Practica automobilului vol. I ? 

ed. III.
434 pag. lei 10.80.

BOLDIZAR TIBOR
Mașini miniere moderne • 
696 pag. lei 38,30.

•-

întruna din zilele acestei veri, 
pe izlazul comunei Curtid, raio
nul Arad se putea vedea o aure 
animație.

Oamenii din comună auzind eă 
un grup de tehnicieni aduseseră 
un ..păstor* nou și ciudat, ieșiră 
pe izlaz să-l cunoască mai îndea
proape. Noul „păstor" iu adus 
aid intr-o cutie portativă de lemn 
La deschiderea ei o-a constatat 
că ea conține o bobină de induc
ție, un condensator, un întrerupă
tor și un acumulator de 6 V.

Toate aceste piese formau ele 
mentele principale ale instalației 
pe care cei 2 tehnicieni care au 
adus-o o denumeau... „păstorul 
electric".

In două ore întreaga instalație 
era pusă în funcțiune. O supra 
față de 2 ha. a fost împrejmuită

ca un gard de sirmă zincată cu 
diametral 2-3 mm In interiorul 
acestei împrejmuiri au fosi Intro
duse vitele pentru patru'.. După 
clteva minute una din vad apro- 
piindu-se de gard s-a atins o cli
pă de sirmă- Această clipă a fost 
suficientă pentru ca prin corpul 
vacii să treacă un curent electric 
și s-o facă să fugă dl colo de 
Ungă gard.

După 2-3 atingeri de sirmă, vi
tele au căpătat un reflex condi
ționat și nu re mai apropie de loc 
ne Împrejmuirea de sîrmă. In a 
cest fel. în comuna Curtici a fost 
aplicată metoda pășunatului ra
țional. pe parcele, cu ajutorul in
stalației denumite „păstorul elec
tric".

Pășunatul prin parcele prezintă

o serie de avantaje fată de pă- 
șunatul obișnuit ca, de pildă, mic
șorarea suprafeței de pășunat.

împrejmuirea de sirmă prin 
care trece cuientul electric, pre
zintă la rindul său o serie de 
avantaje față de Împrejmuirea 
obișnuită de lemn împrejmuirea 
sau gardul electric este cu 70% 
mai ieftin decît gardul obișnuit.

Gardul electric fereș e vitele de 
atacul animalelor sălbatice; nu 
se defectează repede intrucil es e 
evitată îngrămădirea an m i e or 
la gard ; înlocuiește munca oame
nilor însărcinați cu paza an:ma-

trizn.it


Chemare, șantier, brigadieri... 
lata cuvinte care pătrund tot 

mai adine in conștiința tineretu
lui patriei noastre. La chemarea 
Comitetului Central al U.T.M. au 
răspuns cu însuflețire și tinerii 
regiunii București. Peste 700 de 
tineri au plecat pe șantierele na
ționale din Hunedoara, Uricani și 
Bicaz. Muîți muncesc cu tragere 
de inimă pe șantierul regional de 
la Buftea, iai alții pe diferite 
șantiere ale regiunii.

Cu toate acesiea, in privința 
recrutării de noi tineri nu există 
în regiune o situație prea îmbu- 

■ curatoare. In ultima vreme prea 
puțini tineri au plecat pe șan
tiere. Și aceasta pentru că ei nu 
cunosc munca, viața șantierelor, 
iar comitetele raionale U. T. M. 
nu depun etorturl să le facă a-K 
ceste lucruri cunoscute. Situația 
aceasta poate fi îmbunătățită.

Dacă inițiativa comandamentu
lui și a comitetului U.T.M. de 
pe șantierul de la Buftea s-ar ex
tinde, rezultatele ar fi mai bune. 
Această datorie îi revine In pri- 
mul rind Comitetului regional 
U.T.M. București.

Iată pe scurt în ce constă a- 
ceastă inițiativă. In unele dumi
nici, pleacă In satele regiunii 
grupuri de brigadieri care sînt din 
aceeași comună. Ei stau de vor
bă cu consătenii despre viața 
șantierului, despre frumusețea și 
mindria de a fi brigadier, despre 
multe altele. Tovarășul Nicolae 
Peniu, organizator al Comitetului 
regional U.T.M. București, care 
muncește pe șantierul de la Buf 
tea, releva că această inițiativă 
a dat rezultate în comuna Peretu 
din raionul Roșiori de

lată și fapte.
Cind tovarășul Mihai 

responsabilul școlii de 
de pe șantierul Buftea.

SPRE ȘANTIERE!
TINERI

Sărbătoarea toamnei

E. OBREA

încă o toamnă?

Vede.

Ciocîrlan, 
mozaicari 
s-a apro-

Noul det așament
„Mie rni-a plăcut mult „Noul Apoi 

detașament" — declara deunăzi o cujajos, 'un pilot, 
instructoare superioară de pio- cate, prin povest

piat de Vasile Ion, acesta j-a pri
vit cu mirare.

— Șantier ? Ce să fac eu a- 
colo ? Eu sint muncitor cu bra
țele.

— Foarte bine ! Avem mare ne 
voiș de oameni ca dumneata. 
Dacă vrei, ai să înveți și o mese
rie. Cunosc tineri care nu știau 
să dea decît cu tirnăcopul cînd 
au venit pe șantier, azi sint mo
zaicari.

-— Mozaicari? ...Ce-s aceia?
— Meseriași. Din aceia care, 

din ciment și pietre, fac pardo
seală, scări netede și sclipitoare 
ca marmura.

Băiețendrul se uită în ochii a- 
ceiui ce grăia, apoi întrebă cu in
teres :

-- Da' eu aș putea ajunge... 
cum ați zis ?

— Mozaicar ?!
— Da, așa 1
— Auzi vorbă 1
Astfel de convorbiri au avut 

brigadierii Șt cu âlțl tinerii din 
comuna Peretu. 40 dintre ei au 
hotărît să plece pe șantier.

Asemenea ieșiri pe teren ale 
brigadierilor care s-au dovedit 
rodnice sînt proiectate și in co
munele Săbâreni, raionul Răcari. 
Bogdana, raionul Alexandria și 
altele. Brigadierii vor da in a- 
ceste comune și scurte spectacole 
artistice legate de viața șantiere
lor.

Este necesar ca. Comitetul re
gional U.T.M. București ca și alte 
comitete regionale să folosească 
experiența brigadierilor de ia 
Buftea ; astfel vor porni spre șan
tierele țării și ălți tineri dornici 
de a dărui patriei tot ce au ei mai 
bun.

Am revăzut cartierul copilăriei. 
Părea schimbat de cind se cons
truiseră halele Obor, larma ne- 
sfirșită a pieții fusese parcă ză
găzuită între pereții uriași ai clă
dirii. Și acum...

Un amalgam de zgomote. O 
fanfară repetă încăpățînată un 
marș atentînd la timpanele celor 
ce se legănau în lanțuri. Alături 
— un megafon. Ceva mai încolo 
răsunau glasuri răgușite. De pe 
o estradă, cițlva oameni invită 
cu perseverență publicul să vizi
teze „zidul curajului". Numai cu 
doi lei poate fi văzut cel care 
face „acrobații cu motocicleta pe 
un zid de 6 metri înălțime, drept 
și alunecos" — după cum pro
mite reclama verbală. Drept ga- 
ranție, pe estradă a fost adusă 
motocicleta...

In forfota tirgului, o cămilă iși 
leagănă imperturbabilă cocoașele. 
Nimic nu o deranjează. Merge a- 
lene, purtind o tăbliță ce în
deamnă publicul să viziteze me
najeria Circului de Stat. Atrasă 
probabil de lumea adunată lingă 
o tejghea, cămila s-a apropiat. Un 
țăran vinde verdețuri. Cămila, a- 
tacind prin surprindere, a înghi
țit o varză, încă una și a plecai 
După comportare s-ar putea spu
ne că nu prea este mulțumită de 
marfă. In schimb, țăranul 
bucură. Scăpase ieftin.

Pe un vagon o inscripție .- 
„Juju — maestrul zburător": 
„Maestrul" are un concurent se
rios — ghereta în care se trage 
la țintă. Bineînțeles, nu lipsește 
nici tradiționalul fotograf. Un in
ventiv reprezentant al acestei 
bresle a adus un urs Împăiat. Așa 
incit te poți fotografia... în 
jele ursului. Iar grataragiul 
la un bufet de stat, asaltat 
clienți, își face reclamă în 
suri :

„Colo circul.' cola leii.
Iar aicea mititeii**
De must nu mai vorbim. El se 

numără printre „vedetele" tirgu
lui. Dar tîrgul Moșilor nu în
seamnă numai distracții. Căruțele 
țărănești aduc belșugul ogoare
lor. Colectiviștii și individualii 
desfac prisosul de produse, 
vin chiar 
gyiui s-a 
giunii

Țăranii 
cumpărători. Ii intilnești la 
zele organizațiilor comerciale de 
stat, cunipărînd de la uneltele a- 
gricole pînă Ia pînzeturi și încăl
țăminte. Acum, în toamnă, se 
gîndesc la iarnă. Bucureștenii au

preocupări asemănătoare dar in
tr-un alt domeniu: produsele a- 
gricole. In tirg, ți se Înfățișează 
astfel in formă vie schimbul în
tre oraș și sat.

...Larma încetează la venirea 
nopții... Dar liniștea-i de scurtă 
durată. Dimineață in zori, odată 
cu căruțele țărănești apare și 
„maestrul" Juju, și temerarul rao- 
tociclist, și bineînțeles neobosita 
fanfară,

Delegajia 
de cultură 
a părăsit

oameni or 
din Egipt 
Cap'taa

se

N. BARBU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
București

Acord progresv în industria construcțiilor
Extinderea muncii în brigăzi 

complexe și de specialitate și 
, perfecționarea proiectelor de or

ganizare a șantierelor au creat 
condiții pentru introducerea acor 
dului progresiv — formă superi
oară de organizare și retribuție 
a muncii în construcții, care co
interesează direct pe muncitori și 
maiștri in mărirea productivității 
muncii și scurtarea termenelor de 

' execuțle-'a lucrărilor. In prezent 
pe 8 șantiere ale Ministerului 
Construcțiilor se aplică experi
mentai acordul progresiv.

Experimentarea a dovedit că 
acordul progresiv îmbină intere
sele producției cu interesele per
sonale ale muncitorilor de pe 
șpntipr. Primelg trei brigăzi de pe 
șantierul de loțuirtțe Floreasca 
din Capitală care folosesc acest 
sistem au obținut realizări în
semnate. Astfel, brigada com

plexă condusă de zidarul Ion Do
boș, care a terminat construcția 
blocului nr. 50 cu 4 zile mai de
vreme, obținînd o creștere a pro 
ductivității muncii cu 104 la sută, 
a realizat și un cîșțig mediu du 
blu în comparație cu cel calculat 
pe baza acordului simplu. Cîști- 
guri sporite au obținut și mem
brii din brigada de specialitate 
condusă de tencuitorul Mihai 
Polder de pe șantierul fabricii 
faianță din Sighișoara, care 
mărit productivitatea muncii 
54 la sută.

de
au
cu

Marți dimineață a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Mos
cova, delegația oamenilor de cul
tură din Egipt compusă din Mo
hamed Said el Erian, directorul 
Afacerilor Generale dțn. Ministe
rul Educațieii și Instrucției, con
ducătorul delegației, dr. Moha
med Mandour, critic literar și pro
fesor de literatură, Aii Âhmed
Bakasir, dramaturg, directorul
administrației teairelor din Mi
nisterul Orientării Naționaie,
Chawky Deif. profesor de litera 
tură arabă, șefui secției de litera
tură arabă a facultății de litere 
din Cairo și Abdel Rahman el 
Sharkaoui, memiiru al Uniunii 
Scriitorilor din Egipt, membru în 
Consiliul Mondial al Păcii, care 
ne-a vizitat țara la invitația Mi
nisterului Culturii și a Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R.

La plecare, pe aeroportul 
neasa, oaspeții epigteni au 
salutați de reprezentanți ai 
nisterului Culturii, Uniunii . 
torilor din R.P.R. și Comitetului 
Național pentru 
din R.P.R.

Bă- 
fost 
Mi- 

Scrii-

apărarea păcii

Aici era odată un cinemato- 
graj...

Iată, mai trece 0 toamnă și 
unele săli de spectacole rămîn 
mai departe sustrase de U rolul 
pentru care au fost construite. 
E vorba, printre altele, de cine
matograful fost „Edison" de pe 
Calea Dudești. Aici — după cum 
ne-a informat paznicul — coo
perativa „Eleciro-bobinajul" ține 
ședințe și organizează repetiții 
ale echipelor artistice. In același 
timp, grădina fostului cinemato
graf este transformată în garaj 
de... cine credeți ?... Cinemato
grafia bucureșteană I Cîteva sute 
de metri mai jos, pe Calea Vă
cărești, stă închis de aproape 
doi ani fostul cinematograf „Glo
ria", aproape în paragină, deși 
aparține... sfatului popular.

Va mai trece oare și toamna 
aceasta fără ca să se ia vreo mă
sură cu cele două săli de soecta- 
cole ?

P. VEDEA

de departe. Faima 
dus peste hotarul

bra- 
de 
de 

ver-

Unii 
tîr- 
re-

sint și vinzători și
ba-

vedem
în noua stagiune teatrală

pentru 
apărut

a par- 
C.C.
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Teatrele vor prezenta în această 
stagiune numeroase lucrări din 
repertoriul clasic rominesc pe care 
spectatorii nu au avut de mull 
prilejul să le vizioneze. Printre 
aceătea pot fi citate „Nppasta" 
de 1. L. Caragiale și „Miile di 
rector" de Vasile Alecsandri la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
din București, „Despot Vodă" de 
Vasile Alecsandri, la Teatrul Ar 
matei. „Viforul" de Barbu Dela- 
vrancea, la Teatrul 
Teatrul 
Teatrul 
Hirca" 
Teatrul 
.altele.

Din literatura dintre cele două 
războaie, teatrele au introdus in 
repertorii piesele „Omul cu mir- 
țoaga" de Gh. Ciprian, „Domni
șoara Nastasia" de G. M. Zamfi- 
rescu, „Suflete tari" și 
Popescu" de Camil 
„Plicul" de Liviu Rebrea-iui, 
ridlan secundus" ' 
bul, „Răzbunarea suflerului' 
Victor Ion Popa, 
văzut moartea" de Victor Eftimiu, 
„Steaua fără nume" de Mihail 
Sebastian și altele.

Repertoriul teatrelor marchează 
în această stagiune o accentuată 
înviorare a activității dramatur
gilor noștri, vor fi puse în scenă 
piesele originale, de creație re
centă ca „Ziariștii" de Al. Miro- 
da-n, „O călătorie în lună" (piesă 
pentru copii) de H. Nicolaide, 
„Romanticii" de Petru Dumitriu 
și Sonia Filip, „Ultima generație" 
de. V. Nițulescu și FI. Vasiliu. 
„Microbii" de Dan Negrea-nu. 
„Taina lui Grigore Cristea" de 
Teofil Bușecan, „Inima noastră" 
de Valeriu Luca, „Tu-dor din Via- 
di-miri" de Mihnea Gheorghiu, 
„Care pe care" de I. Istrati, „Re
găsire" de Fr. Vinea, „Pălăria 
verde" de Petre Stănesou, „Casa 
cu mușcate" de I. Gheliuc, „Oa-

meni de 1000 de ani“ de Tiberiu 
Vornic, „Un singur răspuns" de 
1. Tudor și M. Sergiu, „După fur
tună" de Iohan Sekler, „Soția to
varășului Dima“ de T. Mănescu 
și S. Andreescu, precum și alto 
piese de Aszfalos Istvan, Ana 
Novac, Horia Lovinescu, Lauren- 
țiu Fulga, Nicolae Tăutu și alții

(Urmare din pag. l-a)

In familia Statal, copii duc de 
multă vreme o viață lipsită de 
orice control. Acest lucru a făcut 
posibil ca unul din copii să ră- 
mînă infirm în urma unor expe
riențe cu substanțe chimice; tot din 
lipsa de control a părinților cel 
mai mare dintre băieți a renunțat 
la munca pleetnd de acasă cU săp- 
tămînile sau cu lunile, trăind el 
știe din ce expediente, iar cel 
mai mic și-a făcut intrarea în 
viață înșelin-d cu 100 .de lei casie
rița unui magazin alimentar. Nu-i 
de mirare că tntr-o seară de pri
măvară, dypă o plimbare prin 

. Parcul de cultură și odihnă „I. V. 
Stalin" și un suc băut la cofetă
ria din coltul străzii, un grup de 
băieți, cuprinzând și pe cei patru 
eroi ai noștri, a pornit la acțiunea 
care i-a adus în fața justiției. 
Grosu, inițiato-rul expediției, cel 
mai experimentat în asemenea în
deletniciri, și Gheorghe loan au 
intrat — ceilalți au rămas de 
pază. Cu clești și foarfeci au des
chis cușca în care crescătorul de 
porumbei își păstra avutul și bu
curia. Cu porumbeii ascunși sub 
cămăși, cei doi și-au ajuns din 
urmă tovarășii și s.au grăbit spre 
casă. Bineînțeles, furtul a fost 
lesne descoperit.

★

Iată deci de ce la tribunalul 
raional „I. V. Stalin" se află a- 
cum in fața judecătorilor patru 
băiețandri.

Nu vom căuta să anticipăm a- 
supra sentinței. Urmîndu-și dru
mul ei, justiția iși va spune cu- 
vintui asupra modului cum va 
îndepărtă ceea ce este bolnav de 
Ceea ce este sănătos, cum va ae-

para omul de vagabond, de huli
gan, de hoț. Cu toate că se judecă 
un mărunt furt de porumbei, sen
tința va condamne toată compor
tarea lor, întreaga educație la 
voia înttmplării pe care au pri
mit-o. Poate că nțirpoul lor 
e tocmai acela că âu Tost desoo- 
periți aici, că i-au scuturat rușinea 
și teama, dîndu-și seama în fața 
cărei prăpăstii se află. Poate că 
altfel nu s-ar fi oprit aici, ar fi 
coborît pînă pe cea mai de jos 
treaptă a societății. Dar. acum, in
diferent dacă vor fi condamnați 
sau nu, trebuie să pornească pe 
alt dram, să recapete ceea ce au 
pierdut, să curețe zgura care le-a 
năpădit mintea și obiceiurile. E

educație, s-a putut întîmpla oa 
asemenea fapte rușinoase să se 
petreacă tocmai în familiile unor 
oameni atît de curați, de cinstiți, 
de o mare forță morală cum sînt ] 
oamenii Griviței Roșii-Desigur țp 
părinții pot face încă multe de ■ 
acum înainte pentru educația co- i 
piilor lor. In orice caz capiii nu ! 
pot fi, nivelați. Există nuanțe în 
temperamentul și comportarea lor i 
— la Grosu o răbdare prefăcută, ; 
care suportă, cu ochii plecați, mo- ; 
raila plictisitoare, cu gîndul la alt- i 
ceva ; la Pîrvulescu, o obrăznicie i 
de copil alintat, la Dobre Ștefan : 
o trecătoare căință, la Gheorghe ; 
Ion, inconștiență. Pe toți îi unește 
însă plăcuta convingere că mo- 1

Tineretului,
Național .din Craiova și 
de Stat din Arad, „Baba 
de Vasile Alecsandri la 
Național din Craiova și

Artiști fotografi dm R.P.R. 
invitați poște hotare

„țWitică 
Petrescu. 

...................Co
de Mihail Sor- 

i“. de 
„Omul care a

damnarea prieteniei lor nu-i poate 
face decît refractari la orice sis
tem educativ, va lovi în tot ce 
există acum mai bun în ei — 
prietenia și solidaritatea lor. N-are

să prezentăm copiilor un om 
’, un marinar, 

... povestirea propriilor 
nieri, de la o școală din București. sale întîmplări, să materializeze 
Nu pentru că lucrarea ar avea o noțiunea de curaj... Și nu este rău 

dacă se isca clițar ficații asupra 
dovezilor de curaj (sau de lipsă 
de curaj), pe care le dau copiii. 
RepHzfntșrea materială a no
țiunii de munca se poate face 
arătînd capiilor ce înseamnă 
munca (o vizită în fabrică, la

Artiștii fotografi din țara 
noastră au fost invitați să par
ticipe la d serie de manifestări 
ale colegilor lor de peste hotare.

Cercul fotografilor amatori 
„Pușkaș Tivadar" din R. P. Un
gară, ai cărui membri sînt mun
citori din industria grea, orga
nizează la începutul lunii decem
brie la Budapesta o expoziție la 
care au poftit și fotografi ama
tori din țara noastră.

Artiștii noștri fotografi au mai 
primit de asemenea o invitație 
din partea Asociației fotografilor 
din S.U.A. de a participa la ex
poziția care se va deschide la 
Washington la începutul anului 
viitor. La expoziție, care va cu
prinde fotografii publicitare din 
comerț, industrie etc, fiecare par
ticipant va figura cu cîte o lu
crare.

Invitații asemănătoare au fost 
primite din partea Cinedubului 
„Biela" din Italia, Clubului fo
tografic din Cuba și Clubului fo
tografic din Melbourne. Totodată 
artiștii noștri fotografi se pregă
tesc pentru Expoziția internațio
nală de fotografii artistice de la 
Munchen, care se va deschide în 
martie 1957.

Zilele acestea, reprezentanți ai 
Asociației artiștilor fotografi din 
R.P.R. au plecat la Koln pentru 
a participa la Congresul de artă 
fotografică.

făcea fericirea băieților. Dar s-au 
născut mulți copii și a fost nece
sar oa terenul să fie transformat 
urgent Intr-un părculeț unde cei 
mipi să se poată juca șestinghe-

rost să șe pună problema sal- riți, la adăpost de praf, -de mașini 
varii viitorului unuia sau altuia si trecători. Totuși, spațiu ar mai 
dintre capii, prin izolarea de „in- fi acolo destul și pentru un teren____  capii, prin
fluențele proaste ale celorlalți" — 
acest lucru trebuie realizat pentru 
toți, pentru întregul colectiv și 
prin acest colectiv, găsindu-li-se 
acestor adolescenți cu preocupări 
și orizont comun drumul pe care 
să pășească împreună, ajutindu- 
se unul pe altuil. Ca schimbarea 
să fie adevărată, profundă, ve
nită din interior, ea trebuie rea
lizată printr-o muncă tinerească,

Dincolo de sentința tribunalului
vorba atît de ei. cît și de tova
rășii lor de îndeletnicire, de toți 
acei adolescenți care, dacă n-au 
ajuns încă pe banca acuzaților, au 
părăsit totuși drumul drept.

Desigur, e ușor de zis : s-o ia 
de la început! Dar cu ce-și vor 
umple totuși timpul, după lucru 
sau școală, cu ce să înlocuiască 
preocupările mizere care le-au 
răpit pînă acum ceasurile libere? 
Indiscutabil, părinții — și nu nu
mai ai celor patru, dar învățînd 
din această amară lecție, ai tutu
ror copiilor în această situație— 
vor fi mai severi, mai atenți 
la preocupările și, prieteniile lor. 
In cazul celor patru familii, ma
rea greșeală a fost că i-au crezut 
de-acum maturi, nu niște ado
lescenți care au nevoie de o în
drumare permanentă. Faptul că 
aveau de-acum o meserie sau un 
drum deschis de școală i-a făcut 
să fie considerați drept bărbați 
pe deplin formați: Numai așa, 
din cauza -acestei indolențe în

raia plictisitoare va trece repede 
și vor pleca iarăși de acasă, tova
răși la alte năzbîtii care cine știe 
cum se vor termina. In asemenea 
condiții, e limpede că intervenția 
părinților va fi îngreunată, că ei 
vor avea nevoie de mult tact pe
dagogic, sensibilitate și răbdare 
ca să cîștige prietenia și încrede
rea copiilor, să recapete întreaga 
autoritate pierdută de-a lungul a- 
nilor. Nu li se pot da rețete — at; 
mosfera fiecărei familii va trebui 
să sugereze soluțiile potrivite 
pentru a se găsi cheia spre su
fletele și inteligența copiilor, pen
tru a pătrunde în universul lor 
spiritual. Probabil că dată fiind 
vîrsta copiilor, nu In toate cazu
rile părinții vor izbuti.

Există o condiție particulară de 
oare trebuie să se țină seama în 
rezolvarea situației grele a aces
tor adolescenți. Crescînd împreu
nă în fiecare zi, înVățînd împreu
nă, gîn-dindu-se că vor deveni cu 
toții „oamenii Griviței Roșii" ei 
s-au legat nebănuit de puternic 
și de profund. Tendința părinților 
de a-i despărți ar fi greșită, con-

colectivă, entuzlasmantă. In acest 
sens, organizația de tineret nu 
poate lăsa totul pe seama părin
ților, ea trebuie să intervină.

Așa cum am mai spus, munci
tori sau elevi încă, acești adoles
cenți aparțin Griviței Roșii. Or
ganizației U.T.M. a uzinelor îi 
revine deci sarcina să lupte pen
tru viitorul lor, să-i ajute să iasă 
din impas.

Oare la o cercetare mat atentă 
mu s-ar găsi chiar în rîndurile lor 
tineri pe care organizația U.T.M.

Chiar 
Grosu 
primit 
cine știe ce sprijin. Oare sarcinile 
interesante, care cer eforturi. în
drăzneală, dtrzenie, venite din 
partea organizației U.T.M. nu 
i-ar pasiona mai mult decît mes
chinele aventuri prin cotețele ce
tățenilor ? Nu-i păcat ca inteli
gența, energia, calitățile reale 
ale atîtor tineri să nu fie folosite 
în scopuri demne? Iată, de pildă, 
chiar acolo, între blocuri, a fost 
cîndva un teren de fotbal sare

bazeze acțiunile sale? 
Mihai Pîrvulescu, loan 
sînt utemiști, dar ei n-au 
din partea organizației

sportiv, dar e ocupat de niște ba
răci. Poate că acestea ar putea fi 
mutate, complexul de blocuri ar 
cîștiga atunci mult im estetică, po
sibilități educative și liniște — 
dar pentru aceasta trebuie iniția
tivă, o privire de perspectivă și 
oarecare insistență... Cu siguran
ță că băieții nu s-.ar da înapoi de 
la orele de muncă voluntară ne
cesare și ar simți satisfacția înal
tă a muncii îndeplinite în co
mun ; prietenia lor s-ar întări și 
s-ar ridica pe 
rioară, fiind 
toarea latură 
rele. Apoi 
mult i-ar

Am dat 
e nici pe . 
doar un punct de plecare — pen
tru că nici prin gînd să nu-i 
treacă cuiva că primele acțiuni 
ale organizației în rîndul acestor 
tineri ar trebui să fie niște lungi 
și savante oonferinițe. Dar un in
structor cu idei și aptitudini orga
nizatorice ales din rîndurile mun
citorilor cu experiență în munca 
cu tineretul ar putea face multe. 
Ar putea dezvolta la tineri dra
gostea pentru literatură, i-ar în
văța să se poarte civilizat acasă 
și pe stradă, le-ar 
noștințe pasionate 
tehnicii și culturii, 
tact și pricepere ca 
să li se dea idealuri potrivite 
cu vîrsta lor și posibilitatea de 
a și le realiza, pentru a-i învăța 
să trăiască frumos fiecare zi a 
vieții lor. Sînitem siguri că ute- 
miștii Griviței Roșii vor ști să-i 
ajute.

o treaptă suipe- 
scutită de umili- 
a complicității la 

nu mai vorbim cit de 
atrage sportul, 
doar o soluție, care nu 
departe simguina și e

de^sebila valoare literara, ci pen
tru câ în ea m-am regăsit pe 
mine însumi in primele zile ale 
activității mele, frămintatâ de 
probleme pe care nu le înțelegeam 
sau de altele cărora nu le vedeam 
calea practică de rezolvare".

Intr-adevăr, acesta e lucrul care- S.M.T., la gospodăria colectiva) 
te impresionează in primul rînd, 
citind „Noul detașament". . In 
afară de asia trebuie să recu
noaștem că autorul — V. Radu
lian — reușește, cu multă price
pere, să analizeze toate aspectele 
unei probleme dificile: pregătirea 
școlarilor pentru a deveni pio
nieri.

Poate că unii dintre instructorii 
ce vor citi lucrarea lui Ra
dulian yor exclama: ..dar nu 
e de loc simplu să pregătești 
copii pentru pionierat 1". A- 
ceasta e un mare adevăr, după 
cum adevăr e și faptul că 
mai sînt instructori de pionieri 
care ar putea descoperi abia 
acum acest lucru. Din nefericire, 
unii (sau mulți) instructori de 
pionieri consideră această pregă
tire ca o treabă tehnică. îndeob
ște, se mulțumesc cu sirnpia lec
tură a regulamentului, explicarea 
simbolurilor pionierești și cîteva' 
amănunte în legătură cu ținuta 
pionierului. Rezultatul unei, ase
menea „pregătiri" iese la iveală 
mult mai tîrziu, prin mari pro
cente de pionieri slabi la învăță
tură, prin pionieri indiscipiinați, 
lipsiți de respect față de profe
sorii lor și față de vîrstnici etc... 
la care tot instructorul 
nunează : „i 
nieri ?“

Privită prin , 
fapte, cartea lui V. Radulian a- 
duce însemnate servicii mișcări) 
pionierești. Lucrarea demonstrea
ză clar și categoric că a pregăti 
școlari pentru pionierat, înseamnă 
de fapt a pregăti buni pionieri, 
îțiUlegînd prin aceasta un întreg 
complex de măsuri politice, edu
cative, cpea ce în ultimă analiză 
înseamnă de fapt conținutul mun
cii în organizația de pionieri.

„Da. citim cu copiii regula
mentul". Autpru'i e de acord cu 
această metodăi. „Dar cum ?“ 
Sirnpia enunțare a unor paragra
fe poate instala în conștiința fra
gedă și instabilă a copilului pre
cepte morale și etice ? Firește că 
nu. Paragrafele trebuiesc înțelese, 
fixate și pentru aceasta este ne
cesar un întreg arsenal de me
tode. Metodele indicate de Radu- 
lipn au temeiuri științifice, bine 
gîndite. Ca pedagog, V. Radu
lian a înțeles importanță dualită
ții imprestonabilitate—receptivi
tate, atît de caracteristică copiilor, 
mai aleș la yîrșta pioniera,tului. 
Cu alte cuvinte cantapția metodi
că a lucrării lui Radulian pleacă 
de la premiza : „Deșcțiide copi
lului sufletul dacă Vrei să înțe
leagă și să primească".

Și pornind de la aceasta, V 
Radulian dezvoltă în lucrarea sa 
o întreagă gamă de măsuri siste
matizate crescendo. Aceste mă
suri au drept scop reprezentarea 
plastică a indicațiilor regulamen
tului. Discutăm despre curaj ?

Vești bune 
de la mineri

sau punîndu-i pe ei să muncească.
Bineînțeles acestea sînt doar 

exemplificări. Lucrarea lui Radu
lian respinge rețetele și reco
mandă orientarea de la caz la 
caz, recomandș folosirea maximă 
a imaginației pentru aflarea de 
forme cît mai noi și mai atrăgă
toare.

se mi-
,oare aceștia sînt pio-

prizma acestor

car-Minerii din întreprinderile 
bonifere au obținut noi succese 
în luna septembrie. In bazinul 
Valea Jiului, de exemplu, planul 
de producție a fost îndeplinit în 
proporție de 100,4 la sută. Ca ur
mare a generalizării metodelor 
înaintate de muncă minerii de la 
Lupeni au obținut cele mai mari 
realizări, dînd peste plan în luna 
septembrie 6482 tone de cărbune 
cocsificabil. Organizîndu-și mai 
bine munca, minerii de la Lonea 
au dat peste plan 2029 tone de 
cărbune, iar cei de la Uricani și 
Vulcan și-au îndeplinit planul în 
proporție de 102 și respectiv 100,1 
la sută.

Și minerii de ta Căpeni și Țe- 
bea au întrecut în luna septem
brie sarcinile de plan cu 8 și res
pectiv 4,8 la șută. La Sălaj și 
Doicești planul de producție a 
fost îndeplinit In aceeași perioa
dă în 
iar la 
101 la

proporfie 
Șorecani 
sută.

de 102 la sută, 
în proporție de

(Agerpres)
—wQ*—

Ceea ce reiese însă clar este 
faptul că pregătirea pentru pio
nierat trebuie să atingă laturi aie 
caracterului copiilor.

Să existe oare o contradicție 
între cele spuse pînă aci și ceea 
ce știu în general instructorii de 
pionieri: că mișcarea pionie
rească trebuie șă crească necon
tenit și din punct 
meric ? Nicidecum, 
tire a copiilor nu 
vijirea pătrunderii în organizația 
de pionieri ci, dimpotrivă, o creș
tere a numărului de copii demni 
de a fi pionieri, cu condiția pe 
care Radulian o subliniază în re
petate rînduri: nu pregătire în 
pripă, ci pregătire începînd din 
clipa în care copilul pășește pen
tru prima oară în școală... Și ce 
ajutor ar însemna pentru școală 
respectarea unei asemenea indi
cații de către toți instructorii 1

V. Radulian a căutat să îmbra
ce îndrumările conținute în lucra
rea sa, într-o formă atrăgătoare. 
El' a folosit pentru aceasta un 
imaginar schimb de scrisori între 
doi instructori de pionieri. Fi
rește că această formă, prin ea 
însăși, înviorează cartea și o face 
plăcută la lectură.

Evident, lucrarea lui Radulian 
nu are pretenții literare. Cu toate 
acestea, folosirea unor forme pu
blicistice mai diverse, ar fi evitat 
desigur monotonia care cu toate 
eforturile autorului nu a putut fi 
cu desăvirșire înlăturată. De ase-

de vedere nu- 
Buna pregă- 

înseamna stă-

menea, autorul și redactorii ar fi 
trebuit să facă un efori mai mare 
spre a elimina cit mai muit din 
marea cantitate de formulări di
dactice care in unele locuri dau 
lucrării un caracter de instructaj.

Adevărul este insă că acest gen 
de lucrări, în care noțiuni aride 
trebuie prezentate .cit mai atră
gător, este un gen greu chiar pen
tru o pană mai experimentată de
cît cea a lui V. Radulian. Și apoi, 
sincer vorbind, Radulian are me
ritul de a fi printre primii care 
pornesc pe un drum nebătatot it.

Dar dacă îi iertăm lui V. Ra
dulian anumite deficiențe literare 
ale lucrării sale, mai puțin îngă
duitori putem fi cu lipsurile de 
fond. Părerea noastră este câ lui 
Ratiulian ii lipsește o poziție com
bativa fa,a de practicile necores- 
punzatoare ale multor instructori 
și activiști, în domeniul pregă
tirii școlarilor pentru pionierat și 
chiar in domeniul propriu-zis ai 
creșterii mișcării pionierești.

Aci era locui să se combată for
malismul în pregă.irea copiilor 
despre care s-a vorblț și mai sus. 
Aci ar fi putut combate Radulian 
practica încadrării pionierilor 
„după ochi" sau după insistențeie 
unor părinți „influenți" in școa
lă, care nu reușesc să înțeleagă 
metodele educației comuniste. Ar 
mai fi puiuț Radulian să critice 
practica dăunătoare a unor comi
tete regionale, raionale și orășe
nești U.T.M., care au ajuns să im
pună o normă săptâminală, luna
ră sau anuală de primire a șco
larilor în organizația de pionieri. 
Este o ‘notă proastă atit pentru 
Radulian cît și pentru redactorii 
săi că i-au permis să se mențină 
intr-o atmosferă liniștită, „fără 
vînturi și furtuni", ceea ce in mod 
vădiț scade valoarea lucrării.

Din cele de mai sus n-am vrea 
să se înțeleagă că sintem încli
nați să minimalizăm lucrarea 
„Noul detașament". Reflecțiile 
noastre se adresează Editurii Ti
neretului, precum și autorilor vi
itoarelor lucrări din colecția „Pen
tru activitatea pionierească" in 
speranța că ele vor fi luate cit 
de cît în considerație.

Cît despre „Noul detașa
ment" o recomandăm cu căldură 
instructorilor de pionieri, activiști
lor, membrilor comitetelor U.T.M. 
din întreprinderi și ins.ituții; 
această carte nu trebuie să lip
sească din biblioteca lor.

A. WEISS

cspor-tj De ce 
stagnează tenisul?

transmiie cu- 
în domeniu! 

E nevoie de 
acestor tineri

Satisfacerea cerințelor con
sumatorilor privind calitatea 
produselor este una din pre
ocupările de seamă ale co
lectivului din cadrul între
prinderii pentru Colectarea 
șt Industrializarea Laptelui 
din București.

Aceasta este și grija labo
rantei ludith Butnaru care 
controlează temperatura lap
telui depozitat in tancuri.

Foto : Agenpres

D^ o rara spectaculozitate, te
nisul de pîmp este un sport al a- 
gflițății, al mobilității șj al gra
ției. Rezervat pe vremuri celor 
avuți (datorită scumpetei rache
telor, a mingilor și chiriei terenu
rilor) tenisul a devenit la începu
tul introducerii lui în țara noas
tră, în urmă cu pesie 30 de ani, 
un sport „nobjl", sportul .prefe
rat ai celor cu „sîngele albastru". 
Și această situație s-a menținut 
timp îndelungat. Abia în anii pu
terii populare sportul cu rachefa 
a devenit accesibil' ' ' ' 
nostru care, cu toate __ 
,,singe albastru", este capabil de 
performanțe răsunătoare. Și toc
mai ca șă stimuleze în continuare 
dezvoltarea acestui atît de plăcut 
și folositor sport, s-a organizat 
nu de mult în Capitală, marele 
concurs internațional, la care, ală
turi de sportivii noștri au parti- . ___ .... _
cipat tenismeni din R. P. Un-" atenția Ministerului 
gară, R. Cehoslovacă, R. P. Po
iană și R P. Bulgară.

Și numai după o săptămînă de 
la acest concurs, sportivii noștri 
fruntași au susținut noi întreceri 
tfttenriaționale. De data aceasta, 
cu teniismenii sovietici, 
pe care am pierdut-o cu 10—9. In 
plus, recent, cei mai buni spor
tivi au participat la întrecerile 
campionatelor republicane.

In ansamblu, comportarea jucă- 
tariloj- noștri de tenis la toate a- 
ces'te întreceri a tost sub posibi
litățile lor. Atît la concursul in
ternațional din București, cît și 
la înitîkiirea cu sportivii govietipi 
era de așteptat o comportare mai 
îndrăzneață, a sportivilor noștri, 
în special la probele de dublu. In 
ceea ce privește întrecerile cam
pionatelor republicane aici favo- 
riții_ au cîștigat. Trebuie semna
lat însă nivelul mediocru l.a' cate 
s-au desfășurat întîlnirUe, o lipsă 
de interes elementar din partea 
jucătorilor pentru nivelul tehnic 
el întrecerilor.

Neîndoielnic, organizarea con
cursului internațional de la 
București ca și unele rezultate 
obținute de tenismenii noștri sînt 
dovezi ale avîntului pe care spor
tul cu_ racheta l-a luat în țara 
noastră. Se pune totuși întreba
rea : e mulțumitoare aceasiă dez
voltare ? Tocmai prin prisma a- 
cestor ultime întreceri se pot face 
cîteva reflecții asupra activității 
sportivilor fruntași, cit și a mă
surii în care acest sport și-a 
schimbat vechiul caracter deve
nind un sport larg praciicăț, Ți- 
ntnd seama de aceasta, trebuie 
spus că, deși a crescut mult, totuși 
numărul jucătorilor de tenis din 

continuă să fie încă foarte 
Se presupune că există cî- 
mii de oameni care au legă- 
cu tenisul, dintre aceștia cei 
mulți sint medici, ingineri, 

funcționari. La această stare de 
lucruri contribuie și numărul re
dus de competiții cu un caracter 
mai larg. Organizarea unor com
petiții locale ca și a unor centre 
pentru tineret și copii în provin
cie, ar putea constitui mijloace e- 
ficace de popularizare și dezvol
tare a jocului de tenis.

Din nefericire, o serie de aso
ciații sportive ca, de pildă. Fla
mura roșie, Știința, Energia și 
altele, continuă să socotească și 
acum tenisul drept un sport 
„nobil". Aceste asociații ca și 
cea mai mare parte dintre comi
tetele regionale C.F.S. nu se ocu-

tinerelului 
că nu are

înttlnire

pă de dezvoltarea tenisului în 
rîndurile tinerilor. Așa se și ex
plică de ce există un număr foar- 
te mic de tineri jucători de tenis. 
Desigur că la aceasta contribuie 
și lipsa unor terenuri sportive. 
Cum să crească n-umărul tinerilor 
care practică tenisul cînd nu exis
tă în suficientă măsură baze 
sportive? In unele orașe, ca de 
pildă Iași, Timișoara există doar 
cile dauă-irei ief«țuri de tenis 
La Oradea, deș, în ujna cu mal 
muilți ani existau aproape 20 de 
asemenea terenuri, astăzi sint nu 
mai 8. In unele orașe, printre care 
Galați, Brăila Și altele nu există 
în momentul de față nici un teren. 
E clar că în aceste tocuri nu se 
poale vorbi de dezvoltarea cit de 
cit a tenisului.

In ceea ce privește materialele 
sportive — rachete, mingi — lu
crurile stau Ia feb Deși s-a atras 

1*_;;.;_t—;_j Industriei
Ușoare prin presă și de către or
ganele respective interesate asu
pra calității proaste a rachetelor 
și mingilor fabricate, nu s-au luat 
nici un fel de măsuri. Pe lingă 

că sint be caiitate foarte 
slabă au și un preț destul de 
ridicat. Cum sa se dezvolte te- 
nisul în rîndul copiilor, cînd nu 
se fabrică rachete pentru aceștia?

O altă problemă care se ridică 
acut este aceea a antrenorilor. 
Numărul acestora e încă foarte 
mic. In centre mari ca Timișoara, 
Arad și allele există numai un 
singur antrenor și acela nu se 
ocupă exclusiv de tenis. Și chiar 
dintre aceștia, majoritatea conti
nuă să participe și la concursuri, 
ca jucătorii Caralulis, Cobzuc, T 
Badin. In acest fel, bineînțeles că 
ei nu se pot ocupa în mod serios 
nici de pregătirea tor personală 
și nici de acee.a a jucătorilor pe 
care îi antrenează. In plus în 
rîndurile antrenorilor există o se
rie de neînțelegeri în ceea ce pri
vește concepția desfășurării an
trenamentelor. E timpul ca C. C. 
F. S. să intervină, pentru a lămuri 
lucrurile.

Fără îndoială că toată această 
situație se daforește in cea mai 
maire măsură C.C.F.S., în conduce
rea căruia a existat multă vreme 
o atitudine de subapreciere a te
nisului Aceasta r.e-o dovedește 
faptul că Pînă de curînd în ca
drul C.C.F.S.-ului n-a existat o 
inspecție care să se ocupe în mod 
special de problemele tenisului; 
nici pînă în momentul de fată nu 
s-a stabilit încă un antrenor de 
stat care să se ocupe cu compe
tența de pregătirea loturilor de 
sportivi fruntași ai țării. Tot din 
vina Comitetului pentru Cultură 
Fizica și Sport multă vreme nu 
au fost organizate în țară întîl- 
nin internaționale, lipsindu-i ast- 
iel pe jucătorii fruntași de expe
riența unor concursuri și înttlnirî 
cu tenismeni de mai mare va
loare.

Tinînd seama de toate acestea, 
se impune luarea unor măsuri e- 
ficace de către C.C.F.S., ca și o 
preocupare mai activă a comisiei 
centrale de tenis (președinte tov. 
Maurer), in vederea dezvoltării 
tenisului la nivelul întregii noas
tre mișcări sportive.

AL. PINTEA

„Scfnteia tineretului"
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In legătură cu problema Discursul Iul P. TogUattf

Canalului de Suez
♦Un vot de blam politicii lui Eden * O „asociație**

care se naște moartă * Despre poziția Iranului

D. T. Șepilov a plecat 
spre New-York

MOSCOVA 2 (Agerpres^. — 
TASS transmite:

La 2 octombrie D. T. Șepilov, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a părăsit Moscova ple- 
cînd cu avionul la New-York pen
tru a participa la ședințele Consi
liului de Securitate în problema 
Suezului.

Maeștrii baletului sovietic 
au sosit la Londra

LONDRA 2 (Agerpres). —
TASS transmite: La 1 octombrie

NEW YORK 2 (Agenpres). — 
TASS transmite:

Delegația egipteană la O.N.U. 
a anunțat la 1 octombrie că în 
zilele de 27, 28 și 29 septembrie 
au .treout prin Canalul de Suez 
între 31 și 42 de vase pe zi.

Potrivit datelor delegației egip
tene, fa cele trei zile au trecut 
fa total .prin Canalul de Suez 106 
vase aparținînd unui număr de 18 
țări, inclusiv vase engleze, fran
ceze și americane.

★
BLACKPOOL 2 (Agenpres). — 

TASS transmite:
La 1 octombrie, în cadrul con

ferinței .partidului laburist a fost 
adoptată o rezoluție extraordinară 
în legătură cu problema Suezului. 
Rezoluția condamnă „politica re
gretabilă a guvernului față de 
criza Suezului" și aprobă poziția 
grupului parlamentar al .partidului 
laburist în legătură ou aceasta 
problemă.

Propuntad această rezoluție, 
Hugh Jenkins reprezentantul or
ganizației partidului laburist din 
London-City, a arătat că proiec
tul inițial al rezoluției prezentat 
de organizația sa, cerea să se 
recunoască fără rezerve dreptul 
Egiptului de a naționaliza Com
pania Canalului de Suez. Dar co
mitetul organizatoric a! conferin
ței a refăcut acest .proiect combi- 
nîndu-1 cu alte proiecte, atenuând 
astfel unele formulări.

Gaitskell, liderul partidului la
burist, care a luat cuvîntul în ta; 
cheierea disouțiilor, a declarat că 
el „nu poate aproba întru totul 
acțiunile guvernului egiptean", 
dar nu găsește nici un fel de 
justificare .pentru încercările de a 
se folosi forța împotriva Egip
tului.

După aceea rezoluția a fost pu
să la vot. împotriva. rezoluției 
extraordinare a votat numai un 
singur delegat.

*
LONDRA 2 (Agerpres). — 

Conferința ambasadorilor grupu
lui de țări în problema înființării 
așa zisei „Asociații a țărilor care 
folosesc Canalul de Suez", care 
s-a deschis la Londra, a dovedit 
chiar din prima zi că nu toți par- 
ticipanții la conferință împărtă-

șesc părerea puterilor occidentale 
cu privire la necesitatea creării 
unui asemenea organ. După cum 
s-a mai anunțat, reprezentanții 
Pakistanului, Japoniei și Etiopiei 
au declarat că țările lor se abțin 
de a intra fa „asociație". Repre
zentanții Norvegiei, Danemarcei 
și Olandei au declarat că guver
nele lor intenționează să se ală
ture „asociației", dar sub rezerva 
aprobării de parlamentele respec
tive.

Deși liipsa de unitate este atît 
de evidentă, Selwyn Lloyd s-a 
grăbit să anunțe crearea „aso
ciației țărilor care folosesc Cana
lul de Suez". Cu aceeași grabă, 
inițiatorii conferinței au propus 
să se creeze trei comitete ale a- 
cestei „asociații" : organizatoric, 
de exploatare și financiar. Aceste 
comitete au trecut de îndată la 
„studierea problemelor practice 
legate de Canalul de Suez".

★
TEHERAN 2 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la 30 septembrie 

în cadrul unei conferințe de pre
să, Ardalan, ministrul Afacerilor 
Externe al Iranului, a făcut o 
declarație cu privire la poziția 
Iranului față de așa zisa „asocia
ție a beneficiarilor Canalului de 
Suez".

Ardalan a declarat că guvernul 
iranian „a recomandat chiar de 
la început ca problema Canalului 
de Suez și divergențele stlnnite 
de ea să fie rezolvate exclusiv 
pe cale pașnică". El a subliniat 
că „folosirea forței nu este ad- 
misibilă în nici un caz", deoa
rece contrazice îndatoririle ce de
curg din Carta O.N.U.
Ardalan a anunțat că guvernul 
iranian a hotărît să se alăture 
„asociației țărilor care folosesc 
Canalul de Suez", dar consideră 
că acest lucru nu-i impune „nici 
un fel de obligații".

*
CAIRO 2 (Agerpres). — In 

preajma discutării la Consiliul 
de Securitate a problemei Cana
lului de Suez, Anglia continuă să 
concentreze forțe militare în gol
ful Persic.

Ziarele egiptene apărute la 1 
octombrie publică știri în legă
tură cu mișcările de trupe și nave

de război engleze. Ziarul „Al 
ram" relatează că 3.000 de 
dați englezi cu întregul lor echi
pament au debarcat la Bahrein în 
golful Persic, iar două nave de 
război britanice avînd pe bord 
importante efective engleze se 
află ancorate la 120 km. distan 
|a de coastele insulei Bahrein. 
De asemenea revista „Rose El 
Yussef" anunță că pe baza infor
mațiilor primite la secretariatul 
Ligii arabe din partea guvernelor 
diferitelor țări arabe, în golful 
Persic s-ar afla zece distrugă
toare britanice.

Ah 
sol-

ROMA 2 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Italian, Palmiro Togliatti, secre
tar general al C.C. a făcut bi
lanțul discuțiilor pe marginea 
problemei pregătirii Congresului 
a.l 8-lea al partidului și a analizat 
situația internă a Italiei.

Caracterizând situația internă 
Togliatti a subliniat că în Italia 
au devenit actuale o serie de pro
bleme care se ascut tot mai mult 
în procesul evoluției economice 
și politice. „Dintre acestea, a 
spus el, face parte .problema se
rioasă a muncii și a nivelului de 
trai al maselor largi de munci
tori. Dintre acestea face parte 
problema pămin.urilor, care a de
venit din ce in ce mai ascuțită... 
Șomajul crește... In această si
tuație, apar tot mai mult pe pri
mul plan unele probleme funda
mentale ,pe care le-am considerat 
ca fiind elementul principal al 
programului și liniei noastre po
litice. ,

Cuvintarea lui Maurice Thorez
PARIS 2 (Agerpres). — Cu 

prilejul deschiderii în suburbia 
pariziană Villejur a școlii care 
poartă numele lui „Joliott Curie", 
Maurice Thorez, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
Francez, a rostit o cuvîntare 
consacrată unor probleme de po
litică internă și internațională.

Vorbind despre politica guver
nului în Algeria, el a spus că 
aceasta este diametral opusă cu 
promisiunile electorale făcute de 
partidul socialist și cu recentele 
notărîri ale congresului acestui 
partid de la Lille.

Acțiunile autorităților franceze 
în Algeria, a continuat Thorez, 
adîncesc prăpastia dintre Algeria 
și Franța. Poporul francez cere 
să se înceapă neîntirziat tratative 
cu reprezentanții împuterniciți ai 
poporului algerian, inclusiv cu 
acei împotriva cărora duc lupta 
autoritățile franceze.

Trecînd la problema Suezului 
Thorez a subliniat că manevrele 
imperialiștilor americani, care 
împing Anglia și Franța spre

agravarea conflictului cu Egip. 
tul, urmăresc să realizeze scopu
rile egoiste ale S.U.A. Monopo
lurile americane caută să pro
voace „foamea petrolului" în 
Europa occidentală, folosind așa- 
numita criză a Suezului.

Thorez a subliniat că poziția 
conducerii S.F.I.O. (partidul So
cialist Francez) în problema 
Suezului este în contradicție cu 
poziția partidelor socialiste din 
celelalte țări și este diametral 
opusă cu cererile opiniei publice 
democrate mondiale. In realitate, 
a spus el, în lupta pentru pace 
a luat ființă un front unit al 
mișcării muncitorești internațio
nale de care s-au separat con
ducătorii S.F.I.O., călcînd în pi
cioare toate tradițiile lui Guesde 
și Jaures.

In încheiere, Thorez a făcut o 
caracterizare a greutăților eco
nomice prin care trec masele 
populare din Franța și a chemat 
la întărirea prin toate mijloacele 
a unității de acțiune a oamenilor 
muncii socialiști și comuniști.

Astfel, se pune problema unită
ții socialiste (adică unificarea 
partidelor socialist și social-demo
crat —- n.r.), astfel, se pun pro
blemele pe care le discută în mo
mentul de față membrii mai mul
tor altor partide. Ne-.aim exprimat 
părerea declarî.nd că vom mani
festa o atitudine favorabilă față 
de ridicarea și rezolvarea proble
mei unificării socialiștilor, adică 
față de problema lichidării sciziu
nii care a avut loc în anul 1947. 
Ne este străină orice intenție de 
a constitui un obstacol în calea 
rezolvării acestei probleme. In a- 
celași timp insă noi sintem nu 
numai îndreptățiți, ci și datori, 
ca partid al clasei muncitoare, să 
ne exprimăm limpede părerea des
pre problema unificării socialiști
lor, considerînd-o ca o parte a 
problemei generale a unității for
țelor oamenilor muncii, ca unul 
din aspectele procesului îndreptat 
spre schimbarea orientării politi
cii italiene".

Togliatti a arătat în continua
re că în prezent in Italia s-au 
creat condiții diferite de cele care 
au determinat formele concrete 
ale dictaturii proletariatului după 
Revoluția din Octombrie. „Aces
te condiții, a spus el, stat pro
fund diferite datorită actualei 
noastre structuri sociale, datorită 
gradului de maturitate a contra
dicțiilor și maturității conștiinței 
de clasă, datorită . gradului de 
maturitate a forțelor socialismului 
și mișcării lor înainte pe arena 
internațională, datorită situației 
care la noi fac posibiie alianța și 
colaborarea clasei muncitoare cu 
astfel de grupe sociale care une
ori cuprind și anumite pături ale 
burgheziei, pentru a da o ripostă 
comună grupărilor celor mai re
acționare ale capitalului monopo
list.

In aceste condiții clasa munci
toare poate fi condusă Intr-un 
mod nou, ea poate fi dusă spre 
socialism pe calea democratică 
prevăzută de constituția noas
tră.

Apoi Togliatti a vorbit despre 
unele probleme internaționale.

Adunarea Națională franceză 
activitateași-a reluat

PARIS 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 2 octombrie Adu
narea Națională Franceză și-a re
luat activitatea după vacanța de 
vară sub președinția decanului de 
vîrstă, deputatul Marcel Cachin, 
fruntaș al Partidului Comunist 
Francez.

Deschizînd sesiunea Marcel Ca
chin a rostit o scuriă cuvintare. 
După ce a urat poporului francez 
pace și progres, Cachin și-a ex
primat profundul regret în legă
tură cu faptul că în prezent „lu
mea trăiește într-o atmosferă de 
alarmă și îngrijorare". Vorbind 
despre activitatea guvernului fran
cez, Cachin a amintit că în mo
mentul venirii la putere, șeful gu
vernului, Guy Mollet, a promis să 
obțină îmbunătățirea situației oa
menilor muncii, precum și regle
mentarea pașnică a situației din 
Algeria. Dar, a declarat Cachin, 
în prezent salariile oamenilor 
muncii din Franța sint înghețate, 
iar în Algeria continuă și astăzi 
operațiunile militare.

Vorbitorul a salutat fapta po
poarelor coloniale pentru indepen
dența lor.

După ouvintarea tai Marcel 
Cachin, Adunarea națională a tre
cut la alegerea președintelui.

Concomitent cu deschiderea se. 
siunii Adunării Naționale, Consta 
liul Republicii (Camera supe, 
rioară a parlamentului) și Adu
narea Uniunii Franceze (organ 
consultativ) și-au reluat activita
tea.

*
Primul tur de scrutin pentru a» 

legerea președintelui Adunării Na
ționale nu a dat rezultate defini
tive, întrucit nici unul di.n ce! 
cinci candidați propuși nu au ob
ținut majoritatea voturilor. Andre 
Le Troquer (socialist) a întrunit 
150 de voturi; Marcel Cachin 
(comunist) — 136 de voturi; 
Pierre Schneiter (M.R.P.) — 102 

____ _________ __ voturi ; Bruyel (republican inde- 
vernului, Guy Moîlet, a promis să pendent) — 85 de voturi, iar can

didatul poujadist — 41 de vo'.uru 
La al doilea tur de scrutin în 

funcția de președinte al Adunării 
a fost ales Le Troquer care a în
trunit 301 voturi.

Adunarea Națională urmează 
să-și desemneze comisiile și birou
rile iar apoi să treacă la dezba
terile politice .propriu zise. France 
Presse arată că ele vor avea loc 
probabil în cea de a doua jumă
tate a lunii octombrie și că prin
cipalele probleme în discuție vor 
fi probabil Suezu.1, Algeria și bu
getul Franței.

Frenezia de a trai"

au sosit tn Anglia pe bordul a 3 
avioane sovietice cu reacție 
„Tu-104“, artiștii de balet ai 
Teatrului Mare Academic de Stat 
al U.R.S.S. Pentru a-i întîmpina 
pe artjștii sovietici pe aeroportul 
din Londra s-au adunat repre
zentanți ai administrației teatru
lui „Covent-Garden", reprezen
tanți ai vieții publice, reprezen
tanți ai presei și radiodifuziunii. 
Insă din cauza ceței dese avi
oanele nu au putut ateriza pe ae
roportul din Londra și au trebuit 
să aterizeze pe aerodromul mili
tar din Manstom, la cîteva zeci 
de km. de Londra.

Turneul maeștrilor baletului 
sovietic trezește în Anglia un in
teres uriaș. Biletele la toate spec
tacolele au fost vîndute cu o re
peziciune nemaiîntâlnită în Lon
dra. Mulți londonezi au stat la 
rtnd cîteva nopți pentru a lua 
bilete.

Conducători ai U. T. M, 
din R. P. Albania 

au sosit în U. R. S. S.
In Uniunea Sovietică a sosit 

o delegație de conducători ai 
Uniunii Tineretului Muncitor din 
Albania. Delegația va vizita țara 
și va lua cunoștință de activita
tea Comitetului Central al Com- 
somolului, a comitetelor regionale 
și raionale ale Comsomolului, 
precum și a organizațiilor de ba
ză ale Comsomolului.

Conferința anuală 
a partidul

BLACKPOOL 2 (Agenpres). — 
TASS transmite:

La ședința din dimineața zilei 
din 2 octombrie a conferinței a- 
nuale a partidului laburist a fost 
adus la cunoștință rezultatul 
alegerilor pentru noul comitet 
executiv, pentru comitetul organi
zatoric și pentru postul de tre
zorier al partidului. In total în 
comitetul executiv al partidului 
au fost alese 25 de persoane — 
12 pentru secția sindicală, 1 pen
tru secția asociațiilor socialiste 
cooperatiste și profesionale, 7 
pentru secția membrilor indivi
duali ai partidului și 5 pentru sec
ția feminină. In afară de aceasta 
din comitetul executiv mai fac 
parte din oficiu liderul și trezo
rierul partidului. Trezorierul este 
ales de conferință.

La cele două conferințe prece
dente, s-a desfășurat o faptă as
cuțită pentru postul de trezorier 
între Bevan, care a fost sprijinit 
de organizațiile locale ale parti
dului și candidatul blocului ma
rilor sindicate, care, datorită sis
temului de vot prin mandate, asi
gurau victoria candidatului lor. 
Anul acesta candidatura lui Be
van a fost sprijinită nu numai de 
organizațiile locale ale partidului, 
ci și de o serie de sindicate. Da-

ui laburist
torită acestui fapt, Bevan a fost 
ales în postul de trezorier ou 
3.029.000 voturi. Cînd au fost a- 
duse la cunoștință rezultatele ale
gerilor, majoritatea delegațiilor 
la conferință au ovaționat furtu
nos pe Bevan, apreciind alegerea 
lui ca o victorie a forțelor de stin
gă în partidul laburist.

In ședința din dimineața zilei 
de 2 octombrie, principala aten
ție a fost acordată discutării do
cumentului program al comitetu
lui executiv în problema locuin
țelor.

Bevan 
problema 
tul că 
că poate 
tat o
cește guvernul să conatrîngă or
ganele municipale să exproprieze 
casele.

Comitetul executiv a fost de a- 
cord cu argumentele lui Bevan 
și conferința a adoptat rezoluția 
propusă de el.

a criticat programul tn 
locuințelor pentru fap- 
nu conține garanții 

fi aplicat. El a prezen-
rezoluție care împuterni-

cu margini

ROMA. — La 1 octombrie, după 
terminarea vacanței de vară. Ca
mera deputaților și Senatul din 
Italia și-au reluat activitatea. Pre
ședinții celor două camere au de
clarat oficial membrilor parla
mentului că au primit apelul cu 
privire la dezarmare adresat de 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. par
lamentelor tuturor țărilor lumii.

VARȘOVIA. — Ziarele anunță 
că în cadrul unei ședințe Consi
liul de Miniștri al Republicii 
Populare Polone a examinat și a- 
probat proiectul planului cincinal 
de dezvoltare a economiei națio
nale a Poloniei pe anii 1956— 
1960. Consiliul de Miniștri va pre; 
zenta proiectul planului economiei 
naționale următoarei sesiuni a 
Seimului Republicii Populare Po
lone.

MOSCOVA. — Cu prilejul celei 
de a 60-a aniversări a nașterii 
lui Jacques Ducloa, secretar al 
C.C. al P. C. Francez, Comitetul 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice i-a adresat o 
telegramă de felicitare.

SOFIA. — La Sofia își conti
nuă lucrările sesiunea a VIII-a a 
Consiliului general al Federației 
Sindicale Mondiale. Reprezen
tanții sindicatelor din 41 de țări

discută problemele actuale ale 
mișcării sindicale.

NEW YORK. - La 2 octom
brie un grup de 15 țări din Asia 
și Africa, membre ale O.N.U., au 
adresat secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite o 
scrisoare în care se cere include
rea problemei algeriene pe ordi
nea de zi a actualei sale se
siuni.

VIENA. — In urma succesului 
deosebit de care s-a bucurat ex
poziția de artă populară romî- 
nească ce a fost deschisă de la 
22 august—23 septembrie la Vie- 
na, conducerea Tirgului de Mostre 
de la Graz a solicitat expunerea 
materialului și în cadrul tîrgului 
jubiliar de aniversare a 50 de ani 
de la primul tîrg la Graz.

SOFIA. — In seara 
septembrie a sosit în 
Sofia trupa Teatrului 
din Belgrad.

WASHINGTON. — 
de stat al S.U.A., Foster Dulles, 
a avut o întrevedere cu Emil 
Jonsson, ministru ad-interim al 
Afacerilor Externe al Islandei, pe 
care, după cum anunță agenția 
France Presse, „a căutat să-.l con
vingă de necesitatea rămînerii în 
Islanda a trupelor americane".

zilei de 30 
turneu la 

de Dramă

Secretarul

Un plic albastru 
dungate a parcurs un drum lung 
din inima Africii ptnă la Bucu
rești (lung In kilometri, relativ 
scurt tn timp: patru zile). Un tt- 
năr din Sudanul francez, cu 
care am petrecut o seară in 
amurgul verii bucureștene, nu 
a uitat țara care l-a găzduit 
cu ospitalitate. Citesc scrisoarea 
pe care mi-a trimis-o și tl simt 
stăpinit de aceleași sentimente 
ca in seara interviului. Un ținto 
ale cărui fraze mi se păreau in
spirate de muza poeziei șl tncăl- 
site de soarele dogoritor at Afri
cii (păcat că nu știu să stenogra- 
fiez sau că n-am avut la înde- 
mină un magnetofon...)

Dar să vi-l prezint: se nu
mește Doumbia Lassana și este 
secretar general al Comitetului 
sudanez pentru pace. împreună 
cu el se afla un alt militant al 
mișcării pentru pace din Sudanul 
francez: Sow Lamine.

Discuția noastră s-a închegat 
oarecum greu. Era dificil începu
tul. Am ezitat puțin. dar apoi am 
mărturisit oaspeților:

— Spre rușinea mea, cunosc 
puține lucruri despre Sudanul 
francez și acelea numai de ordin 
geografic De aceea, poate ar fi 
util ca interviul să ne prilejuiască 
o scurtă prezentare a țării voastre.

Am întîlnit zîmbetul înțelegă
tor al lui Doumbia Lassana.

— Faptul că patria mea este 
puțin cunoscută se daiorește sis
temului colonial francez. Am tn- 
tllnit mulți intelectuali francezi

Am auzit pentru prima oară 
această expresie — „frenezia de 
a trăi" — cu citva timp în urmă. 
Este un termen la modă printre 
tinerii englezi și americani fiind 
inspirat dintr-un film cu același 
nume produs la Hollywood.

...Două mașini se avintă cu o 
viteză nebunească pe un drum 
ce se sfîrșește acolo unde înce
pe o prăpastie. La volane — doi 
tineri. Prin parbriz, gura genu- 
nei se apropie. Cine va sări pri

mul, înainte ca mașina să se 
prăbușească tn abis? Sudoarea 

curge pe frunțile celor doi tineri. 
O clipă, încă una... Mai sint 
cîțiva metri. Unul dintre ei des
chide portiera și sare afară. 
Spectatorii ii huiduie: un „chic
ken" — un laș. Celălalt a sărit 
cu citeva clipe mai tîrziu. E a- 
clamat, căci e mai dur...

lată care e, pe scurt, scena 
centrală a filmului susamintit. 
Filmul a trezit în rîndurile ti
nerilor pierde-vară din S.U.A. și 
Anglia un adevărat delir a| jo
cului cu moartea. Varianta en
gleză a acestui „Joc" e cam așa: 
candidații la „eroism" stau pe o 
șosea aglomerată, in fața unul 
automobil care se apropie cu vi
teză. Cel ce părăsește mai repe
de traiectoria automobilului e 
un „za-za", adică un laș. Va
rianta care se practică în S.U.A., 
prevede că „eroii" trebuie să 
fure mai intîi cite un automobil. 
Și cum prăpăstiile nu se deschid 
nici chiar in America la tot pă

//<
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sul, tinerii pornesc unul spre al
tul cu viteză. Cel care sare ul
timul înainte ca mașinile să se 
cionească, e „eroul".

...Mi-am amintit, citind toate 
acestea, de cele spuse cindva de 
Maxim Gorki. El vorbea despre 
faptul că unii oameni trăiesc 
viața intens, ard ca o flacără, 
pe cînd viața altora e o ardere, 
lentă, înăbușită, e ruginlre. Ori
cine stă și se gindește, își dă 
seama că una se află la antipo
dul celeilalte. A arde ca o fla
cără, .nseamnă a participa in
tens la viață, a te dărui in nu
mele unui ideal. Așa numita 
„frenezie de a trăi" scoate mai 
mult la iveală descompunerea 
societății capitaliste, dar ea nu 
schimbă tn esență nimic.

Nu încape nici o îndoială că 
„frenezia" americană de a trăi 
este născută de psihoza războiu
lui creată in S.U.A. Tracasarea 
atomistă, poveștile de groază pe 
teme: momentul exploziei bom
bei H, comicsurile, producțiile 
holiywoodiene, obscenitatea pre
zentată pe ecranele televizoare
lor, toate acestea ii aruncă pe 
tinărul american în brațele de
lirului. Și dacă toate acestea se 
impletesc cu platitudinea unei 
existențe parazitare, unei lente 
ruginiri, ne dăm seama de ce 
unii doresc să iasă din cotidian, 
din obișnuitul de fiecare zi.

Tinerilor le este caracteristică 
dorința de a înfăptui lucruri ne
obișnuite, de „a fi eroi". E ro
mantismul virstei. Dar ce fel de 
eroism e acela despre care am 
amintit mai sus ? Se vede că 
gradul de eroism se măsoară în

cazul de față în societatea ca
pitalistă cu numărul de cada
vre lăsate in urmă „de viteaz" 
sau cu cantitatea de alcool ori 
morfină consumată. Nu-I astfel 
de mirare că mulți copil ameri
cani devin delicvenți numai pen
tru a fi ca „Bill-eroul ultimului 
comics".

Și noi sintem tineri. Visăm la 
fapte mari și — de ce să n-o 
spunem ? — in străfundul cuge
tului dorim laurii gloriei.

Viața e insă bunul cel mai de 
preț al omului. Șl omul e dator 
s-o trăiască intens, să ardă, 
dind lumină și căldură in jurul 
său, să nu se joace cu ea, așa 
cum ar invirti un baston între 
degete.

Curajul, eroismul n-au nimic 
de-aface cu delirul și isteria, tot 
așa cum nu pot sta alături ab
negația și uitarea de sine a- 
tunci cînd e vorba de un gest 
nobil — cu accesul de nebunie 
care-l duce pe laș pină la sinu
cidere. Ca să se arunce in pră
pastie sau sub roțile mașinii, 
poate oricine. E deajuns să fie— 
nebun.

A munci în mină, a ridica o 
casă, a scrie o carte, a face ca 
atomul să lucreze in folosul 
umanității — da, acestea sînt 
fapte’ care cer intr-adevăr o par
ticipare intensă la viață, ba 
uneori curaj și chiar eroism. 
Căci de la Prometeu și pină in 
zilele noastre, erou e acela care 
aduce oamenilor o clipire din 
lumina și căldura soarelui și nu 
cel ce se svlrîe — precum oaia 
— cu capul in genună.

DAN LAZARESCU

Protocol romîno-iugoslav cu privire 
la amenajarea complexă a Dunării
ORȘOVA. — Intre 24 septem

brie și 2 octombrie s-au desfășu
rat la Orșova discuțiile intre spe
cialiștii romîni și iugoslavi în le
gătură cu amenajarea complexă a 
Dunării intre Baziaș și Porțile de 
Fier.

Pe ordinea de zi a discuțiilor 
a figurat o informare reciprocă și 
un schimb de păreri asupra cer
cetărilor, studiilor și materialului 
documentar existent in cele două 
țări. De asemenea, ordinea de z> 
a cuprins un schimb de păreri și 
discuții asupra modalității de a 
continua lucrările de studii, de 
cercetări și de întocmire a unui 
memoriu tehnico-economic in vc 
derea începerii amenajărilor hi
droenergetice și de îmbunătățire 
a navigației.

In urma schimbului de păreri, 
a discuțiilor, cercetărilor sectoa
relor amenajabile șl concluziilor 
experților hidrologi, geologi, to- 
pografi și de navigație, a fost În
cheiat un protocol care va fi pre
zentat guvernelor R.P.R. și R.P.F.

lugoslavia. Protocolul constat* 
unitatea de vederi a participant!» 
lor la discuții, confirmind posibi
litatea și oportunitatea, din punct 
de vedere tehnic și economic a 
executării amenajărilor hidroener» 
getice și de navigație.

Protocolul conține propuneri an 
dresate ambelor guverne de a sa 
înființa o comisie mixtă romino» 
iugoslavă pentru coordonarea stu
diilor și cercetărilor pe teren și a 
proiectelor, precum șl alcătuirea 
unui memoriu tehnico-economic 
necesar Începerii lucrărilor de 
construcții.

Din partea rotnină, protocolul a 
fost semnat de Inginer Popa Stoi
ca, locțiitor al Ministrului Ener
giei Electrice și Industriei Elec
trotehnice, Iar din partea iugosla
vă de inginer Cedomil Milicevic, 
director general al comunității 
iugoslave de energie electrică.

Discuțiile dintre specialiștii ro- 
mini și iugoslavi s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, do 
colaborare reciprocă.

Vizitele delegației municipale iugoslave
Delegația municipală iugoslavă 

în frunte cu Miloș Minici, preșe
dintele Comitetului Popular al 
orașului Belgrad a vizitat în 
cursul zilei de marți regiunea 
Prahova.

Oaspeții au fost însoțiți de tov. 
Anton Vlădoiu, președintele Sfa
tului Popular al Capitalei și Leo
nida Ionescu, secretar al Sfatului 
Popular al Capitalei. Delegații iu
goslavi au vizitat a.poi rafinăria 
nr. I și uzina „1 Mai" din Plo- 
ești.

După amiază, delegația Comi
tetului popular al orașului Bel
grad a vizitat muzeul de la fosta 
închisoare Doftana.

înainte de a părăsi Doftana. 
oaspeții iugoslavi au vizitat și 
cimitirul eroilor clasei muncitoa
re căzuți la 10 noiembrie 1940 la 
închisoarea Doftana. Ei au păsa 
trat un moment de reculegere în 
memoria eroilor comuniști căzuți.

Seara, oaspeții iugoslavi au «• 
juns la hotelul turistic al C.C.S, 
de la cota 1.400.

Cocktail în cinstea dr. H. Heimlich
Marți seara, acad. prof. dr. Ma

rius Nasta, președintele Societății 
Științelor Medicale, a oferit un 
cocktail la Casa oamenilor de 
știință, în cinstea medicului a- 
merican dr. Henry Heimlich, pro
fesor la „New York Medical Col
lege". Au participat prof. dr. I. 
Țurai, locțiitor al ministrului Să
nătății, acad. A. Kreindler, prof, 
dr. I. Nicolau, membru corespon-

dent al Academiei R.P.R., prof, 
dr. Amza Jianu, prof. dr. I Jianu, 
prof. dr. Scarlat Longhin, prof, 
dr. C. Dimitriu, prof. dr. Costel 
Nicolau, dr. 1. Foni, dr. I. Juva- 
ra, dr. F. Mandache, dr. Dan Ga- 
vriliu, dr. l Fuchs și alți medici.

A fost de față H. Bartlett 
Wells, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Statelor Unite ale A- 
mericii.

Duminică pe stadionul „23 August'4

R.P.R.—R.P.F. Iugoslavia la handbal
Duminică pe stadionul „23 Au

gust" amatorii jocului de handbal 
din Capitală vor avea prilejul 
să urmărească intilnirea interna
țională dintre echipele selecțio-

Doi africani despre patria lor
oare nici măcar nu știau unde se 
află Sudanul, denumit pe nedrept 
francez. Unii mă întrebau: ce 
fluvii curg pe acolo? Și după cum 
știți. Nigerul este unul din cele 
mai mari fluvii din lume.

Sow Lamine ne furnizează ime
diat citeva amănunte de ordin 
geografic:

— Sudanul, ca unitate admi
nistrativă, face parte din Africa 
occidentală franceză șl este situat 
in sudul Saharei. In partea estică 
A.O.F. se învecinează cu Sudanul, 
pină nu de mult anglo-egiptean, 
actualmente independent. In par
tea vestică ne mărginim cu Sene
galul, iar la sud cu teritoriile en
gleze Coasta de Aur J și Sierra 
Leone. Sahara desparte țara mea 
de Algeria și Tunisia. Teritoriul 
Sudanului francez este mai 
mare declt al Franței. Cu 
toate acestea, el nu are declt 
2.800.000 de locuitori. Capitală 
este orașul Bamako cu 100.000 lo
cuitori, un oraș tn care centrul 
are aspect european iar periferiile 
nu se deosebesc de oricare sat 
african. Majoritatea populației 
țării se ocupă cu agricultura (cir
ca 50-60°k din locuitori). 30^ din 
locuitori stnt crescători de ani
male, iar un număr redus mun
cesc tn puținele întreprinderi in
dustriale. Spre deosebire de alte 
colonii, tn Sudan locuiesc puțini 
francezi din pricina condițiilor 
climaterice.

— Un amănunt aș dori: cum 
este clima?

') Intre timp Coasta de Aur 
și-a cucerit independența.

— Avem o climă subtropicală. 
Temperatura variază Intre 18-45 
de grade. Există un singur ano
timp ploios, care durează tn jurul 
a trei luni. Restul timpului este 
vreme secetoasă.

— Atunci care stnt culturile 
principate tn agricultura suda
nezi ?

— Tn primul rtnd cele exporta
bile : arahidele, bumbacul și ore
zul. tn ultimul timp au fost ame
najate orezarii foarte importante. 
Astfel, Sudanul a ajuns să ali
menteze cu orez întreaga Africă 
occidentală franceză.

— Cum anume se lucrează pă- 
mtntul ?

— Tractoare stnt numai cîteva 
tn întregul Sudan francez. Ță
ranii noștri folosesc unelte pe 
care și strămoșii lor de acum 1000 
de ani le utilizau. Poate o să vă 
mire, dar de cinci ani se găsesc 
foarte greu pluguri. A apărut Insă 
o societate cămătărească, denumi
tă „de ajutor“, care tn schimbul 
unei sume de bani sau a unor 
unelte împrumutate, cere doblnzi 
greu de plătit intr-un termen 
foarte scurt. De aceea țăranii s-au 
sindicalizat. Uniunea lor este 
puternică.

— Căile de comunicafie stnt un 
element important pentru dezvol
tarea unei economii. Care este si
tuația tn acest domeniu ?

— Două fluvii traversează Su
danul francez: Nigerul și Sene
galul. Senegalul nu este na
vigabil din cauza bancuri
lor de nisip depuse. Pină 
tn 1984 vapoarele veneau pină la 
Kayes, oraș situat la frontiera Su-

danului cu teritoriul Senegal. Flu
viul nu a fost tnsă amenajat pen
tru navigație spre a nu face con
curență căilor ferate care aparțin 
administrației coloniale. Și iată 
că s-a ajuns la situația că un sac 
de 50 kg. de ciment care la Dakar 
costă 200 de franci, ajunge in 
Sudan să coste 750 de franci. 
Consecințele sint ușor de înțeles.

— Subsolul posedă bogății ?
— In munți există minereu de 

fier. El nu a fost insă exploatat 
niciodată. Intlmplător au fost des
coperite diamante.

— In domeniul invățămintului 
ce se inttmplă ?

—Cea mai mare parte a popu
lației este analfabetă. De abia 5 
la sută din copiii de virstă școlară 
reușesc să urmeze cursurile unei 
școli. Aceasta este o cifră oficială. 
Noi credem insă că cifra reală 
este de 3 la sută. Există un sin
gur liceu pentru întreaga țară. 
Patru ptnă la zece tineri reușesc 
sd obțină anual bacalaureatul. La 
Bamako a fost construit un co
legiu tehnic care a costat 100 de 
milioane de franci. In acest co
legiu se pregătesc lucrători cali
ficați — ajustori, frezori, turnă
tori etc. — dar aceștia nu găsesc 
de lucru, deoarece in Sudan nu 
există o industrie metalurgică. 
Așa incit...

— Care este reacția tineretului 
la aceste stări de lucruri? Există 
o mișcare a tineretului ?

— S-a născut o organizație a 
tineretului din întreaga Africă oc
cidentală franceză, organizație 
care sprijină F.M.T.D. Această 
organizație editează un ziar pro-

priu și desfășoară acfiuni cepriu și desfășoară acțiuni ce au 
un ecou in creștere. Este intere
sant că s-a încercat stăvilirea in
fluenței acestei organizații prin 
crearea de către clerul cato
lic a unei organizații pentru 
tineret. Dar aceasta nu există 
declt cu numele. O problemă foar
te serioasă este cea a folosirii 
tineretului sudanez tn războaiele 
coloniale. Deoarece mulți din ti
nerii sudanezi ce au imbricat uni. 
forma armatei franceze au refu
zat să lupte in Africa de nord 
sau tn Indochina, ei se găsesc 
acum întemnițați In Franța.

Am trecut la un alt subiect: im
presii din țara noastră. Doumbia 
Lassana spunea :

— Am cunoscut ospitalitatea 
proverbială a poporului romin. 
Impresiile pe care le-am acumulat 
stnt puternice. Aci in Rominia un 
negru se simte ia fel ta printre 
ai lui.

S-au scurs zilele. De la Doum
bia Lassana am primit o nouă 
scrisoare. Celor cîteva rtnduri pe 
care "ti >e adresa, le erau anexa
te paginile unei scrisori pe care 
Comitetul sudanez pentru pace a 
trimis-o Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R. 
Tn această scrisoare se găsesc 
fraze pline de recunoștință des
pre primirea frățească, călduroasă 
și plină de prietenie față de cei 
doi delegați din Sudan.

Mii de kilometri ne despart de 
Sudanul francez. Acolo tn inima 
Africii, Rominia a ctștigat prie
teni sinceri.

EDGARD OBERST

nate masculine ale R P.R. șt 
R.P.F. Iugoslavia. Meciul stîr- 
nește un interes deosebit deoarece 
echipa oaspete a realizat in ulti
ma vreme o serie de frumoase re
zultate pe plan internațional. In- 
tilnirea va începe la ora 16,30 și 
va fi condusă de arbitrul maghiar 
A Dejo.

In vederea acestui eveniment 
echipa de handbal a R.P.R. se 
pregătește cu multă atenție. Din 
Iotul echipei țării noastre fac par
te maeștrii sportului Sidea, Wag
ner, Căliman, Bretz, Yost și alții.

Patria, București, Doina, N. 
Bălcescu: Evadații; Magheru, 
Elena Pavel, Gh. Doja, Al. Sa- 
hia : Mexicanul; Republica : Tos- 
ca, Complectare: 20 minute sub 
apa mării; Filimon Sîrbu, V. 
Alecsandri, I. C. Frimu : Dansea
ză. mică doamnă ; înfrățirea în
tre popoare, Central, Libertății: 
Hazen și Giamilla, Maxim Gor
ki : Evoluția jazului și complec- 
tări. Timpuri Noi: Festivalul in
ternațional de oîntece și dansuri. 
Ziua Națională. Pensula fermeca
tă ; Cultural : Mîine va fi prea 
tîrziu : Lumina : Iartă-mă ; Victo
ria : Suflete împietrite, Tineretu
lui : La revedere, d-le Grock; 
Al. Popov; Atnanții din Toledo ; 
Grivița : Ganga . Vasile Roaită : 
Curg apele turburi ; Unirea: Voci 
de primăvară; C. David : Chita
rele dragostei, Arta, Olga Ban- 
cic: Marile manevre: T. Vladi- 
mirescu : Anna Zaccheo , Munca, 
Aurel Vlaicu : Micul lustragiu ; 
Carpați, M. Eminescu: Rio Es
condido; Miorița: Brigada de 
tanchiști; Moșilor: Roșu și ne
gru (seria H-a) , 23 August: Co
vorul fermecat; Donca Simo : In
fidelele ; llie Pintilie: O.hello; 
Popular: Mama ; 1 Mai: Pe ba
ricadă , Volga : Jan Hus ; 8 Mai: 
La marginea orașului; Gh. Coș- 
buc: Fum ta pădure și Maeștrii 
baletului gruzin.
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