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Tinerii din Florești își înfrumusețează comuna

Primăvară pe malul Sabarului
loniță Pîsu e un om bogat. Are 

tot ce-i trebuie: pline, mămăligă, 
legume, haine, mobilă, radio, ră- 
citor, acordeon și bani. Mai ales 
bani. Aproape cincizeci de mii 
de lei. Toate astea sînt ciștigate 
într-un an de muncă in colectivă, 
pentru 492 de zile-muncă făcute 
de el și familie, loniță Pisu tră
iește acasă la el ca un bo er. 
Se spune că tntr.o zi, loniță Pisu 
s-a dus cu fetele și cu băiatul la 
București să facă diferite și di
verse tirguieli. A intrat Intr-un 
magazin și a început să aleagă 
marfa.

— Ia dați să văd șt eu palto
nul ăla. Mda, e bun. Două la 
pachet. Acordeonul cit e ? Două 
mii și ceva... Fă-i bon. Pune și-un 
răcitor sau cum dracu-i zice. Să 
nu se mai pună musca pe min- 
care vara cînd e zăpușeală.

Vinzătorii se uitau cam cruciș 
la el. Ce-i cu ăsta, de unde are 
atîția bani ? Suma totală a bonu
rilor se ridica la 11.100 lei. Cine
va s-a gindit să anunțe Miliția. 
0 fi vreun spărgător. Sau a 
cîștigat la Loto ?

— Măi nene, ai cîștigat la 
Loto ? l-a întrebat un gură-cas- 
că, cu mutră de mate șmecher, 

doi

din Diochefi n-are prea mult pă- 
mint — 18,50 ha. de vie și 23 
ha, afabil — dar oamenii au 
muncit atît de bine, s-au gospo
dărit intr-un chip atît de strălu
cit, Incit la fiecare zi-muncă a 
revenit fabuloasa sumă de 108 
lei. Colectiviștii binecuvintează 
din toată inima ziua in care au 
iscălit cererile de intrare In gos
podărie. In zilele acestea de pri
măvară se muncește aici cu un 
entuziasm aproape idilic, toată 
atmosfera incadrlndu-se într-un 
tablou general care respiră cel 
mai profund optimism. Toți mem
brii familiei ÎPîsu, adică el, ne* 
vastă-sa, cele două fete și Ionel, 
care-i și secretarul U.T.M.-ului, 
au ieșit de mult la treabă. Via 
gospodăriei așezată împrejurul 
sediului, pe o spinare de deal 
se aliniază în rinduri perfecte și 
nesfirșite. Printre butucii de vie 
trec unul după altul plugurile 
trase de cal, lăstnd în urmă linii 
drepte, paralele și negre. In 
curtea sediului, înăuntru, e o 
curățenie și un lux — categoric 
lux — impresionant. Vechiul co
nac al unui fost moșier a fost 
renovat. S-a făcut o sală de 
spectacole în care se poate da o 
mică recepție cu tot fastul ce se 
impune, iar de curînd s-a hotă
rît să se dea în funcțiune baia.

— Mda, i-a răspuns in 
peri loniță. Am cîștigat.

— Și joci de mult ?
— De-un an.
— Și ce numere joci ?
— Nu joc cu numeri, joc cu zile.
— ???
— lac-așa, fac zile.
— Ăi fi și matale vreun dumne

zeu l Cum le faci ?
— Cu palmele, fo-te f
Și loniță Pisu i-a arătat două 

palme mari și late, bătătorite ca 
o potecă. Șmecherul s-a uitat la 
el cu ochii mari și a plecat 
strîmbîndu-se.

Toată povestea asta am au
zit-o de la alții — precizez. 
Clnd i-am spus-o lui Pîsu acesta 
a ris. și a dat din mină.

— Fleacuri.
Altceva nu mi-a spus. Ceva 

adevărat este totuși in povestea 
asta, loniță Pisu și-a făcut mo
bilă de 11.000 lei. adică: studio 
de lemn de cireș,* masă dublă de 
stejar, bufet de cireș, pat dublu, 
două somiere, bașca — cum am 
mai zis — un radio mare Super 
și mai nu știu cum, un acordeon, 
un răcitor, plus hăinărie de tot 
felul pentru toată populația fa
miliei sale.

în concluzie, loniță Pisu e un 
om bogat. Pentru asta a și mun
cit în gospodărie un an întreg, boierii erau mai cu moț, 
zi de zi. Gospodăria colectivă ei să se spele în copaia de por-

țelanl" Gospodăria are și un 
motor care o să dea oamenilor 
electricitate să-și aprindă becu
rile. Ducă-se dracului și chtoșpa- 
lia lampă cu gaz! Oamenii vor 
să citească seara o carte sau un 
ziar fără să se chiorască și să 
bijbiie printre rinduri ca orbeții.

De anul acesta, loniță Pisu 
răspunde și de 16 stupi de albi
ne și de seră. A făcut rost de o 
mașină centrifugă și a băgat 
primii faguri înăuntru. Copiii se 
dau de-acum pe lingă el și-șt ling 
degetele în tăcere. Cît despre 
seră, peste o lună-două loniță 
speră să servească „poporul" cu 
roșii și castraveți trufanda.

Ce reiese din toate astea ?
Colectiviștii din Diocheți sînt 

oameni care au pășit in civiliza
ția secolului XX din plin. Radio 
in casă (unii au difuzoare) 
mobilă, acordeoane și... răcitoare, 
ca să nu se pună, mă rog fru
mos, musca pe friptură și p'ă- 
cintă. Baia cu cadă de porțelan, 
cu duș, care plouă cu apă caldă, 
e pînă în momentul de față ulti
ma culme.

Mai tîrziu, cine știe ce-o să le 
dea prin cap. Tehnica progresea
ză din zi tn zi și se află la in- 
demîna oricui.

ION BAIEȘU

In aceste zile de primăvară 
în întreaga comună Florești, 
din raionul Domnești, aerul 
parcă s-a împrospătat. De ce ?

Veți afla din cele ce urmea
ză. In aceste zile, tinerii din 
Florești s-au antrenat în mun
că, hotărîti să dea o înfățișare 
cît mai plăcută comunei lor. 
Inițiativei utemiștilor din Ba
cău — tinerii din Florești i-au 
răspuns cu entuziasm. In adu
narea generală deschisă a or
ganizației U.T.M. ei au hotărît 
ce vor face și de a doua zi au 
trecut la fapte. Destoinicul 
secretar al comitetului U.T.M. 
pe comună, Toma Gheorghe, 

, ajutat îndeaproape de utemiștii 
• Marin Grăjdan și Dumitru Ciu
rel au mers cîteva seri de-a rîn- 
dul pe la cetățeni. Au stat în
delung de vorbă cu oamenii, 
explicîndu-le detailat proiec
tele lor.

Intr-o seară, au poposit la 
casa țăranului întovărășit Marin 
St. Ion. După cîteva discuții, 
Toma a adus vorba despre 
ceea ce-1 frămînta.

— Vezi, nene Ioane, gardul 
matale e cam șubred. Ce zici, 
n-ai putea să faci unul nou ?

— înțeleg ce vrei să spui. 
Văd că vecinii mei și-au repa
rat și văruit gardurile, dar eu...

sînt ocupat Drept să-ți spun 
material aș avea.

— Știi ce-i, nene Ioane. Ne 
facem noi, utemiștii, vreme... 
Venim noi trei, mai aducem 
cîțiva tineri șt-

— Bine, bine, dar... vedeți 
voi, parale n-am !

Tinerii au zîmbit, dîndu-și 
coate. Badea Ion se rușină...

★
Am fost de curînd la Flo

rești, Intr-adevăr, în comuna 
prin centrul căreia își poartă a- , 
pele cîntatul Sabar, stăruia o 1 
atmosferă de sărbătoare. Curțile J 
cetățenilor erau curate. Casele i 
văruite proaspăt, pomii si j 
gardurile căpătaseră culoarea 
albă a laptelui. Prundișul mă
runt, așternut pe unele porțiuni 
ale străzii principale, scrișnea 
sub tălpi.

Era într-o după-amiază și 
tineri nu prea am în ti 1 nit. Mi
hai Anghel, președintele sfatu- 1 
lui popular, m-a însoțit pînă la ‘ 
malul Sabarului. Acolo, am . 
așternut pe cîteva file ale car- 1 
netului impresii din munca ce- 
lor aproape 60 de tineri care . 
schimbau fața terenului spor- 1 
tiv.

II 
t

Sediul gospodăriei colective din Diochefi
Cada de porțelan fin, lucioasă 
și albă ca laptele, va primi in 
ea țăranii care nu s-au spălat 
pînă acum decît la gîrlă și în 
copaie, să se gldile și ei cu apă 
călduță, prefirată prin pîlnia du
șului. „Eh, mama mă-sii, adică 

numai

In întîmpinorea Festivalului Mondial

Realizări ale tinerilor 
țărani muncitori

țara

Petroliștii discută
despre îmbunătățirea sistemului de

La întreprinderea 3 foraj Moinești, au avut loc în aceste zile dez
bateri ale oamenilor muncii în vederea introducerii sistemului de sa
larizare îmbunătățit. Petroliștii manifcstînd un interes deosebit au 
analizat lipsurile actuale în ceea ce privește normarea și salarizarea 
ca și măsurile ce se impun.

S-a constatat că principala lipsă a actualului sistem de salarizare, 
așa ctim s-a manifestat în întreprinderea respectivă, este existența 
unei neconcordanțe între salariul tarifar și cîștigul total al mun
citorilor. Salariul tarifar al muncitorilor din întreprinderea sus- 
amintită nu constituie nici pe departe baza cîștigului, ei reprezen- 
tînd doar un procentaj cuprins între 30—60 la sută din venitul petro
liștilor. în acest sens ar putea servi ca exemplu lăcătușul Constantin 
Volan. Lunar el cîștigă peste 800 lei. Din această sumă, salariul său 
tarifar reprezintă numai 43 la sută.

Actualul sistem de salarizare — au arătat muncitorii — conține 
deficiențe serioase și în ceea ce privește stimularea calificării oame
nilor. El prezintă nivelări între categoriile de încadrare tarifară ce 
necesită o calificare ridicată și cele care cer o calificare mai mică. 
Diferența dintre podar și ajutor-sondor șef — de pildă — este de 
numai 64 lei lunar, iar aceea dintre acesta din urmă și sondorul șef — 
de 78 lei lunar.

Există în cadrul întreprinderii o serie de norme de timp necores
punzătoare. Se înregistrează de cele mai multe ori depășiri de norme 
exagerate, în timp ce productivitatea muncii continuă să fie scăzută. 
Aceasta s-a observat mai ales la echipele de revizie a utilajului. De
pășirile de norme obținute de aceste echipe ajung pînă 
sută. Ele nu sînt însă urmarea unor îmbunătățiri tehnice 
ternului de lucru, ci manifestarea tendinței de umflare a 
timp Ia operațiile respective.

Muncitorii plătiți în regie sînt destul de greu premiați. 
datorește mai ales faptului că la premierea lor se ține sea

la 100 la 
aduse sis- 
normei de

,. Aceasta se 
____________ ___ __________ r______ .«. — ține seama de rea
lizările întregii întreprinderi și nicidecum de rezultatele obțiriute de 
acești oameni la locurile lor de muncă. In același timp nu se puteau 
premia întotdeauna o serie de oameni care se evidentiau în mod deo
sebit. Acum aceste premieri vor putea fi făcute din fondul între
prinderii.

Dezbaterile au fost însoțite de propuneri însemnate, care au în 
vedere ridicarea necontenită a productivității muncii. Cele mai multe 
dintre propuneri se referă la îmbunătățirea aprovizionării tehnico-ma
teriale a sondelor. Aprovizionarea la timp a sondelor cu cele necesare 
forajului va influența în mod favorabil reducerea timpului neproduc
tiv. în acest sens o propunere de seamă a fost făcută de sondorul șef 
Diaconu Constantin, de la sonda 1122. El a recomandat conducerii să 
îmbunătățească procedeul de transportare și manipulare a turbinelor. 
Aceasta va duce la evitarea strîmbărilor pricinuite axelor turbinelor, 
înLîturînd defectarea lor prematură. Alte propuneri s-au referit la in
troducerea tehnologiei înaintate. Astfel, tînărul sondor șef Constantin 
Cristea de la „Sonda tineretului" 41-B. a propus ca sonda aceasta 
să fie tubată cu coloană unică. Condițiile permit această operație și 
urmarea va fi o importantă economie de material tubular și de timp.

Dezbaterile s-au încheiat cu un bilanț bogat de propuneri și su
gestii.

A început acum perioada de definitivare a principiilor introducerii, 
în cadrul întreprinderii, a sistemului de salarizare îmbunătățit.

Apoi se va trece la aplicarea sa experimentală.
I. ȘINCA 

corespondentul „Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Bacău

Tinerii țărani muncitori din 
noastră se pregătesc intens pentru 
a întîmpina cel de al VI-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
Studenților de la Moscova.

Tot mai numeroși sînt tinerii ță
rani muncitori care se înscriu în 
gospdării agricole colective și în 
întovărășiri. Astfel, între 1 ianua
rie — 25 martie 1957 în regiunea 
București, Galați, Floești, Pitești, 
Suceava și Regiunea Autonomă 
Maghiară au pășit pe calea agricul
turii cooperatist-socialiste 17.723 
de tineri. In regiunea Craiova, 
sînt comune unde toți utemiștii au 
intrat în sectorul cooperatist al a- 
griculturii, ca de exemplu, Valea 
Standului și Padea din raionul 
Segarcea, Aurora și Fîntînița din 
raionul Cujmir, Dobrești din ra
ionul Gura Jiului etc.

Un mijloc important de contri
buție a tinerilor colectiviști la 
sporirea producției agricole îl con
stituie echipele de tineret In pre-

zent tineretul formează în gospo
dării agricole colective echipe în 
cadrul brigăzilor existente. In pri
mele trei luni ale acestui an in re
giunile București, Constanța, Cra
iova, Ploești, Pitești, Suceava și 
Timișoara s-au înființat 629 echipe 
de tineret.

O inițiativă valoroasa a tineri
lor țărani muncitori luată în cins
tea Festivalului o constituie JLo- 
turile Festivalului". Pînă la 25 
martie în țară tinerii au amena
jat loturi ale Festivalului, pe o 
suprafață de 4500 ha. pe c«ire, în 
cea mai mare parte, le însămîn- 
țează cu porumb hibrid.

In ultima perioadă a luat o 
mare extindere acțiunea de plan
tare de pomi fructiferi, puieți fo
restieri, butași de viță de vie. 
regiunile București, Constanța, 
Craiova, Galați, Ploești, Pitești și 
Regiunea Autonomă Maghiară ti
nerii au plantat 2.489.755 de pomi, 
puieți și butași de viță de vie.

‘'iiiiiiiiiniimiiniinuiHiinHniiiiiiiinnnHiiHHiiniiiiiinimminiiiiiimimiiniiiHniiMiiimiiujininiHii

I

Ș0
I

|
i

11

Și în Cîndeștii Buhușului, co
mună cu șase sate risipite sub 
geana Măgurei, acolo unde Bis
trița învolburată își mai domo
lește apele, s-au schimbat multe 
în ultimul deceniu. S-au înfru
musețat ulițele. Și-au înălțat case 
noi cei ce muncesc laolaltă pe în
tinderile fără haturi — colec
tiviștii din Vădurele. A crescut 
satul. Au crescut și oamenii.

Hei, cîte n-ar fi de povestit 
de pildă despre tineri ca Lazăr 
Petru, Gherasim Ioan și frumoa
sele surori Bălan, care astăzi au 
îndrăgit căminul cultural și s-au 
dovedit artiști amatori cu talent. 
Ori despre fruntașul recoltelor 
bogate Ion Simion, sau despre... 
E nesfîrșit numărul celor buni 1

Dar pădurea Cîndeștiului îșiDar pădurea Cîndeștiului 
are și uscăciunile ei.

Să ne întoarcem în urmă 
cîteva luni.

...S-a inserat. Obosită după

cu

___ ______ , o 
zi grea de muncă, felcera Mișcoi 
Floarea a plecat de la dispensar. 
Pășește spre casă cu pași șovăi
tori. Se teme Va trece iar sin
gură, prin bezna uliței. Oare ei 
o pîndesc iar, acolo ? Vor mai 
cuteza ? Pravilele țării noastre 
sînt aspre cu cei ce săvîrșesc mîr- 
șăvti. Felcera grăbește pasul. A 
început ploaia. Se apropie de lo
cul unde de obicei se află ceata 
derbedeilor. Ea le aude acum 
deslușit vorbele,_____ _ înjurăturile.
Aude și se face că n-aude. Cînd 
ajunge în dreptul lor, unul din 
ceată, Toromilă, îi taie calea :

Un arheolog ama
tor, spunea recent 
că nordul Moldavei 
este un vast muzeu 
subteran neamena
jat sau un tratat de 
arheologie încă ne
terminat. Avea 
dreptate. Abia a- 
cum se scrie acest 
tratat, însă nu nu
mai cu pana ; deo
camdată mai mult 
cu tîmăcopul...

Suceava, orașul 
acesta, izvorît, după 
legendă, din pri- 
saca lui Iasco, a 
cumulat în mare 
măsură istoria Mol
dovei. După peste 
șase sute de ani de 
existență, localita
tea păstrează pe
cetea trecutului 
prin zidurile cetății 
de la marginea 
orașului, prin urme

Vedere de la cetatea Sucevei

★
Lapidar înșiruite faptele au 

totuși darul să redea un tablou 
convingător despre ceea ce au 
hotărît tinerii floreșteni să facă 
drept răspuns chemării de la 
Bacău. Iată angajamentele lor :

Vom repara 2.000 de metri 
de gard. Vom sprijini — îm
preună cu sfatul popular — pe 
tovarășii care au material lem
nos să $i-I lucreze la cele dona 
gatere din comună. Vom scoate 
din Sabar balastru și-1 vom 
împrăștia pe șoseaua cerc lea
gă comuna Florești de Stoi- 
nești.

Vom amenaja terenul de 
sport de pe malul Sabarului. 
Din crîngul de pe malul Sa
barului, vom scoate cel puțin 
300 de puieți răzleți de zarzări, 
nuci, cireși, pruni etc. și-i vom 
replanta pe marginea șosele
lor.

Acestea au fost angajamen
tele. Majoritatea lor sînt acum 
fapte.

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scinteii ti- 

‘ neretului" pentru regiunea 
București

Sosirea în Capitala 
a delegației C. C. 

al P. M. R.
la Congresul al 

XVII-lea al P. C. 
din Austria

Sîmbătl djnineati s-a înapoiat 
în Capitală delegația Comitetului 
Central a! Partidului Muncitoresc 
Romîn care a participat la Vie- 
na la lucrările celuL de al XVII- 
lea Congres al Partidului Comu
nist din Austria..

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Stoica și An
ton Breitenhofer, membri ai Co
mitetului Central al 
Muncitoresc Romîn.

La sosire, in gara 
membrii delegației au __  ____
pinați de tovarășii Florian Dănă- 
lache. Petre Lupu, Ghize'.a Vass, 
Iosif Bayerle, Pavel Țugui, pre

cum și de activiști ai C.C. al 
PMR.
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— Stăi fată, încotro zorești ?
Mișcoi nu-i răspunde. Caută 

să-l ocolească, să-și vadă de drum 
spre casă.

— Așa, nu-mi dai nici o aten
ție / Atunci na, o baie!

Și-i dă brînci în șanțul șoselei. 
Fata cade în noroi. Se scoală cu 
pardesiul murdar. Ceata face 
iiaz. Zavati Gheorghe, căpetenia 
huliganilor, tfi laudă ucenicul.

— Bravo Toromilă! Nu te 
știam așa viteaz.

Rid derbedeii satului, rid ca 
de-o glumă bună. Și fata plînge 
și-și continuă drumul spre casă.

A doua zi — ca și cînd nu s-ar 
fi întîmpiat nimic. Fata nu vrea 
să mai povestească nimănui 
șinea ce-a pățit-o. Și ceata 
Zavati își vede mai departe 
„treabă", nestingherită. Nici
glas nu se ridică contra ei, nici 
un om cinstit nu cere concursul 
organelor de stat pentru a pune 
capăt huliganismului în Cîndești.

ru- 
lui 
de 
un

Unora le era de-a dreptul frică 
să se pună rău cu Zavati. 
Chiar și Moșneagul Neculai, ges
tionarul secției M.A.T. a coopera
tivei sătești — care găsește „cu- 
rdj" să vîndă țăranilor muncitori 
vinul de 4,40 lei kg. cu 8,80 lei

Partidului

de nord 
fost Intim-

— în relațiile cu Zavati își pier
de „autoritatea", li servește totul 
la prețul oficial. Mulți se tem de 
răzbunarea lui Zavati. Pentru că 
a existat și un precedent: pă
țania lui „Pădureț". Așa pore
clise satul pe un tînăr care a cu
tezat să-i țină piept lui Zavati. 
Era într-o sîmbătă seară, la bal. 
Zavati înjura în gura mare. Co
manda lăutarilor să cînte doar 
după pofta lui. Lua fetele cu for
ța la dans. Pădureț a luat apăra
rea unei utemiste. A smuls-o din 
ghiarele lui Zavati. Tîrziu, după 
miezul nopții huliganul l-a pîn-

dit pe Pădureț și l-a străpuns cu 
furca.

Pădureț
ia spital.

Satul a
pase de-o

a fost dus la Buhuși, 
Iar Zavati la pușcărie, 
răsuflat ușurat. Scă- 

pacoste.
lată însă că după cîteva zile, 

huliganul apare iar pe ulițele 
Cîndeștiului. Cum scăpase ? Ta
tăl lui Zavati, cel care ar fi avut 
datoria să se îngrijească de edu
cația fiului său, a înțeles să ia 
apărarea copilului într-un chip 
ciudat. A aranjat diferite mași
nații, reușind să inducă în eroare 
justiția locală.

Așa se face că și astăzi huli-

istorice care 
apar foarte des tn ultimii cîțiva ani, 
prin cele 14 biserici, în majorita
te ctitorii domnești, și prin aminti
rea lui Ștefan cel Mare, păstrată 
de localnici neștirbită din genera
ție în generație. Aici, aproape ju
mătate de veac i-a fost domnitoru
lui Cetatea de Scaun.

♦
Am găsit Suceava zilelor noastre 

in plină frămintare. Primăvara a- 
ceasta, cam zgîrcită pe-aici cu 
vremea bună, a cinstit totuși ora
șul acesta istoric, azi capitală de 
regiune și oraș în plină dezvolta
re, cu zile însorite. A fost astfel 
și o contribuție a naturii la efor
turile sucevenilor de a începe cit 
mai frumos serbările de aniversa
re a jumătate de mileniu de la ur
carea pe Scaunul Moldovei u lui 
Ștefan.

Oamenii au început să răsco
lească din nou trecutul Moldovei. 
S-au pornit în căutare de noi do
cumente și dovezi; s-a creat o 
nouă secție a muzeului regional: 
un etaj întreg a fost transformat 
intr-o expoziție consacrată exclu
siv domnitorului; ansamblul „Ci- 
prian Porumbescu", bine cunoscut 
tn Moldova de nord, intrase intr-o 
fază de permanente repetiții ale 
unui repertoriu muzical foarte a- 
decvat. Se pregăteau decoruri fi 
sală pentru piesa lui Delavrancea 
„Apus de soare", deși, în acele zile 
nu se știa încă dacă va fi jucată 
de actorii Teatrului Național din 
București sau de către actori bo- 
toșâneni. Iată, a poposit vestea că 
sosește de la Cimpulung la Su
ceava și vestita formație de buciu
mași condusă de Mihai Lăcătuș; 
impunătoarei clădiri a Școlii me
dii nr. 1 i s-a făcut ultima toa
letă fiind gata pentru a primi cu 
cinste numele de Școala medie 
„Ștefan cel Mare"; conducătorii o- 
rașului caută locul în care să fie

fixată viitoarea statuie a domnito
rului; au început să sosească oas
peți; scriitorii și artiștii au fost 
înștiințați de un concurs literar, 
de artă plastică și de muzică, ini
țiat de Casa regională a creației 
populare împreună cu ziarul local 
,7Zori noi" cu tema „Ștefan cel 
Mare". Dar cite s-au făcut în 
aceste zile ? Se pregătesc temele 
unui mare simpozion : „Lupta pen
tru libertate a poporului sub Ște-

* 47 da ani in 
Scaunul Sucevei 
* Pe urme'e lui Daniil 
Sihastrul * De vorbă 
cu „portarul“Cetății

fan cel Mare", „Relațiile Moldovei 
cu Rusia în timpul domniei lui 
Ștefan cel Mare", „Ștefan cel Mare 
comandant iscusit de oști", „Ște
fan cel Mare, oglindit in lumina 
istoriei universale" — toate aces
te teme, împreună cu un întreg 
program de vizite la locuri isto
rice urmind a fi desfășurate în a- 
proape două săptămîni, atît cît va 
dura aici, în Moldova de nord, a- 
niversarea domniei care a început 
in 1457 și s-a încheiat în 1504.

*

O „bătălie" mai tare ca cea 
la Războieni! De data aceasta 
sc mai înfruntă oștile lui Mahomed 
al II-lna cu cele ale lui Ștefan cel 
Mare. Față In față se găsesc elevii 
a două școli medii din Sucea
va, mai precis, băieții din clasa a 
X-a C. a Școlii medii nr. 1 și fe
tele din clasa a X-a a Școlii me
dii nr. 2. Este un război pentru 
cucerirea... istoriei. O bătălie cu 
tema: Pe urmele lui Ștefan cel 
Mare. E vorba despre un concurs

de
nu

din ciclul „Drumeții veseli", orga
nizat de Radiodifuziunea romînă 
și C.C.S. Bun și potrivit prilej pen
tru cunoașterea celor 47 de ani de 
domnie ai domnitorului moldovean. 
Întrecerea aceasta a răscolit Sucea
va. Asaltul a pornit în toate direc
țiile pentru depistarea celor mai în
semnate și chiar neînsemnate amă
nunte din viața domnitorului. In 
librării și la anticariat s-au epui
zat cărțile care ar fi putut con
stitui un material documentar; au 
fost răscolite bibliotecile orașului; 
tinerii antrenați în concurs au pus 
vîrstnicilor cele mai curioase în
trebări. La muzeul regional, pro
fesorul Grigore Foit a suportat 
cu stoicism peste o mie de între
bări puse numai în cîteva zile.

— Profesorul Saftu, știți, este 
foarte exigent — încearcă să se 
scuze una din elevele care iscodea 
pc directorul muzeului. O cheamă 
Violeta Anușca. Cine știe ce ne-ar 
mai putea întreba despre Ștefan 
cel Mare profesorul de la Ra
dio ? continuă îngrijorată eleva.

— In ce mînă ține buzduganul 
Ștefan cel Mare, în statuia ecvestră 
din fața Palatului culturii din Iași 
în dreapta sau în stînga P.

S-a adus o fotografie.
Un concurent a vrut să facă 6 

incursiune în tunelul care ar lega 
cetatea Suceava cu alta. Și cum 
acest tunel n-a existat nici măcar 
în timpul lui Ștefan, expediția, 
desigur, n-a mai avut loc.

— De ce ne persecutați pe noi 
fetele ? — se amestecă o elevă. 
Spuneți-ne și nouă unde este 
acum podul de piele care lega 
cetatea cu orașul ?

Au mai vrut să afle dacă dom
nitorului îi plăcea muzica. In a-

F. URSEANU

întâlnire cu Obrazțov
L-am întîlnit pentru prima oară 

pe Obrazțov’. A coborît sprinten 
scara mobilă a avionului și s-a în
dreptat cu pași grăbiți spre cei 
ce-1 așteptau. Privirea mi-a stăruit 
îndelung asupra lut Era oarecum 
altfel decît mi-1 imaginam. Acel 
,,om neobișnuit" despre care vor
bea Bogza. mare artist al vremii 
noastre, semăna mult cu un bunic 
sfătos, puțin obosit dar gata ori- 
cînd să deschidă miraculoasele 
porți ale unei lumi de vis și să-și 
încînte nepoții.

I-am cercetat chipul. îmi stă
ruiau în minte expresiile bogziene 
despre spiritul profund uman al 
lui Obrazțov. Omenie. Fruntea 
brăzdată de șănțulețe, ochii vii, scă
părători, de o expresivitate răsco
litoare, părul nins. Adunate lao
laltă frânturile de imagini făuresc 
una singură, deplin unitară, inalte
rabilă : omenie. Serghei Vladimi- 
rovici, omul și artistul, nu poate 
fi separat de această imagine.

Cei ce au văzut spectacolele tea
trului lui de păpuși nu și-au precu
pețit elogiile. Și ascultîndu-le, poți 
să descifrezi în ele mult mai mult 
decît simpla mulțumire pentru

o seară plăcut petrecută. Păpușile 
lui Obrazțov te poartă într-un uni
vers în care spiritul uman își dez
văluie generos valorile.

Se pregătea să plece spre auto
mobil. cînd cineva l-a oprit. Cu 
simplitatea de care numai marii ar
tiști sînt capabili, cu o vioiciune ce 
infirma oboseala de pe chip, a ac
ceptat să vorbească reprezentanți
lor presei și radioului. întrebări ? 
Pentru prima oară într-o asemenea 
împrejurare mi se părea ciudat să 
pun întrebări.

nici zîmbetul dumneavoastră, pre
cum și bucuria cu care m-ați în
tîmpinat. Niciodată n-am uitat 
Bucureștiul".

Atunci Obrazțov n-a fost cu an
samblul său. Ințelegînd parcă aș
teptările reporterilor, Serghei Vla- 
dimirovici comunică că teatrul său 
este în drum. Apoi, se corectează: 
trenul pleacă de abia seara la ora 
19, iar poimîine (adică mîine, n r.) 
va fi în București. Programul ? 
Ni-1 expune în cîteva cuvinte. Pen
tru adulți : „2—0 pentru noi“. în 
plus spectacolele sale personale. 
Apoi vor fi spectacole pentru copii.

Rotește privirea spre înaltul ce
rului și apoi o coboară spre bu
chetul pe care-1 avea în mîini.

niniiiiiiHiiiiiniwniiiiiiiiiniiiiHiiiiiiHiiHinnimjiiiniiiiiiiiiiiiiit^ 
ganul continuă să cutreiere ulițe
le satului, să terorizeze oamenii 
cinstiți. Zavati și-a creat în Cin- 
dești o „gașca'. El învață cu 
mult zel cîțiva tineri, printre care 
se numără și Toromilă Ștefan, 
să mînuiască cuțitul și bîta, să 
țină calea fetelor, să insulte bă- 
trînii satului.

Zavati consideră acum Cîn
deștii sat fără cîini. Faptele lui 
stîmesc revolta țăranilor munci
tori din șase sate. „Sînt foarte 
mirat — îmi mărturisea zilele tre
cute fruntașul recoltelor bogate 
Ion Simion — cînd văd cum își 
fac de cap alde Zavati și Toro
milă ! Oare e așa de greu să li 
se bage mințile-n cap ?"

Nu e, desigur, prea greu, dar 
trebuie împlinite anumite condi
ții. Organizația U.T.M., în pri
mul rînd, e datoare să iasă din 
pasivitate și să creeze, cu ajuto
rul tuturor utemiștilor din co
mună, o opinie sănătoasă, comba
tiva, intolerantă față de acești 
derbedei.

Și sfatul popular are un cuvînt 
de spus. Pînă acum și el s-a com
plăcut în pasivitate, n-a între
prins nimic pentru asigurarea or- 
dinei în comună și pentru apăra
rea liniștei cetățenilor. Sfatul 
popular trebuie să intervină cu 
tărie, curmînd drastic, orice aba
tere de la comportarea normală.

Numai astfel va înceta să se 
mai spună despre Cîndești: „sat 
fără cîini".

GH JANGOCIU

=

„Sînt extrem de emoționat" — 
au fost primele cuvinte pe care 
le-a spus Obrazțov. Am zîmbit. 
Poate pentru emoția noastră, poa
te pentru emoția marelui artist. 
Obrazțov vorbea degajat, într-un 
limbaj impregnat de poezie. A 
mai fost în București, tot în apri
lie, cu 12 ani în urmă, cînd pîrjp- 
lul războiului nu era încă stins. 
„Nu voi uita ochii dumneavoastră.

„Bucureștiul ne-a întîmpinat cu 
cerul lui albastru și cu flori roșii".

Jenat, îl rețin cîteva clipe pe 
Obrazțov rugîndu-1 să scrie un sa
lut cititorilor noștri. Spontan, aș
terne pe hîrtie : „Bună ziua, dragi 
prieteni". O frază simplă, dar stră
bătută de o căldură profund ome
nească pe care nu reușesc totdeau
na să ți-o inspire vorbele șlefuite 
de meșteșugarii cuvîntului. Unui 
confrate, Obrazțov îi schițează pe 
bloc-notes silueta unei păpuși. II 
invidiez pe posesorul originalului 
salut.

...In Bucureștiul cu cer albastru, 
strîngînd la piept buchetul de flori 
roșii, se află un 
timpului nostru.

mare artist al

E. OBERST

Serghei Obrazțov transmite un salut cald locuitorilor Capitalei
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Din activitatea elevilor năsăudeni

0 chestiune „minoră"?

Foto: ANA POP.

privire 
nu mai

ciorap indeși- 
calitățile lui ? 
cazul că este 
fire, rămînînd

de o astfel de 
silea pe elev să 
nimic.

Foarte bine 
nota 2!

La Școala medie serală de 
pe lingă uzinele .,23 August" 
din București a coborit liniș
tea. La tablă se află elevul Pe
tre Hirșcov. Vorbește clar, 
fără poticniri. Scrie formule. 
Totul e precis, argumentat, 
curgător. Și iarăși formule, 
pînă cind liniștea e întreruptă 
de vocea severă a profesoru
lui :

— Foarte bine I Nota doi 1
Clasa a amuțit. Elevul, în 

culmea uimirii, a trecut in 
bancă. Profesorul a închis li
niștit catalogul și in cele cinci 
minute care-i mai rămineau 
plnă la recreație a tnceput să 
„explice" lecția următoare. To
tul in linii mari, așa cum te 
adresezi de obicei unor cunos
cători desăvirșiti in nrobleme- 
le fizicii. Apoi, auzind clopo
țelul, a luat cu un gest ner
vos catalogul și s-a îndreptat 
spre ușă. Lingă ușă, elevul 
Hirșcov i se adresează respec. 
tuos :

— Vă rog să mă reexami
nați, eu am știut... știți... Nota 
doi...

— Marș in bancă! a fost 
răspunsul profesorului însoțit 

care-1 
spună

*
Acesta-î doar 

reflectă metoda , „ _
profesorului Nicolae Zahares
cu. tn clasa a Vlll-a a Școlii 
medii serale a uzinei, nn pu
țini elevi stnt dațl pur și sim- 
p,'u afară din ore pe motive 
mai mult sau mai puțin imagi
nare. Față de astfel de proce- 
1 ‘ ’ că

27 
fi-

un caz
pedagogica a

care

Cu cîtva timp în urmă, vi- 
zionînd un jurnal cinematogra
fic, mi-a atras atenția noua rea
lizare a fabricii „Adesgo“ din 
București ; ciorapul de damă 
indeșirabil din nylon. Știrea a- 
ceasta, desigur, trezește un le
gitim interes.

Cum arată un 
rabil ? Care sînt 
Noul ciorap, în 
agățat, nu scapă ___ _
doar o mică ruptură în locul 
„accidentat1*

Iată •Am prilej de a felicita
Dar...
...Scriind rîndurile acestea nu 

pot scăpa prilejul de a exprima 
adînca și legitima nemulțumire 
a sexului opus. Personal, bătînd 
toată ziua drumurile, m am tre
zit la un moment dat fără cio
rapi. Am intrat într-o prăvălie, 
în două, în zece: „Momentan 
ne lipsesc, mai încercați- ** 
Peste cîteva zile acelaș răspuns: 
„Mai încercați ne lipsesc...*

Nu s-aT putea vorbi de o scă
dere a producției fabricilor de 
ciorapi și șosete bărbătești în 
timpul verii, pentru a explica 
lipsa acestui produs. Explicația 
este alta. De cîțiva ani, dato
rită ridicării generale a nivelu
lui de trai al populației, numă
rul și cererile clientilor care so
licită ciorapi bărbătești a cres
cut mult. Se pare însă că uni
tățile comerciale de stat și con-

ducerile unor întreprinderi de 
tricotaje și ciorapi nu sint des
tul de informate cu privire Ia 
cererile pieței, Ia cerințele con
sumatorilor.

M-a bucurat vestea că la 
„Adesgo* a început confecțio
narea ciorapilor indeșirabili de 
nylon. Dar și aici... scurtă bucu
rie ! Tbvarășii de la „Adesgo" 
m-au informat că n-a fost vor
ba de ceva... serios cil acești 
ciorapi. Tn total, au produs cî- 
teva sute de perechi de ciorapi 
care au fost puși în vînzar? 
prin expoziții, iar acum lu
crează o singură mașină care 
produce o cantitate neînsem
nată de ciorapi indeșirabili. Tn- 
tr-adevăr, au avut dreptate: 
n-a fost deloc serioasă această 
chestiune. Poate însă departa
mentul industriei ușoare din 
Ministerul bunurilor de consuna 
și Ministerul Comerțului ar a- 
vea ceva de spus în problema 
așa zis minoră a ciorapilor. 
Greutățile pe care le invocă, 
justificat, întreprinderea „A- 
desgo". în fabricarea ciorapilor 
indeșirabili, ar putea fi mai 
ușor înlăturate cu «prijinul in
teresat al acestOT ministere. Aș
teptăm de asemenea cele mai 
urgente măsuri pentru soluțio
narea satisfăcătoare a proble
mei ciorapilor bărbătești și 
pentru copii.

M ZOMS

Nu-t ușor să impăiezt un vultur. Dar pentru 
Lucrefia Petrican și Nadia Bacaîu, membre ale 
Cercului de impăieri al Școlii medii teoretice 
din Năsăud. acest lucru constituie de mult a 
pasiune științifici.

Elevii acestui cerc au înzestrat eu impăieri 
numeroase școli din raionul Năsăud și din re
giune. Datorită muncii lor au luat ființă în 
foarte multe comune din raion muzee de științe

naturale și laboratoare. Peste 500 de animale 
împăiate, constituie rodul muncii elevilor din 
Năsăud. In prezent ei pregătesc o colecție de 
impăieri pentru școala de 7 ani nr. 120 din 
București.

Le urăm succes I

Aplicații practice la fiecare lecție

deeb mai e oare de mirare 
in această clasă, din cei 
elevi, 16 sint corigenți la 
zică ?

Se naște o întrebare: prin 
procedeele sale ajută oare pro
fesorul Zaharescu pe elevii 
muncitori ai uzinej să-și însu
șească fizica ? Răspunsul este 
categoric negativ. Iar prin 
metodele învechite pe care la 
practică cu consecventă demnă 
de o cauză mai bună, profeso
rul a creat o distanță 
fund nesănătoasă intre 
elevi, distanță care pe 
trece capătă proporții.

Cum se explică că cea mai 
gravă situație in ce 
corijentele există la 
predată de prof Za har eseu ?

-Metoda" predării fulger 
(durind 5-10 minute), atitudi
nea brutală tn relațiile cu ele
vii. notele stabilite arbitrar, 
iată elemente care trebuie să-l 
pună foarte serios pe ginduri 
pe tovarășul profesor Zahares- 
cu. Și nu nnmai pe el t E de 
dorit ca ajutorul colectivului 
de profesori ai școlii să se în
drepte de urgență spre schim
barea metodelor profesorului 
Zaharescu, care au un puternic 
iz de școală veche și care tre
buie cu hotărire abandonate.

TR. BADULESCU
I. 1SAIIA

Podul neumblat

pro- 
el și 

zi ce

privește 
materia

După toate regulile cunoscu
te oină acum, podurile fie ele 
de fier, beton sau lemn, cu fi 
fără arcade, fac legătură intre 
două maluri ale unui fluviu 
sau rtu, pentru a înlesni tre
cerea oamenilor, trenului ș» 
altar vehieole. Așa sint toate 
cele ne care le-am văzut șt de 
care am auzit pină de curt nd. 
Am sous pini de curind, pen. 
tru că oriclt de curios v-ar pă
rea, zilele trerute mi-a lost dat 
să Inttlnesc un pod Intr-adevăr 
mare, durabil de beton core 
îndeplinește cu totul altă 
funcție. Știți spre exemplu in
tre ce face legătură nodul din 
fotografia noastră? h'u-i greu 
de răspuns. între nepăsarea și 
lipsa de chibzuială gosoodă. 
rească a sfatului popular al 
comunei Galben din raionul 
Filimon Sirbu al cărui preșe-

dinte este iov. Costacke Tutu
ia». Podul a fost construit 
prin autoimpunere cu un an in 
urmă dar aid oină acum sfa
tul ponalar din comună nu s-a 
tnurednidt «d rezolve umple
rea eu pămtm a capetelor po
dului pentru a-l da In folo
sință. Nici organizația de 
bază U.TJA. n-a luat nici o 
inițiativă în acest sens. Oame
nii din sat fi toții cei ce au 
treburi la Galbenul sint nevoiți 
să treacă cu piciorul, căruia 
sau mașina, peste oiria! din 
marginea comunei, pe un pod 
alcătuit din gunoi de grațd. Se 
impune deci luarea de măsuri 
urgente pentru ca podul ce 
astăzi îndeplinește cu talul 
altă funcție să $i-o preia pe a 
lui cea adevărată, pentru care 
a fost construit, să fie dat 
exploatare.

15 ani de la moartea 
SUZANEI PÎRVULESCU

Printrt netnfticații luptători btyicie In mai multt rimduri, 
pnuniști cari s-au[ jertfit Sfanți “ “* **

. mtru triumful cauzei clasei pierdut n 
muncitoare In patrie noastră, tn vieftm 

numără Suzana Pîrvu- muncesc.
cu de la a earn moarte se 
plinesc 15 ani.
Fiică de oameni nevoiași, 

Suzana a avut o copilărie 
chinuită invățind încă de la 
cea mai fragedă oirsta să-i 
urască pe exploatatori', să 
urască nedreptele rinduieli ca- 
pitaliste. La vlrsta de 4 ani 
ea a fost dată să păzească 
giștele soiului spre a primi un 
codru de pline. La tO ani slu
gărea din greu pe la bogăta
nii din satul unde trăia. Ceva 
mai iirziu a intrai la o fabri
că de înccUlăminte muncind 
pini la extenuare ca să-și ciș- 
tige existența mizeră.

în anul Î9'23 — la virsia de 
25 de ani. Smzana Plrvulescu 
s-a încadrat in mișcarea sin
dicală, devenind repede o ac
tivistă de baza a sindicatului 
din care făcea parte. De aei 
începe drumul greu de luptă
toare conștientă, activă oen- 
tru interesele celor ce mun
cesc In 1924 Suzana a fost 
primită In Partidul Comunist 
din Rominia și din acel mor 
ment și-a închinat, toate for
țele, întreaga ei viață înde
plinirii sarcinilor, misiunilor 
încredințate de partid. Dîn.- 
du-i-se a muncă de răspunde
re In aparatul tehnic central 
al partidului ea transportă in 
toate colțurile țării manifeste, 

și instrucțiunii ale 
Suzana reușește ca 

prin iscusința și curajul ei 
să duca materialul de pariid 
la destinație cu. toată urmări
rea continuă a copoilor sigu
ranței care căutau cu turba- 
rg să pună mina ae orice slo
vă ce ducea in mase cuvîntul 
partidului. Mereu urmărită de 
zbirii siguranței burghezo- 
moșierești. această fiică dî'Ză 
a clasei, noastre muncitoare 
— educată de partid In spiri
tul vigilenței revoluționare — 
a știut să demaște agenții 
exploatatorilor care căutau să 
Lovească în mișcarea munci
torească. în acțiunile partidu.- 
lui.

Arestată și torturată cu săl-

Pirvulescu nu și-a 
nici o clipi încrederea 
ria cauzei celor ce 

futau be- 
s-o facă 

ii. Ei nu

aba

stf.fi trțdeaa tovai 
reușeau să ai fină de la ea 
decit vorbe pline de ură fi 
dispreț pentru putredele rtn- 
diuieli capitalts/e, peutru mo
șierii șt capitaliștii jecmăni
tori. Și de fiecare dată cind 
se elibera. Suzana începea cu 
și mai mare energie să mun
cească și să lupte pentru în
făptuirea sarcinilor date de 
partid.

Condamnată șl inlemisițaiă 
la închisoarea Văcărești, Su- 
zâna Pirvmlescu a antrenat la 
învățături numeroase Minu
te. a explicat cu răbdare to
varășilor măi tineri probleme 
de teorie marxist-leninislă 
Ea, care a cunoscut o tinerețe 
chinuită și a învățat carte a- 
bia la 26 de ani. a studiai 
apoi cu perseverență și a a- 
juns. să-i învețe pe alții. sA-i 
ajute pe cei mai tineri să în
țeleagă lumina cărții și să-și 
formeze o concepție sinuoa
să. justă despre lume, despre 
societate, despre viață.

Regimul groaznic, sălbatic 
din închisoare a ruinat sănă
tatea Suzanei Plrvulescu. Anii 
de temniță și-au lisat am
prenta tor dureroasă. După 
eliberarea di» închisoare — 
in 1939 — Șuzana Pirvutescu 
a dus din însărcinarea parti
dului o intensă munci de mo
bilizare a maselor împotriva 
războiului antisavietic. Dar 
organismul « slăbit și vlăguit 
de boală n-a mai patut rezis
ta mult. La î aprilie W2 ea 
a murit. Pini in ultima capi 
a vieții cea mai înalta preocu
pare a ei a fast îndeplinirea 
misiunilor încredințate de par
tid

Viața Suzanei Plrvulescu 
este pildă uie tineret noas're 
generații care muncește cu a- 
Vint sub steagul parcatului 
pentru înfăptuirea socialisms 
lui. pentru couzu căreia sx-a 
închinat toate forțele a-eastă 
comunistă neînfricată aceas
tă fiică dlrză a closet noastre 
muncitoare.

hidrocentralei de la Bicaz, iar în 
laborator ii s-au prezentat diată- 
meie „Electricitatea și aplicațiile 
ei".

Intr no euvtat, cei 8 învățători 
de Ia ciclul I au urmărit orienta
rea tal regi: activități a copiilor 
spre dezvoltarea spiritului de 
observație, spre trezirea interesu
lui pentru formarea imn! minim 
de pricepere și deprinderi de 
muncă, spre aplicarea in practică 
3 cunoștințelor teoretice spre fo
losirea uneltelor de munca, chiar 
din clasele I—IV.

Prtac-puie politaluuzării svau 
apixat la un ntvei maț înalt la 
clasele V—X. avindu-se in ve
dere puterea superioară de price
pere a acestor elevi Cunoștințele 
de fizică, de exemplu, au lost pre
date cu aparate, cu planșe, ma 
crete ȘI proireții, iar controlul 
-sușir:i lor s-a făcut punfnd pe 

e'.er să manipuleze și ei aceleași 
rnrțim. să descrie machetele, pâr
tie lor componente

Concomitent cu lecțiile din cla
să devii au executat măsurători, 
ac deter «mat eMura specifică

pentru a vedea cum, se purifică 
substanțele au fost duși de pro
fesor în vizită la laboratorul sche
lei Mo reni La lecțiile de științe 
naturale elevii s.înl puși să exe
cute lucrări practice, să întoc
mească referate.

Pentru ca în trimestrul al 
IlI-lea acțiunea de politehnizare 
să se desfășoare cu și mai mult 
succes, consiliul pedagogic a de
semnat în ultima sa ședință un 
colectiv format din profesorii 
E. Stefan, I. Spiridon. G Grigo- 
rtu șt învățătorul Adrian Popescu 
care au primit sarcina să alcă
tuiască un plan de muncă valabil 
pentru clasele I—X și 6ă propună 
o seamă de măsuri pentru orga
nizarea, incepind de la I septem
brie a.c., a unui atelier pe lingă 
școală, unde elevii să se inițieze 
in diferite lucrări 
și lemn

nînă atunci, cu 
telului de părinți 
derilor din circumscripția școlii, 
s-a începui strîngerea de unelte 
și scule de lucru.

______  Tnceoind de la I martie ax. de 
prin tDetods calo-» comun acord cu corducerea $co!ii 

profesionale de ucenici din orașul 
Moreni s-a convenit ca un nu 
măr de 4—o elevi, din clasa VIl-a 
să meargă în atelierul școlii res 
pective, unde sub îndrumarea 
maistrului instructor, să execute 
diferite tacrărf de făcăfușerte.

După cum «e vede, Școala me
die mixtă din orașul Moreni se 
străduiește ca sarcina trasată de 
Congresul al H-lea al P.M.R pri
vitoare U înarmarea elevatori.cu 
daprmde-Oe necesare sfâpîmri: 
tehnicii moderne să tie realizată 
UI mai de grabd și cu rezultate 
cît mai bune.

Corespondent
ION MARINESCU

Problema politetmizării tavă- 
țămintului ta școala medie 
mixtă din orașul Moreni, a 

constituit in acest an școlai o pre
ocupare permanentă pentru con
ducerea școlii. Primii pași pe 
acest drum au fost realizați prin 
lămurirea colectivului pedagogic 
și a părinților asupra cailor po 
titehnizării și formelor sale de 
realizare.

Din discuțiile purtate în colec
tivul pedagogic a reieșit că apro
fundarea barelor științifice ale 
producției de către eievii claselor 
I—IV, nu este posibilă in aceeași 
măsură ca pentru eievii claselor 
V—X. Prima sarcină pe care 
Școala medie mixtă din Morreri 
trebuie s-a îndeplinească in aeea- 
stă perioadă este ca tn toate îm
prejurările. acestor elevi să R se 
dea un răspuns just din punct 
de vedere științific ta tatrebâri'e 
lor în legătură cu fenomenele din 
natură, din tehnică și mediul tn 
coniurător. La toate lecțiile care 
s-au predat, s-au organizat expe
riențe simple, măsurători, calcule, 
exerciții de orientare, s-au ficat 
lecturi explicative, s au prezen
tat dia'ikne in laboratorul școTL

Potrivit nivelului ie iuțeiecere 
al elevilor învățătorii le-au dat lă
muriri. îndrumări și notiuai u.mp> 
asupra fenomenelor Ia care par
ticipau reușind astfel a le îmbo
găți cunoștințele O seamă de lec
ții au fost urmate și de vuite 

I pentru a urmări și in practică, 
ceea ce învățaseră teoretic la 

I școală. Așa de pildă, după pre- 
• darea cepitohriui .Apa", eievii 
Jl claselor a LV-a au lost duși la 
* stafia dp ană să vadă rum v

4

i
i<

practic» pe fier

sprijinul comi- 
$i al întreprin

L SERBLt

stația de apă. să vadă cum se 
face filtrarea, iar in perioada de 
toamnă să vadă și măsurile de 
desinfectare cu clor împotriva di
feritelor boli. După predarea ca
pitolului despre electricitate li 
s-a vorbit copiilor despre foloa
sele ei, despre pianul de eluctri- 
fiecere a țării, despre construirea

a__ __ , _ _ .
■ retarică. an determiuat randa- 
taeartal unui vas de încălzit 

Elevii claselor VIII—X au 
iod deprinș să întrebuințeze 
șu Herul și po-merui li s-a ară. 
ta: pract.c cum se obttae electri
citatea statică eu ajutorai mașinii 
electrice și a etectroseopuhri Pen
tru fixarea și adineirea cunoștin
țelor. împreună cu profesorul res
pectiv au vizitat urma metalurgi
că. node au răut «adai de 
transmisie a mișcării de rotație 
în tehnică La matematică pen
tru Intalefsea diaftatador și a 
graficelor s-an fofeett de date 
culese de profesor din ziare, fă- 
cind astfel ca net Me «ă ne înca
dreze in viafa reali ?n eadral 
orelor de chimie, elevii au execu
tat experiențe, studiind întrebuin
țarea fustă a substanțelor, iar

Teatrul de Stat de Operetă 
din București s-a înapoiat 

din turneul întreprins în U. R. S. S.
Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 

în Capitală colectivul Teatrului dte 
Stat de Operetă din București 
care întreprins un turneu ta 
Uniunea Sovietică, sub conduce
rea artistului emerit Constantin 
Rădulescu, director în Ministerul 
Tnvățămîntului și Culturii și a tna. 
estruluf emerit al artei Sandu 
F.liad, directorul Teatrului de Stat 
de Operetă din București.

La sosire, ta gara Băneasa. co
lectivul Teatrului de Stat de Ope
retă a fost tatîmpinat de repre
zentanți ai Ministerului Invăță- 
mfntuhii și Culturii, de numeroși 
oameni de artă și cultură.

An fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice Ia 
București.

In cadrul turneului,, colectivul 
Teatrului de Stat de Operetă din 
București a dat 25 de spectacole 
tn orașele .Moscova, Gorki și 
Ode sa cu operetele „Lăsațfmă să 
cînt" de Gherase Dendrîno, ..Ptu, 
tașul de pe Bistrița" de Filaret 
Barbu. „Colomha” de Elfy Ro
man și „VînzătoTu! de păsări" d« 
Zeller, precum și reprezentații în 
diferite întreprinderi, instituții, 
colhozuri care s-au bucurat de un 
deosebit succes.

La invitația Ministerului Cui» 
turii at U.R.SS., tenorul Ion 
Dacian, artist emerit al R.P.R., 
a rămas în 
pentru a da 
și recitaluri.

Uniunea Sovietică 
o aerie de concerte

(Agerpres)

La 6 aprilie 1967 se împlinesc 
145 de ani de la nașterea lui 
Alexandr Herțen, mare gînditor 
materialist, revoluționar și de
mocrat. luptător înflăcărat pen
tru Hitereseie poporului rus și aie 
întregii omeniri progresiste.

V. I. Len:u l-a numit pe Herțen 
unul dintre precursorii social-de- 
mocrației revoluționare ruse.

Generaliztad experiența luptei 
revoluționare in Rusia. Lenin a 
relevat trei etape în dezvoltarea 
mișcării ae eliberare ruse, trei 
generații, trei clase, care au ac
ționat în revoluția rusă.

Alexandr Herțen făcea parte 
din prima generație — generația 
de nobili revoluționari din prima 
jumătate a secolului trecut.

Răscoala decembriștilor — re
prezentanți înaintați al nobilimii 
ruse - l-a trezit pe Herțen, La 
inspirat la luptă împotriva țaris
mului. A. Herțen a moștenit ideile 
cele mai bune, iubitoare de liber
tate și patriotice ale decembriști
lor Fiind atras de teoriile revo
luționare. încă in anii universită
ții. el a simțit nevoia să funda
menteze din punct de vedere știin- 
țific-filozofic idealurile politice.

Concepțiile lui Herten s-au for
mat in condițiile destrămării in
tensive a economiei bazată pe 
exploatarea Iobagilor in Rusia și 
de ascuțire a luptei de clasă pro
vocată de această destrămare. 
Ascuțirea luptei de clasă și-a gă
sit expresia și tn lupta acerbă pe 
tărim ideologic și teoretic din 
acel timp.

Idealismul și religia constituiau 
baza ideologică a autocrației, a 
feudalismului.

E natural câ Întreaga activitate 
politică.socială a lui Herțen în
dreptată împotriva dreptului io- 
băgist. pentru eliberarea țărăni
mii. l-a dus la apărarea materia
lismului filozofic ca bază teore
tică a convingerilor democratice.

Herțen a fost continuatorul 
tradițiilor materialiste ale înteme
ietorilor materialismului rus din 
secolul XVIII - M. Lomonosov 
și A 1 Radlșcev.

intr-o serie de articole

Alexandr Herten

încă ,_
care au apărut ta anii 1842 1 843
sub denumirea generala de „Dile
tantism In știință". Herțen a ri
dicat problemele vitale ale filo
zofiei. incepind de la problema 
obiectului filozofiei Și terminînd

cu problemele gnoseologiei, logicei a„i;_-1 -___r_|
și metodologiei Articol scris special

Principala idee a acestei opere 
și-a găsit expresia țn însemnarea 
făcută de către Herțen la 29 iu
nie 1844 ta jurnalul său : „Spi
ritul. gîndirea. sint rezultatul ma
teriei și istoriei". Herțen dove
dește că natura și omul sint un 
tot unitar, că natura care se dez
voltă, ta etapele superioare ale 
dezvoltării sale generează fn mod 
necesar omul. „Istoria omenirii 
este continuarea istoriei naturii". 
Herțen își concentrează de ase
menea atenția în această operă 
asupra învățăturii dialecticei. Lu
crarea „Diletantismul în știință" 
a fost unul dintre primele docu
mente ale materialismului revolu
ționarilor democrați ruși din de
ceniul al 4 lea a! secolului al 
XlX-lea. Principiile de bază ale 
concepției despre lume ale lui 
Herțen — materialismul și dialec
tica — și-au căpătat dezvoltarea 
lor ulterioară în principala lui 
operă filozofică „Scrisori despre 
studiul naturii" (1845—1846) și 
intr o serie de alte opere.

Cele mai importante probleme 
ale filozofiei — legătura dintre 
gîndire și viată, cognoscibilita- 
tea lumii, legile gindirii logice 
etc. stnt rezolvate de Herțen în 
lucrările sale de pe poziția ma
terialismului combativ.

Analizînd în amănunțime isto
ria cunoașterii științifice Herțen 
apără soluționarea materialistă 
a principalei probleme a filozo
fiei, dovedește caracterul științi
fic al materialismului Materia
lismul a devenit pentru Herten si
nonim cu știința idealismul si
nonim cu superstiția.

Rezolvtad în mod materialist 
principala problemă a filozofiei. 
Herten se ridică nu numai îm
potriva idealismului, dar și îm
potriva rătăcirilor metafizice ale 
materialișlilor din secolele XVII, 
XVIII și reprezefanților materia
lismului vulgar din secolul al 
XlX-lea Herțen considera foarte 
just că gîndirea nu a existat tot
deauna și că nu întreaga natură 
este înzestrată cu ea, că gîndirea 
este un produs al creierului care

pentru 
„Scînteia tineretului"

de Tamara lanuskovskaia
candidată In științe filozofice

la rtndul său este rezultatul dez
voltării Îndelungate și complicata 
a naturii vii.

Principala particularitate a fi
lozofiei materialiste a lui Herțen 
s-a dovedit a fi atitudinea intran
sigentă față de raționamentele 
scolastice abstracte, năzuința de 
a stabili o strînsă legătură tntre 
filozofie și realitate, intre știință 
și viață, intre teorie și practică.

Bizuindu-se pe realizările știin
țelor naturii Herțen dovedește 
materialitatea lumii, infinitatea 
ei în timp și spațiu Ca și alți re; 
voluționari democrați ruși Herțen 
a mers spre dialectică de la prac
tica mișcării de eliberare, a ac
ceptat dialectica ca armă puter
nică în lupta revoluționară, a con. 
siderat-o drept ..algebră a revolu
ției". De aceea dialectica lui 
Herțen s-a deosebit principial de 
dialectica lui Hegel. In filozofia 
premarxistă Herțen a fost unu! 
dintre primii critici profunzi ai 
idealismului lui Hegel. Dind o 
înaltă apreciere dialecticii lui He
gel el a văzut în același timp con. 
tradlcția dintre latura ei progre
sistă și sistemul idealist al lui 
Hegel, a criticat caracterul reac
ționar al concepțiilor sale social- 
politice Totuși la Herțen dialec
tica și materialismul merg para
lel, ceea ce a determinat atit li
mitarea metodei lui Herțen cit și 
a materialismului său.

Materialismul lui Herțen nu se 
extinde asupra istoriei societății. 
Dar este necesar să relevăm că 
concepția istorică a lui Herțen 
fiind de fapt idealistă, iluministă, 
conține o serie întreagă de ele
mente de abordare științifică a fe
nomenelor vieții sociale. Intr-o 
serie de probleme el a mers mai 
departe decit teoriile burgheze

despre procesele sociale contem
porane lui.

Concepțiile sociologice ale lui 
Haden stat pătrunse de spiritul 
democratismului revoluționar. 
Spre deosebire de socialiștii uto
pici din Europa el a legat ideea 
socialismului de ideea revoluției 
și a încercat aă găsească o bază 
obiectivi materială a socialismu
lui. El a văzut în mod eronat a- 
ceastă bază ta obștea țărănească. 
Totuși încercare» lui Herțen de 
a fundamenta socialismul cu date 
obiective a avut o mare însem
nătate.

Ap.ărtnd principiile dezvoltării 
progresiste ale societății omenești 
Alexandr Herțen a arătat că noul 
în viața socială 
ioc gol, ci «e de

nu apare pe un 
ioc goi, ci ee dezvoltă ca urmare 
i negării vechiului pe baza lup
tei forțelor antagoniste.

înțelegerea rolului măreț al 
maselor populare in istorie, ten
dința de a fi în fruntea luptei 
ior — deși Herten nu a ajuns pînă 
la înțelegerea relațiilor de clasă— 
i-au permis să se ridioe la o înăl
țime neobișnuită pentru timpul 
său în problemele concepțiilor fi
lozofice despre lume. Lenin a 
scrie în 1912 : „In Rusia iobagă 
din perioada 1840—50 el a reușit 
să se ridice attt de mult, încît 
a atins nivelul celor mai mari 
gînditori ai timpului său" (Lenin, 
opere alese, vol. I, ed a Il-a ro- 

mînă, pag. 635). „Herțen s.a apro
piat nemijlocit de materialismul 
dialectic oprindu-se în fa(a ma
terialismului istoric". (Lenin, o- 
pere alese, ed. romînă, vol. I, 
pag. 635-636).

Dar A. Herten a intrat în isto
rie nu numai ca un mare gînditor 
— materialist și revoluționar de- 
mocrat, dar și ca un mare literat 
și publicist strălucit. El făcea par
te dintre acei literat! care au în
ceput și au de/voltat linia rea. 
listă democratică ta literatură, 
au luptat pentru rolul ei social, 
caracterul ei popular și înalta ei 
ținută ideologică.

Asemenea opere ale lui Herțen 
ca: „Cine-i de vină ?" „Coțofana 
hoață", „Trecute și gîndite”, „De

pe celălalt Urat", 
„Scrisori din Franța 
și Italia", an alcătuit 
o întreagă in
istoria literaturii ruse 
și mondiale. In aceste 
opere se biciuie cu 
mînie tot ceea ca și-a 
trăit trăita, tot ceea 
ce-i vechi, reacționar.

Pentru prima dală 
in literatura rusă. 
Herțen a ridicat pro. 
blema romanului po. 
litic ca nou gen lite
rar. In operele sale 
Herțen amestecă 
manent povestirea cn 
digresiunile, tn care 
povestitorul face loc 
istoricului, filozofului, 
politicianului. Aceste 
digresiuni au permis 
scriitorului să dea o- 
perei un ascuțit ca- 
racter publicistic și sa
tiric. Herțen continuă 
și scoate în evidență 
marea tradiție satiri
că a literaturii ruse.
Astfel, memoriile ___

gîndite" pot fi numite enciclopedia 
vieții ideologice rusești de la sfir- 
șitul deceniului al 6-lea al veacu
lui al XlX-lea. Ele conțin de ase
menea și un material foarte pre
țios pentru înțelegerea vieții ideo
logice a Europei occidentale din 
epoca revoluției din 1848. In chi
purile vii ale acestei opere se re
flectă procesele dezvoltării gin
dirii înaintate ruse, căutarea de 
către ea a unei juste teorii revo
luționare, creșterea mișcării de 
eliberare Tn lata noastră apar și 
chipurile unor oameni vii, faian
țați din păturile de jos ale po
porului capabili să se ridice din 
punct de vedere spiritual tot mai 
sus, dar azvîrliți jos de către 
monstruoasa ortaduire socială. 
Marele merit al lui Herțen con
stă în faptul că el a creat o presă 
liberă rusească peste hotare. Ip 
edițiile tipografiei de Ia Londra 
creată de el a răsunat cuvîntu! 
liber al democrației ruse

Cunoscutul ziar al Iui Herțen 
și Ogariov „Kolokol" a fost în 
decursul unui număr de ani gla
sul adevărat, viu al Rusiei îna. 
intate care a luptat pentru elibe
rarea țăranilor. Potrivit definiției 
lui V. I. Lenin această presă de
mocrată fără cenzură a fost, în

per.

.Trecute și frunte cu „Koiokol* al lui Herțen, 
precursoarea presei muncitorești 
din Rusia.

V. I. Lenta a subita iat că A. I. 
Herțen și ziarul său „Kolokol" au 
ajutai la trezirea celei de a doua 
generații a revoluționarilor ruși 
în special a rasnocinților. repre
zentanții instruiți ai burgheziei li
berale și democratice din Rusia 
veacului al XiX.lea. care nu fă
ceau parte din nobilime, ci din 
clasa funcționarilor, micilor bur
ghezi. negustorilor. țărănimiL 

Herțen i-a numit pe aceștia „ti
neri ofițeri navigatori ai viitoa- 
rei furtuni". Primul val al fur
tunii adică mișcarea maselor 
populare a avut loc tn Rusia ta 
anul 1905.

Alexandr Herțen este un gîn
ditor inaintat, materialist, revo
luționar democrat, literat și pu
blicist remarcabil care „a jucat 
■an rol măref în pregătirea re. 
soluției ruse" (Lenta).

Numele remarcabilului militant 
ai mișcării de eliberare din Ru
sia, scriitorului și gînditorului 
materialist de seamă A. Herțen 
va rămîne pentru totdeauna in le
topisețele Istoriei ruse și mon
diale. Creația sa va sluji cauzei 
luptei pentru on viitor mai bun 
al omenirii.

CINDV* LA PARTS - Patria (zltnfe 
de la orele 22.45 - DON JUAN) I C. 
Frimu, Vasi:« Roaitâ, N. Bălcescu; CU 
FAȚA SPRE PUBLIC - complectară 
Yveb Montand — Maseru. Maxtm 
Gorki, RTPA DRACULUI - Republica, 
București. înfrățirea între popoare. Li- 
berUtii; TAINA NOPȚII ETERNE - 
Lumi», RÎSETE W PARA
DIS -V. Ateewndrl Elena Pavd. Voi 
ga; URMELE RAMTN - Central. Doi
na; TRANDAFIRII LUI ALLAH - 
Victoria 23 August Boleslaw Bierut: 
PREA TÎRZIU - Donca Sime; ENER
GIA. ATOMICA PENTRU SCOPURI 
PAȘNICE. COMORILE POPORULUI 
ROMTN VULPEA ULCIORUL

Tlmpuri Noi: SOARTA TOBOȘARULUI
— Tineretului; URAGANUL - Gh. 
Doja. Alex. Sahia, I Mal; PATRATVL 
45 - Alex. Popov; PODHALE IN FLĂ
CĂRI - Grivita: A FOST ODA7A UN 
IMPARAT - Cultural; FEROVIARUL
— Unirea; TU ȘI CAMARAZII TA! — 
Const David; CIND ÎNFLORESC LA
LELELE - T. Vladimirescu ; THE- 
RESE RAQUIN - Arta. Munca, 
Popular. M. Eminescu, AL 41-LEA — 
Moșilor, Alianja; MARILE MANEVRE
— Die Pintilie; MOARA CU NOROC
— 8 Mai: DREPTUL DE A TE NAȘTE
— G. Coșhue, Olga Bande: CIQ CIO- 

Aurel Vlatcu.

DUMINICA,
PROGRAMUL I

6.00 — Cu muzici odihna este mal 
plăeatik 6.40 — Cîntece de compozi
tori romlDi. 7.00 - Muzică ușoară to
rn în ea scă 7.40 — CIntece și jocuri 
populare romînești 8.10 — Pagini a- 
lese din muzica de balet. B.30 — Tea. 
tru la microton pentru copii: „20 900 
de leghe sub mări", prelucrare și dra
matizare după Jules Verne 9.30 - Mu
zică distractivă. 11.00 — Anunțuri și 
muzică. ItJK — Program muzical al
cătuit la sugestia elevilor și studenți
lor. 12.10 - Muzică din operete. 13.00
— Buletin de știri șl buletin meteoro
logic. 13.15 — Concert de prin2. 14.30
— Pronoradiomagazin (în reluare).
15.30 — Concert popular. 16.30 — Din 
melodiile compozitorilor noștri de mu
zică ușoară. 17.00 — Jurnalul sate 
lor. 17.40 — Arii celebre din opere. 
18.00 - Melodii lăutărești. 18.30 -
„Drumeții veseli ’. ..Pe urmele Spă
tarului Milescu”, — participă clasele a 
IX-a A șl a ÎX-a B ale Școlii medii 
nr. 2 București. 19.00 — Buletin de 
știri. 19.05 — Teatru la microfon ; „O- 
mul cu mîrțoaga *. scenariu radiofonic 
de Gheorghe Ciprian, interpretează co
lectivul artistic a| Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din București. 2100 
-i- Vă invităm la dans. 22.00 — Buletin 
de știri, buletin meteorologic și sport. 
22 15 - Soliști da frunte 
populare romînești 22.3Q 
sportivă. 22.55 - Soliști 
muzicii populare romînești

ai muzicii 
— Emisiune 
de frunte al 
(continuare).

7 APRILIE
23 10 - Dansați cu noi. 23.52-?3.55 - 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II

7.00 — Răsună cîtitecul și Jocul pe 
întinsul patriei. 7.30 — Muzică ușoară.
8.30 — Cîntece. 9.10 — Dansuri din 
opere. 9.35 -< De vorbă cu medicul ' 
nostru. 9.45 — ,G*itd muzical". 10,3Q
— Revista presei străine. 10.50 —
Transmisiune din sala Ateneului a 
concertului orchestrei simfonlee a 
Filarmonicii de Stat .GșoFge Euescu”. 
13.00 — Conceit de estradă „Murmurul 
primăverii”. 14.00 - Buletin de știri și 
buletin meteorologic 14.15 — Program 
pentru iubitorii muzicii populare romî
nești. 14.45 — Muzică ușoară romi- 
nească. 15.05 — Cîntece de dragoste.
15.30 — Muzică ușoară 16.00 — Vor
bește Moscova 1 16.30 — Muzică sim
fonică cerută de ascultători- 1730 — 
Muzică ușoară imprimată pe discqrl 
„Electrecord". 18.00 - Emisiunea , Lu-, 
ceafărul" 18.30 — Din cele mai iubite 
melodii populare romînești. 19.00 
„Viața muzicală’ 19.45 - Muzică u- 
șoară 2Q.00. - Buletin de știri și sport. 
20.05 — Din comoara folclorului nos
tru. 20.30 — Muzică de dans. 20.50 -»• 
Album din cele mai frumoase roman
țe. 21.15 — Microrad'Qmagazin. 22.00
— Să dansăm. 23.00 - Buletin de 
știri, buletin meteorologic și spori. 
23.10 — „Ciclul simfoniilor de Beetho
ven ”. 23.35—24.00 — Din muzica po
poarelor.

Pentrn reffianea București: vremea 
se menține cilduronsă ș» frumoasă, cu 
cerul variabil ma mult senin noapte^ 
Vînt slab pînă la potrivit din sud-est 
Temperatura aerulu* staționarâ. va fi 
cuprinsă noaptea intre 4 și 6 grade șt 
va urca ziua între 22 și 24 grade.

Pentru următoarele trei zile in tară: 
vreme caldă la început, apoi în curs 
de răcire treptată mai ales în nordul 
țării. Cerul schimbător mai mult noros.

Ploi tocate de scurt! durată. Iar tn nor 
dul țării și zona de munte averse di 
lapovlțâ șl ninsoare. Vfnt potrivit di 
sectorul nordic cu intensificări tn nord, 
est Temperatura tn scădere tn Tran 
silvani» și Moldova și staționară in 
sud. Minimele vot cohort sub 0 grade 
numai tn jumătatea nordică a tării. 
Iar maximele vor oscila Intre 10 și 22 
grade.



Se consolidează neîncetat 
comunitatea frățeasca a țărilor 

de democrație populară
— Ecouri in ptoia străină 

asupra tratative or
Presa din tarile socialiste 

a acordat o deosebită ateu- 
C: vizitei In Republica Pop*.

ră Bulgaria a delegației gu
vernamentale și de partid a 
Republicii Populare Romine.

Sub titlul „Prietenia popoarelor 
frățești- ziarul .,Pravda" a pu
blicat la 5 aprilie un zmplu ar
ticol semnat de corespondentul 
ziarului ia Sofia, V. Jurarsln.

Ziarul .„Mnscovskaia Pravda' 
publică de asemenea un arficoi 
sub titlul „Se întărește nefrtce'at 
comunitatea frățească a țărtloc 
de democrație populară* in care 
scoate în evidență acele pasaje 
din declarație care se refera ia 
prietenia dintre cele două pn 
poare, a căror dezvolare și în
tărire se bazează pe principii» 
de nezdruncinat ale marxisa- 
teniuisaiului inter națkruHsmaW 
proletar, pe baza unității și ca- 
laborarii cu țările ma-e1» lagăr 
socialist in frunte o Lnx-ea 
Sovietici

De asemenea presa chineză a 
publicat la kx d« fruaîe șîsTJe 
CU privire la desfășurarea ți re
zultatul tratativelor a atr» aere- 
gațiiie guverna—eota.e ți oa par
tid ale R P. Ruatine ți R-P. Bul
garia.

Încă dia ziua plecării âe-egat.-e; 
țăru noastre in Rapuaăca Pop» 
Iară Bulgaria agenția aormi ii 
de presă PAP a tranșare auzăc 
relatări asupra deșiășarar.i vui
tei și tretatveîcr dintre r-e-ega 
tifle rominâ și bulgară rritate 
da la corespcădesdi. e dta SoEa.

Sub titlul „Rezultata csevoc- 
birilor b-jigaro-rantise* ztatai 
..Trybuna Ltadu* a potăxa- am
ple extrase din declarațiile ccma-

Mac Millan recunoaște greutățile 
impuse Angliei de cursa înarmărilor
LONDRA 6 i Agerpre»!. — La jua»“. 7 la sută din pi

5 aprilie priood aXatni MacMil- de rntt.ieă a A-gijef. 
fan a rostit a« ciscavs la Sheffield Miliar, este iolpeltâ
ta cadrai unei recepta organ;, 
zale de taiustrmșu locali. El și-a

I

iția aptă 
lus Mac 
lomeniul 
militare 

jtarve in- 
_________ ' metalul" ; 

prea multi sas anti și specialiști 
s'nt folosiți pentru cercetări in 
dctneruu! tehnicii militare. Arâ- 
tînd că esta apecsar ca Anglia 
„să elibereze o parte din resurse 
pentru export ți investiții de ca
pita*. MacMillac a subliniat ip 
aceiași timp că guvernul caută să 
creeze „arătă; nzK mai mobile, 
mai b.oe pregătite și maî bine 
echipate" ș- cș Ia baza acestor 
planur. stă dotarea forțelor ar
mare eegreze cu arma auxn.că.

JU

IN EDITURA DE STAT 
PENTRU LITERATURA 

POLITIC* 
a apărat in broșură: 

N. S. HRLȘCIOV: Tezele 
raportului cu privire Ia 
perfecționarea continuă a 
organizării conducerii in
dustriei și construcții or. 
72 pag. I leu

Centenarul pictoiuîui 
secui Gyarfa* Jeno

„Arabia Sandii ă nu va participa 
la nici un fel ae pacte“

pentru astru rea Arabici Sajdite 
la pactul de Ia Bagdad .Amba
sada Arabici Saudite in Iran 
«te rea_tera.au să dezmi-xla 
această știre în poziția politică 
a A‘zbier Saadite fxță de pactele 
militare nu a intervenit aia o

Situația din Indonezia

Ia

ta Sf. Gheorghe s-a aniversat 
simbătă 100 de ani de la naște
rea piciorului Gyarfas Jeno, cei 
mai mare pictor al secuilor.

După ce s-a evocat viața și 
opera lui Gyarfas Jeno, s.a dat 
citire telegramei primită din par
tea Uniunii Artiștilor Plastici din 
R.P.R.

In continuarea festivității s-a 
dezvelit o piacă comemorativa Ia 
Casa-ateiier in care a lucrat 
pictorul Gyarias Jeno, pe straua 
care astăzi ii poartă numele.

SIMPOZION

TELEGRAMĂ

Pentru întărirea păcii 
și securității generale

Către
Subcomitetul Comisiei O. N. U. pentru dezarmare

Londra
Plenara lărgită a Comitetului Național pentru Apărarea Păcii 

din Republica Populara Romină, exprimind voința milioanelor 
de cetățeni iubitori de pace din R.P.R., consideră că soluționarea 
problemei dezarmării nu mai suferă aminare.

Sintem adine indignați de faptul că guvernele S U.A. și Marii 
Britanii au adoptat recent hotăriri care in fond tind să legalizeze 
continuarea experiențelor cu arma atomică șl resping propunerile 
indreptate spre suspendarea experiențelor nucleare. Protestăm cu 
hotârire împotriva sfidării de către guvernul Marii Britanii a 
cererii guvernului japonez și a opiniei publice din toate țările 
— inclusiv a celei din Anglia — de a se anula efectuarea expe- 
riențelsr termonucleare proiectate pentru această primăvară.

Pentru intărirea păcii și securității generale ne adresăm Orga, 
razației Națiunilor Unite cerindu-i să facă eforturi mai mari pe 
calea soluționării problemei dezarmării. Subcomitetul Comisiei 
O.N U. pentru dezarmare trebuie să elaboreze măsuri practice in 
vederea scoaterii din impas a acestei probleme de o importanță 
vitală.

Sentimentul răspunderii față de securitatea poporului nostru, 
față de soarta omenirii, ne indeamnă să ne alăturăm glasul ce
rerii imperioase a tuturor popoarelor de a se încheia neintirziat 
un acord intre marile puteri in vederea interzicerii experiențelor 
nucleare și termonucleare.

COMITETUL NATIONAL PENTRU APARAREA PĂCII 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMINA

Sărbătorirea 
acad. Cornel Mildossi

Adenauer cheamă | 
la înarmare atomică

BONN 6 (Agerpres). — La 5 
aprilie cancelarul federal Ade
nauer a convocat o conferință de 
presă.

Judecind după declarațiile lui 
K. Adenauer, cercurile conducă
toare din R F. Germană nu nu- 
jnai că nu sprijină cererea op - 
Bei publice progresiste dip Jn- 
“reaga lume cu privire la dezar. 
mare și interzicerea experimen
tării armei atomice, ci și inten
ționează să ducă o politică de 
intensă Înarmare atomică a R. F. 
Germane.

Adenauer a declarat de pildă : 
că înarmarea atomică a altor țări 
nu ar putea fi oprita și de aceea 
R. F. Germană „nu trebuie să 
facă excepție".

Cancelarul a afirmat că dacă 
R. F. Germană ar refuza să se 
înarmeze, aceasta nu ar atrage 
după sine .o destindere a încordă
rii internaționale. El a subliniat 
îndeosebi „factorul nuclear" elo
giind puterea atomică a SUA. 
drept un factor al ..păcii*.

Ajutor
IZMAIL 6 (Agerpres). — TASS 

Boasmi/e: Remorcherul austriac 
f Goliath" care remorca două pe
troliere a fost surprins, pe cind 
naviga pe Dunăre, de o furtună 
puternică, 0 rafală ie vini a des
prins petrolierele de remorcher. 
Ele au fosi duse repede de curent 
spre știricite colțuroase. Acest lu
cru a fost observat de echipajul 
motonavei „Volga" a societății

tir

A început săptâmîna prieteniei 
dintre tineretul sovietic și finlandez

HELSLNSKI S lAgerpre») — tre i.iiereci Fr i-:e și U-i=s.. 
TASS uzas.rule: La 6 a^ruse a Sovietice Cere docă țin wr laee 
început Săptătnina prietec.e ic»- «dtste de drieți Enerel

VASHIXGTM. Casa Albi a 
itet publicităfu • deeta-ație ia 
care re a-«M r-d areșad.arric 
FirenJmmer l-a iartaar pe Ago 
Dinh Deem, pmedialaie Ricfw- 
matoi de sad, să focă e vaită 
tn S t/JL Sosirea tui Uga Dmh 
Diem este așteptată pentru h 
mai

BUDAPESTA. Industria carbo
niferă ungară a încheiat trimes
trul I al anului 1957 cu succes, 
rea ti zi nd planul producției in pro
porție de 109.1 la sută.

PARIS. După cum anunță ăăa- 
seta, Ia 3 aprilie la chemarea tas

generos
sovietica de namgatie pe D radar 
care in urma anei manevre reasixr 
a remorcat unai din petroliera. La 
tirului bor marinarii austr.td nu 
ocupat de salvarea celui de-ol 
doilea petrolier. Căpitanul p 
ch-pajul remorcherului austriac 
„Goiiath" au mulțumit cu căl
dura marinarilor rooietid pentru 
ajutorul acordat.

dieatel-- apraxmaoe KUDO de 
moneitori ș« :-i,nrținrain dm 13 
name metal.rgee dm Uhe n de
clarat grev- Grei-șn< ce‘ udm- 
aătățirea srntaL-e lor materiale.

Ia «oașul Saiui E?rear a avut 
fac de asemenea o scurtă grevă 
a IO.TOO de «tunător- dintr-e se
rie de uzme constructoare de 
mașini.

LONDRA. Agențiile de presă 
anunță ca simbătă dimineața, ar
hiepiscopal Makarios fruntaș al 
luptei de eliberare din Cipru • 
ptarasitja^U Seychaltaa *« O- 

tat 4» aatordările rilmll bri- 
taaâce ta martie 1MB

LENINGRAD. La S tarii» la 
Ita&taM _IKa Regia* al Acade- 
m de Arte a URSS a fost 
inaugurata e exoozrtie coauacraiă 
anei ; asi.ee a R-PJt

COPENHAGA In seara miei 
de 1 aprire. primal aunesd-a a. 
Da-ieasrcA, H. A Hansen, s-a 
iaapoal Ha Oslo unda a avat a 
oans/druanr cu primal auaistn al

taareegsa. £. Gerhacdten. cu pri- 
v-tct « r^ĂSmRSm.- rare tirniează 
rd ite iot la masniu e ad'esate 
ae S. A. Bulganin, prinuiliu «ta 
autra a.' Norvegiei p primului 
msnutru ai Danemarcei.

Manson a desaunțu afirmația 
mareior danese tfi norvegiene că 
ut aurul trata: eeioe de ia Oslo 
a îost abordată prob.emu aduce
rii armelor atomice in aceste 
țâri

BUDAPESTA La 5 aprilie a 
avut loc la Budapesta o ședință a 
CC ai PMili. consacrata re- 
zultateter tratativelor dintre de- 
iag*t:Ja gtriimne meu tale și de 
pante ale UJl^S. și R P. Ua- 
gare. Jaao» Kadar. președmtoie 
CC. al PMSl și peeș<dxne<e 
gusrertnta; revctlonar muadto- 
resc-țărănesc, a preseaul aa ra
port in cadra! ședtaKs-

In seara ziie. se 5 april» in 
sa>a spormriior a Siac.onmzi 
pepaiar din Budapesta a to*t 
cerrvoat activai de partid al 
PMS.U, 1_ ’ _ _ " '
a iacul o amplă dare ae seamă 
asupra călătoriei delega ț« ga- 
veraamenl ’ _ J____ "J. _
ta UJLS.S.

Președinție parlatseatuhâ, 
Sartooo. a declarat că dacă nu 
s-a parat alcătw an carinet par- 
Laxe-ta-. deoarece perfidele poh- 
tke au au putut ajunge la ua a- 
cord rata firesc să se alcătuiască 
In știut»? wt eăbinet excepțional 
extra partatmen tar.

Sartaao a adăugat că un ast
fel oe cattaet trebme șt ei să 
răspundă fa fata parlamentul ia, 
deșt m-nponența sa și modul de 
aieăture ac se i-azeaaă pe rapor
tul de forțe politice exist este ta 
țară

A*iut Wahab, membru ai co- 
mitet jmr central executiv al ase- 
ciabe: masatatamlor indonezieni, 
a declarat că orice încercare din 
partea șefului statului de a 
forma na cabaaet. de orice fel, 
este .acceptabilă și de înțeles".

Potrivit agenției Antara. 58 
din $9 de etani; politici de frun
te care au participat la intme- 
derea eotrvecată de președintele 
Sukarno au declarat că acceptă 
numirea de către președinte a 
miniștrilor ia vtitonii cabmeL 
Nouă dintre ei s-au pronunțat 
împotriva hatărlriî pteșe-Jin'.elui 
iar doi nu și-an exprimat încă 
punctul <ie vedere.

Un bi onț tinqaros
NICOSIA 6 (Agerpres). — Atu 

toritățile militare britanice din 
insula Cipru continuă acțiunile re
presive împotriva patrioțikw ci
priot care lupta pentru dreptul 
la autodeterminare Agenția Fran
ce Presse anunță că dta nou ?e 
beza legii exceșttoaate, tribuna- 

|.u! din Nicosia a coadamaăt vi. 
neri la moarte alți cinei Tmeri 
greci in rirstă intre 17—21 ani.

DE LA INSTITUIREA STĂRII 
EXCEPȚIONALE PE TERITO
RIUL INSULEI $1 FIXA AS- 
TA21 NUMĂRUL CimOȚtLOR 

ia care Ja»os Kadar CONDAMN AP LA MOARTE SE 
RIDăCA LA S. DIWTRE CARE 

^“‘ta^’^gare » AL FOST EXECUTAT! PRIN 
SP INZURARE.

Actualilăți sportive
Etapa a Il-a a competiției 

de fotbal .Cupa Primăverii" pro
gramează asuzi o serie de jocuri 
deosebit de interesante. In Capi
tală. cu începere de la ora 16.45. 
pe stadioane diferite, amatorii 
jocului de fotbal vor putea urmă
ri tntflnirile Locomotiva.Bucu 
rești — Flamura Roșie Arad 
(stadionul Republicii) șt Dinamo 
București — Energia Steagu 
Roșu Orașul Stalin (stadionul 
Dinamo)

In țară au loc următoarele in 
tilmri : Dinamo Orașul Stalin — 
C CA; Energia Petroșani — 
Progresul Oradea ; Știința Timi
șoara — Progresul București; 
Flacăra Ploești — Recolta Tg. 
Mureș.

Repriza a doua a hrtilnirilor: 
Știința Timișoara — Progresul 
București și Locomotiva Grivița 
Roșie — Flamura Roșie Arad se 
va transmite alternativ, de sta
țiile noastre de radio, cu începe
re de la ora 17 30. Transmisia se 
va face pe programul I.

Intilnirea Locomotiva Grivița 
Roșie — Flamura Roșie Arad va 
fi televizată in întregime.

Simbătă după-amiază. Baza de 
cercetări științifice din Timișoara 
a Academiei R.P.R. a ținut 
o ședință f«t;vă consacrată săr
bătoririi acad. Cornel Mikk»si. cu 
prilejul împlinirii a 70 de ani de 
viață.

Tov. acad prof Traian Săvu- 
le»ru. care a prezidat ședința a 
felicitat pe acad Cornel M;klossi 
in numele prezidiului Academiei 

In numele oamenilor de știință 
din Timișoara acad. Cornel Mi- 
klossi a fost felicitat de prof. dr. 
Benedict Menkes

A luat apt» cuvintul tov. I sac 
Martin, prim secretar al comite
tului regional P.M.R. Timișoara.

Au mai luat apoi cuvintul pro
fesorul Ștefan Nădășan dp la Ins
titutul politehn e Timișoara, mem
bru corespondent al Academiei

R.P.R.. oameni de știință ditl 
localitate, reprezenlanți ai mun
citorilor din întreprinderile elec
tromecanice și student!, care 
au felicitat călduros pe sărbăto
rit.

S a dat apoi citire telegramei 
de felicitare adresală acad. Cor
nel Miklossi de tovarășul dr. Petru 
Groza președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale. De ase
menea s a dat citire unor telegra
me adresate acad Cornel Miklossi 
de numeroși academicieni din pa
tria noastră și de oameni de știin
ță din Budapesta, Bratislava și 
Sofa

Tn încheiere, a luat cuvintul 
acad. Cornel Miklossi. care a mul
țumit partidului și guvernului, 
pentru sprijinul ce i s a acordat 
in munca sa științifică.

După o jumătate de mileniu

INFORMAȚII
Intre 1 și 5 aprilie 1967 a avut 

loc la Bucureșt. cea de-a IV-a se- 
riune ordinară a Comisiei mixte 
de frontiera rommo-iugosiavă.

Laerăriie Comisiei mixte au 
decars HT.r-o atmosferă priete
nească și de bună înțelegere.

*
In zilele de 7 și 12 aprilie, în 

sala Ateneuui R.PJt vor avea 
toc coacertefe jubiliare date de 
corni „Komitas" al Case: de cul- 
tară armane ..Ștepan Șahurman* 
din Capitală, cu prilejui sărbăto
ririi a 30 de am de activitate a 
corului.

(Ager preș)

(Urmare din pag. I-a) 

ceartă privință au fort luați cu 
awlt ți unii muzicanți din oraș. La 
ei, căndidații au vrut să săsească 
partiturile lui Flechtenmachert cel 
care a pus pe note versurile lui 
Bolmtineanu ți Alecsandri, închi
nate lui Ștefan cel Mare. Dacă 
profesorul Saftu îi va pune să cîn- 
te ? s\u învățat pe de rost „Apus 
de soare**. Dar cite n-au învățat 
in aceste zile șt nopți premergă
toare concursului ? Cei 80 de con- 
cnrenți au lăsat la o parte vacan
ța de primăvară care începuse, dar 
in schimb nu le-a scăpat nimic din 
irtt'riu ți din ciața domnitorului. 
S-au făcut ți deplasări „pe teren*, 
în resume; au fost vizitate cer
cetate mtnăstirde ridicate de Ște
fan. O fată s-a urcat pe dealul din 
fața «uNiKtini Putna ți cu un a- 
derănt strateg a verificat daci să
geata trasă de Ștefan putea si a- 
jungi pe locul unde este azi al
tarul baericiL Alte fete au trecut 
pe le dulia ltd Dami! Sihastrul 
Mei este oare pe nuaă lingura cu

Cetatea Suceava — ușor de în- 
țeles — a fort și ea răscolită. Aici, 
ținta întrebărilor a fort bătrînul 
paznic Vasile Lucaciuc. De 31 de 
ani trăiește între ruine, păzește zi
durile fostei cetăți și dă explicații 
vizitatorilor. De 31 de ani prezintă 
lucrurile la fel; nu schimbă nici 
o iotă. De data acearta însă a adus 
și niște documente. Condici mul
te, și mai vechi și mai noi, mari 
și mici: mii și mii de semnături 
ale celor care l-au ascultat vor
bind aici despre cetate așa cum 
se pricepe el sau ale celor care 
se mulțumeau să cerceteze aceste 
ziduri vechi pe socoteală perso
nală.

Moțul simțise că se petrece ceva. 
A dat fuga în oraș la Suceava și 
a aflai de aniversare. Sărbătoarea 
il pricețte desigur și pe el. Și, 
chiar de a doua zi, a început „si 
joci ordine' în cetate și sd s« 
pregătească de oaspeți. Știa foarte 
bine ci sărbătorirea aceasta nu 
poate începe mu sfîrți decit tre. 
cmd pe aici, prin cetate; chiar pe- 
aici unde Ștefan a cunoscut toate 
friminUrile Moldovei in cei fl de 
ani de domnie.

Noaptea pc străzile Parisului
Inttmplarea a făcut ca numai 

puține zile după venirea mea la 
Paris să am fixată o tntilnire 11 
miezul nopții, în aceiași Place 
Monge, despre care am mai a. 
mintit. Era o reuniune pusă la 
tele de organizatorii Festivalului 
Internațional de Artă Dramatică, 
tare se desfășura tn acele zife 
la teatrul „Sarah Bernard". După 
spectacol, oameni de teatru, ac
tori, cronicari dramatici de mai 
multe naționalități, s-au adunat 
aici, intr-un mic și pitoresc „bi- 
strot", (gen de „bodeguță"), nu
mit „Aux vieux Paris", și care 
de peste două sute de ani, func
ționează în același Ioc și cu ace
eași inscripție. Cum era și de aș
teptat, localul Iși avea mica lui 
istorie. Din ea, paginile cele mai 
glorioase și care constituiau 
punctul de onoare al patronului, 
erau cele înscrise de Verlaine și 
Rimbaud. Se pare că o mare par. 
te din viața sa, Verlaine — care 
locuia prin apropiere — venea 
aici în fiecare zi la ora 3 după- 
amiază așezîndu-se cu regulari
tate în același colț și camandind 
eternul lui pahar cu absint ă. 
Pînă la ora 7 seara pu se mai 
mișca din ioc, scriind și citind. 
Deseori. în amurg, Rimbaud ve
nea să-și ia prietenul cu care se 
pierdea apoi priț) străzile Pari
sului pînă in zorj.

Imaginea acestor doi hoinari 
geniali care au înțeles și iubit 
atît de mult Parisul, m au urmă
rit îndeaproape in acea noapte în 
care — la terminarea sindrofiei, 
lăsind glodurile să alunece în 
voie, n am împiedicat nici pașii 
să ina ducă după propria lor 
voință.

Flar.am pe străzi mai întune
coase sau mai luminate, și mi^am 
am.ntn dintr-odaui de ziua cind 
de la Bruxelles am zburat spre 
Paris. Avionul și-a prece<la( ma
nevră de aterizare cu cîteva 
cercuri iapgi pe care, la o al.itu 
dine mereu mai scăzută, le-a 
descris deasupra orașului. Se în
tunecase de-abinelea. Sub noi, 
Parisu1 transforma^ într un i- 
tnens candelabre, părea o replică 

pămfntească dată celor mai !n- 
stelate ceruri. Și apoi. Sena_ 
Sena argintie șerpuia pe acest 
firmament ireal ca a adevărată 
cale lactee, jucfnd tn valuri)» ei 
mărunte și dulci, aolzii miilor de 
aștri. Pe urmă, brusc, un att un
ghi de sbor 1_ Acum, Parisul re
dresat parcă, vertieal, prezenta o 
margine bombată ca nn piept de 
gigant Jocul milioanelor de lu
mini ii marcau respirația și Se. 
na, mereu Sena, ii încingea mij
locul ca un brfu de beteală...

Apoi, totul a dispărut- N« a- 
propiam de sol Și ochii au În
ceput să distingă in marea ce 
stele electrice, adevărate călări 
mișcătoare... Mai late sau mai 
înguste, mal drepte sau ma! în- 
tartochiate, vărsindu-se ta Sena 
sau izvorind din ea, câsdndu-se. 
parcă, să înghită o pradă san 
desfăcindu-și brusc brațele ca 
rămase fără replică, străzile Pa
risului. prindeau să vorbească 
pe graiul lor: grai bogat 5* 
lurit, glumeț și amar, eroic și 
dojenitor, grai pe care urechile 
mele, legănate in ritmul pașilor 
pe caldarîm. oăutau să-I surprin. 
dă și să-1 înțeleagă in ciuda 
nopții și a liniștii in care căl
cam..

♦
Deși poate părea ciudat, sau 

cel puțin surprinzător, Parisul 
este — împotriva părerii celei 
mai răspindite — un oraș cu o 
viață de noapte relativ redusă. 
Confirmarea unei asemenea afir
mații nu trebuie .bineînțeles, cău. 
tată in sgomotul și atmosiera 
lincedă din locurile care ziua 
sînt închise, sau in barurile cu 
programe de „strepp.teese", 
șampanie seacă și ritmuri de
mente. Ele sint concentrate mai 
eu seama în centrele turistice, 
Champs-E'lysees Place, Pigalle sau 
Rue Montmartre și constituie Pa
risul citorva zeci 'de mii de îm
buibați, turiști ahtiați să guste 
din „plăcerile" marelui oraș, au 
elemente decăzute pînă la treaota 
cea mai de jos. Acest Paris atît 
de „lăudat" (și din păeate tot 
atiț de adevărat) este însă oco

lit de parixiinuf de rtad, de crie 
aproape 3JXJ0 000 de oameni pen
tru care noaptea e pr^ej de re
facere a poterilor ereetoeee. sau 
de g-lBdire amară li grqile zilei 
de mitae.

cile un grup de tatirziați așteap
tă liniștit autobuzele de aoapta 
Transformate in imense dormi
toare pentru vehicule, margitiile 
străzilor stat înțesate de sute și 
sute de automobile înșirate uee» 
după altele, ca niște uriași bon
dari amețiți, lisați să se odih
nească acolo pină-n zori. In fața 
cafenelelor ghemuite spre zid și 
clădite latz o arhitectură bizară, 
stau scaunele de paie și mesele, 
care în timpul zilei se vor întin
de pină în latul drumul ui-

O undă de răcoare mi-a atins 
obrajii- Mă apropiam de cheiuri. 
Aici, circulația începe totuși să 
se întețească Farurile mașinilor 
spintecă noaptea ca niște suliți 
de lumină și din cind in cind se 
încaieră, pentru o clipă, cu alte, 
le, care parcă apar cu săbiile în
tinse din direcție opusă.

Veneam de pe malul sting al 
Senei și traversind podul Notre 
Dame, am pătruns in acea parte 
a Parisului denumită Cite. (In 
fapt insula cea mai mare de pe 
Sena și leagănul străvechi al a- 
cestei așezări). La Început. Pa
risul aici și acesta, a fost. Pe a- 
ceaslă insulă locuiau Celții pe 
vremea cind Senei li spuneau 
Sannlg (șarpele). Aici s-a dez. 
voltat așezarea pe care atît de 
crunț și de deș ay jefuit-o Nor-

■bbz*. ?e «are aa aacerit-e )•■ 
granile Rrnrei nusitad-o J-ata- 
ți«*. țeste are au BăvaLt apei 
barearj și care, la ciada tansv 
ataartadtater. a oever.it. totuși, 
„ce-.ătea cea mare*. „Orașul ta- 
■ină*.

NcaMea. tartare catedralei Me
tre Dame, clădită pe aceasta 
issel». stat parei și mai impre- 
sieaaMe. Faseiceta'e de raze ae 
reflecteorele: care le luminează 
de jos ta sos. ia rețr. parcă, ca 
restul arhitecturii masiv» și le țta 
oespendate Intre cer și pămfnt

Pe latura dinspre apus se ofJ 
■ea.rn.tj Peat-Neuf (Podul ae»

Sroiectaj de Henric *1 IlI-lea, 
ar in fapt, creație a lui Hear» 
*1 lV-lea, la inceputui secolului ai 

XVIl-lea. L* ora aceasta e aid 
liniște. Ziua. insă, circulația este 
poate una dintre cele mai inten
se de pe podurile Senei, putm- 
du.se compar* doar cu aceea 
de pe Pont de la Concorde, sau 
Pont des Arts.

Liniștea care mă înconjoară nu 
poate totuși zăvori glasul seco
lelor. Aici, pe acest pod, străjuit 
de-o parte și de alta de nume
roase și felurite prăvălii, era in 
vremi trecute promenada favori. 
tă a parisienilor, locul de întrl- 
nire ai străinilor, al șarlatanilor, 
saltimbancilor, negustorilor de 
tot felul. Era pe acest pod trans
format în bazar, un amestec ciu
dat de vorbe și țipete, de cuvinte 
grațioase și înjurături, de gesturi 
elegante și pumni căzuți pe ne
pregătite și pe deasupra, up va-

arm costtmm. car* ta tamlțea* 
se șretutusdtai. Aceste versori 
dztr-o baladă a epocii pot da 
nasuai a idac despre aurie dc 
igocnote confuze are ins—e- 
ie». Podul Nou:

-/* buțteni uscap la asn 
rfa: ta Apit, (• er pag x ! 
la cicoare.' la cicoare' 
Pxtrt pentru neg;' fistic ' 
Snop, de griu I Paie, ia paie! 
la piatra nța.să f Hai. ttmdqm

Kafturi! la sfOftica pe-ntr.

Pambllcă albă pa-ibUcd 
fa^ur.r

Tot aid era situat și celebru! 
teatru al lui Mondor și Tibarin, 
ale cărui farse in stil Commedia 
dell'Arte. au fost admirate, ba ti
sele chiar, „împrumutate" de 
Molie.-e (vezi farsa cu sacul lui 
Sts pin).

Acum, și mai c» seama in a- 
ceastă tihna a nopții, toata pai 
uitate de mult, dispărute, și to
tuși... parisîenii nu sint az! ci] 
muh deosebiți de acei care. m»i 
acum cîteva secole, re agitau pe 
Pont Neuf. dărimau Bastih* sau 
rezistau atacurilor prusace la 
1871. Zorile care îi readuc p» 
străzi și ?n piețe, readuc în a- 
celași timp și inepuizabil* lo> 
vervă și temperamentul lor com
bativ și înțelepciunea și dragos
tea lor de libertate, de adevăr. 
Este același popor al Parisului, 
care-ți vorbește înflăcărat d» 
„Revo uție", de parcă s-at fi în- 
timplat ieri, pe eare-l simți gata 
să reediteze „Comuna", să spuie

>-

Vag. la orizant, zorile an !n- 
ceput stata afirme 9 Sraaență U- 
m.taă șj dtair-adată. smuls din 
liniștea gladurilac. mă stat- ca 
luat de un fluviu de viață care 
curge ca valuri largi și ritmice, 
înspre o direcție precisă. Un 
aure: wra de camioane grele și 
de care trase de cai voitaci cu 
copita lată, im: năvălește in o- 
rechi. invălmâșmdu-mi g-nduriie. 
Pe platformele caravanei, pri
virea descoperă surprinsă munți 
de legume. de varză. de 
morcovi, de mazăre, construc
ții ciudate dta bidoane de 
lapte de cite 5-6 etaje, răzbat to- 
shod mirosul duhori de aratoare, 
aitate parcă ca porțile deschrae. 
Mirosuri de latină marină, aro
me de păduri de citrice, pariu- 
m»ri de flori care trec prin fața 
ochilor ca niște grădini umblă
toare.. și totul, și toate, se ames
tecă cu vocile proaspete ale oa- 
meoitor. cu glumele cxmioaagi- 
ilar, cu salutul imbietnr *1 ospă
tarilor. care aid, la aceasta oră, 
iși deschid prăvăliile.

Nu mai axistă nici o tadeială I 
Tabloul nu se poate iahlai alt. 
undeva decit pe Rue Betger. pa 
Rue du Lauvre. Rue Ramouteau 
sau Rue Saint-Denis, care mărgi
nesc imensul careu ocupat de Ha
lele Centrate. Sintem in „plute- 
cui Parisului*, cum l-a numit 
Zola. De mu t. iacă din miezul 
adine al nopții, răsună iatii in. 
fundat, apoi din ce tn ce mai 
tare pe Rue des Halles și pe stră
zile vecine, acest huruit de con
voi oare brăzdează întunericul și 
somnul „tegănind orașul negru 
în sgomotul hranei care trece 
mereu".

Am pătruns țn orașul sta. 
gular al halelor. Forfota era i- 
utensă $. luminile dispuse răz. 
leț după necesități, aruncau unt. 
bre din cele mai Jrapii pe zi
duri și pe caldartm,

Piimbindu-mă prin această a- 

. porc*) Tn preajma ei est» un fel 
> de bursă a muncii. Aici se gă- 
i sesc de vînzare nu „copite da 
• porc* ci brațe de oameni, de oa- 

meni care n-au de lucru. Munca
, la descărcat, e a muncă grea, 

și ar trebui plătită scump.
’ Scump... daca n-ar fi aiît de bo

gată ofetta. Printre sutele de 
! oamani care se agită aici și in 

alte centre de același fel din ju
rul halelor, poți afla tot soiul de 
muncitori, de la cei mai necalifi
cați pină la maiștri și ingineri, 
Studenli. licențiați, artiști. Hale
le le-au rămas ultima resursă. 
Oferindu-ți aici forța de muncă, 
atingi limita cea mai de ior> a 
prețului pe care-1 poți primi

In bodega „Au pied du Ca- 
chon* lume era berechet. Oame
nii, claie peste grămadă, se agi
tau. vociferau, mincau. beau. In
tr-un amestec nedeslușit, aiuri 
zant, grăitor pentru mizeria, da» 
și pentru setea lor de viață ln 
fund, o scară in spirală pitită 
Intr-im ungher, ca un fur. pri
vea parcă printre gene această 
lume sgomotoasă. Ea ducea sus 
la etaj. unde, un salon conforta
bil și niște nișe elegante, greu 
de închipuit in acest cartier, a- 
dăposteau grupuri sau cupluri 
bine instalate, servind liniștite 
„supa de ceapă" (specialitatea 
casei), plescăind din limbă a 
plăcere, și udindu-și gitlejul cu 
„bunurile vinuri ale Franței", 
Erau patronii nenumăratelor ghe. 
rete sau raioane, proprietarii d» 
camioane și de ferme, care aș
teptau in tihnă și „poftă bună" 
încheierea de noi afaceri

Nu știu de ce, dar cele două 
etaje de la ..Au pied du Cochon" 
au prins ip imaginația meg pro
porțiile întregului Paris, a aces
tui Paris, care de fapt nu este 
un oraș, ci două. Ce e drept, nu 
întotdeauna așa de bine rinduite 
și suprapuse ca etajele în numita 
bodegă, ci - mai de grabă prinse 
într-o luptă aprigă, uneori sgo
motoasă, alteori mai surdă, dar 
permanentă. Așa cum este, și in 
acest zori de zi, bătălia între în. 
tuneric și lumină

MIHAI GHIMPU

pezare — are. cu încetul înca
pe* parcă să.și configurez* o 
oarecare ordine, aveam impresia 
că mă aflu intr-un mic tirgușor 
cu străzi și cartiere purtfna nu
me ciudate, dacă nu hazlii. „Car
terul lăptar iei". „Pescăriei*. 
„Legumelor", .Fructelor*. „Căr
nii*, „Florilor* etc._ Urmăream 
ea atenție mecanica intrării ia 
funcție a diverselor cartiere— 
Am văzut că se pat trage conclu
zii interesante. De pildă, la timp 
cx In raional legumelor vinzarea 
începuse le mult și sgomotul 
creștea mereu, cel de „Unt și pă
săret". mai părea cufundat Ib 
amorțire. Clientela aici este din
tre aceea care se scoală mai tlr- 
ziu, după venirea dimineții și nn 
înaintea ei. La fel se putea ob
serva o diferență sensibilă de 
înghesuială intre cartierul „Pes
căriei* și cel al „Cărnii* pe car» 
cei mai mutți 11 ocoleau cu vădi
te regrete în priviri. Prețurile la 
carne erau exorbitante

Dar nu numai secțiuni de fe
lul acestora in rinduiaia, din bu
zunarul cetățenilor Parisului, ți 
le oferă halele. Ele iii pot dez
vălui, după cum am văzut mai 
tirziu. și sumedenie de aite as. 
pectc dintre cete mai grăitoare, 

ieșind cu grea din toată a. 
ceasta hărmălaie dc oameni și 
mirosuri, am trecut desfătin- 
du-mă. de astă dată, printre su
tele. miile, zecile de mii de flori ■ 
de toate talan te. care umpleau 
coșurile floraresetor tn lumina 
și aerul proaspăt al unei dinu 
neți. care se muncea să biruia 
roșui singeriu al garoafelor, al
bastrul violetelor, catifeaua roză 
a trandafirilor, sau albul crinilor, 1 
păreau tot athe* suave poeme, 1 
pregătite să thnească. parcă, o- 1 
dată cu ivirea primelor raze de 1 
soare. 1

După ce depășești insă acest 
coridor al inefabilului, te îwvă- Ș 
taie din nou sgomutele. miroeu- ‘ 
rile, oamenii

Auzisem vorbindu-se despre a ' 
celebră bodegă In cartierul hale- f 
lot. o așezare mai veche și cu * 
renume stabilit. Se numea Au > 
pied du Cochon* („La copita de

rea_tera.au
oever.it


Un colecționar original
în primul număr al revistei „Tineretul lumii" din acest an, 

la rubrica „Cine vrea să corespondeze cu noi ?u, a apărut și o 
adresă din Romlnia: Karoly Franz Iozef din București anunță 
că dorește să facă schimb de insigne și bancnote cu tineri din 
orice țară.

de bancnote

Ne-am hotărît să-i facem o vi
zită. Și nu mică ne-a fost mira
rea cînd, sunînd la ușa locuinței 
sale din str. Știrbei Vodă nr. 100, 
ne-am pomenit față în față nu 
cu un colecționar de vîrsta obiș
nuită a cititorilor revistei „Tine
retul lumii44, ci cu țin om cu pă
rui de culoarea argintului.

— Da, eu sînt colecționarul pe 
care-1 căutați, ne-a răspuns foar
te amabil tov. Karoly și ne-a 
invitat să-i vizităm colecția, rod 
al unei activități de peste 30 de 
ani I

Locuința noii noastre cunoștin
țe are aspectul unui autentic ate
lier de lucru și al unui mic mu
zeu, totodată. Paste tot, semnele 
pasiunii sale din tinerețe (pictu
ra) ale preocupărilor mereu re

înnoite (colecționarea de insigne, 
bancnote, timbre etc). Sutele de 
diferite obiecte de acest fel se 
află cu grijă orînduite în mape, 
pe planșe, în valize speciale.

ale primelor insigne din timpul 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie și din anii războiului ci
vil din Spania, adevărate docu
mente ale acestor timpuri din is
toria mișcării muncitorești inter
naționale.

— Dar insigne ale tineretului 
aveți ? — ne interesăm noi cu
rioși.

Drept răspuns, tov. Karoly ne 
înfățișează, zîmbind — probabil 
pentru plăcerea surprizei pe care

Intr-un album, pe cîteva 
de file, sînt expuse, în ordine 
cronologică, emisii de bani hîr- 
tie.

— Și bancnotele le colecționez. 
Bineînțeles, dintre acelea care 
marchează evenimente revoluțio
nare, ne explică amabila noastră 
gazdă.

Intîlnim bancnote emise pe vre
mea lui Kossuth, în 1848, în Un
garia și Transilvania, diferite va
lori ce marchează evenimente re
voluționare din China, Ceho
slovacia. Coreea, Germania etc.

Iată și cîteva emisii care ilus-

O interesantă colecfie

Cîte ceva O schelă veche de 100 de ani Prima publicație 
romîneascâ 

în limba chinez*

2000 de insigne

Iată, de pildă, insignele. Ele 
reprezintă o adevărată valoare 
nu numai prin numărul lor 
(2000), dar mai ales prin semni
ficația pe care o au. Tov. Karoly 
nu colecționează orice fel de in- 
signe, ci numai acelea care re
prezintă mișcarea muncitorea
scă și revoluționară din u'ltimele 
două veacuri.

Admirăm o insignă, ca o me
dalie în miniatură, reprezentind 
un mu-ncitor miner și un țăran.

— Am primit-o la Vicia, în 
1928,. ne istoriseș'.e posesorul co
lecției. De la această insignă, 
adaugă apoi ou o voce înceată, 
de parcă ar fi trădat un secret, 
am pornit... De atunci caut mereu, 
fac schimburi și colecția se îmbo
gățește.

Unele insigne sînt exemplare 
rare. Spre exemplu, găsim aici 
prima insignă „1 Mai“ 1894 din 
Franfa, avînd înscrisă lozinca: 
,,8 ore de muncă și drept de vot 
egal“. Descoperim și o insignă 
romanească a „Asociației munci
torilor tapițeri44, datînd din anul 
1891 I

— Ia t-o și pe cea mai veche, 
ne arată tov. Karoly o insignă 
peste care vremea și-a lăsat ur
mele. Este o insignă rusească apă
rută, se pare, imediat după marea 
revoluție franceză din 1789, ca un 
ecou al acesteia, purtînd cuvin
tele: „Libertate, egalitate, frater
nitate** în limba rusă.

In colecție se află și exemplare

ne-a rezervat-o mai la urmă — o 
adevărată galerie a insignelor 
emise cu prilejul diferitelor eve
nimente din viața tineretului. O 
serie ilustrează mișcarea comu

nistă de tineret. Printre altele ne 
atrage atenția coloritul ce'.or emi
se cu ocazia întrlnirilor tineretu
lui comunist german din anii 
1928, 1929 și 1930.

La capitolul rezervat activității 
tineretului romîn, se pot uonări 
seriJe de insigne emise în cin
stea marilor âuccese repurtate în 
munca voluntară pe marile noa
stre șantiere.

Nu lipsesc din colecție nici in
signele apărute cu ocazia diferi
telor întîlniri, congrese ale par
tizanilor păcii ca și cele ale Fes
tivalurilor Mondiale ale Tinere
tului și Studenților pentru Pace 
și Prietenie

trează primii ani de existență ai 
puterii sovietice. Timp de doi ani 
după Marea Revoluție din Octom
brie s-au folosit banii emiși de 
Kerenski. în 1919, apare primul 
ban sovietic pe care stă scris: 
„Proletari din toate țările, uni- 
ți-vă •“

Tov. Karoly păstrează în colec
ția sa de bancnote, printre altele, 

o piesă foarte rară — primul bi
let de 10 lei emis hi 1877 de 
Banca Rominească. alături de di
ferite valori de banc nete roma
nești emise după 6 Martie 1945 
și pină azi.

Colecțiile sale se îmbogățesc 
mereu prin ceea ce culege el în
suși. sau prin schimbi 
nizate cu "L

Așa se explică de ce tov. Ka- 
roiy și-a 
bl; ca re șj

alți colecționa
.e orga-

re 
televiziune

„Vi aștept mtine dimineață la o- 
rele 9. Clădirea noastră se află In 

1 spatele sălii Floreasca. Deci pe mîi- 
ne”. Cu aceste cuvinte s-a încheiat 
convorbirea noastră telefonică cu 
directorul Radu Vasiliu de la tele
viziune.

Nu ml-a fost greu să „detectez" 
clădirea care adăpostește Studiou
rile televiziunii. Două pîinil uriașe 
montate pe un acoperiș și Îndrep
tate spre ,,Casa Scînteii”, de unde 
6e retransmit prin antena înaltă de 
pe turn, emisiunile de televiziune, 
mi-au atras atenția. La poarta a- 
cestel clădiri erau garate două au
tobuse „Zis” cu totuj neobișnuite 
— unul dintre ele avea pe acope
riș o pîlnie identică cu cele de pe a 
clădirea în fața căreia staționa, iar ț 
o antenă caracteristică — bine cu- 
noscutul „T” — era fixată deasu- a 
pra cabinei șoferului. Nu mi-a fost ’ i 
greu să recunosc în „persoana" ce- ț 
lor două autobuse, instalația mo- * 
bilă de televiziune, pentru inter- 
viuri, recitaluri, transmisiuni direc- f 
te de pe stadioane etc. De la a- 
ceste mașini pline cu diverse apa- a 
rai» nl*rau n cari* H* rahlitri ran- J
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rate, plecau o serie de cabluri cau- 
ciucate spre Intenoru! studiourilor. 
Lingă mașini, tehnicieni romini C 
tovarăși sovietici venițl să ne ini
țieze in funcționarea aparatajulul 
pe care ni l-au furnizat, lucrau cu 
febrilitate.

Am plecat cu sinceră părere de 
rău de lingă instalația mobilă a 
televiziunii, pe care aș fi dorit 
foarte mult s-o văd și eu pe te
ren, la lucru, și am urcat scările 
spre birourile televiziunii...

Anul acesta, ttnăra noastră tele
viziune va trece numeroase exa
mene. Cu toate că va fi un an ce 
experimentări continue. televiziu
nea noastră ne va prezenta pro
grame din ce In ce mai variate si 
interesante. Duminica trecută, de 
pildă, a fost televizat pentru prima 
oară la noi In țară un meci de 
fotbal (priviți imaginea înregistra
tă de fotoreporterul nostru). Cu a- 
ceesta a fost deschis ciclul de trans
misiuni directe ale înttlnirilor sper- 

I tive. La 4 aprilie televiziunea noas- 
i tri a intrat !■ posesia stadion ui 
, ,.B” și urmează exersarea cu t»- 
, stalația mobilă. Probabil, peste • 
săptămiaă. vom putea urmări la 
televizor o transmisiune din sala 
„FiUmoo Slrbu” a piesei „Tale, 
lanke »i Cadir ’. De asemenea te
lespectatorii vor putea stzioaa • 
transmisiune directă de la spucti-

I într-o regiune deluroasă, cale 
' de 50 km. depărtare de Ploești se 
’ întinde schela Buștenari socotită 
' 1 ,pe drept cuvlnt un adevărat mu- 
H zeu petrolifer. Aici se poate cer

ceta pe v.u — fără altă docu
mentare — întreaga istorie a dez
voltării industriei noastre petroli
fere in ultima sută de ani.

La prima vedere, pare curioasă, 
cu toiul ieșită din comun această 
schelă, cu atit mai mult cu cit 
drumul pină aco!o te poartă prin
tre adevărate perdele de sonde 
moderne, cu turle ațin gin d o înăl
țime de peste 40 m. și ajungînd 
la o adincime de foraj în jurul a 
3000 m. Vizitatorul schelei Buște
nari trebuie să-și lepede insă sen. 
timentul mirării și să raporteze 
tot ce vede la anii 1850, 1870,
1900. 1920... Atunci, nimic nu va 
mai fi șocant. Turlele pitice ale 
sondelor, înalte de 3-4 metri și 
alcătuite de cele mai multe cri

dintr-un trunchi de copac, sinuos, 
cu crengile despletite sprijinit în 
două scinduri de lemn, vor părea 
firești pentru adîncimea — de a- 
tunci — a exploatării țițeiului: 30 
m. Și aceasta era o adincime neo
bișnuit de mare.

Istoria nescrisă a acestor locuri 
amintește despre boierii din jurul 
anului 1848 care-și trimiteau slu. 
gtle să stringă de prin șanțuri 
petrolul brut țișn't la suprafață și 
pe care-l foloseau la luminatul 
curților lor. De aceea, exploatarea 
țițeiului prin folosirea turlelor — 
așa mărunte și primitive cum 
erau — CGnst,tuia oarecum un 
mijloc- evoluat, în locurile de care 
vorbim, există însă semne ale unei 
exploatări cu mu’t mai primitive, 
așa numitele „hegne": un com
plex de scripeți acționat de un cal 
care printr-o mișcare circulara ne
întreruptă ușura scobi rea in pă
mînt a unei găuri prin care țițeiul

Cometă nouă
în cursul lunilor aprilie și mai se va vedea o cometă nouă. In 

prima jumătate a lunii aprilie cometa va deveni foarte strălucitoare 
înaintea aurorei (la răsărit) pentru observatorii emisferului sudic, 
și după apusul soarelui (la vest) pentru cei din emișferul nordic, 
in a doua jumătate a lui aprilie și începutul lui mai — după ce 
astrul va fi trecut între soare și pămînt.

O apropiere maximă de pămînt se va înregistra |a 17 aprilie, cînd 
distanța de la cometă la pămînt este de 0 598 unități astronomice, 
iar de la cometă ia soare de 0,412 unități astronomice. (Unitatea 
astronomica, în mijlociu, este de 149.500.000 km).

La 22 aprilie, cometa se va putea vedea seara cu ochii liberi. 
De la 26 aprilie, va începe să se vadă în jurul stelei polare, iar la 
16 mai va fi în poziția care constituie cea mai mare ridicare deasu
pra orizontului aproape de steaua polară. Această cometă poartă 
numele celor ce au descoperit-o : astronomii belgieni Arend și Ro
ii nd. Ea a fost descoperită în 1956, din întîmplare, pe plăci foto
grafice.

Pină acum nu a putut fi studiată complect pentru a î se putea 
cunoaște toate caracteristicile.

Prof. A. FLORINESCU

era scos cu ajutorul găleților. 
Cele mai multe dintre aceste 
„hegne“ sînt azi acoperite de pă- 
mint și iarbă. Mai sînt insă unele 
păstrate cu grijă ca un document 
al vremurilor trecute.

Despre istoria acestei schele — 
cea mai veche din țară — îți vor. 
besc nu numai instalațiile, dar și 
fețele oamenilor. întilnești aici 
sondori cu un stagiu de muncă de 
peste 40 de ani ale căror obra- 
zări sînt desfigurate de focul in
cendiilor care, anual, pustiau re
giunea. O altă mărturie a trecu
tului o constituie vechile locuin
țe. Oamenii te conduc spre niște 
hrube săpate sub un deal. Acolo 
locuiau muncitorii.

Ca orice muzeu, schela Buștenari 
— oferindu-ți imaginea prime
lor începuturi ale exploatării pe
trolifere de la noi din țară — te 
aduce pină în zilele noastre. Ală
turi de turlele pitice acoperite de 
mușchi și înnegrite de patina vre
mii și de petrol, se înalță sonde 
noi care extrag în condiții moder, 
ne prețiosul țiței. Și amestecul a- 
cesta ciudat de arhaic și modern 
dă imaginea precisă a saltului in
dustrial săvîrșit de țara noastră 
odată cu saltul produs în dome
niul vieții politice.

I. DELEANU

Zilele acestea a apărut pri
mul număr în limba chineză al 
revistei lunare ilustrate „Ro- 
mînia azi". Aceasta este prima 
publicație în limba chineză a-| 
părută în R P.R

—o—

In căutare

trimis adresa spre pu- 
înlr-o revistă care se 

â na celor de vîrsta sa
ALRELIA GOL1AXU

Cursa Scînteii
DE-A LUNGUL ANILOR

Intimplarea — e drept, alimen
tată de o doză de curiozitate pro
fesionali — mi-a îndreptat pașii 
spre strada Biserica Enei, secven
ță bacureșteană desprinsă de ani
mația centrului citadin. O firmă 
na prea mare prinsă la intrarea 
într-un bloc mi-a evocat o pasiune 
a copilăriei, prelungită aproape 
pină ia —H din urmă. Nici nu 
«cifrasem încă secretele alfabe- 

cte£ ad-marn cu infri

Biblioteca 
cu un volum!

In India există o bibliotecă 
care nu posedă decît un singur 
volum. Construită la Amritzar 
din marmoră prețioasă, foi de aur 
și aramă, biblioteca aceasta con
ține cartea sacră a Sicșilor,

de noutăți filatelice
multe publicații occidentale. Apoi 
continuă să-mi vorbească). Aproa
pe că nu există revistă filatelică 
care să nu reproducă mărcile noas
tre sau să nu publice comentarii și

sportive.
Un boi întunecos în care dți .-a 

cetățeni cu pachete de cărți în 
mină se înghesuie în fața unui 
ghișeu. .Anticariatul...- — mă lă
murește grăbit cineva. Străbat 
prin înghesuială și ajung pe trep
tele unei scări înguste. La etajul 
I poposesc la „Fifatetia".

CSțiva tineri, probabil elevi de 
școală, au venit cu pachețele de 
mărci poștale pe care le etalează 

n birou. Cineva cere un cata- 
Un tînăr se interesează de 
uea unei emisiuni mai vechi.

La un birou, mai în fundul să
lii. se găsește tovarășul care re
dactează revista ^FilateEa.** De ia 
el am aflat mai multe lucruri inte
resante.

Stăm de vorbă de câteva minute, 
cînd observ pe biroul lui mai mul
te reviste filatelice străine. Se 
naște firesc o întrebare:

— Cum se manifestă interesul 
pentru filatelia romînească în străi
nătate ?

— Uite, să răsfoim revista ame
ricana „Stamps**. Numărul pe 
martie reproduce marca romîneas- 
că închinată lui Rembrandt 
„Stamp Collecting- din Londra re
produce marca poștală ce îl înfă
țișează pe George Enescu. „II Bol
len tino Filatelica** din Roma pu
blică „Poșta aeriană-. Dacă vrei 
pot continua cu exemplele. (In
terlocutorul meu îmi arătă un vraf 
ce reviste printre care recunosc 
alături de binecunoscute și aprecia
te reviste din țările socialiste și

informații pe marginea lor. In une
le țâri, ca în R.D. Germană, s-au 
tipărit albume speciale pentru măr
cile romînești. De altfel, e intere
sant de știut că în cadrul con
cursului de filatelie sportivă or
ganizat de revista italiană „Sport 
Phila- și patronat de Comitetul o- 
limpic național italian, mărcile poș
tale romînești au primit trei pre- 
miL Este vorba de emisiuni ale 
R.P.R. pe teme sportive din anul 
1955. Juriul a fost format din per
sonalități marcante ale lumii fila
telice...

— Ați putea să-mi spuneți ceva 
despre valoarea mărcii poștale ro
mînești în străinătate ?

— In general, mărcile noastre 
sînt cumpărate în cantități ce le 
putem considera mari și la prețuri 
ce indică un interes deosebit Pen
tru ele. Dar, pentru ca ne aflăm 
la acest capitol, merită să rela
tăm faptul că binecunoscutul ca
talog Yvert et Tellier pe anul 1957 
prețuiește „capul de zimbru- apă-

ale

rut în Moldova în 1858 (valoarea 
27 parale) la 1.250.000 franci 
francezi. Emisiunea de 5 parale 
din 1858 „tete beche** (adică 2 
mărci alăturate, una cu capul în 
sus și alta cu capul în jos, așa 
cum se tipăreau în acea vreme) 
este cotată la 2.250.000 franci 
francezi. Catalogul Zumștein pe 
anul 1957 prețuiește emisiunea de 
27 parale din 1858 la 10.000 franci 
elvețienL

— Să revenim la filatelia pre
zentului. Ce emisiuni ne aduce a- 
nul 1957?

— Prima emisiune din 1957 cu
prinde o singură valoare reprodu- 
cînd tabloul 1907 al lui Octav 
Băncilă. In luna aprilie vor apare 
trei emisiuni închinate sportului : 
prima avînd 5 valori și reprezen- 
tînd fotbal, handbal, rugby, sări
tura în lungime și tenis de masă; 
a doua închinată primelor Campio
nate europene feminine de gim
nastică (cu 3 valori) ; iar a treia 
închinată celei de a X-a ediții a 
„Cursei Păcii” (avînd 2 valori).

— Altceva ?
— O emisiune cu tema „Priete

nia între toți copiii lumii4*, una 
cu ocazia Congresului științelor 
medicale și centenarului Facultății 
de medicină, și altele despre fauna 
și flora din Delta Dunării, flora 
carpatină și, în sfîrșit, o serie de 
vederi din țară.

Amatorii de filatelie au motive 
să se bucure : emisiunile promit a 
fi interesante...

E. OBREA

Problema nr. 29
Inedita 

IANCU C. ILIE
București

Mat în două mutări
Alb: Rh5, De3, Ta7, Ne6 Cf!
Negru: Rf6, Cd7

Solufia problemei nr. 15
de ing. A. Ianovcic

Prin surprinzătoarea cheii
1. Cd8!! albul se predispune la șa 
huri din partea turnului negru 
In același timp, cedează adver 
sarului un cîmp de refugiu (eo) 
dar cu toate aceste mari avantajt 
pe care i le acordă, el îl a me 
nință cu mat la c6. Căutînd si 
evite această amenințare, negru 
își corectează în mod logic mu 
tarile, realizînd bine cunoscuta 
temă „apărarea prelungită44, car< 
de astă dată e combinată foarti 
frumos cu contrașahuri. Apărare; 
de gradul 1 se obține prin ml 
tarea calului din f3 — oriunde 
Jupă care merge numai matu
2. C6Î7, bazat pe deschiderea ne
bunului din g2. Corectarea, adie; 
apărarea de gradul II. se reali
zează prin mutarea precisă a ca 
lului f3 la e5, dar autoblocîndu-ș: 
cîmpul dăruit permite dublu-șahu 
2.CL5 mat.

Autoblocarea aceluiași cîmp d< 
către calul g4 permite matu 
2Ce6, iar în urma deplasării re
gelui la e5, se poate da mat nu
mai prin deschiderea nebunului 
adică 2.T:f3 mat.

Jocuri distractive

Ct/vi SErmv

Jt

(5.7-7.S} (t.R - 7,4,3.4)
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Intre 11 și 14 aprilie se va des
fășura ediția jubiliară (a X-a) a 
tradiționalei întreceri de fond 
„Cursa Scînteii**, prima cursă de 
lung kilometraj a sezonului ci
clist.

In preajma ediției jubiliare
„Cursei Scînteii”, ediție așteptată 
de cicliști cu emoție deosebită, 
considerăm că i-ar interesa pe citi
torii noștri, să facem un scurt is
toric al acestei probe.

a

lalți concurenți sosesc la intervale 
apreciabile. Din nou rulaj în plu
ton, fără nimic deosebit de la Pre
deal pînă la București. Astfel, M. 
Niculescu obține iarăși victoria 
în competiție (Media orară a eta
pei : 35,220 km.). In clasamentul 
general, după M. Niculescu se 
află N. Chicomban, tînărul (pe a- 
tunci). C. Șandru, revelația cursei, 
G. Negoescu, Tr. Chicomban etc.

tapa a Ii-a, M. Niculescu spărgînd 
un cauciuc, plutonul se deslănțuie. 
La București, sprintul este cîștigat 
de C. Șandru urmat de revelația 
cursei N. Maxim. Tînărul N. Ma
xim, sosit al treilea la Or., Stalin, 
ocupă astfel primul loc în clasa
mentul general. Media orară a ul
timei etape : 36,780 km.

In 
sus- 

un

M. Niculescu victorios în prima 
ediție...

...1948. Din cei 40 de cicliști, 
plecați din București, zece ajung 
împreună la Predeal, unde anga
jează sprintul final pe care îl cîș
tigă M. Niculescu (Media orară : 
29,640 km.). După cîștigător, se 
clasează în ordine : Gh. Dumitres- 
cu-Brutaru, Tr. Chicomban, Cio- 
hodaru, Negoescu etc. A doua zi, 
se rulează în pluton, fără prea 
multă grabă, pînă la Ploești unde 
se produce o busculadă. Trei ci
cliști scapă în frunte. Printre ei și 
M. Niculescu, care ocupă primul 
loc în clasamentul general al 
cursei. Media orară în etapa a Il-a 
34,800 km.

Pe ultimii kilometri
1950. Traseul a fost prelungit 

pînă la Orașul Stalin. Și aici tot 
M. Niculescu sosește primul, (din 
cei 64 concurenți plecați din Bucu
rești), și întrece la sprintul final 
pe C. Șandru, Gh. Dumitrescu- 
Brutaru și alți 9 alergători. (Media: 
32,202 km/h). La înapoiere, o 
cursă monotonă exasperant de 
monotonă (de unde și media orara 
a etapei: 31,740 km.) și un pluton 
masiv ajunge la Otopeni, unde 
încep hărțuieli îndrăcite, dar fără 
efectul scontat. La 4 km. de sosire, 
Gh. Negoescu (sosit la Or. Stalin 
la cîteva secunde de cîștigătorul 
etapei), printr-un atac bine orien
tat, fuge din pluton și termină de
tașat etapa. Astfel, el obține victo
ria în cursă.

In 1952, pentru a treia oară 
M. Niculescu

Din nou M. Niculescu sosește 
primul la capătul primei etape, în- 
trecînd pe N. Maxim, C. Șandru, 
N. Chicomban, V. Georgescu (una 
din „speranțele” noastre de atunci) 
etc. Media orară : 33,560 km. Un 
grup numeros (ca urmare a unei 
etape calme), se prezintă la sprin
tul final la București, unde iese 
victorios Ion Ioniță, urmat de M. 
Niculescu, Norhadian, Maxim etc. 
Media : 35,480 km/h. Victoria în 
cursă î. evine lui M. Niculescu, 
urmat (cu același timp) de Maxim 
Norhadian, V. Georgescu, C. Șan
dru și alții.

media orară de 33,640 km. 
etapa a doua, deși s-a gonit 
ținut (media : 37,800 km,01.)
pluton de peste 30 de alergători a- 
junge la București. Aici, sprintul 
final este cîștigat de Tr. Chicom
ban. Clasamentul din prima etapă 
nu se modifică și astfel I. Constan
tinescu, obține victoria în cursă, 
urmat de Tr. Chicomban, V. Geor
gescu, C. Datcu, C. Șandru etc.

lui M. Niculescu, care întrece pe 
C. Șandru, I. Hora (revelația 
cursei), L Constantinescu, C. Du
mitrescu etc... Au concurat 107 ci
cliști. Cursa e cîștigată de C. Șan
dru urmat de Hora, Constantines
cu, V. Georgescu etc.

1954. In sfîrșit, C. Șandru pe 
primul loc

...și în ediția a doua
Primăvara aspră a anului 1949. 

Vreme rece, foarte rece. Vînt pu
ternic, ploaie și, apoi, pe Valea 
Prahovei, lapoviță și viscol. Tot 
M. Niculescu cîștigă sprintul în 
Predealul înveștmîntat ca în plină 
fantă (Media : 27,528 km/h). Cei-

Un tînăr se afirmă în 1951
70 de sportivi pornesc din 

București și M. Niculescu sfîrșește 
pentru a patra oară victorios în 
prima etapă. El întrece la dema
rajul final un grup de 10 alergă
tori. Media: 32,660 km./h. In e-

I Constantinescu cîștigă ediția 
a Vl-a

In sfîrșit, iată că altcineva cîș
tigă prima etapă din anul 1953. I. 
Constantinescu (M. Niculescu nu a 
participat, fiind suspendat). Cîști- 
gătorul etapei a depășit la sprint 
pe V. Georgescu, Tr. Chicomban, 
Datcu, Ef. Niță și alți 5 alergători. 
Etapa s-a desfășurat pe vreme rece, 
mohorîtă, cu vînt puternic și, pe a- 
locuri, ploaie. Totuși s-a realizat

Fondist cu excelente calități, C. 
Șandru a fost deseori pretendent 
justificat la victoria finală, fără 
însă a izbuti să concretizeze a- 
ceastă perspectivă sau... aspirație. 
Iată, însă, că în 1954 el își traduce 
în fapt ambiția de a-și înscrie în 
carnetul de performanțe această 
probă. In prima etapă, la Or. Sta
lin, el se clasează pe locul 3, la 
o lungime de bicicletă în urma lui 
I. Constantinescu (cîștigătorul eta
pei) și I. Hora, clasat pe locul 2. 
De notat că în această etapă, des
fășurată într-o minunată zi de pri
măvară, s-a realizat cea mai mare 
medie orară pe ruta București-Or. 
Stalin : 35,540 km., cifră care stă în 
picioare și la ora actuală. De la Or. 
Stalin la București o simplă pro
menadă, monotonă firește, de unde 
și modesta medie orară de numai 
34,890 km. Sprintul final îi revine

Traseu mărit și competiție 
internațională

O cursă ciclistă se poate cîștiga 
și la vale. Aceasta a dovedit cu 
prisosință Beno Funda (R.D.G.) în 
anul 1955 cînd proba a devenit in
ternațională prin participarea ci
cliștilor din R.D. Germană. Tot
odată, traseul a fost mărit cu o 
etapă. Primul loc în clasamentul 
general îi revine lui Funda ur
mat de C. Dumitrescu, Schur, 
G. Moiceanu, Stolper (R.D.G.) etc.

Victoria unui anonim
Anul trecut, (în lipsa lotului 

R.P.R., plecat în R.D. Germană, 
spre a participa la concursurile pre
mergătoare Cursei Păcii) o serie de 
cicliști tineri s-au afirmat cate
goric. Victoria finală a revenit tot 
unui tînăr, dinamovistul Gh. Cal- 
cișcă, un ciclist aproape anonim 
pînă atunci.

Cîteva cifre
Cele 9 ediții de pînă acum au 

numărat 20 etape. Cel mai mare 
număr de victorii l-a obținut M. 
Niculescu, cîștigînd 7 etape. Ur-

mează I. Constantinescu cu 2 vic
torii, Tr. Chicomban, C. Șandru, 
Ioniță, Funda (R.D.G.), Schur 
(R.D.G.), N. Vasilcscu și alții cu 
cîte o victorie.

In 9 ani au fost parcurși în to
tal 3.174 km., acoperiți în 93h03’- 
59” ; media orară generală pentru 
toate edițiile fiind : 34,080 km.

In ceea ce privește cîștigătorii 
celor 4 etape și mediile orare din 
acest an, cuvîntul îl au, bineînțe
les, cei aproape 100 de cicliști care 
se vor alinia în ziua de 11 aprilie, 
în Piața Scînteii.

A
Prin anagrama

re, obțineți nu
mele și pronumele 
unui cunoscut poet 
romîn contemporan 
precum și volumul 
pentru c?re a pri
mit Premiul de 
Stat pe 1955.

eomA X/v

i

Anagramînd con
ținutul cojertei 
veți afla numele și 
pronumele unui 
compozitor roniîn 
și lucrarea pentru 
care a primit Pre
miul de Stat pe 
1955.

Prin anagrama
re, veți obține nu
mele și ptonumele 
unui seri tor ro
mîn contemporan 
și romanul pentru 
care a pripriît Fre- 
miul de Stat.S. SPIREA

Plutonul s-a întins pe șosea.
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