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Descoperirea EROILOR
Am descoperit 

doi eroi!
Ii anunț cu emo

ție ți bucurie, în 
cîteva rînduri de 
reportaj pe care le 
scriu cu mina 
murindă.

Intr-adevăr, 
stă eroi care 
buie descoperit!. E 
greu numai să-i gă
sești, sâ-i convingi 
de aceasta pentru 
că au intr-inșii să
dită adine, ereditar, 
o modestie încăpă
țînată, o sfială și o 
teamă de cuvintele 
mari. De obicei sînt 
tăcuți (chiar cînd 
sînt guralivi, nu se 
laudă), monotoni și 
cumsecade. Vorbesc 
monosilabic și te 
cercetează continuu 

niște priviri pline de uimire și 
Jceptibilitate. 11 întrebi cum a 
•t. „Apoi cum să fie, am lucrat 

Și pe urmă tace. Parcă asta 
fi tot. Stai în fața lui și te faci 
mîzgălești ceva în carnet. El 

;epe să tușească. Tușești și tu. 
i... cum a mai fost“? Se gîn- 
ște. „Apoi cum să fie"... Mai 
ine două vorbe și pe urmă zîm- 
jte blind, dezarmant, cerindu-și 
rcă scuze. „Ce să-i faci, iacă-așa 
t eu”. O asemenea poveste mi 
intîmplat la Turda, la „Electro- 

amica .
,Electroceramica" a fost pînă 
im vreo 8 — 9 ani o făbricuță 
destă și cam arhaică unde se 
eau farfurii, bibelouri gro
fi pentru bîlciuri și alte mă- 
ițișuri, după cum m-a in- 
mat Pop Eugen, un muncitor 
id și taciturn (introducerea de 
i sus la el se referă), cu o mus- 
i sburlită sistem „muscă".
- A cui era făbricuță înainte ?
— A unuia... dracu’ să-l ia ! 
31ar. Un inginer tînăr mi-a fa
in să pe scurt biografia „Electro-

amicii". E singura fabrică de 
latori din țară și s-a născut în 
sie noastre, în anii aceștia în 
e s-a pornit ofensiva pe toate 
riturile împotriva întunericului, 
’duhul țării s-a împînzit de la 
d la sud și invers cu rețeaua 
mîitoare a liniilor electrice de 
Ită tensiune. In fiecare zi se 
c din cheltuirea cărbunelui și 
ipelor mii de kilowați în nenu- 
rate micro, termo și hidrocen- 
e și aceștia — să vezi minu- 
y— nu se pot împrăștia cum se 
ine pînă în becul la care îmi 
u reportajul fără bucățelele 
lea de porțelan, măiastru ticlu- 

care pleacă de aici, de la 
ectroceramica". Bicazul și Ovi
li nu și-ar avea rostul fără 

ățile lor de porțelan care stau 
oțate pe liniile de înaltă ten
ie ca niște cîrduri de pă- 

albe.
<a începutul acestui an, „Elec* 
jutere" din Craiova a cerut 
e izolatori pentru curent de

tre-

exi- 
tre-

110.000 volți. Noi, ceștilalți, pro
fani în ceea ce privește minunea 
prometeică a lui Franklin, nu ne 
putem da seama pe deplin ce în
seamnă un asemenea izolator. Vă 
asigur însă că e uriaș nu numai ca 
proporții (227 kg. greutate și 2 m. 
înălțime) ci și ca concepție tehni
ca ; cum să zic, e uriaș în ciudă
țenia și susceptibilitatea Iui. Un 
asemenea colos de porțelan se 
face pentru prima oară în țara 
noastră. Cei doi meșteri care l-au 
făcut cu trudă și emoție, Eugen 
Pop și Vasile Belfenery, au săvîr- 
șit instinctiv — da, acesta este cu- 
vîntul — un mare act patriotic 
deși pînă acum nu le-a spus-o ni
meni. Raționamentul simplu, dar 
de o expresivitate cam brutală, pe 
care ei l-au avut înainte de a se 
apuca de lucru capătă o semnifi
cație simbolică.

— Mă, voi știți ce-nseamnă un 
izolator de-âsta ? le-au zis unii.

— Ce-nseamnă ?
— Asta se face numai în străi

nătăți.
— Zău ? Și ce dacă ? Uite, o să 

facem și noi.
In clipele acelea ambiția scă

pară în ei ca un amnar. Nu era 
numai ambiția lor. Dacă izolato
rul s-ar fi spart într-o mie de bu
cățele și crăpături, n-ar fi fost nu
mai rușinea lor. Belfenery și Pop 
răspundeau atunci la un examen 
pentru care trebuia sa primească 
notă întreaga țară. „Vasăzică se 
face numai în străinătăți, da ? Ei 
bine, o să facem și noi !“

Și timp de două săptămîni, cîte 
opt ore pe zi (în total sînt 96 de 
ore) — deci 96 de ore Belfenery 
și Pop au stat aplecați peste pasta 
aceea albă a alchimiștilor Boe- 
miei și a celor din insula Murano, 
au scrîșnit de emoție și încor
dare, într-un teribil act de înaltă 
creație a minții, lăsînd să pice în 
formele care se învîrteau amețitor 
sudoarea lor fierbinte, zămislind 
pînă Ia urmă șase bucăți de por
țelan pe care, lipindu-Ie apoi cap 
la cap cu finețe de bijutier, 
au înălțat izolatorul colos.

Apoi și-au îndreptat șalele și-au 
privit din toate părțile bijuteria 
aceea albă și uriașă, înaltă de 2 
m. și grea de 227 kg. N-a fost ni
meni atunci lîngă ei să-i felicite, 
să-i îmbrățișeze. Poate că nici 
n-au simțit nevoia, poate că ar fi 
fost stînjeniți, s-ar fi rușinat. In 
sufletul lor fierbea însă o bucu
rie simplă, negrăită. Și aceasta a 
fost deajuns.

In prezent, marele izolator se 
usucă. Peste puțin timp va intra 
în cuptor, pentru ardere. E și a- 
cesta un hop. Dar a trecut ce-a

fost greu. Cei care l-au fău
rit mai au încă inima strînsă de 
un fior de neliniște. Mă simt sin
cer alături de emoția lor, aștept 
cu înfrigurare clipa cînd, scos din 
îmbrățișarea celor 1350 de grade, 
izolatorul — gigant va fi neted 
și lucios, fără nici o crăpătură. 
Atunci aș vrea să scriu iarăși, mă
car o știre simplă și laconică pen
tru a anunța că Belfenery și Pop 
au izbutit, au învins, să-i felicit 
și să mă bucur odată cu dînșii.

Aceștia erau eroii pe care i-am 
descoperit.
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Dragostea 
tractoriștilor
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Bat tomnatic ploi de primăvară 1 
calme, [ 

Triste, precum plînsul de erele. [ 
Vineți, suflă friguroși în palme ( 
Undeva în cîmp flăcăii cu j 

bonete, f 
Șterg cu iarbă și cu degetele | 

groase [ 
Luciul metalului înnoroiat

și ud. - 
Bate ploaia primăverii frigu- J 

roase i 
Și ei fluieră tot fericiți și rîd. î 
Lor le îngheață mîinile șî-i [ 

cîntă i 
Țarinei iubiri pentru femee.w ( 
Ce iubire crîncenă și sfîntă J 
îi aprinde în ploaie pînă ce | 

seînteie ? (
Nu-i iubirea—ceea care pe pă- [ 

rinți j 
I-a minat cu barda la pîrjolul [ 

mare, ( 
Ori a rupt cu-n ultim salt în < 

dinți ( 
Hatu-ncrîncenat în ierbi amare? f 
Neuitată pururea rămîne 
Dragostea străveche a țărînii 
Care trece azi din ei în grine 
Cîtă au lăsat-o-aici bătrînii.
Neuitată fie dragostea cealaltă 
A țărînii noi și revărsate;
Cea în care smulse haturile 

saltă .
Mai departe, dincolo de sate. ( 
Neuitate pururea și sfinte 
Fie dragostele-acestea împreună ( 
Ce le urcă-n sîngele fierbinte ( 
Pentru marea nouă de țarină. (
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Avionul cehoslovac „Brigadier L 60“
In cadrul expoziției industriale 

a R. Cehoslovace, deschisă de cu- 
rind la București, a fost prezentat 
un nou tip de avion : „Brigadier 
L60” care poate fi utilizat In mai 
multe domenii: agricultură, sa
nitar și chiar pentru transportul

de urgentă al persoanelor (3 per
soane).

Noul avion „L 60" poate decola 
și ateriza pe un teren foarte mic 
(30—150 m), iar vitezele sale 
de zbor sint cuprinse fr.tre 60 și 
185 km. pe oră.

A O RĂSCRUCE
■gării C.F.R.- 
fe gările de 
Rim de țigară, 
le, și chiar se 
letișor, trecînd

ala de așteptării 
roșani — ca ti 
sl — e tixită de^ 
sforăie, se vorbe 
:întă. Cîntă înc 
ișul copăit pe strune de vioară, 
ostaș. II ascultă cr bătrînă ghe- 
tă pe lădița de lemn a milita- 
i. 11 ascultă fiindcă-i place, 
Ică a poftit-o pe lădiță, sau 
ică și ea are vreun nepot la 
ată ? Cine știe. Lîngă ea își 
capul în palme un tînăr. El 

iltă nedumerit, încercînd să 
o legătură între meșteșugul 

elor și cel al viorii.
e la militar și pînă la peretele 
5 cinci bănci sînt ocupate de 
eni care, în poziții cît mai 
orești", dorm. E trecut de 
ral nopții și pînă la primele 
ari spre Simeria, Filiași și Lu- 

mai sînt cîteva ore bune.
! apropiere de ușă, tolăniți pe 
re mici și desagi, patru băr- 

tulbură liniștea celorlalți. 
b ei — un tînăr de vreo 19

■ Și zicd că ești a lu’...
■ ...Roșu. Mă chiamă Nicolae.
■ Din Ciopea, măi țîcă ?
• Da, din ea.
■ Ți-ai ales drum bun, băiete 1 
loi tot cu negustoria ne ocu-
— și posesorul vocii se bătu 

nîna peste chimir.
■ Păi văzui eu și d-asta mă 
ii lingă voi. Mă duc la Filiași. 
un cumnat. îmi dă niște vin 
vînd la Craiova. Cîștigul pe 
două. In două săptămîni îmi 
păr haine noi.

Mă țîcă, mai bine fă ți întîi 
tal. Ca să lucrezi singur...
Da’ și haine îi trebuie, nu 
că astea de pe el sînt cam 

e ? Ce chip de negustor e

Ei, oi vedea eu — hotărî 
dae.
ori să mai spună ceva, dar 
a i se curmă. în fața sa ră- 
e un băiat blond, îmbrăcat 
o salopetă nouă, albastră.
Dă-te măi frate la o parte 1 

i întins picioarele pînă la ușă.
■ Ce, mă ? — ripostă tînărul 
ni. O să-mi trag picioarele. Da'
frumos nu știi să vorbești ?... 

e ești tu : milițian, pompier, 
or, de umbli în uniformă ? Ce, 
vreo autoritate ? Aa ? I

— Brigadier, măi frate. Dar tu 
ce ești, de mă chestionezi atît ?

Nicolae se uită la hainele sale 
ponosite. Ce să-i răspundă ? II 
scăpă din încurcătură una din cele 
patru cunoștințe.

— Băiatul e negustor.
— Negustor ? Ha, negustor, 

ha ?! și pe brigadier îl apucă 
rfsul.

— Ce te rîzi mă ? — întrebă 
înciudat Nicolae.

— Nu se spune „ce te rîzi“ — 
asta-i una, și a doua — rîd fiind- 
că-i de rîs. Auzi: negustor...

— Da cine ești tu mă de mă-n- 
veți pa mine cum să vorbesc și 
ce să fac ? Aa, cine ești ?

— Păi nu ți-am spus ? Un bri
gadier. Și n-o lua cu supărarea. 
Am vrut doar să trec și tu să-mi 
faci loc.

— Ba n-ai să treci deloc... prea 
faci pă nebunul. Nu-i nici o 
brînză de capul tău I

Brigadierul se roși la față.
— Dă-te mă frate mai încolo, 

că săr peste tine.
Posesorul chimirului interveni:
— Hai măi băiete, treci, și stai 

colea lîngă noi că tot n-ai loc în 
altă parte. Ia spune, al cui ești și 
de unde vii ?

Brigadierul făcu un pas peste 
picioarele lui Nicolae, puse pache
tul ce-1 ținea în mînă pe un colț 
liber de ladă și se așeză de-asupra 
lui. După toate acestea apucă cu 
amîndouă mîinile dungile panta
lonilor și le săltă puțin în sus.

— Păi sînt de lîngă Simeria, din 
Băcia. îmi zice Trifan.

Bărbatul cu chimir îl întrebă 
mai departe, obișnuit se vede cu 
de astea.

— Și unde te duci, ce faci ? Ce 
fel de brigadier ești tu : silvic, 
sau din ăia de muncesc voluntar ?

Brigadierul începu să vorbească, 
uitîndu-se spre Nicolae. Acesta se 
întinse mai bine și-și împinse că
ciula peste ochi, semn că nu-1 in
teresează nimic și că vrea să 
doarmă.

— Muncesc la Uricani, pe șan
tierul național dar nu voluntar, ci 
cu bani. Toți brigadierii sînt sa- 
lariați. *
primim 
bonetă, 
Eu am

stagiul. Am fost acasă și acum mă 
întorc la șantier. Dacă vrei, te și 
califici.

— Adică cum ?
— Adică înveți o meserie. Zidar 

să zicem, sau dulgher.
— Și tu, ce, vrei să te faci 

zidar ?
— De ce nu ? Să nu învăț nici 

o meserie ? Să ajung pe drumuri 
și să fac lucruri necinstite ? Uite 
ce scrie aici în „Steagul Roșu“...

— ...uite: „doi huligani, Olaru 
Marin și Mureșanu Augustin din 
Uricani, au fost condamnați la 
cîte cinci luni de zile închisoare 
corecțională". Așa o pățesc unii...

— Bine, bine, lasă asta, măi... 
cum zici că te chiamă... Trifane. 
Mai bine spune cît vă plătește. 
Nu-i așa că vă mînjesc ochii cu 
două-trei sute ?

— Două-trei sute ? I Vino dum
neata pe șantier să-i vezi pe cei 
care și-au cumpărat biciclete, cei 
care poartă ceasuri, să vezi ce îm- 
brăcați sînt brigadierii duminica... 
Șantierul nostru e fruntaș. Avem 
patru drapele.

— ... ?
— Da, patru ! Primul l-a adus 

Ilinca Radu de la București. El a 
lucrat acolo, la „Casa Scînteii". Ce 
băiat e Ilinca ! S-a căsătorit cu 
Nedelcu, responsabilă la o brigadă 
de fete. Vezi, unii din noi, care 
vor, se stabilesc la Uricani. Cînd 
vom construi tot orășelul va fi loc 
și pentru noi.

— Și nu te mai întorci în 
Băcia ?

— Să vă spun drept, eu n-am 
hotărît dacă mă calific sau nu. 
Dar în orice caz îmi place viața 
pe șantier. E muncă și veselie, 
frate I

Nicolae se mișcă puțin, vru 
să-și ridice căciula de pe ochi, dar
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Primăvara nu așteaptă! Mecanizatorii de la S.M.T. Traian— 
Sat știu aceasta și grăbesc lucrările agricole. Tn regiunea Ga
lați acest S.M.T. se situează printre cele fruntașe. Bine cunos
cute in rindurile mecanizatorilor de la această stațiune sint nu. 
mele tractoriștilor din brigada nr. 14. condusă de Aurel Plrlog 
Lucrlnd în două schimburi și folosind agregate, membrii acestei 
brigăzi și-au îndeplinit planul lucrărilor agricole de primăvară 
tn proporție de 2.50 la sută.

Tlnărul din fotografie este tractoristul Ion Lupu, fruntașul 
brigăzii.

Profesorul L. Stoicescu
Decanul Facultății de mecanică

Despre apropiata 
sesiune de examene

1
Cetatea Politehnicii bucurește- 

ne. cu nenumăratele ei corpuri 
de clădiri și laboratoare, amfi
teatre și ateliere de lucru, biblio
teci și săli de seminarii e în 
fierbere Se apropie sesiunea de 
examene... Cei care au trecut 
prin amfiteatrele universitare nu 
pot uita nicicînd tumultul lunii 
mai, cu gindurile și emoțiile a- 
propierii sesiunii, cu nopțile 
„albe" și neterminatele discuții 
ce continuă ore in șir in dormi
toarele căminelor.

Cetatea Politehnicii bucurește- 
ne, una din marile 
nerilor țării —- e 
aceeași atmos
feră febrilă, tre
pidantă, ce 
racterizează 
plin zilele 
mergătoare 
rilor bătălii 
examenelor.

Dorind a 
noștri cîteva din măsurile luate 
de decanatele facultăților institu
tului Politehnic pe linia pregăti
rii sesiunii de examene, ne-am 
adresat prof. ing. Lazăr Stoices- 
scu, decan al Facultății de meca
nică.

— Tovarășe profesor, am vrea 
să ne spuneți cîteva din acțiunile 
întreprinse de decanatul Facultă
ții de mecanică pentru pregătirea 
unei rodnice sesiuni de examene.

— Aș vrea de astădată să 
menționați numai cîteva din 
țiunile noastre iar despre 
ciența lor să discutăm după 
siune.

— Și care sînt aceste acțiuni? 
Propriu zis de cînd ați început 
pregătirea sesiunii ?

— Imediat după sesiunea de 
iarnă. N-am putut porni înainte 
pînă cînd nu am analizat 
meinic deficiențele sesiunii 
cute. „Focul" i 
cute reprezenta 
bun criteriu de 
muncii noastre, 
nafizei a reeșit 
luate o serie de 
învingerea dificultăților pe care 
le tntîlnesc studenții tn însușirea 
unor cursuri grele ca acelea de 
electrotehnică, utilaj metalurgic, 
organe de mașini, matematici.

au fost măsurile 
acestor constatări? 
și-au exprimat de- 
mări orele de con- 
15 martie am luat

școli a ingi- 
dominată de

cititorilor

s-au
nu
un

din 
an 
ia

ca- 
sub

exista
împărtăși

ac- 
cfi-
se-

te- 
tre- 
tre- 
mai 

a 
a-

examenelor 
î doar cel 

apreciere 
In urma 

că trebuie 
măsuri pentru

IMPORT

Cînd terminăm stagiul 
cite un costum din ăsta; 
bocanci, insignă și carnet, 
toate, căci am terminat

A N T
(ara, precum și tempera-Ploile căzute tn ultimul timp tn toată ...

■a destul de ridicată favorizează atacul de mană la vița de vie. 
Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi provocate de acest dău- 
tor se recomandă viticultorilor să ia toate măsurile și să în- 
ipă fără tntlrziere stropitul tn vii cu zeamă bordeleză, folosind 
uții In concentrații de 750 gr. piatră vtnătă și 375 gr. var pe
ns la 100 l. apă.
Acolo unde sint stațiuni de avertizare, stropirile se vor executa 
indicațiile acestora.
tn acest an sint asigurate cantități de piatră vtnătă și var 
ntru executarea, la indicațiile inginerilor și tehnicienilor viti.- 
Itorl, a 5—6 stropiri în vii.

mecanică, rezistența materialelor 
și altele...

— Și care 
luate în urma

— Studenții 
zideratul de a 
sultații. Pe la
contact cu șefii catedrelor și a 
fost stabilit un strict program de 
consultații.

— Și cum funcționează acesl 
program de consultații ?

— Catedrele lucrează din plin 
La geometrie descriptivă, de
exemplu, s-au programat două
ședințe săptămînale de 3—4 ore. 
Țin să vă spun că studenții anu

lui I, care au 
rămas corijenți 
în sesiunea 
iarnă,
gajat să 
niciunul 
lificativ 

„bine". La unele catedre 
un. program permanent de con
sultații. In general, aș vrea 
să remarc faptul că în pregătirea 
acestei • sesiuni există un mare 
coeficient de inițiativă studen 
țească. Studenții tuturor grupelor 
și-au făcut singuri un program 
de consultații, cu ore indicate de 
ei. Cu ajutorul -organizației 
U.T.M. șl a Asociațiilor studen 
țești am reușit să asigurăm ast
fel o largă participare a studen
ților la consultații. Insist atît de 
mult asupra consultațiilor pentru 
că de ele depinde tntr-o măsură 
însușirea temeinică a unor disci
pline. prezentarea cu succes la 
examen.

— Studenții au suficient mate
rial didactic ?

— Posedăm un larg material 
bibliografic. In urmă cu 40 de 
ani, cînd eram student, pregă
team cu foarte multă greutate un 
examen pentru că cu greu pu
team procura un curs. Tipografia 
ministerului a tipărit în anii din 
urmă o serie de cursuri, tn spe
cial teoretice și de cultură tehni 
că generală, pe baza cărora se 
pot pregăti în cele mai bune con-

I. SAVA
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Proletari din toa»9 tarile, uniți-vă!

Prinos culturii de umanitate

Duminică 19 mai 1957
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Gustul pentru frumos este, 
poate, unul din principalele a- 
tribute ale umanității evoluate 
Pe făgașul progresului cultu
ral și cultivarea acestui gust 
se integrează organic in im
perativele educației etice și ce
tățenești ale omului de azi. 
Nu este o simplă reflecție de 
circumstanță, ci ecoul crește
rii intense , mișcării cultura
le pe care o înregistrează ta* 
ra noastră tn aceste generoase 
zile de sfirșit de mai. Gene
roase in evocarea valorilor ar
tistice create de-a lungul 
veacurilor de poporul rus. pe 
care o prilejuiește Decada 
Culturii din R.S.F SR, gene
roase pentru schimbul cultural 
fecund in perspective, valabil 
prin permanentele lui ntațore.

Din patrimoniul valorilor 
spirituale ale omenirii, arta 
cuvîntului are, poate, afera 
cea mai largă de circulație, 
cele mai eficiente posibilități 
de tnrîurire asupra conștiințe
lor omenești Și nu este oare 
literatura rusă din trecut ca 
și din epoca sovietică o înaltă 
școală de umanitate — expre
sia frumuseții sufletului ome
nesc — o pasionată pledoarie 
in apărarea demnității omului 
împotriva a tot ce este pu
tred, ostil, dezagregant ?

Crezul artistic al lui Maxim 
Gorki, profesiunea de credin
ță a primului scriitor proletar, 
ce se desprinde din fiecare 
rind, din fiecare filă a operei 
sale, și-a găsit o magistrală 
sinteză în următoarea CUge-

Revedere
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tare: „PENTRU MINE 
EXISTA IDEE IN AFARA 0- 
MULUI, PENTRU MINE O- 
MUL ESTE UNICUL CREA
TOR AL TUTUROR LUCRU- 
RILOR Șl AL TUTUROR I- 
DEILOR, EL ESTE FĂCĂTO
RUL DE MINUNI ȘI 
VIITORUL STAPIN AL FOR
ȚELOR NATURII. MA ÎN
CHIN IN FAȚA OMULUI 
PENTRU CA IN AFARA 
CREAȚIILOR MINȚII SALE. 
ALE IMAGINAȚIEI ALE 
PLĂSMUIRII SALE - NU 
SIMT Șl NU VAD NIMIC IN 
LUMEA NOASTRA..".

Decada pe care o sărbăto
rim are darul să întărească 
rindurile celor care apără o 
asemenea cultură pusă în sluj
ba fericirii omului, o asemerfca 
literatură care exprimă adevă
rul vieții și aspirațiile cele 
mai intime ale maselor, legate 
de viitorul luminos al între
gului glob.

Și dacă din contactul acesta 
direct cu experiența literară a 
poporului sovietic. ttnăra 
noastră literatură care merge 
cu pași fermi pe făgașul rea
lismului socialist, are numai de 
cîștigat, pe de altă parte pro
blema tradițiilor moștenirii 
clasice, minimalizată de unii 
literați. își va găsi cu acest 
prilej o temeinică și pilduitoa
re valorificare.

Aceste tradiții fertilizate

cu artiștii
Cînd l-am văzut intrînd în holul 

hotelului „Union" pe Jurii Lvovici 
Jurovski am mulțumit... ploii. Pen
tru prima oară în acest sezon pri- 
măvăratic nu aveam nimic de re
proșat capricioasei naturi. Doar, 
fără îndoială ea l-a readus la hotel, 
mai repede decît speram, pe direc
torul corului popular rus din 
Omsk.

Prezentările de rigoare, cîteva 
clipe de așteptare lîngă lift, o că
lătorie pînă la etajul 5 și... inter
viul a început. Simplu, fără ama
bilități protocolare. O discuție vie, 
interesantă, ocrotită de ploaia care 
anihila însemnătatea factorului 
timp (dar care nu scutea de emoții 
pe colega de la un ziar de prînz 
temătoare să nu piardă închiderea 
ediției).

începutul discuției n-a ocolit o 
temă clasică : amintirile. Aflăm că 
ansamblul a fost înființat la sfîr- 
șitul anului 1949 prin înmănun- 
chierea celor mai bune forțe arti
stice de amatori din regiunea Omsk 
și din toată Siberia. Vreți să cu
noașteți profesiunea cîtorva dintre 
artiștii pe care-i vom admira pe 
scenele rominești ? Iată: Victor 
Jukov a fost tractorist, Victor Bo- 
cikov — combiner, Leonid Șa- 
roha — muncitor metalurgist, Ta
mara Galțova — textilistă... Lista 
o putem continua pînă la epuiza
rea numelor membrilor ansamblu
lui. Principala caracteristică a an
samblului : tinerețea. Argumentul 
numărul 1 — vîrsta. Cei mai ti
neri dintre artiștii din Omsk po
sedă numai 17 ani iar „bătrînii" 
abia 28 de ani. Argumentul numă
rul 2 — pasiunea în creație. Cei 
admiși în ansamblu ca urmare a 
concursurilor de selecție desfășoară 
o permanentă muncă de perfecțio
nare. A reduce aceasta la o singură 
frază înseamnă însă prea puțin. 
Nu este vorba numai de studiul 
muzical și coregrafic, ci și de o 
intensă activitate de creație. An
samblul din Omsk are un profil 
propriu. Repertoriul lui exprimă 
tradiția regiunii și este realizat 
prin eforturile membrilor ansam
blului.

— Cum ? — întreb mirat.
— Organizăm adevărate expe

diții pentru culegerea celor mai 
valoroase creații folclorice, mă lă
murește Jurii Lvovici. Străbatem 
întreaga Siberie și căutările noa
stre sînt rodnice. In ultima vreme

țSEESS
am cules peste 200 de cîntece 
programul unui nou spectacol

și 
al 

nostru este în întregime compus 
din asemenea cîntece. De altfel, 
preocuparea noastră pentru desco
perirea folclorului a devenit atît 
de cunoscută în regiune încît de 
multe ori colhoznici și învățători 
vin special la Omsk pentru a ne 
informa asupra unui cîntec sau 
dans. Cîntecele adunate sînt pre
lucrate în cadrul ansamblului.

La capitolul acesta facem un 
popas mai lung. Tovarășul Jurov-

creator azi de literatura rea
lismului socialist s-au format 
in procesul de dezvoltare a li
teraturii clasice -ruse de-a lun
gul veacului al XVIlI-lea și 
al XlX-lea.

Militînd pentru idealurile 
de libertate și progres ale so 
cietății omenești, marii scrii 
tori ruși cultivau In om sim
țul dreptății, o înaltă umani
tate Și dragoste de frumos O 
filiațiune poate fi urmărită 
încă de la făuritorii literaturii 
ruse moderne: Lomonosov ți 
Antioh Cantemir. Apoi Radi- << 
șcev cu pana lui necruțătoare << 
care Înfiera exploatarea și a- >> 
suprirea, Pușkin — „expresia « 
cea mal deplină a forțelor spi- M 
rituale ale Rusiei" (cum l a 22 
caracterizat Maxim Gorki), << 
răzvrătitul Lermontov, biciu'- >> 
torul Gogol, generosul oatriot 22 
și democrat Turgheniev, poe- M 
tul răzbunării Nekrasov, sar- >> 
casticul Saltîkov-Șcedrin, ne- 22 
înfricatul luptător Cerntșev- 
ski, frămtntatul căutător al 
sensului vieții Lev Tolstoi, 2/ 
melancolicul și îndureratul <$ 
Anton Cehov, sumbrul Dos- » 
toievski cel sftșiat de un corn 22 
plex de contradicții fără ieșire \\ 
și atiția alții care formează » 
strălucita școală a înaltei ți- << 
nute în artă. Figurile puterni >> 
ce pe care le-au creat: Ev- « 
gheni Oneghin și Tatiana, Ba- M 
zarov, Rahmetov, Andrei Bol 2/ 
konski, Pierre- Bezuhov, Ana « 
Karenina, au tn posteritate »

(Continuare in pag 2-a) ^(

din Omsk
tn întreaga Uniune Sovietică și 
chiar și in străinătate. Corul 
popular rus din Omsk este o veche 
cunoștință a bucureștenilor (l-am 
aplaudat pe scenele Festivalului și 
Jurii Lvovici ne asigură că nici 
artiștii ansamblului n-au uitat căl
dura aplauzelor noastre).

Interlocutorul îmi relatează că 
acum invitația de a vizita Romtnia 
i a găsit pe artiștii din Omsk la 
Habarovsk. Habarovsk—București 
înseamnă 10.000 km. Prietenia nu 
cunoaște însă distanțe. In dram 
spre București, membrii ansamblu
lui au creat un cîntec închinat 
Capitalei noastre de care ti leagă 
amintiri plăcute. Cîntecul a fost 
intitulat: „Pe noi ne-a împrietenit 
Bucureștiul". Aflăm că acest cîn
tec transmite salutul Siberiei pen-

Simbătă după amiază a sosit în Capitală Corul popular rus din 
Omsk. In fotografie : aspect de la sosire.

ski ne vorbește despre compozitorii 
pe care-i numără în rindurile sale 
ansamblul din Omsk. Elena Vladi
mirovna Kalughina, Victor Ivanov, 
Victor Poliakov și alții se inspiră 
din frumusețea cîntecului popular 
și realizează creații izbutite. Agra- 
fiena Alenicieva a fost colhoznică. 
Cîntecele ei sînt acum cunoscute 
nu numai în Siberia dar și în 
multe părți ale Uniunii Sovietice. 
Notați: este vorba de oameni Care 
în urmă cu cîțiva ani nu erau decît 
artiști amatori. In anii care au 
trecut ei au dus faima ansamblu
lui lor dincolo de hotarele regiunii,

tru București și are unele afinități 
melodice cu popularul cîntec al 
lui Mauriciu Vescan „In Bucu
reștiul iubit".

Și acum cîteva amănunte despre 
turneul artiștilor din Omsk. Se 
proiectează ca în afara spectacole
lor de la București să fie prezen
tate spectacole la Ploești și Pitești, 
precum și în unele localități arde
lenești.

...Ploaia se încăpățîna a fi pre
zentă pe străzile Bucureștiului. îmi 
revenise cotidiana antipatie față de 
capricioasa natură.

E. OBREA
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦



După 10 atiL«
Cu zece ani tn urmă un grup 

de muncitori, tehnicieni și ingi
neri, entuziaști ai artei, puneau 
bazele unui ansamblu. Modești ca 
pretenții, componența lui depu
neau totuși apreciabile stăruințe 
pentru a ieși din anonimat. Con
sacrarea, însă, se clștigă greu. Ea 
este legată inevitabil de timp, 
perseverență și pasiune. Aceste e- 
lemente n-au lipsit entuziaștilor 
inițiatori ai ansamblului C.C.S. 
atunci anonim, astăzi unul dintre 
cele mai bune din țară. Infrun- 
tlnd greutăți inerente oricărui în
ceput, Imbinlnd pasiunea cu stă
ruința, artiștii acestui ansamblu 
făceau progrese evidente care 
însă nu-i mulțumeau îndeajuns. 
Debutul scenic l-au făcut cu pri
lejul prezentării spectacolului 
„Ctntecul muncii" tn anul 1947. 
Era o primă încercare prin care 
se urmărea transpunerea pe scenă 
a realității vieții cu zbuciumul ei, 
cu bucuriile și satisfacțiile ei. N-a 
fost un debut răsunător, însă a 
fost unul din primii pași făcuți 
pe drumul lung și nu ușor al con
sacrării. Și pe acest drum ansam
blul C.C.S. a obținut succese mari 
El a valorificat șl îmbogățit ne
contenit tezaurul nesecat al fol
clorului nostru. 2000 de spectaco- 
le la care au participat peste 2 
milioane de spectatori, turnee tn 
U.R.S.S., R.P. Ungari, RD. Ger
mană, Austria, Franța, Egipt, Si
ria, Liban. Iată un bilanț in spa
tele căruia se întrezărește o mun
că uriașă in care elanul și abne
gația au jucat rolul determinant. 
De aici, din mijlocul acestui în
chegat colectiv, au ieșit valori ar
tistice ce azi ocupă locuri de sea
mă in viața artistică a țării noas
tre. Nicolae Herlea, Dan tordă- 
chescu, Gabriel Popescu, Sergiu 
Comissiona și altele sini nume cu 
care ansamblul C.C S. se poate 
minări. La fel ca și cu cei 200 de 
copii pe care ansamblul ti pregă
tește din punct de vedere muzical 
și coregrafic.

Se împlinesc 10 ani de etnd și-a 
început activitatea ansamblul 
C.C.S. Sint ani de succese care 
fără îndoială, subliniază consacra
rea acestei formații artistice dem
nă purtătoare a tradițiilor folclo
rului romtnesc, atit in patrie cit 
și peste hotare.

mare: care e cățelul ? care e oița ? care e pisica ?

U rÎnaltă umanitate
(Urmare din pag. l-a)

Mare — concurs —
Răspunsurile trimiteți-le urgent întreprinderii „Pionierul" — Botoșani.

Sfirșit de iarnă. Dimineață ce
țoasă. In stația Aviasan Te
cuci, mecanicul face „toaleta zil
nică" avionului sanitar. Pilotul 
Titi Ene răsfoiește ultimele bu
letine meteorologice. De o săptă- 
mină prognoza locală rămîne a 
ceeași: „Ceață, plafon 100 me
tri, vizibilitate sub 150 metri...".

— Bleatemată vreme I De nu 
s-ar ivi vreun caz — murmură 
îngrijorat pilotul, Titi Ene ar

să audă un cîntec vesel, ar 
să fie o zi însorită, ar vrea.. 
nu dorește un om în ziua 
primește veste bună, înde- 
așteptată. De șapte ori s a 

hotârît să-i împărtășească meca
nicului „secretul" și tot de atîtea 
ori s-a abținut. „Să nu șoptești 
nimănui o. vorbă, nimănui" — îl

t

E. P.

Curte aeriene
Bucusețti-Stockholm
In baza acordului încheiat între 

R.P.R. și Suedia, întreprinderea 
TAROM va deservi cursa aeriană 
regulată de pasageri București- 
Stockholm. In vederea deschidem 
acestei linii, avionul romînesc 
YR-ILC a plecat sîmbătă dimineața 
în prima cursă tehnică pe acest 
traseu. Odată cu această cursă 
au făcut deplasarea la Stockholm 
tov. Vladimir Stingaciu, director 
general a] TAROM, Ștefan An
drei, inginerul șef al întreprinde
rii, naviganti, tehnicieni și zia
riști.

Cursa aeriană București-Stock- 
holm se va efectua de două ori 
pe săptămină, ca prelungire a li
niei aflată deja tn exploatare : 
București-Budapesta-Praga-Berlin 
și va face escală la Copenhaga.

ecouri profunde. Iar purtătorii 
idealurilor noi, socialiste ca: 
Pavel Vlasov, Ceapaev, Le
vinson. Liubov Iarovaia. Da* 
vidov, Pavel Korceag-Jn e’oii 
„Tinerei gărzii". Izvdtov. Vih
rov (Pădurea rusească" de L. 
Leonov) — fiecare cu indivi
dualitatea lui distinctă stnt e- 
roii pozitivi ai epocii noastre, 
întruchipare a „Omului" scris 
cu literă mare, așa cum o do
rea Gorki, a omului 
trup și suflet cauzei 
muncitoare, partidului

Ampla generalizare 
realității prerevoluțicnare 
și a perioadei revoluției a dez. 
văluit in cele mai bune opere 
ale literaturii sovietice proce
sele fundamentale ce aveau 
loc In dezvoltarea istorică a 
Rusiei. Scriitorii, artiști ai 
realismului socialist, nu pierd 
nici o, clipă din vedere pers
pectiva istorică a căilor dez
voltării revoluționare. Cu o 
extraordinară forță și profun
zime Alexei Tolstoi, urmărind 
tn trilogia sa „Calvarul" 
drumul complicat al intelec
tualității ruse spre revoluție, 
a izbutit să redea destinele în
tregului popor, ale întregii Ru
sii. Cu aceeași putere de ge. 
neralizare Mihail Șolohov a- 
lege un moment de cotitură a 
istoriei pentru a arăta desti
nul tragic a lui Grigorii Mele- 
hov, după cum la Gorki figu
ra lui Klim Samghin, ca ex
presie a falimentului indivi
dualismului burghez și înfie
rarea filistinismului, este re
zultatul unei uriașe generali
zări. Iată ce mărturisește scrii
torul Demostene Botez cu 
privire la această operă gor- 
kiană: „Lucrind doi ani la cele 
2.200 pagini al« celor palm 
volume din „Viața Ini Klim 
Samghin" am putut să cunosc 
bine adincimea șl umanismul 
gindirii lui Gorki, am putut 
să-mi dau singur seama de cu 
mare preț a fost acest proza-

devotat 
clasei 

ei.
epică a 

ca

tor; am văzut ce înseamnă 
maturitatea artei literare care 
merge cu concizia pină la a- 
forism ; am înțeles cit de as
cuțit era spiritul de observa
ție al lui Gorki și cum se cons
truiește — chiar dacă eu 
n-aș putea — un erou de di
mensiunile lui Klim Samghin 
ca reprezentant al unei În
tregi clase".

Mesajul una tnalte umani
tăți pe care-1 transmite litera
tura sovietică rusă izvorăște 
din conștiința scriitorilor care 
militează de pe pozițiile „c a 
aei in atac" (Maiakovski), 
căreia și-au dăruit întreaga 
forță a talentului lor. Acest 
mesaj răsună puternic tn ope
ra poetului revoluției — Maia
kovski — care tn versuri de 
o muzicalitate aspră, folosind 
cuvintul direct, obișnuit, zil
nic, dar întotdeauna tăios, a 
creat imaginea simplă a Re
voluției :

O luptă 
ca asta

fără seamăn, măreața, 
n-a cunoscut

niciodată
istoria"

Același patos al grandioasei 
construcții comuniste răsună 
în poemele lui A. Tvardovski. 
in poeziile lui A. Surkov, Kon
stantin Simonov, N. Tinonov 
și ale altor poeți sovietici.

Decada culturii din RSFSR, 
ca expresie a schimbului de 
valori culturale între poporul 
nostru și poporul sovietic, 
consemnează o tradiție fruc
tuoasă care In cei 12 atu de 
la eliberare s-au soldat cu 
rezultate strălucite Clasicii 
literaturii noastre ca și opere
le scriitorilor contemporani 
sint traduse in limba -usă si 
au căpătat o largă crculate 
in Umunea So. letcă La ac* 
tradncer-Je din literat ora rzsa 
și sovietica se becuri de dra
gostea unor mase tot mai 
largi de cititori, iar tirajeie 
tn care siot editate aces'e tra
duceri vorbesc de Ia sine.

c a 
l a

* Pot să spun că-n
“ am văzut mulți urși. Unii im- 
i pătați la muzee, alții juclnd 

prin mahalale in zgomotul 
darabanelor bătute de țigani,

J alții prin parcuri. In parcul 
’■ mare din Craiova ani tn șir 
? ursul Biju a fost ținta curio-
* zității copiilor. Știu precis 
S cum arată un urs, că mormăie,
* că n-are coadă.

Moș Martin este prezent a- 
, ueseu cu eruu m puveștiu 
î pentru copii, In filmele pen- 
" tru copii. Este un prieten al 

copiilor. Abia zilele acestea jj 
am aflat. Insă, că ursul... la- 1 

Zău ci l

viața mea

LA O RĂSCRUCE
(Urmare din pag. l-a)

se răzglndi. Brigadierul continuă, 
uitlndu-se pe sub gene spre flăcău.

— A, vă spuneam de drapele. 
Ultimul l-am primit de la Trust, 
acum in mai. Șantierul nostru e 
fruntaș pe trimestrul I. Ei, să te 
ții: sărbătoare, 
Apoi prime, că de, 
nomii la blocurile 
bani și obiecte...

— Măi băiete,

masă, muzică, 
s-au făcut eco- 
noi. Premii tn

ia mai las-o

moartă. Ce ne interesează pe noi 
balivernele astea ? Ce, noi o să 
locuim în blocurile alea ? Vreo 
glumă, ca să ridem, nu știi ? — 
și cel care vorbise se răsuci în
ciudat pe o parte.

Trifan își scoase boneta și o 
puse pe genunchi. Iși trecu mina 
greblă prin șuvițele blonde și 
zîmbi stînjenit. Rămase cîteva clipe 
în tăcere și urechile îi prinseră 
zumzetul ușor al viorii ostașului. 
Ascultă pînă zîmbetu-i deveni 
curat și începu din nou.

nSv

— Esinerae. rici— Eu nu tn-am 
lăudat cu nimic, am vorbei dom 
de alțiL Aluna de ce să mint ? 
Dumneata pesemne mergi numai 
cu personalul. Mai încearcă să 
iei si accelesatuL să mergi mii re
pede— Ai auzit de Beethcv eu ?

— Sigur, n-ai auzit. Nici eu. 
pînă ieri cînd am citit ziarul ăsta. 
Uite, e un articol despre minerii 
care se odihneau in sanatoriul de 
noapte de la Lupent Unul din ei
— scrie că-1 eheamA Vilminn 
Lazăr — a deschis aparatul de 
radio $i au ascultat cu toții muzi
că simfonică* Muzica era scrisă 
de un mare compozitor, de care 
poate nici ei nu auziseră, Beet- 
boven...

Intre timp cu o mișcare înceată, 
Nicolae Roșu Ui luă căciula de pe 
ochi.

— ...Și după mine, cînd stai și 
asculți muzică înseamnă că-ți 
merge mai bine, câ nu mai ești 
cel de odinioară. La noi pe șan
tier...

Intr-un tîrziu posesorul chimiru
lui îl apucă de umăr pe Nicolae 
Roșu. Ii zîmbi ironic fi-i vorbi 
hohotind înfundat:

— Măi tîcă, cursa de Filiași a 
plecat de o jumătate de oră. Ai 
pierdut trenul!

— Ba n-a pierdut deloc trenul !
— sări Trifan, brigadierul. Perso
nalul spre Uricani pleacă abia la 
șase...

Nicolae se uită țintă la brigadier 
și apoi, amin tind u-și parcă ceva, 
își trase repede picioarele din 
dreptul ușii.

despre apropiata sesiune de examene
(Urmare din pag. l-a)

dițij examenele. Există manuale 
de rezistenta materialelor, de or
gane de mașini, un curs de ma
tematici. culegeri de probleme. 
Acum citeva zile a apărut cursul 
de termotehnică.

— Acum citeva cuvinte despre 
greutățile pe care le întîmpinați 
In pregătirea sesiunii de exa
mene.

— In primul rtnd suprapune
rea sesiunii de corigente cu 
cursorii» tspietează buna desfă- 
sur ar» a pewesahif de învăță- 

Stader-i: corigenți nu-și 
..--LUK 

toc fa al doi-

lea rtnd cred că sesiunea de exa
mene este prea scurtă. Cu atit 
mai mult cu cit unii ani de stu 
diu au și 7 examene în această 
sesiune.

— Și însfirșit care sint pers- 
pectivele sesiunii ? Ce aștepta|i 
să vă aducă ea ?

— Rezultatele ei vor fi cel pu 
tin la nivelul anilor trecuti cînd 
au căzut la examen 8—10 la sută 
din studenți. Dar după toate mă
surile luate în acest an univer
sitar, rezultatele vor fi mai bune- 
Stați cîteva zile prin facultatea 
noastră și veți vedea că tn anul 
acesta mai mult ca oricînd stu
denții acordă o deosebită atenție 
sesiunii de examene și se pregă
tesc temeinic. Aș vrea în sfirșit 
ca prin intermediul ziarului să

doresc studenților mei să înfrun
te cu competență această bătălie 
și să arate că munca lor, străda
niile noastre ale profesorilor, n-au 
fost zadarnice.

*
Am părăsit cabinetul decanului 

Facultății de mecanică. Cetatea 
Politehnicii bucureștene e în fier
bere. Bibliotecile, laboratoarele, 
sălile de proiecte stnt arhipline 
E vremea orelor neîntrerupte de 
studii. Multe grupe se găsesc de 
acum în examenele de presesiu 
ne. Coridoarele freamătă de gla
surile celor ce așteaptă nerăbdă
tori prezentarea in fața comisii
lor. Totul îmi dovedește că ura
rea interlocutorului va fi rod 
nicî.

In vizită la Beigrai
In cadrul schimburilor recipro 

stabilite între Uniunea Tineretul 
Muncitor și Uniunea Tineretul 
Popular Iugoslav, sîmbătă a ț 
răsit Capitala o delegație de 
neri muncitori din București ct 
va vizita orașul Belgrad. De 
gația este condusă de tov. Neag 
Vasile, secretar al Comitetului 
rășenesc U.T.M. București.

ră complect pămîntul. Un puter
nic curent descendent împinge a 
vionul in jos. Acele fosfores
cente ale altimetrului alunecă 
vertiginos pe cadran; 180 me
tri... 150 metri. Infruntînd vintul 
puternic pilotul încearcă să ia 
înălțime. Avionul, scuturpt de 
vînt, merge prin „gropi". Motoa
rele urlă înverșunate. Alături de 
zumzetul lor pilotul deosebește 
gemetele băiatului.

— O mașină străbate distanța 
Buzău-București in două ore ju
mătate. Ce-ar fi dacă .. î Viața 
copilului se numără cu minutele, 
nu pot să-l las la Buzău, se gîn- 
dește aviatorul Intrevăzînd cu 
ochii minții panorama orașului 
deasupra căruia zboară.

In apropierea Mizilului burnița 
se transformă în ninsoare. Vîntul 
își pierde din intensitate. La 
„verticală" ici-colo apar fugare 
frînturi de sate, pomi răsleți, tur
le de biserici.

Nici de data aceasta liniștea 
nu este stabilă. Un nou val de 
vînt și ploaie zguduie micul a- 
vion sanitar încercînd să-I abată 
din drum. Titi Ene plănuieșle o 
„evadare". Trage încet manșa 
spre sine. Aparatul începe să 
suie. „Oricum bolnavul suportă 
înălțimea mai ușor decît șocurile 
Trebuie să iau înălțime „pe fu
rate". La 500 metri pîcla se ră
rește. vîntul își pierde din inten 
sitate. Copilul se simte din ce în 
ce mai rău. Insfîrșit spre Afu
mați cerul se înseninează brusc. 
Soare călduț, primăvăratec, 
inundă cabina. Pentru prima 
oară Ene se adresează bolnavu
lui :

— Răbdare, încă puțin și 
Jungi la spital

— Să ai sănătate, îi răspunde 
mama bolnavului.

Au trecut două luni. Intr-o sea 
ră poștașul înmînează lui Titi E 
ne o scrisoare acoperită de un 
scris necunoscut. Aviatorul citeș
te curios.

„Dragul meu frate,
Iartă-mă că-ți spun frate, dar 

meriți. Acum pot să scriu cu 
mîna mea. M-am vindecat. Ope 
rația a reușit și peste o săp- 
tămînă voi da jos ghipsul Nu am 
să uit niciodată că mi-ai salvat 
viața...".

Cîți asemenea frați are Titi fi
ne ? Mulți. Nu le mai știe numa 
rul.

științele tehnicienilor din ser
viciile centrale de navigație 
aeriană. Ruta Tecuci - Focșani - 
București este străbătută cu 
gîndul, kilometru cu kilometru. 
Se studiază hărțile sinoptice, con
dițiile meteorologice, se caută al
titudini liniștite, favorabile. După 
lungi dezbateri, după întocmirea 
itinerariului cel mai optim, Bucu- 
reștiul avizează favorabil zborul.

— Va zbura „P. O. 2-iul“ I
Evenimentul zilei atrage la 

„punct" un grup numeros de oa
meni. Se comentează, se fac pre
supuneri, pronosticuri.

O fluturare de fanion și avio
nul își ia avînt apoi se deslipește 
de pămînt și dispare învăluit de 
ceață. Doar uruitul motorului con. 
tinuă să se audă. Treptat, treptat 
piere și el în depărtare. De la 
Tecuci la Focșani Titi zboară dea
supra norilor în condițiuni atmos
ferice bune. Nici chiar aterizajul 
cu vizibilitate limitată, pe un 
teren mic, nu-1 provoacă emoții. 
La sosire îl întîmpină mașina sal
vării. Un băiețandru de 14 ani, 
lungit pe brancardă geme înfun
dat. Mama sa, țărancă din munții 
Vrancei plînge și se uită năucă 
la hîrzobul cenușiu coborit din 
cer. Peste zece minute „P. O. 
2-iul“ se înalță din nou. Âcele 
altimetrului înaintează grăbite pe 
cadran: 100 metri... 200 metri... 
300 metri... Poate ar continua să 
înainteze spre 600 metri, spre 
zona senină, dar auzul sensibil 
al aviatorului, deosebește că pe 
măsură ce avionul se ridică mai 
sus, bolnavul geme mai des, mai 
stins.

— Se complică,situația, puștiul 
nu rezistă la înălțimi mari. Tre
buie să zbor fără vizibilitate, își 
zise pilotul și fixind ungniul de 
zbor își pironește ochii asupra a- 
paratelor de control. Rareori, cile 
două trei secunde, ceicetează pă- 
mîntul. La „verticală", prin spu
ma cenușie, se conturează con
fuz. ogoare, case Gemetele bol
navului și puterea neglijeabilă a 
vintului îl determină pe aviator 
să împingă ușor manșa înainte 
Avionul coboară 100 metri Geme
tele bolnavului scad La „verti
cală" punctele de reper apar mai 
clare. Din păcate liniștea este 
de scurtă durată. Peste 20 minu
te burniță deasă se abate asupra 
aparatului Curind negura acope-

•—
Parlamentarii 

iugoslavi 
în reg. Constanl

In cursul zilei de stmbă 
membrii delegației Scupșci 
Populare Federative a R.P.F. 
goslavia și-au continuat vizit 
in regiunea Constanța. Dimin 
ța ei s-au oprit la întreprinde 
metalurgică de utilaje din M 
gidia. In cele 3 sectoare princi 
le ale întreprinderii oaspeții 
urmărit procesul de fabricație 
utilajului și a pieselor de schi 
destinate mașinilor agricole, 
căror producție a crescut anul 
cesta în comparație cu anul 1 
de peste 20 de ori. Membrii dt 
fației au vizitat în conținu 

coala profesională metalurgic 
uzinei, construcție ridicată în 
timii ani, In care învață 30 
elevi.

In sate, pe tot parcursul de 
Constanța la Medgidia, numet 
cetățeni, pionieri și elevi au 
tîmpinat pe oaspeți cu flori, 
legația parlamentară iugosl 
Însoțită de Nicola Vujanot 
ambasadorul R.P.F. Iugoslavi, 
București, Miulitin Popovici, 
cretar al Ambasadei și col. 1 
Bohinc atașat militar și al 
rului a mers apoi la 
mentul eroilor din divizia 
tarilor sîrbi căzuți alături 
lașii romlni în luptele din 
gea în timpul primului 
mondial. După ce au depus 
roana, membrii delegației au [ 
trat un minut de reculegere, i 
tind apoi cuvintele „Slavă e 
lor". Profesorul de istorie C 
stantin Olteanu din localit 
care a cunoscut pe unii din 
luntarii sirbi, le-a vorbit oa: 
ților despre vitejia eroilor s 
care și-au dat viața luptînd f 
tru libertate departe de pal 
pe pămîntul unei țări prieti 
La solemnitate au luat parte 
meroșj locuitori ai orașului M 
gidia.

Către ora prtnzului, tn di 
spre Constanța, membrii dele 
(iei parlamentare iugoslave 
vizitat renumita stațiune viții 
experimentală Murfatlar, u 
au luat cunoștință 
de cultivare a viței 
vinificație.

Seara, oaspeții au 
o recepție oferită in cinstea 
de comitetul executiv al Sfat 
popular orășenesc Constanța

/rugase soția sa. Titi începu să 
se plimbe ingîndurat. Treizeci și 
i doi de pași înainte, treizeci și doi 
d« pași înapoi. „E frumos ? Su
părările i le încredințez, bucu
riile... nu", se admonestează el 
'ntilnind privirea tovarășului său 
de muncă.

— Știi, voi fi tată I tată I — 
izbucnește deodată, uitînd pro
misiunea dată soției.

— Să-ți trăiască! Băiat sau 
fată, ce vrei ? întreabă mecanicul 
sărind jos de pe aripa avionului

— Mi-e tot una... aviator să a- 
jungă!

— Comandant de aeronavă a- 
tomică, îl complectează mecanicul 
și simultan pufnesc amîndoi în 
ris. Zbîrniitul telefonului le a- 
lungă veselia. „Alo Tecuci... vor
bește cu Focșani... Alo Focșani, 
ai legătura..."

— Aveți un bolnav de trans
portat urgent la București... 
Cum ?... Și la Focșani e ceață?... 
Timpul nu este prielnic? E nece
sar avizul Bucureștiului ?

Peste un sfert de oră cererea 
de zbor a lui Titi Ene provoacă 
discuții aprinse în birourile Aero 
dromului central Băneasa :

„Să zboare pe un astfel de 
timp, ce dracu, vrea să-și rupă 
gltul. Nu, nu i se dă aviz favo
rabil". Un singur om refuză să 
accepte concluzia : candidatul de 
partid Titi Ene.

— La mijloc e viața unui co
pil, viitorul unui om Gindiți-vă,.. 
Am aparat bun, cunosc perfect 
ruta... Insistența lui stirnește noi 
calcule. La mijloc e viața unui 
copil, viitorul unui om, o mamă... 
Vorbele pilotului răscolesc con-

;; trtiff irtui itrș preveni u-
desea ca erou in poveștile ? |

1 
it

?! tră. Ei, nu rideți. 
! nu-mi arde de șotii. 
j Cum am ajuns la 
!j descoperire?
J! Am plecat ieri pur 
; piu să mă plimb. N-aveam o 1 
. țintă anume. In drum m-am 1 
“ abătut pe la o prietenă. Am 
“ găsit-o jucindu-se cu fetița ei, 
!■ Liana. Liana mi-a sărit în j 
“ brațe, mi-a șoptit la ureche: l 
- „hai cu mine" — apoi a sbu- . 
î glut-o trăgindu-mă după ea.
* — Aici e împărăția lui Știe-
j tot. Vezi castelul ?
S Minuța Lianei s-a îndrepta: 
a spre o casă făcută din pios- l 
’ tilini.
j —Ce frumos e — am șop-
1 tit.

— Asta-i Albă ca zăpada. 
j Asta-i Milu-Maus. Trebuie si - 
7 le dau de mimare.

aceastd

fi tim-

a-

D. PAUL

j Și Liana a scos citeva far-
l fur io are de ebonit. frumoase, t | 
| fi ,,tacimuriJe~ arite, nej-jc- l !
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t Ax plecat spre magazine. j 
? Puteți trece si dumneavoastră - 
l ciad aveți timp. Sint încă du- j 
? ddțenii in multe vitrne cu j 
1 jucării Pisicile nu seamănă j 
l ca modelul lor tiu iepurii nu-s j 
I Iepuri, păpușile sini ta infinit j 
7 muls.pi-cate, iar urșii stau gata J 
< să^. latre. De ce lotri ? Fiind- J 
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Cele 2.000 de oi ale gospo
dăriei agricole de stat Sătuc, 
regiunea Galați, sint in răs
punderea a trei brigadieri. 
Unii spun că oile sint și ră- 
min oi toate la fel. Cu toate 
acestea, cele pe care le îngri
jește moș Spiridon Cocolici 
sint mai grase, au lină mai 
fină, mai curată. Cit a fost 
iama de mare lupii n-au 
reușit să-i fure nici o oaie lui 
moș Cocolici. Cei 166 de miei 
fătați pină acum sint in viață 
și zburdă vioi pe lingă ma
mele lor.

Moș Cocolici e și un părinte 
bun pentru toți tinerii din bri
gada sa, inițiindu-i in frumoa
sa meserie a ciobănitului.

Iată-1 in fotografia noastră 
dtnd explicații practice tinăru- 
lui Ștefan Constantin din bri
gada sa.

Foto: 1. ȘERBU

Fotbaliștii sovietici se pregătesc...
Iu capttaâa Ubthti So\iebce apropierea îndhnrii de fotbal dintre 

edapefe icyraaBfiatnv ate UJLS3. și R.P.R. suscită un interes 
de seer- Comențatoni subliniază că acest meci este primul pe care 
eciraa Unămm Sovietice îl susține după Jocurile Olimpice de la 
Me/rc^rce. Seiccționerii echipei U.R.S.S. au început de acum 
■■Bea 11 wopul alcătuirii celei mai bune formații. Mai mulți ju- 
câ'ori. bize cunoscuți dar care sint considerați ieșiți din formă, 

Simonian, TLșcenko, Paramonov, Anatoli Bașașkin vor fi 
•nlocuițî cu jucători tineri. După toate probabilitățile în meciul cu 
echipa R.P.R., reprezentativa Uniunii Sovietice va alinia următoarea 
farmație : portar.- Lev Iașin (Dinamo Moscova), funda fi: Mihail 
Oșrnkov Spartak Moscovak Konstantin Krijevski (Dinamo Moscova), 
Bcris Kuznețov (Dinamo Moscova); mijlocași: Iuri Voinov (Dinamo 
Kie- . Igor Netto (Spartak Moscova); înaintați: Boris Tatușin 
(Spartak Moscova) căpitanul echipei. Anatoli Isaev (Spartak Mos
cova'. Eduard Strelțov Torpedo Moscova), Valentin Ivanov (Torpedo 
Moseeva), Vladimir Rljkin (Dinamo Moscova). Rezerve: Anatoli 
h-anov și Anatoh Maslenkm.

Meciul de baschet R. P. R. - Italia 
amînat pentru luni

Din cauza timpului nefavora
bil Inttla-rea internaționala de 
baschet dmtre echipele masculine 
ale R.P R. și Italiei a fost ami- 
nati pentru luni 20 mai cu în
cepere de la ora 17.30 pe stadio
nul Republicii In deschidere la

Surpriză la

ora 1530 se vor fntîlni echipele 
Dinamo București și Spartak So
fia. Dacă și luni timpul se va 
menține nefavorabil atunci me
dul va avea loc inceplnd de la 
ora 19 In sala sporturilor Fio* 
reasca.

O nouă performantă 
a lui Rășcănescu

Pe stadionul „Tineretului" din 
Capitali au început simbăta după 
amiază întrecerile primei etape a 
campionatului republican de atle
tism pe echipe. Cu acest prilej, 
reprezentantul Casei Centrale a 
Armatei, Nicolae Rășcănescu, a 
stabilit un nou record R.P.R. in 
proba de aruncarea ciocanului cu 
excelentul rezultat de 60,27 m. 
Rășcănescu este primul atlet ro- 
min care reușește să obțină la 
această probă un rezultat de 
peste 60 m., impunindu-se astfel 
printre cei mai buni aruncători de 
ciocan din Europa. Vechiul record 
era de 59,33 m. și fusese stabilit 
tot de Rășcănescu in urmă cu 
două săptămîni.

In celelalte probe s-au înregis
trat următoarele rezultate tehnice: 
bărbați: 100 m. plat: I. Wiesen- 
miyee ll”0; 400 m. garduri: ilie 
Savel 54”2/10; 800 m.: Zoltan 
Vamoș l*54”5/10; 3.000 m. obsta
cole: Victor Pop 9’13”4/10; lun
gime: Rudolf Licher 6,73 m.

participa'

Informații
Sîmbătă la amiază a sosit 

Capitală Robert Smith, seer 
general ad-interim al Feder; 
Mondiale a Asociației pentru 
țiunile Unite, pentru a pârtii 

international „E 
în Europa" oi 

■rația Mondiali 
'entru Națiunile

la seminarizau 
cația adulțifWi 
nizat de F»r
Asociațiilor «en .....____
nite in colaborare cu U.N.E.S.t

★

Sîmbătă după amiază a s 
in Capitală Luigi Grassi, seen 
al Federației Sindicale Mondi 
pentru a participa la lucrările 
lei de a doua conferințe inter 
ționale a muncitorilor din tra 
porturi, porturi Si pescuit, < 
va avea loc la București între 
și 25 mai.

(Agerpres)

Bratislava : 
fotbaliștii iugoslavi învinși

Sîmbătă S-a desfășurat la Bra
tislava în fața a 50.000 de spec
tatori intt'nirea internațională de 
fotbal dintre echipele reprezenta
tive A ale R. Cehoslovace și 
R.P.F. Iugoslavia. După un joc

Pentru cei mai
Ca in fiecare an Comitetul pen

tru cultură fizică șl sport al ora
șului București va organiza in 
cinstea „Zilei internaționale a 
copilului" numeroase concursuri 
sportive pentru copiii și școlarii 
din raioanele Capitalei. Vor 
avea loc întreceri de trotinete, 
triciclete, automobile cu pedale, 
biciclete, tir redus, tenis de cimp, 
natație și handbal redus.

Competițiile se vor desfășura 
după următorul program: troti
nete, triciclete, automobile cu pe
dale (copii între 4—11 ani), eta
pa l-a pe raioane la 19 mai și 
etapa a Il-a finală la 26 mai în 
piața Palatului Republicii; bici
clete : copii de la 7—12 ani la 
2 iunie pe traseul Piața Victo
riei - Palatul Republicii : tir redus 
(7—14 ani) la 1 iunie pe poligo-

extrem de disputat, fotbaliștii 
cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0). Unicul 
punct a fost înscris de Borovicka 
tn minutul 57 de joc.

mici sportivi «««
nul din incinta Palatului Pionie
rilor: tenis de cîmp (6—II ani) 
In zilele de 25 și 26 mai pe tere
nurile Centrului de antrenament 
nr. 2; natație (7—11 ani) la 1 iu
nie la bazinul acoperit Floreasca; 
handbal redus (elevi intre 8 și 14 
ani) la 26 mai pe stadionul Pro
gresul F.B.

La aceste concursuri participan- 
ții vor fi impărțîți pe categorii 
de virstă. Primii trei clasați atit 
la băieți cit și la fete la fiecare 
disciplină vor fi premiați cu : bi
ciclete, trotinete, triciclete, echl- 
pament sportiv.

Timpuri !DRAGOSTE MAMA — Pairi.,
Grădina Progresul, T; Vladlmlrescu 
(grldlnl); CITADELA SFARIMATA, 
compleetare FARMECUL ADtNCU- 
RILOR - București, UbertJtll -. ORA 
H - Magheru, Central, CĂSNICIA DR. 
DANWITZ — Republica, 1. C Frlmu 
(sal! șl grSdină) , Miorița, G. Coșbuc 
(Mii șl grădină); FIICA MEA TRĂIE
ȘTE LA V1ENA - Elena Pavel : OA. 
MENI FĂRĂ IMPORTANȚA - V. Alee- 
sandri, Vasile Roșită, Alex. Sahta (sală 
și grădină) . I Mal (sală șl grădină) ; 
PRIMELE BUCURII - Maxim Gorki; 
DISPĂRUT FARA URMA - Lumina, 
Înfrățire, tntre popoare, N. Bălcescu ; 
IN TOIUL LUPTEI - 23 August; 
GHITARELE DRAGOSTEI - Victoria; 
DON JtJAN - Doina, Arta (sală și 
grădină! ; INIMA CTNTĂ Oh. Dofa, 
Donca Slmo (sală șl grădină) ; MĂGĂ-

RUȘUL MAGDANEI - :
TU Șl CAMARA7.il TAI - Tinereții 
OMUL DIN UMBRA - Alex. Pop 
RtPA DRACULUI - Grlvlta ; T 
RESE RAQUIN - Cultural ; FRUM 
SELE NOPȚII - Unirea (sală și 
dină) . Munca, Iile Plntllle (sală și ; 
dină) : COASTA LUI ADAM - Co 
David ; FEROVIARUL - Flacăra, 
leslaw Blerut ; BALADA SIBERIEI 
r. Vladlmlrescu (sală) : AIDA - 
șllor (sală șl grădină) : ULTIMA 
rtLNIRE - Popular : DANSEA 
MICA DOAMNA I- Mihail Emlnes 
CU FAȚA SPRE PUBLIC, complac 
„Yves Montand ctntă pentru priei 
itlmulul" - Volga , GARNIZOI 
NEMURITOARE - Olga Banele ( 
șl grădină) ; PREA TÎRZIU - A 
Vlalcu ; TRANDAFIRII LUI ALI 
— Allanfa.

Duminică 19 mai 1957

8.20

* Sala Sporturilor Recolta a 
găzduit sîmbătă seara întîlnirea 
internațională de box dintre echi
pele T.U.L.-Finlanda și Energia 
București. Boxerii finlandezi s-au 
comportat remarcabil reușind să 
obțină un rezultat de egalitate i 
5-5.
* Federafia maghiară de lupte 

a anunțat vineri că a acceptat 
invitația de a organiza ediția vi
itoare a campionatelor mondiale 
de lupte clasice la Budapesta în
trecerile urmează să se desfășoa
re Intre 25 și 28 iunie 1958.
* Vineri a sosit la Praga echi

pa boxerilor romlni care va par. 
ticipa la campionatele europene 
de box amator. Pe aeroport pu 
glliștil romlni au fost tntlmpinați 
de membri ai comisiei de organi 
zare a campionatelor și de nume 
roși sportivi cehoslovaci.

PROGRAMUL I

— - Teatru la microfon pentru 
copii; 11.00 — Program muzical alcă
tuit la sugestia elevilor și studenți
lor ; 12.10 — Muzică din operetele lui 
Millocker. 12.45 — ..Decada culturii 
R.S.F.S. Ruse” : Cîntece de compozi
tori ruși ; 13.15-14.30 - Concert de
prtnz; 14.30 — Radiomagazin (premie
ră); 15.45 — Partida de fotbal dintre 
Romînia B — Polonia B; 17.30 — Jur. 
nalu| satelor; 18.10 — Concert simfo
nic popular; 19.30 — ..Drumeții veseli’** 
concurs cu tema „Pe urmele lui Ra- 
discev, de la Petersburg la Moscova”; 
20.00 — Ctntă Ion Cristoreanu; 20.15 
— Decada culturii R.S.F S. Ruse. Tea
tru la microfon: „Hotel Astoria” de 
Alexandr Stein; 22.15 — Sport; 22.30 — 
Vă invităm la dans.

PROGRAMUL II

8.20 — Muzică ușoară; 8.40 — • I 
gram interpretat de noi soliști de 
zică populară romlnească; 9 50 — 
zică ușoară romînească; 10.20 — 
muzica popoarelor ; 10 50 — Tram 
siune din sala Ateneului a concert 
orchestrei simfonice a Filarmonicii 
Stat ..George Enescu’. dirijor i 
cea Basarab; 13.00 - Concert de 
tradă : „Iubesc"; 14.45 - Muzică 
șoară romînească; 15.45 — Muzică 
tractivă; 16.00 — Vorbește Moscovi 
17.30 — „Decada culturii R.S ’
Ruse” : Cîntă orchestra populară r 
de Stat „Nicolai Osipov”; 18-00 
Myzică ușoară imprimată pe dis 
„Electrecord”; 19.00 - Pagini de 
tiră șl umor ; 19 15 — Viata muzica 
20.05 — Muzică de dans; 21.00 — S 
ră de romanje; 21.30 - Dansați 
noi; 22.30 — Muzică populară re 
nească

Pentru București: vremea rămîne 
relativ caldă cu cer schimbător. Tem
porare averse de ploaie. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura tn ge
neral staționară.

Următoarele trei zile tn țară: vre
mea rămtne relativ caldă cu cer schim-

Dător. mal mult acoperit tn apusul 
ril unde vor cădea ploi Inte-mîter 
In restul tării averse locale. Vtnt s 
cu Intensificări tn spusul tării. T< 
peratura tn general staționară, mi 
mele vor oscila tntre 8 șl 16 vrade 
maximele tntre 15 șl 25 grade

CAMARA7.il


LA PRIETENI

Tineretul lumii se pregătește 
pentru FESTIVAL

Stmbătă dimineața E. I. Afana
senko. ministrul Invățămînlului 
al R.S.F.S.R., conducătorul dele
gației de oameni de cultură din 
R.S.F.S. Rusă care participă la 
manifestările din cadrul Decadei 
culturii R.S.F.S.R., și prof R. V. 
Merțlin, rectorul Universității 
„Cernîșevski" din Saratov, doctor 
în științele chimice, membru al 
delegației au vizitat Ministerul 
învățămintului și Culturii, unde 
au avut o întrevedere cu tovarășii 
C. Nicuță, adjunct al ministrului 
Invățămîntului și Culturii, cu 
membri ai Colegiului Ministeru
lui, directori generali și alte ca
dre de conducere. Oaspeții au dis 
cutat într-o atmosferă prieteneas 
că probleme privind învățămîntul

♦
Sîmbătă la amiază delegația 

de cultură din 
făcut o vizită la

de oameni 
R.S.F.S.R., a
Consiliul General A.R.L.U.S Oas
peții sovietici au fost salutați aici 
de acad. prof. dr. C. 1. Parhon, 
președintele A.R.L.U.S -ului. Ion 
Pas și C. Nicuță, adjuncți 
ai ministrului învățămintului și 
Culturii, acad, prof P Constan 
tinescu-Iași, Ofelia Manol* și O. 
Livezeanu. vicepreședinți ai 
A.R.L.U.S-ului. Eugen Rodan. 
secretar al A R.L.U S.-ului, lon 
Moraru, secretar adiunct, C. Pa- : 
raschivescu-Bălăceanu. Cicerone I 
Theodorescu, Scarlat Calimachi, 
prof. N. Pascu, Ludovic David și 
alți membri, ai Consiliului Gene 
rai A.R.L U.S , reprezentanți 
presei romine și străine, activiști 
ai A.R.L.U.S.-ului.

A fost de față I S. Ilin. secre
tar al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București,

De asemenea a asistat pictorul 
A. P Șepeliuk, director tn Direc 
ția Artelor Plastice din Ministe
rul Culturii al U.R.S.S., membru 
în consiliul de conducere al U- 
niunii Artiștilor plastici din 
U.R.S.S., invitat al A.R.L.U.S. 
ului cu prilejul organizării expo 
ziției „Arta aplicată și decorati
vă în R.S.F.S.R “

C.ii

Finala concursului 
tinerilor actori

Sîmbătă după amiază a avut 
loc in sala Comedia a Teatrului 
Național „1. L. Caragiale", spec
tacolul inaugural din cadrul fi
nalei pe țară a celui de-al Il-lea 
concurs republican al tinerilor ac
tori din teatrele dramatice orga
nizat tn cinstea celui de-al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova de 
Ministerul învățămintului și Cul
turii și C.C. al U.T.M.

Tineri actori- ai Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale" printre 
care Victor Moldovan, laureat al 
Premiului de Stat, Coca Andro- 
neseu, Ion Heater, Fifi- Mihailo- 
viei, N. Gr. Bălănescu, Carmen 
Stănescu, Damian Crîșmaru, N. 
Enache și alții, au prezentat cu 
acest prilej fragmente din piesele: 
„Studentul rătăcitor" de H. Sachs. 
„Dragoste" de A Perrucci, „Sol
datul fanfaron" de Plaut. „Han. 
gița” de C. Goldoni și „Farsa ju- 
ptnului Pathelin". Direcția de 
scenă a aparținut tinerilor regi
zori Miron Niculescu, Mihai Be
rechet și Ai. Demetriad.

Seara în aceeași sală, tineri ac
tori ai Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" au prezentat piesa 
„Steaguri pe turnuri" de Miro. 
slav Stehlik, in regia lui lon 
Cojar.

Am ascultat la radio și 
m-a cutremurat cuvîntul sa* 
vântului de mare prestigiu 
Sweitzer, avertizînd omenirea 
că se află în pragul unei grave 
primejdii. M-am înfiorat și, în- 
cepînd să scriu, tocul mi-a tre
murat în mină.

Sweitzer a avertizat oamenii 
să nu se joace cu moartea.

Sweitzer a avertizat oamenii 
dintr-o 
incon-

să nu sfideze viitorul 
ambiție prostească și 
știentă.

Sweitzer a avertizat

//

pe așH Fe-

Protestul imaginației
periențelor cu armele atomice

ION BAIEȘU

K, E. Voroșilov a vorbit
in fața parlamentului indonezian

DJAKARTA 18 (Agerpres) — 
TASS transmite

La 18 mai a avut loc la Dja
karta o ședință specială a parla
mentului la care au participat 
toate fracțiunile. La ședință 
participat membrii guvernului 
donezian in frunte cu primu 
nistru Djuanda. reprezentanți 
vieții publice locale, membri

o mitic.

au 
in- 
m-

ai 
al

corpu
La șediufă a participat de ase

menea K. E Voroșilov și persoa- 
□elt circ îl însoțesc-

Oaspeții sosietici au fost salu
tați de președintele parlamentului 

Ei a mu’țumit lui K. E 
Voroșilov pentru ci a consimțit 
să ia cuvtntnl in fața membrilor 
parlamentului și și-a exprimat 
con,:ngerea că -. :z:ta sa tn țară 
contribuie la îatărirea continuă 
a prieten-es indoneriano-sovietice

Sari

ic lupta comună

Nouă, oamenilor sovietici, care 
am crescut In lupta înverșunată 
împotriva țarismului și imperia
lismului și care sintem educați 
In spiritul marilor idei lemn sta 
ale autodeterminării și ega i.âțti 
in drepturi a națiunilor, ne este 
apropiată soarta Indoneziei prie
tene. Poporul nostru n-a simpati
zat numai poporul indonezian, ci 
a sprijinit lupîa sa justă După 
cum se știe, reprezentanții Uni
unii Soviet !CC in Consiliul de 
Securitate al O.N.U s-au pro. 
nunțat in mod invariabil in spri
jinul cererilor legitime al* Repu 
b.icii Indonezia.

Țările noastre, dragi prieteni, 
sînt apropiate prin năzuința co
mună de a trăi in pace și de a se 
ocupa de munca pașnică cons
tructs Uniunea Sovietică apre
ciază mult contribuția Repubiici 
Indonezia 1* cauza consolidării 
păcii in lumea întreagă. Ia|ele- 
getn bine lupta dv împotriva în
jghebării de bfocuri militar* agre
siv* Oamenii sovietici aprnbă eu 
căldură poziția guvemulu: Into 
trezie: in problema interziceri: ar-

a 
ce 

țara

mei atomice și cu hidrogen și 
reducerii armamentelor .. In 
priveșt* Uniunea Sovietică, 
noastră duce din primele zile ale 
existenței ei o po'itiea de luptă 
activă și consecventă pentru pace 
Una din primele legi, adoptate in 
Rusia Sovierică. a fost Decretul 
asupra păcii, semnat de marele 
Lenin.

Permiteți-mi. stimați prieteni a 
spus K E- Voroșilov. să mulțu
mesc incăodată in încheiere tutu 
ror particrpanțJor la această șe 
d:nță pentru pnrr.rrea caldă și să 
urez parlamentului Repub'ieu In 
donezi* succese In nobila sa ac 
tr.itat* de stat tn numele fend 
rii popo-uliri sân. al păcii ți pro
gresului. și să urez de asemenea 
■ptregului popor indonezian suc 
cese mari și prospentatea imregr 
Republic.

• HAGA. Tineretul olandez se 
pregătește activ pentru cel de-al 
VI-Tea Festival al Tineretului și 
Studenților. După cum anunță 
Comitetul olandez de pregătire, 
pină in prezent s-au înscris pen
tru a pleca la Festival 750 de ti
neri și tinere de diferite concep
ții politice. Intr-o serie de orașe 
din Olanda au loc adunări ale 
tineretului in cadrul cărora sini 
elaborate programele intilnirilor 
cu tinerii din celelalte țări.

Delegația olandeză va prezenta 
la Festival un bogat program ar 
tistic la care îșt vor da concursul 
cintăreți, dansatori, muzicieni, a- 
crobați. La Festival vor fi prezen
tate filme consacrate marelui 
pictor olandez Rembrandt și vie
ții pescarilor olandezi.

La 24 mai la Amsterdam se vă 
da startul ștafetei ' Festivalului. 
Ștafeta va străbate Olanda, Bel
gia, Luxemburgul, Germania, Po. 
lonia și Uniunea Sovietică, iar în 
ziua deschiderii Festivalului va 
sosi la Moscova.

• OTTAWA. Tineretul cana
dian se pregătește activ pentru 
Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Moscova. 
După cum relatează presa pro
gresistă canadiană, la Moscova 
vor pleca aproximativ 200 de ti
neri canadieni, dintre care 30 stu- 
denți din provincia Columbia bri
tanică și 50 tineri canadieni de 
origină ucraineană. Din delega
ția canadiană vor face parte re
prezentanți ai majorității provin
ciilor canadiene.

Declarația purtătorului de cuvint 
al Ministerului de Externe al Iugoslaviei

BELGRAD 18 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
a anunțat că după o examinare 
timp de șase luni a relațiilor din
tre S.U.A și Iugoslavia, consi- 

1 deră că este indicat și oportun 
să se modifice restricțiile impuse 
fn octombrie trecut In ce pri
vește livrările de material militar 
către Iugoslavia.

In legătură cu aceasta, agenția 
Taniug a transmis o declara- 
ție a purtătorului de cuvfnt al 
secretariatului de stat pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei. 
Branko Draskovici

Purtătorul de cuvint a arătat 
că tn declarația Departamentului 
de Stat al S.U A se face o apre
ciere a actualelor interese poli
tice ale S UA. pe baza cărora a 
fost luată noua hotărîre cu pri
vire la livrările de materiale mi
litare pentru Iugoslavia Această 

1 apreciere cuprinde și o interore- 
' tare a stadiului tn care se află 
relațiile dintre Iugoslavia si alte 
țări in afară de S.U.A.

Guvernul iugoslav, se spune tn 
declarați* lui Branko Draskovici. 
va examina bine înțeles această 
problemă din punctul de vedere al 
intereselor politice și al necesită- 

< țiior practice ale Iugoslaviei. Se 
pune insă problema dacă ar *■ 
în concordanță cu politica de in
dependență a Iugoslaviei să ac. 

antagoniste. Iugoslavi* ceptăm o hotărîre care depinde

*
Cuvîntarea '.ui K E Voroșilov 

a fost ascultată cu multă atenție 
și după îrxtneicrea eu-întării, 
membri: pari amantului, oaspeții și 
reprezentant;: cpttue: publice l-au 
ovaționa’, pe K. E Voroșilov.

tîtice, pentru a stabili dacă este 
nimerit să aplice programul de 
livrări aprobate anterior este 
corespunzător intereselor și nece
sităților noastre și dacă modali
tățile preconizate și ritmul de 
efectuare a livrărilor corespund 
cerințelor noastre.

în încheiere, purtătorul de cu- 
vînt al Secretariatului de Stat 
pentru Afacerilor Externe a ară
tat că atitudinea guvernului iu
goslav în această problemă a fo«t 
formulată de secretarul pentru 
Apărarea Națională a Iugoslaviei, 
generalul de armată Ivan Go.<- 
niak, tn declarația făcută la 27 
decembrie 1956, in fața Scupșcf- 
nei Populare Federative.

Interviuri acordate de președintele
R Iugoslavia, Iosip Broz Tito

BELGRAD (Agerpres). — La 
cererea recacnru.ui responsabil 
al agecue. TANIUG. președintele 
Repcairc: Populare Federative 
iugoslavia, tov. Tito, și-a expus 
ptenle asupra unor probleme tn- 
re-naționale actuale. Președintele 
Tito a declarat că principatul o- 
btectrv comun al tuturor națiuni
lor hunii este preinfmpinarea 
unui război de agresiune, și că 
el consideră necesar ca toate gu
vernele, organizații!* politice, so
fale ș: științifice și opinia pu

blică mondială să depună eforturi 
io vederea interziceri- experiențe
lor nucleare, a reducerii arma- 
mettSelcr și a rezoivăm probleme
lor intematmr.ale Jtig cisa prin 
mijloace peșs.ce.

De aceea, a spus in încheiere 
Tito, popoarele Iugoslaviei șt gu
vernul ior. salutînd și sprijinind 
necondiționat acțiunile curajoase 
ale oamenilor de știință și cercu
rilor științifice dintr-o serie de 
țări, se alătură cererilor tot mai 
botărite de a se pune capăt ime
diat cursei înarmărilor atomic* si 
de a »e obține nentirziat rezol
varea aceste: probleme pe scară 
interna țioaa'.ă.

Intr-un alt Interviu acordat 
ziarului britanic .Daily Herald*. 
L B. Tito pronunțindu-se pentru 
interzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen a declarat că in mo
mentul de fată cel mai realist 
pas direct pe calea Înlăturării pe
ricolului războiului atomic ar ii 
anumite măsuri limitate privitor

:! rtnt • 
darea 

aceste arme, 
ixmente-rir coa- 

lete 
Vorbind despre necesitatea e- 

forturilor pentru grăbirea proce- 
su’.-j de emancipare a popoarelor 
toci dependent* și pentru extin
derea aiutorahsi internațional or
ganizat acordat țărilor și regiu
nilor insjfirient dezvoltate, pre
ședintele Tito a declarat că o 
astfel de acțiune ar fi și mai 
eficace dacă o oarte din cbeltme- „ 
Iile făcute în momentul de iată1 
tn cadrul cursei înarmărilor ar fi 
rezervate pentru scest scop.

Președ;atele Tito a arătat că 
tn -ultimii lî ani Iugoslavia a 
obținut rezultate însemnate In 
m-unca de construire economică și 
îmbunătățire a condițiilor de trai 
ale populației, în ciuda econo
miei înapoiat* moștenite și a 
enormelor pierderi de vieți ome
nești și de tunuri materiale su- 
lerit* in timpul celui de-al doilea 
război mondiaL

Aceasta, a spus președintele 
Tito, a impus multe sacrificii oa
menilor muncii din Iugoslavi* 
căci, in această perioadă, pe 
lingă pierderile cauzate de cala
mitățile naturale. Iugoslavia a 
trebuit să aloc* fonduri impor
tante apărării naționale. Perspec
tivele unei lungi perioade de pace 
ar da posibilitatea popoarelor 
Iugoslaviei — și lucrul acesta 
este valabil și pentru alte po-

la dezarmare, 'n prtr 
armelor atomice, și snspei 
experiențelor cu 
precum si a an 
rențaonal* și a forțelor ar 

ind despre necesitatea

poare — să acord* fonduri mai 
nori ș: forțe creatoare mai impor
tante dezvoltirfi ecocomice con- 
tin-je și rifidrn nirehlu: de trai

Refermdu-ae in continuare la 
viața intemațfocală actuală, pre
ședintele Tito a declarat că to 
condițiile împărțirii lumii In 
bfocuri 
se menține în politica sa externă 
pe Jn.a nezderăru 1 
d:r. btocuriie existente.

de aprecierea relațiilor noastre cu 
alte țări, dacă obiceiul guvernului. alte țâri, dacă obiceiul guvernului

.a nia unui s uÂ de a întreprinde periodic 
cercetări pe bază de aprecieri po-

O declarație 
a premierului japonez

TOKIO 18 (Agerpres). - Pri. 
mul ministru al Japoniei, Nobu- 
suke Kiși, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă ținută la 
18 mai că „deplfnge profund" fap
tul că explozia experimentală a 
bombei cu hidrogen britanice a 
avut Ioc tn ciuda trimiterii unul 
trimis special al Japoniei la Lon
dra care a cerut suspendarea ace
stei experiențe.

Kiși a declarat că „lutnd tn 
considerație situația internațio
nală noi trebuie să continuăm 
eforturile noastre pentru a obține 
interzicerea experiențelor nu
cleare*.

„Este timpul să se dubleze eforturile în vederea 
creării unui front unit al clasei muncitoare44

— 0 amplă
PARIS IS (Agerpres). — După 

cum s-a -ta. anunțat, în cadrul 
plenare: Comitetului Central al 
Port-dulu. Comunist Francez ța 
14 mai Meurice Thorez, secreta
rul general al C.C.. a rostit o 
amplă cuvlntare. El s-a referit 
la tezele cuprinse tn reponui l*u 
Joccues Duclos și la cuviatdnle 
rostite pe marginea acestui ra
port. In care s-au subliniat con. 
seanțele nefasta ele politicii gu
vernului actual tn ceea ce pri
cește conctițdle de viață ale oa
menilor muncii, războiul din Al
geria, pierderea independenței

cuvlntare a lui Maurice Thorez
naționale in cadrul „micii Euro
pa", pregătirile tn vederea răz
boiului atomic și In deosebi in 
ceea ce privește atentatele împo
triva libertăților democratice și 
intensificarea primejdiei fascis
mului.

Totodată Maurice Thorez a a- 
ritat că tn același timp a apărut 
un nou element important și a- 
nume că nu nunta: clasa munci
toare. ă și pături mai largi ale 
populației, inclusiv clasele mij
locii. încep să-și dea tot mai bine 
și mai clar seama de consecințe
le acestei politici.

In realitate tn Algeria a fost 
instituită 
drept un 
nent.

A doua 
conștiința 
problema

cu linge rece teroarea 
mijloc politie perma-

Apologeții „capitalismului popular1'
alegerilor din Germa

nia occidentală se apropie ;i 
odată cu ea se cristalizează și 
pozițiile diferitelor partide. 
Ideile părăsesc culcușul um
brit al cabinetelor și pătrund 
in stradă, intrtnd In focul po
lemicilor.

Așa s-a Intlmplat recent la 
Congresul de la Hamburg al 
Uniunii creștin-democrate. I- 
deile ce s-au vlniurat acolo, 
permit să se întrevadă plat
forma politică a partidului lui 
Adenauer In apropiatele ale
geri-

Cum principalul adversar 
este partidul social-democrat, 
Karl Arnold, unul din frunta
șii creștin-democrați, a afuri
sit erezia social-democrată. 
Pentru ca muncitorii jd nu fie 
tentați să aleagă, pentru 
„transformarea ordinei socia
le" o cale care să comporte 
riscuri mari pentru actuala 
^ordine socială** Karl Arnold 
a scos repede șifonatele prin
cipii ale ,,capitalismului popu- 
lar“. Noi vrem un popor de 
mici proprietari, a predicat In 
continuare Karl Arnold. Creș- 
tin-democrațli vor să trans
forme pe fiecare german In
tr-un acționar**.

De această doctrină, se 
leagă dorințe tainice, rugă
minți fierbinți, visuri trandafi
rii. Dacă s-ar tnttmpla așa, 
atunci „cetățeanul acționar va 
întoarce spatele pretinsului re
mediu universal de sociali
zare". Iată dar unde e buba. 
D-nii Krupp, Tiessen și restul, 
preferă să scape printre degete 
alteva acțiuni, decit să ofere 
muncitorilor Ispita ,.sociali- 
zării**. Și totuși suszișii domni

n-ar vrea să dea nimic, așa 
flutură prin fața ochilor mun
citorilor ispita blănii ursului 
din pădure.

Urmărind aceeași nălucă, 
Ludwig Erhard, ministrul vest- 
german al economiei, a anun
țat la același congres că grupul 
parlamentar al Uniunii creș
tin-democrate va prezenta tn 
Bundestag un proiect de lege 
referitor la „repartizarea" pe o 
scară cit mai largă posibilă a 
capitalului uzinelor Volkswa
gen care se află In... Republi
ca Democrată Germană. Dom
nul ministru Erhard încear
că să ispitească pe mun
citorii vest- germani cu bu
nuri ce aparțin statului 
german muncitoresc-țărănesc. 
Și Ca totodată să ispiteas
că și pe muncitorii din R.D.G., 
domnul Ludwig Erhard tn- 
cearcă să arunce o nadă, 
doar-doar muncitorii or si 
renunțe la ceea ce au cu
cerit. Astfel acestor oameni li 
se adresează o lozincă creș- 
tin-democrată: „Imbogăți-
ți-vă“. Lucrul acesta îl și fac 
muncitorii din R.D.G., numai 
că In concepția lor îmbogățirea 
înseamnă ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor, 
fără participarea lui Krupp și 
Tiessen.

După cum se vede, creștin- 
democrații nu se îndepărtează 
prea mult de hitleriști: tot 
către răsărit îndeamnă oamenii 
să alerge, să spolieze, să se 
îmbogățească. Numai că de la 
Hitler încoace s-a mal schim
bat cite ceva In lume, și apos
tolii „capitalismului popular" 
slnt sortiți falimentului.

ALGAR

Inspirație macabră
Lon Sirman de la revista 

„L’lllustre" a luat zilele trecute 
un Interviu faimosului pictor spa
niol suprarealist Salvador Daii.

Evocind obișnuitele destăinuiri 
Pe care personalitățile solicitate 
le fac în asemenea ocazii. Salva
dor Dali și-a mărturisit intenția

Soarta trista
Grevă ca protest împotriva lipsei 

de omenie — acesta este titlul pe 
care îl dă unui articol publicat la 
12 mai ax, ziarul „Oesterreichische 
Neue Tagesszeitung" din Austria, 
referitor la situația ungurilor în
șelați de propaganda imperialistă 
și care se află în Austria. In articol 
se arată : „Disperarea și frica de 
a pierde orice șansă a făcut ca 
refugiații unguri din lagărul Sie- 
zenheim, de lingă Salzburg, să de
clare greva foamei pe care au ți
nut-o patru zile. Ei se revoltă pen. 
tru că nu au nici un fel de pers
pective. Lumea i-a și uitat! Ea 
și-a îndepărtat privirile de la ei 
pentru a și le îndrepta spre di
verse afaceri scandaloase și sen
zaționale din viața artiștilor*.

Aceasta este soarta tristă a celor 
ce s-au lăsat amăgiți de propa
ganda reacționară tip „Europa 
Liberă**.

Cel mai bogat 
moștenitor

D-na Ruth Maurer din Reading, 
statul Pensylvania, avea un sin
gur moștenitor: un dine în 
vtrstă de 4 ani. Sucomb’nd luna 
trecută, răposata a lăsat cățelu
șului întreaga sa avere valorind 
fabuloasa sumă de 213.000 miră 
germane. Distinsului dine i-a 
mai rămas de pe urma stăpinei 
sale și locuința în care are un 
dormitor prevăzut eu instalații 
de aer condiționat

Acesta e cîinele cel mai bogat 
din lume. Cit despre răposata nu 
se poate spune că n-a știut de 
ce a strîns atita avere în viată 
Cînd ai un asemenea „moșteni
tor" trebuie să te gindești serios 
la viitorul lui (II).
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Mr. Allen 
are dreptate...

I Deed în presa burghezi se
* p-omovează sire turarea de
* știri infame, dacă senzaționa
li Iul și lipsa de gust inundă

coloanele, înseamnă oare a- 
ceasta .libertatea presei" ?

Presa engleză a ajuns pină ț 
la un asemenea grad cu per- S 
vertirea gustului public tndt 5 
• ea eeJbmit rd aeatsbdzt

8 
8 
8 
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8 
8

avută la 3 an| de a se face bucă
tar, iar la 5 ani de a fi marele 
Napoleon I

întrebat apoi de reporterul re
vistei asupra proiectului de a 
crea o operă răsunătoare, picto
rul a răspuns:

— Da, îmi place vacarmul mu
zicii wagneriene. Și opera mea 
va fi zgomotoasă. Ea e inspirată 
de primul și al doilea război 
mondial. Insă cum ea e intitulată 
„Opera celor 3 războaie", aștept 
pe cel de al treilea război pentru 
a o putea termina, cu toate că 
de cîteva luni mă gîndesc serios 
să o termin fără a aștepta cel de 
al treilea război mondial, deoare
ce lumea a devenit atit de paș
nică...

Săracu'...

VIZITATORI
Acei vizitatori 

străini ai R.P.R. care 
slnt minați de in
tenția cinstită de a 
cunoaște noul chip al 
patriei noastre, la în
toarcere relatează în 
mod obiectiv despre 
diferitele aspecte 
care i-au impresio
nat. Un asemenea 
vizitator a fost și 
regizorul australian 
Peter O’Shanghnessy 
care a vizitat anul 
trecut Romlnia, El a 
făcut o seamă de ob
servații interesante, 
tn cadrul unui arti
col pe care l-a publi
cat tn ziarul „Sid
ney Morning Herald" 
In articol se spune 
printre altele: „Gu
vernul romln acordă 
un sprijin puternic 
teatrului, tn orașe, 
centre de regiuni din

STRĂINI DESPRE R.P.R,
Romtnia există tea
tre de păpuși, ceea 
ce înseamnă că cei 
mici slnt pregătiți 
pentru a deveni mai 
tlrziu spectatorii tea
trelor pentru adulți... 
Romtnii îl pot vedea 
pe Shakespeare (care 
le place extrem de 
mult) sau piese mo
derne, contra unui 
preț infinitesimal tn 
comparație cu prețu
rile care trebuie fi
xate în Australia 
pentru a face ca o 
piesă să fie rentabilă. 
Scriitorii, regizorii, 
actorii slnt încurajați 
să dea tot ce au mai 
bun și slnt bine plă
tiți In comparație cu 
standardele noastre.

Ă. L. Lloyd din 
Anglia a vizitat din 
nou Romtnia tn vara

anului trecut, parti- 
ciptnd la faza finală 
a unui concurs de 
cîntece populare na- 
ționale. El a publicat 
tn „Walthamstow 
Post“-Londra din 4 
aprilie 1957 un arti
col în care arată că 
a avut o sarcină re
lativ ușoară să cu
leagă material pen
tru programul „Mu
zica populară roml- 
nească" care a tost 
transmis de B.B.C. tn 
luna aprilie. Lloyd 
remarca că oriunde 
s-a dus a găsit noi 
cîntece tn proces de 
creație și a descope
rit că muzica popu
lară rămtne elemen
tul esențial tn viața 
țăranilor. El a cali
ficat tehnica artiș
tilor drept formida
bilă.
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| (ie Impi
J nătoare a presei engleze asu 
} pra vieții publice. In cuvinta- 
J rea sa Kirshaw a subliniat că j) 
8 in presa engleză ,je folosește j 
8 tn mod iresponsabil pornogra. j 
8 fia și știri despre crime".
I Situația a atins asemenea 
8 proporții Incit de îndată s-au 

găsit și alți oameni care să 
dubleze gestul acestui depu
tat, Și iată-l la rindul său pe „ 
laburistul Frank Allen, ziarist, J 
nemaiputindu-se stăptni. La 
enervare a spus mari adevâ- J 
ruri, grave adevăruri: „Exis li 
stă șapte grupuri care con- J 
trolează aproape toate ziarele J 
și săptăminalele naționale, ii 
Proprietarii ziarelor reprezin ii 
tă un grup restrîns de oameni 8 
foarte bogați, foarte influenȘi 11 
și — cu foarte rare excepții — 8 
extrem de reacționari. Ăces: 8 
grup de milionari folosești- 8 
presa în propriile sale intere 8 
se și in interesele clasei do- 
minante în ansamblu". Allen 8 
a tras și o concluzie, de ase- “ 
menea extrem de gravă: „Li “ 
bertatea presei înseamnă li S 
bertate pentru cîtiva milionari S 
de a publica informații care j 
sînt pe placul lor și să treacă » 
cu vederea evenimentele care 
nu le slnt pe plac" j

Neîndoios că de data aceas- j . ... ....... #

socialist caracterul fals al pozi
ției conducătorilor lor In problema 
algeriană și de a le vorbi despre 
atitudinea ostilă a lut Guesde și 
Jaures față de colonialism.

Thorez a respins cu hotărîre 
afirmația că politica colonialistă 
contribuie la menținerea măreției 
Franței. El a arătat că aceiași 
oameni politici care vorbesc sus 
și tare despre menținerea măre
ției Franței tn Africa, se stră
duiesc s-o reducă la zero tn Eu
ropa, unde sînt sacrificate inte
resele vitale ale tării.

Luptlnd prin toate forțele pen
tru crearea „pieței comune" și a 
Euratomului, conducătorii socia
liștilor subminează interesele na
ționale ale Franței, precum șt in
teresele păcii și democrației pe 
continentul nostru.

Thorez a chemat la intensifica
rea luptei împotriva primejdiei 
fasciste. Ca și acum 20 de ani 
— a spus el — nu trebuie să 
lăsăm fără răspuns nici o acțiune 
a fasciștilor. Se înțelege că acea
sta nu înseamnă că trebuie să 
ne lansăm în aventuri. Aceasta 
înseamnă riposta maselor, orga
nizarea maselor.

Este timpul să se dubleze efor
turile In vederea creării unui 
front unit al clasei muncitoare, in 
vederea unirii tuturor forțelor de
mocrate pentru a obține schim
barea politicii franceze, îndepli
nirea programului aprobat de po-

s-a găsit un deputat conser
vator, Kirshaw care să acuze 
presa engleză de imoralitate 
Tn consecință a prezentat in 
Camera Comunelor o rezolu
ție împotriva influenței dău-
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problemă care trezește 
maselor largi este 

interzicerii experiențe
lor cu arma atomici și a prein- 
timpinării primejdiei unui război 
atomic. Lupta împotriva armelor 
de exterminare tn masă a devenit 
o revendicare, a întregii omeniri.

Pentru schimbarea hotăritoare 
a orientării politicii țării, a spus 
In continuare Thorez, este nece. 
sar să se atragă tn lupta comu
nă masele de muncitori socialiști 
și partidul lor. Tn această ordine 
de idei, Maurice Thorez a subli
niat necesitatea desfășurării unei 
vaste munci de lămurire ideolo
gică, indisolubil legată de acțiu
nile comune. s , , . „ -___ _

Secretarul general al C.C. al por la 2~ianuarie 1956, triumful 
Partidului Comunist Francez a progresului social, al libertății 
amintit necesitatea de a explica și păcii, tn scopul mersului tnain. 
membrilor de rînd ai partidului te pe calea spre socialism.

i VA ■ WqtlMĂM
BUDAPESTA. La 18 mai, la 

Budapesta a fost dat publicității 
comunicatul asupra ședinței din 
17 mai a C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar. în ca
drul căreia Jeno Fok, secretar al 
C.C., a prezentat un raport cu 
privire la situația economică a 
țării și sarcinile fundamentale în 
realizarea planului pe 1957. La 
discuțiile pe marginea raportului 
au luat cuvîntul 19 persoane.

S-a botărit ca în termen de 
două luni să se prezinte spre 
examinare Comitetului Central 
principalele prevederi ale planului 
trienal al economiei naționale pe 
anii 1958—1960.

• HANOI. După cum anunță 
Agenția Vietnameză de Informa
ții, intr-un comunicat dat publi
cității de cancelaria președintelui 
Republicii Democrate Vietnam se 
arată că președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
K E. Voroșilov, va sosi la Hanoi 
in dimineața zilei de 20 mai.
• NEW YORK. Secretariatul 

O.N.U. a anunțat că ședința Con
siliului de Securitate pentru exa
minarea pllngerii Siriei Împotriva 
acțiunilor Israelului va avea loc 
la 23 mai.

LONDRA. Se confirmă în mod 
oficial că la 23 maf vor începe 
la Roma tratative anglo-egiptene 
tn vederea restabilirii relațiilor 
comerciale dintre Marea Britanic 
Și Egipt.

pUBNO. Sesiunea Consiliului 
științific al Institutului unificat 
de cercetări nucleare și-s încheiat 
lucrările.

După cum s-a mai anunțat la 
lucrările sesiunii Consiliului știin
țific au luat parte numeroși cu
noscut! oameni de știință din ță
rile membre ale Institutului.

PARIS. Poliția a confiscat săp. 
tămtnaluț din Perpignan al Par
tidului Comunist Francez .Le 
travailleur catalan", deoarece a 
publicat un articol în legătură cu 
atrocitățile săvîrșite de trupele 
franceze în Algeria.

DAMASC. Agenția M.E.N. a- 
nunță că fostul șef al serviciului 
de informații al armatei iorda- 
nicne, maiorul Ghazy Areibat. a 
sosit vineri seara la Damasc și a 
cerut azil politic In Siria.

• PEKIN. Președintele Mao 
Țze-dun și premierul Ciu En lai 
au primit misiunea militară indo
neziana condusă de generalul- 
maior Gatot Subroto care vizitea
ză R P Chineză Membrii misiu
nii au oferit daruri conducătorilor 
chinezi.

CAIRO. Postul de radio Cairo 
anunță că sîmbătă a fost dat pu
blicității un decret în baza căruia 
alegerii* legislative din Egipt 
sint fixate pentru data de 3 iulie. 
Pentru candidați» care nu au ob
ținut majoritatea absolută de vo. 
turi la primul tur de scrutin ba
lotajul est* fixat pentru data de. 
14 Iulie. ăm



CANCERUL
VA FI ISFRlST?

Trei melode de tratament

per-

Virus filtrant?

de tratare a cancerului

intrebnintează
.bombe** de cobalt re

consideră că 
de tumori —

numit A.T.S„ care posedă darul 
de a activa energic funcționarea 
și dezvoltarea elementelor conjuc- 
tive ale țesutului.

Conform unor recente statistici, 
la fiecare șapte sau opt decese, 
unul se datorește cancerului. 
Această crudă realitate determină 
obiectul preocupărilor de fiecare 
zi a mii de cercetători de pe toa
tă suprafața pămîntului.

Altă dată se credea ca tumorile 
canceroase ar fi specifice oameni
lor vîrstnici. Dar ultimele date 
culese de statisticieni arată că în 
anii din urmă cancerul lovește tot 
mai frecvent tineri — și cu o pu
tere parcă tot mai mare. Cum se 
explică aceasta „ofensiva" dezlăn
țuita a cancerului ?

Numeroși savanți 
înmulțirea cazurilor _ ______
îndeosebi de natură pulmonară — 
se datorește creșterii concentrației 
de substanțe zise cancerigene în 
atmosfera înconjurătoare. Aceste 
substanțe se găsesc, îndeosebi, în 
gazele de eșapament ale mașinilor 
și în fumul și funinginea degajate 
de diferite combustibile ale între
prinderilor industriale. S-a calculat 
că, intr-un an, coșurile unui mare 
oraș industrial degajă în atmosferă, 
odată cu fumul și funinginea, cî- 
teva sute de grame de benzopiren 
— o materie puternic cancerige
nă — din care o singură miime 
de gram este suficientă pentru a 
produce o tumoare unui șoarece.

Un colaborator al marelui fizio- 
log I. Pavlov, M. Petrova, a de
monstrat că tumorile canceroase 
apar, in general, Ia ciini, după o 
pertnrbare artificială, importantă 
și durabilă, a activității nervoase 
superioare. Recent, s-au făcut ex
periențe asemănătoare cu șoareci. 
Există, de asemenea, numeroase 
alte probe experimentale care 
arată că apariția și dezvoltarea 
tumorilor sînt precedate de o 
turbare a sistemului nervos.

Perturbări nervoase
anterioare

Unii savanți care acorcțj o im
portanță specială substanțelor can
cerigene in dezvoltarea tumorilor, 
consideră că acestea nu pot să 
apară totuși fără o perturbare an
terioara a activității sistemului 
nervos central și, în primul rind, 
a cortexului cerebral 
cortexului.

și a sub-

Marele microbiolog rus N. Gama- 
bia a emis — la timpul său — 
ipoteza că tumorile canceroase 
apar sub influența unui virus fil
trant. La ora actuală, foarte mulți 
savanți împărtășesc această părere. 
Oncologul sovietic L. Zilber. spre 
exemplu, a demonstrat cu ajutorul 
unor metode complexe că țesutul 
canceros conține albumină străină 
organismului bolnav, care nu poa
te fi decît un compus albuminoid 
al virusului cancerului.

La ora actuală, unii «vanți so
vietici se străduiesc să obțină se
ruri refractare la tumorile can
ceroase. L. Zilber, M. Kosiakov și 
alții au înregistrat anele succese 
în. prevenirea și tratarea canceru
lui. experimental, dar aceștia sînt 
fihia Pr’m" Pa?’ ’n studiul imuni
zării anticaneeroase — una din 
cele mai complexe probleme ale 
medicinii modeme.

A Bogomoleț s-a ocupat în mod 
special cu această chestiune. Con- 
siderind că o tumoare canceroasă 
apare în urma unei slăbiri pro
nunțate în compoziția fiziologică a 
unul țesut conjuctiv, el a perfec
ționat un ser refractar special, de-

al titlului suprem a ac- 
remiza propusă de Bot.

Ing. ION CRIȘAN
București 0 partidă din 

campionatul mondial

In prezent, lupta contra cance
rului se desfășoară în Uniunea So
vietică pe trei direcții principale.

In primul rind. tratamentul chi
rurgical. Chirurgii sovietici Baku
lev, Kuprianov, Savinik. Petrovski 
și alții, au obținut rezultate foarte 
bune în acest sens. Ei elimină nu 
numai tumorile din stomac, intes
tine și ficat, ci an înregistrat suc
cese importante și in tratamentnl 
chirurgical al cancerului pulmonar, 
bronchial și esofagian.

In al doilea rind, trebuie men
ționat tratamentul radioactiv, in a 
cărui aplicare se 
puternice 
dioaetiv.

Metoda_ ______ ____________
pulmonar elaborată de radiologul 
sovietic I. Dillon. este foarte in
teresantă. Dirijînd fascicole de 
raze X foarte strict dozate, por
nind de la diferite puncte de pe 
suprafața toracelui câtre tumoarea 
pulmonară, Dillon a reușit să dis
trugă focarul tumora] fără nici- 
un simptom de arsură pricinuită 
de razele X pe epiderma torace
lui. Perfecționarea ulterioara a 
acestei metode deschide largi posi
bilități tratamentului radiologie al 
cancerului pulmonar.

în fine, a treia și ultima cale 
de luptă este chimioterapia. Ea a 
dobîndit un loc de frunte în 
cursul ultimilor zece ani, rezulta
tele optime fiind obținute cu aju
torul embichinei, etileniminei etc-, 
in tratarea tumorilor aparatului 
circulator. Recent, savanții sovie
tici L. Larionov, X. Perevodkova 
și N. Blokin au obținut de ase
menea rezultate încurajatoare în 
vindecarea tumorilor canceroase la 
animale cu un nou preparat chi
mic, denumit sarcolisin.

Toate acestea dovedesc grija 
continuă a sa van ții or sovietici — 
alături de colegii lor din întrea
ga lume — pentru perfecționarea 
într-un timp cît mai scurt a unor 
metode oytime de luptă împotriva 
can cerol.L S«

r

Recordmanii
lui

lată o vedere a zidului chinezesc. Zidul a fost construit 
cu peste două mii de ani in urma. El are 0 lungime de peste 
5000 km. străbate munți șl a fost ridicat cu scopul de a servi 
ca scut de apărare împotriva invadatorilor străini.

Foto: M. CIOC

Un gigant
Uzinele de construcții de mașini 

din Minsk au început fabricarea ir. 
serie a celui mai mart tip de cute, 
camion produs in L’JLS-S. ; ,.MAS- 
530". Uriașul camion basculant are 
o capacitate de transport de 40 
tone, un motor de 450 cai putere 
și o viteză de regim de 30 km. pe 
oră. Lungime] depășește 10 metn. 
iar lățimea 3.4 metri.

Noul tip de autocamion este o 
formă perfecționată a modelului 
anterior ^MAS-525**, construit pen
tru prima oară acum șase am.

O preocupare de primă însemnă-

al șoselelor
a proiectanților noului gigant 

« asigurarea unor condiții cît 
mei bt.ne pentru șofer și persona
li euzdiar. Cabina are astfel un 
sâtem ingenios de încălzire pentru 
•croă ae oentilafie pentru cară, 
isr acționarea schimbătorului de 
- ezi fi controlul colanului sînt 
iînlesnite de un sistem de 
tmmurie hidraulică.

Noui autocamion este destinat, 
H r* -nU rind. exploatărilor mi- 

la suprafață care au căpătat o 
es^sdere tot mai mare in U.RSS.

De zece minute mă plimbam cu 
tovarășul Goangea Pericle prin 
cantonamentul atleților săi. Ca 
orice antrenor urmărea atent pe 
fiecare din sportivi, îi mîngîia 
drăgăstos din priviri.

— Aceștia sînt atleții 
mi-a spus el cu mîndrie. 
început să mi-i prezinte 
care in parte.

Aceasta este Libelula 
parcurs distanța Orașul 
București In 2 ore și 4 minute. Și 
antrenorul mi-a arătat o sportivă 
care se plimba grațios cu capul 
sus, dindu-și o mare importanță. 
Numele i se potrivește de minune 
pentru atitudinea ei ingîmfată.

Iar acesta e Fumuru, care a 
parcurs distanța Racoși-București, 
adică 200 km., în numai 2 ore și 
30 de minute. Niște „atleți** pe 
de-a dreptul năzdrăvani, care 
merg cu o viteză de 70 km. la oră

Trebuie să vi-1 prezint insă 
[și pe Vioriul, care de la Cluj la 
București a făcut 6 ore și 30 mi
nute, 
tățile 
exact 
meu, 
el.

In
lași la București. Un drum des
tul de lung pentru el, mai ales că 
pe vremea aceea era junior. A so
sit tîrziu, rănit la un picior. Dar 
a sosit I In cursa Cluj-București 
a fost insă cu totul altceva. As- 
cultam pe antrenor, iar cu gîn- 
dul parcă îl înaoțeam pe Vioriul 
în lunga sa cursă...

...De la Cluj un lot de 85 con- 
curenți au luat startul către 
București, îndreptîndu-se spre 
vîrful Carpaților. Cîțiva zeci de 
kilometri plutonul se menține 
compact, apoi se înșiră întocmai 
unui lot de cicliști. Vioriul por. 
nește în frunte. Se simțea odih
nit. Era în formă. In munți însă 
a întîlnit un val de ceață pe care 
trebuia s.o ocolească. Blestemata 
de ceață, tocmai acum... Avea o 
singură dorință : să ajungă mai 
repede acasă. Cînd credea. în 
sfirșit, că a scăpat cu bine din 
munți, ii iese tn cale șoimul — 
dușmanul său

inei — 
Apoi a 
pe fie.

care a 
Stalin.

Totuși, a venit sub posibili. 
lui. Primul clasat a sosit 

cu o oră inaintea atletului 
insă am mare încredere in

1954 a luat startul de 1a

de moarte. Co-

Petrol din nisip

PERICLE
boară vertiginos spre pămînt 
căutind să se strecoare nevăzut 
printre stânci. Privește în jur. Nu 
se zărește nici unul din coechipie
rii săi. inima îi bate cu putere. 
Vintul puternic care suflă din 
față îl reține parcă pe loc. li e 
sete. O sete cumplită. De-ar găsi 
un strop de apă. Privește in îm
prejurimi. Nimic. Stincă și iar 
stincă, iar dușmanul său se poate 
ivi din clipă în clipă. Continuă 
să alerge pe drumuri ocolite. In 
zare se vede Prahova, ca o pan. 
glică de argint. Un strop de apă... 
Și Vioriul aleargă din răsputeri 
într-acolo. Merge cu o viteză din
ce în ce mai mare. Oboseala se 
face însă tot mai mult simțită. Se 
oprește pe malul Prahovei și cau
tă un loc potrivit unde să-și po
tolească setea... A pornit apoi din 
nou. Nu mai știa cit timp trecuse 
de la plecare, dar simțea că se 
apropie de oraș. In sfirșit, iată 
Bucureștiul. Inima-i batea și mai 
puternic. In curind va fi acasă...

...Îmi consultam nervos ceasul 
— continuă tovarășul Pericle — 
și nu înțelegeam de ce nu a so
sit încă. Mă temeam că i s-a în- 
tîmplat ceva. In sfîrșit, îl zăresc, 
venind ca o săgeată. L-am pri
vit cu atenție să văd dacă are 
ceva. Am observat picioarele mur
dare de pămînt galben. Am bă
nuit unde mai pierduse din timp: 
să bea apă.

Am plecat de la veterani și am 
intrat în camera tineretului. In
tr-adevăr, sînt tineri, unii chiar 
foarte tineri. Dintre aceștia însă 
25 vor trebui să participe 
primele concursuri, chiar 
cursul acestui an.

Apoi tovarășul Pericle Iți con
sultă ceasul...

— Vă rog să mă scuzați, dar 
e ora mesii și la noi programul 
in cantonament se respectă în
tocmai.

Dispăru pentru o clipă intr-o 
magazie de unde aduse o cutie 
de grăunte pe care le dădu spor
tivilor. Porumbeii, căci ei sînt 
sportivii despre care vorbesc, ciu
gulesc lacom grăunțele împrăș
tiate.

Și clnd mă gîndesc că în aîțl 
ani pe vremea asta plecam la 

mare 1...

La naiba, tocmai ctnd am a- 
dormlt noi, a trecut unul pe aici I

GH. NEAGU

In lumea „cărților rare
sau o trecere iiiO călătorie 

revistă printr-un milion de cărți 
și manuscrise, de fotografii și 
stampe, de albume și volume de 
preț, rare, unice în țară și, unele 
dintre ele, unice in întreaga lume, 
ar parea de domeniul aventurii 
pentru un reportaj. Căci orieit de 
o i nev ort ori și modești am fi in 

ne. oncit ne-am fnfrma cu-

Cuvinte încrucișate

cum a decurs scurta dar

Piinea are 5.000 ani vethime

Un sat de... jucători de șah

o
In veacul

Londonezii în pericol de a fi

descoperit 
zeama de

locuitor 
șah.

împotriva căderii părului a 
recomandată pentru prima 
de medicul roman Plttonl, 
a trăit la Roma

Veți constata singuri că dezle
garea problemei de astăzi nu se 
poate face declt cu mari... sacri
ficii...

Confirmarea presupunerii noas
tre o vom avea odată cu primirea 
soluțiilor la redacție.

APĂRAREA GR0NFELD
Penultima partidă din recentul 

campionat mondial disputat la 
Moscova a fost foarte scurtă 
Atacului fostului campion al lu 
mii, negrul |-a răspuns printr-o 
variantă nouă ceea ce după un 
schimb de figuri, a dus la egala 
rea poziției.

După mutarea a 13-a noul de
ținător 
ceptat 
vinik.

Iată = 
interesanta lor partidă.

ALB: Botvinik 
NEGRU: Smislov
1. d4 C f6. 2. c4 g6. 3. g3 cfi 

4. Ng2 d5 5c:d c:d. 6. Cc3 Ng7 
7. Cf3 o-o. 8. Ce5 Nf5 9. o-o Ce4 
10, C:e4 N:e4. 11. f3 Nf5. 12. Ne3 
Cd7. 13. C:d7 D:d4, remiză.
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! -Z.1 63 crie ca: de preț
nieâar noastre: pe-

Jatorrti (a-'tei priceperi a teh-
«■lor sonetxL petrolui pier-

de csip. este astăzi

excavatoare ridică
im! pânrfnt și îl încarcă
vigoare de marfă. Acestea

» d rv i*e .epee către testa*a:riâe

taica, spațiul nu ne ar per-
n.ci rr.acar să enunțăm vas

titatea unui asemenea material 
aflat Intr-unui din depozitele Bi
bliotecii Academiei R.P.R. Dar 
iată că, o tăbliță, pe o ușă, ne 
scoate din încurcătură. Pe ea slâ 
scris „Carte rară". Pășim pragul 
și pătrundem cu bucurie, deoda
tă. intr-o altă lume. O lume a 
tomurilor legate în pergament, 
in piele de mahon sau căprioară, 
o lume a volumelor pecetluite cu 
parate de argint. împodobite cu 
desene șa litere de aur, o lume 
a tipăriturilor cu date impresio
nante: Veneția 1443, Basel 1498, 
Roma 1484— Tomuri vechi de 
cmcj secole. cărora cercetătorii 

at denumirea de „incuna- 
(ințelegînd prin acest cu-
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Originea piinii coap
tă in cuptor datează 
de mai bine de 5000 
ani, din timpurile an
ticului Egipt. Pe vre
mea aceea era prepa
rată din făină de 
grîu obișnuit și, mai 
tîrziu, din făină de 
orz, de ovăz și de 
orez.

Din mormintele an
tice s-au scos piini 
de toate formele — 
rotunde, conice, ova-

le sau in formă do 
pești, piramida, sfinx 
și vase. Brutarii ro
mani din secolul al 
lll-lea erau obligati 
să poarte mănuși de 
stofă și măști de pin- 
ză subțire in timp ce 
preparau piinea. A- 
cestea constituiau 
— conform legilor 
timpului — precauții 
igienice pe care nn 
le mai întâlnim as
tăzi, deși se vorbește

In Germania, lingă orașul Hal
berstadt, există un sat în care 
toți locuitorii stnt excelenfl luci
tori de șah.

Legenda spune că tn anul 1011, 
contele Guncelin era prizonierul 
episcopului de Halberstadt. Acesta 
și-a izolat prizonierul Intr-un turn 
Păzit de săteni din satul Engels-

brunn. Plictisindu-se tn timpul 
captivității, contele a început să 
joace șah cu paznicii săi. Aceștia 
au deprins jocul atit de bine, incit 
la înapoierea lor la Engelsbrunn 
au început să răsplndeasci jocul. 
Astăzi este greu si găsești In 
respectivul sat un singur 
care să nu știe să joace

După 1600 ani
Constantinopolul, sau mai pre 

c:s Istambulul de astăzi, avea 
1600 de ani vechime cînd s-a ho 
tărlt, pentru prima oară, tn 1916, 
să se dea o denumire străzilor 
sale și să se numeroteze casele. 
Măsura a Inttmpinat o vie opo
ziție din partea populației neobiș
nuită cu așa ceva — cu excepția, 
bineînțeles, a poștașilor — care 
umblau pină atunci de multe ori 
zile Întregi Înainte de a descoperi 
un destinatar.

vînt primele tipărituri din lume 
pînă în anul 1500).

Ghidul nostru, un cercetător 
binevoitor, ne îndreaptă spre lu
crările rare, găsite pe teritoriul 
patriei noastre. Iată sub ochii 
noștri. îngălbenită de vreme, o 
„Gramatică slavonească", tipări
tă la Snagov de vestitul scriitor 
și om de cultură Antim Iviremu. 
!n 1697. Este unul din exempla
rele de preț a!e colecției. ftin<l 
cotată printre primele tipărituri 
din țară, scoase pentru inițierea 
în limba slavă a călugărilor. Ală
turi de ea ne atrage atenția cu
noscuta dar atît de rar întîlnita 
lucrare a lui Dimitrie Cantemir 
,.Divanul sau gîlceava înțeleptu
lui cu lumea" apărută la lași, în 
1698, cu titlul și textul publicat 
pe două coloane — în stînga, 
textul rominesc. în dreapta 
siunea greacă — cu stema 
dovej alături de care se văd 
lucind soarele și luna.

Acum un secol și mai 
„Divanul" aț ? *_o___
Sf. Sava. Foile sale, astăzi usca
te. galbene, cu litere șterse, roa
se de vreme, au fost întoarse de 
multe ori de seminariștii colegiu
lui. Inima ni se umple de emo
ție gindind că poate chiar marele 
Nicolae Bălcescu bunul și nedes
părțitul său amic Ion Ghica, 
Gheorghe Lazăr, Ion Elia.ie Ra
dulescu ca și atîția seminariști și 
profesori, și-au purtat privirile 
peste aceste rinduri așa cum le 
purtăm noi astăzi: ,.Astronomii, 
adică a stelelor cunoscători, pre 
luminate, cinstite, iubitul mieu 
frate"—

In apropierea „Divanului" ză
rim legată în piele de mahon 
„dirept dătătorul de legi", „Pra
vila" lui Matei Basarab (Govo
ra 1640), cuprinzînd legile tării 
care au făcut să cadă multe ca
pete și să se înalțe alte ranguri 
boierești...

Oriunde ne-am întoarce privl-

ver- 
Mol- 
stră

bine 
părtinea Colegiului 
le sale, astăzi usca-

rea ne fntîmpină surprize. Cărți, 
mereu altele, tot mai multe, tot 
mai rare unicate, purtind auto
grafe de oameni celebri, cu legă
turi de prel în pergament, pinză 
chinezească, în marochin roșu, 
verde, în toate culorile curcubeu
lui. cu chenare de dantelă aurită, 
cu frunze, mărgăritare, parale de 
argint și de aur, adevărate ope
re de artă tipografică din alte 
secole.

Se pot admira aci în voie o 
„Divină Comedie" tipărită la Ve
neția in 1884. alături de o biblie 
apărută la Basel în 1498, prin 
grija celebrului tipograf Aldus 
Manutius Romanus (descoperito
rul literelor aldine) o „carte de 
medicină** a lui Andreia Aretino 
Cisaplinul, Veneția 1593, alături 
de un „tratat de chirurgie" a lut 
lacob Rueffus. Germania 1587 Și 
nu putem trece fără să admirăm 
îndelung un exemplar unic d.e 
„Antichități etrusce, grecești și 
romane" Paris 1785, cu gravuri șt 
desene originale in tuș și aqua- 
relă ale pictorului F. A. David, 
Pe care le-am văzut în reprodu
cere în atîtea manuale de școală. 
Se înșirau in fața noastră „Gla
diatorul", „Ceremonie de nuntă", 
„Orgiile lui Bachus", „Nedespăr- 
tiții prieteni Oreste și Pylade", 
„Lupta dintre Eteocle șl Polyni- 
ce“ ca și atîtea altele.

Serviciul de „Carte rară" de pe 
lîngă biblioteca Academiei R P.R 
se află acum in stadiul organiză
rii. Se fac noi achiziții, se întoc
mesc fișe, se scot din depozite 
cărțile de preț tipărite cu patru- 
cinci secole In urmă, se alcătu
iesc cataloage și clasificări pen
tru ca, în scurt timp, cercetătorii 
„cărților rare" găsite pe terito
riul patriei noastre să poată stu
dia cu folos fn acest veritabil 
muzeu al primelor tipărituri din 
țară ți C'.n lumea Întreagă.

GEORGE R1CUS

Orizontal: /. Generația noului
— Formă a conștiinței sociale; 
2. Principală sarcină a U.T.M. 
(inf.) — Lucrare poetică; 3. 
Pronume — Expediezi — Unitate 
de măsură; 4. Aducător de nori 
și grindină (Oltenia) — Patru 
cămăruțe- .conduc circulația (pl>)
— Apel ; 5. A căuta — Pronume
— Importanța lui a determinat o
aeriana patriotică pionierească: 7. 
Vești — Cinstit; 8. Ascunseră 
greșelile; $. Indispensabile auto- 
zrz zalelor — Folosiți In două 
jxrtzr-. ' — Ca. diilii; 10. In- 
smMmbhm cnriarilățH — Fan- 
teeaSe —— Pananaț &s arcuitul bi- 
ne- -•' ’• r'c — Aruncai

horti-
; 13. N-ore

ce căuta tn discufie — Marii crea
tori au fost... (sg).

Vertical: 1. Puternic — Trans
form ; 2. Se înfiripă din te miri ce
— Nici pătrate, nici rotunde ; 3. 
Nega/ie — Provocată — Posesiv; 
4. Faptă — Prieteni — Graba 
mare; 5. Stnt pe ici, pe colo — 
PrepOzifie — Apărut; 6. Ale ti
nereții visuri; 7. Lipsiți de con
știința valorii lor — Așa e senti
mentul dragostei; 8. Dincolo de 
limita memoriei; 9. Armate — 
Pot fi școlari sau lumină — Ins
trumente muzicale; 10. ,.Societa
te" zburătoare — Sec — Face mu
zica ; II. Cele patru anotimpuri
— îngreunară — Conjuncție; 12. 
Sinceri — A circula intr-un me
diu mai dens declt aerul; 13. 
Foarte crud — Binevoitor.

electrocutați ?
Cînd a aflat că străzile nu vor 

mai fi luminate cu felinare ali
mentate cu petrol ci cu lămpi de 
gaz aerian, populația Londrei a 
făcut numeroase întruniri și ma
nifestații de protest. Nimeni nu 
știa cu precizie ce era acest nou 
gaz aerian, afară de faptul că 
era ceva extras din cărbune care 
ar putea produce mult fum. Și 
cum londonezii erau sătui de

ceafă, nici nu vroiau să mal audă 
și de această năzdrăvănie. Dar 
sistemul s-a dovedit in cele din 
urmă atlt de practic in luminatul 
public și particular incit ctnd 
becul electric a venit să-i ia locul, 
mulfi dintre locuitori au protestat 
din nou, temindu-se că noua me
todă avea să electrocuteze toată 
populația I

Cu ocazia Tîr- 
gului de primă
vară de la Leip
zig, între miile 
de articole pre
zentate a fost
și originalul aspirator de praf din 
clișeul nostru. Cu ajutorul unor 
piese care se pot atașa mecanis
mului de bază, aspiratorul ser
vește pe lingă scopurilor obișnuite 
— și la curățatul cartofilor, la 
alegerea boabelor de fasole și orez 
etc. Cea mai originală întrebuin
țare o ilustrează însă tînăra din 
fotografie. Datorită unui ingenios 
dispozitiv, aspiratorul de praf de
vine 
sajul

un aparat ideal pentru ma- 
cosmetic facial.

în
cunoscută artistă din 
Paris a fost acoperită 
de injurii de publicul 
care se afla pe stradă 
la ora terminării spec
tacolului, deoarece ea

anul 1760, o

Contra căderii 
pârului

Folosirea unei loțlunl sau po- 
mezi 
fost 
oară 
care
al 11-lea.

Pittonl crezuse că a 
un leac miraculos tn 
mere pe care o amesteca cu gră
simi animale, oterind-o clienților 
ce sufereau de pe urma căderii 
părului. Dar leacul nu a fost mai 
miraculos declt toate celelalte ce 
s-au descoperit de atunci șl pină 
astăzi...

îndrăznise să se ser
vească de batistă 
dîndu-i întrebuințarea 
pentru care fusese 
creată. Adică, și-a su
flat nasul. Deoarece 
parizienii erau de pă-

rere că suflatul na
sului trebuie făcut 
discret, departe de 
privirile celorlalți, ge
stul artistei apăru ca 
de-a dreptul scanda
los I
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