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Era o zi ploioasă de la mijlo
cul lui mai. o zi mohoriti și rece 
așa cum au fost multe pe atunci 
aici. în regiunea muntoasă. Gheor
ghe Radu, un iscusit minuitor al 
mistriei, coborit in gară, o luase 
de-alungul liniei ferate pen
tru a scurta drumul spre șo
seaua ce leagă orașul de Combi
natul Chimic nr. 1. Căuta sa oco
lească bălțile, iși striugea haina
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30 iunie«„Ziua învățătorilor

g De-a lungul anilor mulți sînt 
|| cei care influențează drumuri- 
B le vieții unui om. Pe mulți îi 
g poți uita. Puțini sînt însă aceia 
B în mintea cărora nu trăiește 
|| veșnic amintirea învățătorului 
g din primele clase ale școlii, 
s dascălului care te-a învățat să 
g sorbi în pragul vieții înțelep- 
H ciunea slovelor /
s Am petrecut în urmă cu pu- 
H țini ani cîteva săptămîni în ca- 
g sele unor învățători dintr-unul 
B din raioanele de munte ale 
|| Moldovei. Grija cu care locui- 
i| torii satelor își înconjoară în- 
|| vățătorii, e de-a dreptul emo- 
g ționantă. Și asemenea lucruri 
E| nu se întîmplă numai pe mc- 
g leagurile Moldovei.
H O foarte recentă hotărîre a 
s Consiliului de Miniștri prin 
§ care ziua de 30 iunie este in- 
H stituită ca ,JZi a învățătorilor** 
I— vine să consfințească această 

dragoste a poporului pentru 
|g învățătorimea noastră.
g In dorința de a împărtăși ci- 
H titorilor noștri cîteva amănunte 
= asupra unor măsuri luate de 
= Ministerul Invățămîntului și 
3 Culturii pentru sărbătoarea a- 
= cestei zile ne-am adresat tova- 
|| rășului Petre Drăgoescu, direc- 
|g tor general al invățămîntului 
s de cultură generală.

Discuția a pornit de la semnifi
cația alegerii zilei de 30 iunie ca 
zi a învățătorilor.

— Ziua de 30 iunie, ultima zi a 
anului școlar, sărbătorită acum ca 
„Zi a învățătorilor'* — ne-a răspuns 
tovarășul director general — va 
constitui un prilej de trecere în 
revistă a realizărilor obținute de 
cadrele didactice în instruirea 
și educarea comunistă a tine
retului școlar, în opera de ri
dicare culturală a poporului 
și în lupta pentru transfor-

marea socialistă a agriculturii.
Sărbătorirea „Zilei învățătoru

lui" se organizează într-un cadru 
festiv în centrele de raion și vor 
participa toate cadrele didactice 
din raion. Cu acest prilej cadrele 
didactice cu merite deosebite vor 
fi distinse cu ordine, medalii și di
verse distincții. t

— Am vrea acum să ne spuneți 
cîteva din recentele măsuri luate 
pentru îmbunătățirea vieții învăță
torilor și profesorilor noștri.

— Despre asta s-ar putea vorbi 
multe. Răspunzînd întrebării dvs. 
aș vrea să enumăr doar cîteva mă
suri luate nu de mult pentru îm
bunătățirea vieții învățătorilor noș
tri :

Munca de învățător, de profe
sor cere un mare consum de ener
gie. O oră de curs cere învăță
torilor o intensă activitate nervoa
să, o mare încordare spirituală. 
S-au luat măsuri pentru odihna lor. 
Din anul acesta cadrele didactice 
vor avea 2 luni pe an vacanță. 
Mai departe : s-au mărit sala
riile, au luat ființă secții specia- 
le ale cooperativelor sătești în care 
cadrele didactice pot cumpăra 
haine și cele trebuincioase casei.

— O ultimă întrebare. Ce doriți 
să transmiteți tinerei generații de 
învățători din țara noastră cu pri
lejul „Zilei învățătorilor"?.

— Doresc din suflet marelui de
tașament al tinerilor noștri învă
țători să crească o generație să
nătoasă și rezistentă, demnă urma
șă a vechilor generații de învăță
tori înaintați. Tinerii învățători să 
socoată drept o misiune de onoa
re munca în școlile din cele mai 
îndepărtate locuri ale țării, în con
diții mai grele ca cele de la oraș. 
Să se facă iubiți în. sate, să se 
contopească din tot sufletul- cu 
aspirațiile poporului.

FESTIVAL
1N ORALUL DE LA
poalele TÎNPEI

O
Aspect 

din stațiunea 
balneo- climate
rici Herculane

Tovarășul Gheorghe Apostol s-a înapoiat în Capitală
Slmbătă seara s-a înapoiat in 

Capitală venind de la Paris, to
varășul Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă, 
care a participat la lucrările Con
gresului Confederației Generale a 
Muncii din Franța.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, tovarășul Gheorghe Apostol

a fost întîmpinat de tovarășii: 
Petre Borila, Janos Fazekaș, de 
secretarii Consiliului Central al 
Sindicatelor Anton Moisescu, Liu
ba Chișînevschi și Mihai Mujic, 
de membri ai Prezidiului C.C.S., 
președinți ai C.C. ale Sindicate
lor, precum și de numeroși acti
viști ai sindicatelor.

(Agerpres)

Infîlnire Cu scriitori 
bulgari

înțelepții organizatori ai excursiei 
n-au ales, cum se spune, în mod 
întîrnplător. Dunărea ca loc de în
tîlnire între scriitorii bulgari și ro
mîni. Bătrînul fluviu care trece 
printre cele două țări ale noastre, 
nu le mai desparte de cîtăva 
vreme încoace. Intre portul romi- 
nesc Giurgiu și portul bulgăresc 
Russe a fost construit simbolicul 
și necesarul Pod al Prieteniei. A- 
semenea poduri nu epuizează însă 
sfera noțiunii de prietenie. Se 
poate face și mai mult în direcția 
întăririi prieteniei care leagă cele 
două popoare vecine. Și se face.

Cîțiva dintre scriitorii romîni 
participanți la excursie, mai fuse
seră în țara vecină de la miazăzi.

Dar chiar și acei dintre scriitorii 
romîni care nu mai fuseseră în 
Bulgaria, au fost întâmpinați ca 
niște vechi cunoștințe de către co
legii lor bulgari.

— A, dumneata ești Marin 
Preda ? (traduc aproximativ, din 
bulgară și din memorie, exclamația 
cu care mulți dintre scriitorii bul
gari l-au întâmpinat pe autorul 
„Moromeților" — carte apărută de 
curînd și la Sofia).

— Îmi pare bine de cunoștință, 
tovarășe Galan. Am citit cu mult 
interes „Bărăganur.

— Poetul Victor Tulbure ? In 
persoană ? Vă cunosc și știu că ați 
tradus poeziile lui Hristo Botev și 
ale altor poeți bulgari.

Dar cine sînt oamenii care ne-au 
întâmpinat astfel ? Să-i prezentăm, 
la rîndu-ne, pe cîțiva dintre ei.

lat-o pe Elisabeta Bagriana, ma
rea poetă a Bulgariei prietene. O 
femeie înaltă, surîzătoare, cu tră
sături frumoase, care-i desmint ca
tegoric vîrsta destul de înaintată. 
De o modestie cuceritoare, pri
mește cu ochii aplecați complimen
tele aduse grației și poeziei ei.

Mladea Isaiev, un alt poet bul
gar, se distinge prin ținuta lui so
bră și totuși afectuoasă. Mai jovial 
și mai expansiv e colegul său La
mar, poet de valoare, care ne-a 
vizitat țara cu prilejul primului 
Congres al scriitorilor din R.P.R.

Dora Gabe, o veterană a liricii 
bulgare, e mare amatoare de con
versații pe teme literare. Poetul 
Anghel Todorov, de asemenea.

Dintre prozatori, unul din cei 
mai simpatici și mai comunicativi 
este romancierul Boian Bolgar, bun 
cunoscător al literaturii universale. 
Criticul Deleev și-a lăsat la Sofia 
armele desigur ascuțite și convie-

țuiește pașnic cu toți confrații săi.
Gazdele noastre ne-au pregătit, 

pe Ungă multe alte surprize, una 
deosebit de plăcută: ni l-au adus 
pe Nazim Hikmet. Mai e nevoie 
să facem prezentările ? II cunoa
șteți desigur. Marele poet progre
sist turc a ținut să fie de față la 
această neobișnuită întîlnire a scrii
torilor bulgari și romîni.

Popasuri dunărene
Cetatea plutitoare lunecă pe ne

simțite la vale, sub soarele fier
binte al verii abia începute. Apele 
miloase ale Dunării, despicate de 
botul vasului, curg domoale intre

și înfrigurat îi blagoslovea pe cei 
care-l trimiseseră pc aceste locuri. 
De fapt se mustra în primul rînd 
pe sine, deoarece el fusese cel 
care-și îndemnase tovarășii de 
muncă. Acum mergea grăbit pe 
șoseaua udă, căutînd din ochi 
„un portal de scîndură vopsită, pe 
care se află firma șantierului**. 
(Așa i se spusese in gară). După 
mai bine de un sfert de oră de 
mers, găsi ceea ce căuta. Pe scîn
dură scria: „întreprinderea de 
Construcții 5G4**.

— Am venit să mă interesez de 
angajări! — spuse Gheorghe Radu 
portarului.

— Mergi Ia cadre, baraca din 
dreapta.

— Dar cine m-ar putea lămuri 
și pe mine mai întîi. cum e cu sa
larizarea asta, îmbunătățită ? Știi, 
eu am mai lucrat cîndva pe șan
tier— și de aceea...

— Atunci mergi în baraca asta

♦ O măsură radicală 
împotriva fluctuației
♦ Muncitorii fac propu
neri de perfecfionare 
a sistemului de retri

buție
♦ Numai comitetul 

U.T. M. așteapti...
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ORAȘUL STALIN (de la corespondentul nostru). — Cînd s-a 

revărsat spre inima orașului coloana nesfirșită a participanților la 
cel de al ll-lea Festival regional, mii de oameni ai muncii, locui
tori ai orașului de la poalele Timpei.au ieșit la ferestre și in bal
coane. s-au înghesuit pe trotuoare, au fost cuprinși de freamătul 
și voioșia celor 13.000 de participanți încolonați pe străzile ora
șului Stalin. Sub un soare arlător, într-o căldură puțin obișnuită 
aici la munte, coloana multicoloră (cu mii de steaguri albe și al
bastre. roșii și tricolore, cu panouri și lozinci, în zeci de tipuri 
de costume naționale) pornită din Prund, traversează orașul în- 
dreptindu-se spre stadionul „Tractorul*. In după amiaza acestei 
zile are loc deschiderea grandioasă a celui de al 11-lea Festival 
regional.

Sînt aici tineri veniți din toate colțurile celor 8 raioane ale re
giunii Stalin, de pe Tirnave, din țara Bîrsei și de la poalele mun
ților înzăpeziți ai Făgărașului, tineri muncitori din uzine și fa
brici și de pe ogoare, elevi și studenți, intelectuali și militari ; 
sînt tineri aparținînd tuturor naționalităților conlocuitoarero
mîni, maghiari, germani, romi etc. Sînt prezenți numeroși invi
tați reprezentanți ai tineretului din aproape toate regiunile patriei 
noastre veniți să participe la această mare sărbătoare a tineretului 
din regiunea Stalin.

lată-i pe tinerii din orașul Stalîn care au efectuat 35.000 ore 
muncă voluntară pentru înfrumusețarea orașului, pe tinerii de la 
Combinatul Chimic „I. V. Stalin**, d:n orașul Victoria printre care 
poate fi văzut și tînărul inginer Popa Oliviu care pr n raționali
zările și inovațiile făcute de el a adus economii statului în va
loare de 20.000 000 lei; pe tlnărul Hie Sin, responsabilul unei

(Continuare In pag. 2-a)

In curînd 
apele Bistriței 

vor avea un nou 
făgaș

La 22 iunie constructorii din 
sectorul baraj al hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz au ob
ținut o strălucită victorie : termi
narea celei de a 2-a părți din te
melia barajului și a viitoarei al
bii a apelor Bistriței. In prezent 
ei lucrează la executarea ultime
lor lucrări de finisaj, urrr.înd ca 
Ia 30 iunie apele’ Bistriței să fie 
dirijate pe noul lor făgaș, pregă
tit de constructori pe malul sting 
peste fundația marelui baraj.

Eforturile și munca entuziasta 
depusă de constructorii sectorului 
baraj au permis terminarea aces
tor importante lucrări cu 38 de 
zile înainte de termenul fixat prin 
angajamentul lor.

Abaterea cursului apelor Bistri
ței pe malul sting marchează în
ceputul unei noi faze în construc
ția marii unități energetice: con
tinuarea săpături tor pentru fun
dații și betonarea blocurilor ba- 

, raiului în zona centrală și la ma- 
* Iul drept

(Agerpres)

stru Gheorghe Dinu, asigură, la 
alte mese, înțelegerea între convivii 
dornici să se cunoască. Nazim Hik- 
met, care vorbește și franceza și 
rusa, a strîns în jurul lui o sume
denie de admiratori.

Intr-o asemenea societate nici 
nu știi cînd trece timpul. Pe la 
orele patru după-amiază, vaporul 
ajunge la Silistra. Se pare că lo
calnicii au aflat de sosirea noastră, 
pentru că, pe chei, ne întîmpină 
o mulțime de pionieri și pioniere, 
cu buchete de flori. Pășim pe pă
mînt bulgar, însoțiți de surîsurile 
copiilor acestui orășel dunărean. 
Autoritățile locale ne pun la dis
poziție un camion și două jeep-uri,

parcurde-i pline de verdeață si 
flori. Către seară, la Casa de Cul
tură, are loc o adunare festivă or
ganizată cu prilejul împlinirii a 
zece ani de la semnarea primei 
convenții culturale romîno-bulgare.

La revedere, fovarățil
Ultima etapă a călătoriei: Vt- 

dlnul. Populația orășelului s-a 
strîns, întreagă, pe chei, pentru a 
ne întâmpina pe noi și pe Nazim 
Hikmet. Inima generoasă dar sufe
rindă a poetului turc a bătut din 
nou cu putere, cocîrșită de o emo
ție contrarie prescripțiilor ■medicele, 
dar irezistibilă. înconjurat de cetă-

PE DUNĂRE
trecea un vas...

malurile lor desenate în verdele 
zăvoaielor și al grădinilor. Malul 
bulgăresc, mai înalt decît al nostru, 
defilează prin fața ochilor noștri. 
Așezările omenești sînt mai multe 
la număr aci. Intre ele, se coc la 
soare strugurii podgoriilor bulgă
rești șl celelalte roade ale unui pă- 
mînt lucrat cu dragoste și hărnicie.

Pe la amiază, ajungem la Turtu- 
caia. Toate- străzile orășelului duc 
spre Dunăre. Cîțiva dintre călători 
coboară pe chei, pentru a simți 
din nou pămînt sub picioare și 
pentru a privi pașnicul tîrgușor, 
unde odinioară s-au dat atîtea bă
tălii sîngeroase.

Dar n-avem multă vreme de 
privit. Vaporul își cheamă pasagerii 
și se desprinde, cu mișcări elegante 
de mal. Alte cîteva ore se scurg, 
în monotonul peisaj dunărean. Pe 
puntea vasului și apoi în sala de 
mese, au loc schimburi utile de 
păreri, convorbiri prietenești între 
confrați însuflețiți de aceleași idea
luri. Poeta Nina Cassian plecată în 
Bulgaria cu o săptămînă înainte 
într-o vizită mai îndelungată, dis
cută cu Elisabeta Bagriana, pro
babil despre problemele poeziei. 
Dramaturgul Davidoglu întreține 
o conversație însuflețită la o masă 
în jurul căreia s-au așezat poeții 
bulgari Climent Țacev, Nicolai Ma- 
rangozov și alții. Tovarășa Pipero- 
va, traducătoarea, și prietenul no-

de

tn care

Petre Solomon

ne suim pentru a vizita_ ___ „ r_ o 
veche cetate turcească din apro
pierea Silistrei. Bulgaria e plină de 
asemenea cetăți, martore ale unui 
trecut întunecat, care-și spune, și 
prin ele, povestea. De la sinistra 
fortăreață otomană pornim spre 
gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Calipetro. E bucuroasă de 
oaspeți gospodăria. Mulți dintre 
colectiviști vorbesc romînește. Din 
păcate, nu putem sta de vorbă 
prea mult, trebuie șă ne întoarcem 
la vapor. Dar înainte de a ne îm
barca, vizităm în Silistra un mo
nument, pare-se, unic în Europa : 
un cavou familiar din secolul al 
IlI-lea al erei noastre. Cavoul, des
coperit cu vreo douăzeci de ani în 
urmă, s-a păstrat uimitor de bine. 
Pe pereții lui de piatră se văd 
fresce în culori vii, înfățișînd fa
milia unui demnitar roman, cu 
lista-i de sclavi, iar pe tavanul 
boltit zugrăvită fauna și flora pa
radisului în care nădăjduia să se 
instaleze demnitarul.

lată-ne din nou pe vapor. E casa 
noastră, vreme de patru zile.

In cea de-a doua zi a călătoriei 
noastre, pe la prînz, poposim la 
Rusciuc (Russe). Orașul ne primește 
pe străzile-i drepte și largi, in

țenii bulgari de naționalitate turcă 
ai orășelului, poetul a rostit, ji aici, 
cîteva cuvinte pline de tâlc:

— Pe pămînt există foarte multe 
orășele cu o populație de 20—30 
mii de oameni, ca al d-coastră. 
Dar foarte puține din ele sînt c;- 
zitate de scriitorii propriei lor țări. 
Și mai puține primesc vizita scrii
torilor unei țări vecine. Acest lucru 
e cu putință numai într-o lume a 
păcii și prieteniei.

Ca și Silistra, Vidinul a ținut să 
ne arate un monument al trecutu
lui — o veche cetate turcească, ri
dicată pe ruinele uneia și mai ve
chi, de pe vremea romanilor. După 
o scurtă incursiune în Evul Mediu, 
am reintrat în socialism, vizitând o 
comună bogată, aproape in între
gime coopcrativizată, de lingă Vi- 
din. In grădina din fața școlii, lo
calnicii au improvizat o agapă in 
cinstea noastră. Am gustat din pita 
caldă și din celelalte bunătăți 
așternute pe mese, și am ridicat 
paharele, toastând pentru prietenia 
romîno-hulgară. O grupă de pio
nieri și pioniere i-a prilejuit poetu
lui Nazim Hikmet o nouă emoție 
puternică : una din pioniere a re
citat în fața lui o poezie în tradu
cere bulgărească. Poetul și-a a- 
mintit că în propria sa țară poe
ziile sale sînt interzise și nici măcar 
copilul lui, rămas în Turcia, nu le 
poate citi. Cu lacrimi în ochi, a

din stingă, la organizarea muncii. 
II găsești acolo pe tovarășul Moi
se și el te lămurește.

După numai cîteva minute, 
Gheorghe Radu asculta cu luare a- 
minte pe tovarășul Nicolae Moise, 
șeiul secției de organizare a mun
cii din întreprindere.

— Sistemul de salarizare îm- 
I bunătățit va fi aplicat, cu titlu de 
' experiență, de la 1 iunie (vă rea- 
■ mințim, era în mai). Imbunătăți- 
I rea sistemului de salarizare modi’ 
fică salariul tarifar care pină a- 
cum reprezenta doar 25 la sută 

I din cîștigul mediu, ridicindu-l 
pină la 76 la sută din cîștig. Ca 
să înțelegi mai bine, îți pot spune 
ca salariul mediu tarifar va crește 
de la 450 lei la 737 lei. Dacă vrei 

} să vezi modificarea survenită, 
privește tabelele acestea compara- 
tive.

i Gheorghe Radu își scoase din- 
i tr-un buzunar un capăt de creion 
! și un carnețel, notind cu amănun
țime totul. Avea ce scrie ! Salariul 
unui muncitor din vechea catego
rie a 2-a era de 235 de lei iar a- 
cum un constructor de categoria 
a 2-a va primi 449 lei; la catego
ria a 4-a, unde înainte salariul ta
rifar era de 285 lei pe lună acum 
un om trebuie să primească 
622 lei.

Georghe Radu își făcu o soco
teală, să vadă cam cum ar ieși

el. Ca șef de echipă va fi desigur 
încadrat la categoria a 6-a, cu un 
salariu tarifar de 908 lei. înainte, 
la categoria aceasta ar fi primit 
doar 393 lei. adică de peste două 
ori mai puțin.

Întrebă :
— Asta cu salariul tarifar am 

înțeles-o eu. Dar, spuneți-mi, cum 
ieșim cu cîștigurile totale pe care 
le realizăm ?

— Iți voi arăta și acest lucru. 
Iată aici un alt tabel comparativ: 
cîștigurile realizate în medie în 
luna aprilie, pe categorii de sala
rizare și banii pe care poate să-i 
primească un muncitor în urma a- 
plicării sistemului îmbunătățit, 
pentru aceleași ore efectuate. A- 
cest lucru se întîmplă însă pen
tru că odată cu experimentarea 
salarizării îmbunătățite noi tre
cem și la adoptarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice ce duc la 
creșterea productivității muncii. 
(E adevărat insă că în această 
privință direcția întreprinderii nu 
a făcut prea mult).

Constructorul începu din nou să 
aștearnă cifre în carnețelul său. 
Un muncitor de categoria a 5-a a 
primit 410 lei, în medie pe luna 
aprilie. Pentru tot atîtea ore pon
tate după normarea și salarizarea 
îmbunătățită, poate primi mult 
mai mult. Radu memoră de ase
menea cu surpriză cîștigul pe care 
îl obține un muncitor de talia sa, 
bine pregătit și șef de echipă : 
1.644 lei în loc de aproximativ 
1.000 lei cit cîștigase înainte.

Și în timp ce Radu își făcea cal
culele respective, tovarășul Moise 
se gîndea la-faptul că e necesar 
să se aplice mai multe propuneri 
ale muncitorilor, o serie de rațio
nalizări, precum și mica mecani
zare la unele lucrări, factori im
portanți în scăderea prețului de 
cost al construcțiilor.

— Dar aceasta nu e totul, con
tinuă tov. Moise. De acum se vor 
da și o serie de premii muncito
rilor merituoși: pentru economii 
de materiale, pentru lucrările de 
bună calitate și executate la 
timp, pentru cei ce lucrează în 
regie, în cazul că-și îndeplinesc 
planul lunar, precum și pentru 
conducătorii de brigăzi sau echipe 
în funcție de numărul oamenilor 
din echipă.

Mult n-a mai rămas Gheorghe 
Radu la șantier. S-a mai invîrtit 
cîteva ore să vadă ce se lucrează, 
care sînt condițiile de trai și cu 
primul tren a pornit îndărăt spre 
Ploești...

A trecut de atunci o lună. De 
la 1 iunie, pe șantierele în
treprinderii de construcții 504 
a început experimentarea sistemu
lui 
tot 
lor

salarizare îmbunătățit. Și 
atunci numărul muncitori- 
aici, unde înainte se sim-

GH. ANGELESCU
(Continuare în pag, 2-a)

—————
tmbrățișat-o pe mica pionieră bul- 1 
gară. Dar asemenea scene pot fi 
cu greu descrise, ele trebuie vă- 
zute.

Seara, ne-am reîntors pe vas. 
Era a treia seară petrecută îm
preună cu scriitorii bulgari. Și fiind j 
și ultima, aceștia au ținut să dea 
o masă în cinstea colegilor lor ro
mîni. Intre timp, cum e și firesc, 
se legaseră între noi prietenii, în
cepusem să ne cunoaștem mai bine 
unii pe alții. Gheata — cită fusese 
la început, se spărsese de mult. 
Perspectiva terminării excursiei 
stârnea în fiecare dintre noi regrete 
și strîngeri. de inimă. Le-am dat 
uitării în acea seară, la îmbelșugata 
masă stropită cu cinuri bulgărești 
și cu spumoasa cerci a Ittâ Gheor
ghe Dinu și a lui Neznacomov — 
omul cu o mie de fețe, care apărea 
cînd deghizat în marinar olandez, 
cînd în straie de ospătar, cînd în 
alte înfățișări, care mai de care l 
mei hazlii.

A doua zi, în zori, vaporul „Di- 
mităr Blagoev" a ridicat ancora și 
a pornit din nou spre Rusciuc. Du
nărea, pînă atunci potolită și lină, • 
se învolburase peste noapte, ca ril 
cum ar fi particinat Li regretele' 
noastre. In cutând, trebuia să ne j 
despărțim.

In această ultimă etapă a ex
cursiei, inima lui Nazim Hikmet a» 
mai fost pusă la o grea încercare, j 
Pe vas s-au urcat. într-un port, ' 
membrii tmui ansamblu de cîntece | 
și dansuri naționale turce din om- ’■ 
șui Plevna. Venind r» mijlocul lor.1 
poetul le-a recitat din opera lui. 
Apoi, tinerii artiști amatori i-au1 
prezentat un program de dansuri1 
și cîntece acompaniate de mstru- ' 
mente populare turcești. Merele | 
poet, invitat să „joace", a dansat . 
și el, alături de înfocării *i tinerii 
arristi de naționalitate turcă.

Se lăsase întunericul serii. Ne a- I 
propriam de Rusciuc. Era vremea | 
să ne luăm rămas bun unii de la 
alții. Am început să facem schimb 
de adrese, de cărți cu dedicații, de • 
ptomisiuni. Dar, cum ee întâmplă 
de obicei în asemenea despărțiri, j 
am lăsat multe lucruri nespuse — i 
încă un motiv pentru a ne revedea.

$i cu gîndul că într-adecăr ne 
vom revedea, la anul, într-o ex
cursie asemănătoare pe care o vom 
face în Deltă, ne-am despărțit de 
prietenii noștri bulgari spunîn- 
du-le :

— La revedere, tovarăși!
— Do dvijdene, drugaril.

de 
de 
de

i agricole de vară
[ Aș vrea si scriu despre un j 
(caiet cu scoarțe modeste cu o j 
I sută de nume și o sută de inimi J
* unite într-o singură inimă mare, J
ț colectivă. ...Să scriu despre oj 
(sută de conștiințe prefăcute în- J 
] tr-una singură de o adeziune l 
f comună. j
f Pe coperta caietului amintit, J 
[ aflat în sediul organizației ] 
f U.T.M. a Facultății de filolo- j 
(gie, București, culoarea roșie a ) 
[ unui creion sublinia : STUDEN- ț 
(ȚI VOLUNTARI PENTRU j 
[BRIGADA DE TINERET. J 
} Primii o sută de studenți din j 
(anul I sau II sau IV și-au sem- j 
j nat numele pe primele file. Au j
* făcut-o simplu, emoționant de j 
( sincer și simplu. In fața mea au' 
(semnat cîțiva studenți. Am re-
[ ținut zîmbetul clipei și graba \ 
f mîinii.
[ Adeziunea lor spontană — 
[ la noul, marele colectiv, pen- . 
(tru 15 zile de muncă, undeva, 
(alături de membrii unei gospo- 
[ dării agricole de stat — are 
f semnificația de autentică ini- 
(țiativă patriotică.
[ Ei, cei o sută de la filologie ' 
f sau, mai precis, cei peste patru 
f sute de la Universitatea „C. I. 
[ Parhon“, vor să-și dovedească 
[ odată mai mult devotamentul, 
(utilitatea, confundarea cu inte- 
[ resele întregului popor.
f In ziua douăzeci și șasea a 
[ lui iunie 1957, brigada de ti- ; 
[neret a Universității Parhon va 
(pleca în ospitalierele colective 
[ale gospodăriilor agricole de 
[ stat.
( Două săptămîni viitorii in- 
[telectuali își vor aduce apor- ' 
[tul la muncile agricole de vară. . 
f „Să nu ne facem de rușine 1“ 
[ iată imperativul, dorința, hotă-. 
[ rîrea fermă a studenților hri- 
(gadieri. Eforturile nu vor îngă- 
[ dui nici o comoditate, pasiunea 
[pentru munca fizică va egala 
(perseverența și pasiunea pentru 
(cultură.
[• Serile, la căminele culturale, 
(la sfat și recreiere, tovărășia de 
[ peste zi a studenților cu țăranii' 
(se ca preface trainic, omenește, 
f într-o prietenie sinceră și pro- 
[ fundă...
f Mai prețuiți vor fi oamenii 
f modești, simpli, în conștiința 
[ viitorilor intelectuali. Mai pre- 
[țuită munca lor. Mai clară în 
(mintea viitorilor intelectuali ca- 
[ lea de la o viață de mizerie, 
[ de umilinți, la zilele unul pre- 
( zent demn, pe care și mulți 
[ dintre părinții lor au străbă' 
f tut-o...
[ Cu siguranță că despre Eu- 
[gen Șerbănescu, Georgeta Bu
ruiană, Petre Teodora, Ion Ra- 
[ țiu și alte sute și mii de stu- 
[ denți din întreaga țară, din 
f toate centrele universitare gos- 
[podăriile agricole de stat vor 
[ aduce numai cuvinte de mul- 
f țumire.
f r
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Afișul care nu poate
Xf

SĂ MINTĂ

. K mere lucru să ex- 
S primi adevărul astfel în- 

cît nimeni să nu-l poa
tă pune la îndoială.

Acest mare lucru l-au 
reușit artiștii celui de al 
V-lea Festival.

Cînd, de la aeroportul 
modest împodobit, mași
na noastră a început să 
parcurgă spre capitala 
Poloniei o nesfirșită șo
sea lipsită de orice deco
rație de circumstanță, 
apoi chiar cartiere mai 
aglomerate, punctate doar 
cu afișe mici și rare, 

1 ne-am pripit într-o apre- 
“ ciere pe care o regretăm.

Abia după ce am în- 
, ceput a cunoaște osașul 

ne-am dat seama de ex
traordinara realizare ve 
care a însemnat-o pa- 

t co a za rea străzilor sale.
Nu era o îngrămădire 

de tablouri și pinze, ci 
un vibrant manifest.

Pină aici am fost obiș- 
nuiți să vedem pavoa- 
zindu-se un perete, o 
sulă, o clădire, o piață. 
Ideile care trebuiau co
municate erau prezenta
te prin împărțirea în- 

, tr-un anumit fel a ma- 
• terialului decorativ între 
[ diferitele colțuri ale pe- 
i retelui, între pereții sălii. 
; etajele clădirii, laturile 
; pieții.
«s«Si

T

fi 
fi

MaeștrU împodobirii 
Varșoviei au pornit — 
intuim noi — de la 
punctul de vedere că ei 
nu pavoazează nici 
10.000 de pereți, nici 20 
de săli, nici 500 de clă
diri, nici 4 piețe — ci 
UN ORAȘ, unic și indi
vizibil.

Hotărindu-se să creeze 
la o asemenea scară, ei 
au făcut ca fiecare din 
străzile sau piețele prin
cipale să oglindească 
cite o singură idee, adine 
potrivită cu specificul 
său. De aceea, de pildă, 
afișele modernei și lu
minoasei alei Marszal- 
kowska aveau ca unică 
temă prietenia tineretu
lui de pretutindeni; stra
da Nowi Swiat, în preaj
ma Universității și a A- 
cademiei de Științe — 
marșul tineretului spre 
cultură; grupul de clă
diri in ruină din apropie
re de piața Dzerjinski — 
lupta împotriva războiu
lui atomic.

Pînă aici am fost obiș- 
nuiți să considerăm tex
tul ca factor prim în ori
ce pavoazare. Suhordo- 
nîndu-se unei asemenea 
prejudecăți, artiștii Fes
tivalului ar fi fost puși 
într-o situație dificilă. 
Acolo aveau să vină

30.000 de tineri din 116 
țări. Desigur, folosirea 
lozincilor poliglote ar ti 
fost o oarecare soluție, 
cel puțin pentru cunos
cătorii celor cîtorva gra
iuri de circulație mon
dială. Problema era însă 
de a-i face pe toți acești 
privitori să se pătrundă 
de ideile ^prieteniei și pă
cii nu privind fiecare fe
lia de pavoazare ce i-ar 
fi fost accesibilă și des
tinată, ci emoționîndu- 
se toți la vederea uneia 
și aceleiași imagini.

De aceea, pe panouri
le din Varșovia, textul 
era redus adesea la un 
singur cuvînt. Multe afi
șe nu aveau deloc text. 
Ele grăiau însă cu atât 
mai clar, simultan în toa
te limbile pămîntului.

Tot pe atît am avut o 
revelație în ceea ce pri
vește gama materialelor 
potrivite pentru o pavoa
zare. Hîrtia, pînza și 
lemnul aici s-ar fi simțit 
stinghere dacă nu le-ar 
fi înconjurat mulțimea de 
flori naturale și împleti
turi de rafie, de benzi 
metalice și plase din 
sfoară de cînepă. Dar nu 
aceasta să remarcăm. Să 
ne amintim mai bine de 
cel mai firesc material 
de fundal al panourilor 
varșoviene. Erau zidurile 
înnegrite de flăcări.

In sfîrșit, salutăm pe 
maeștrii graficei realiste 
pentru că au înțeles a- 
fișul. Fotografii am vă
zut la Varșovia destule ; 
ele erau însă opera foto
grafilor. In ceea ce-i pri
vește pe pictori și dese
natori, aceștia căutau alt
ceva : să transfigureze, 
să evoce, să sugereze, 
pentru ca opera lor 
nu să semene cu adevă
rul, ci să-l exprime.

Vădeau noblețe căută
rile acestea, pe care azi, 
din păcate, unii artiști 
polonezi le schimbă atît 
de ușuratic în moneda 
măruntă a sterpei origi
nalități. Intruchipînd vi
guros principiile tendin
ței în artă, plastica Fes-

rivalului țintea sus și de- « 
parte: să slujească omul, 5 
cu tot ce are el mai 5 
proaspăt și mai curat.

De aceea cu drag mer- » 
geam pe străzile Varșo- n 
viei, și la sufletu-mi în- n 
fiorat apropiam :

Pe Marszalkotoska, g 
floarea-soarelui dornică 
de lumină, mîini hrănind $ 
porumbei, rîndunele pe 
schele, fire telefonice în- 
trețesîndu-se în toate # 
sensurile busolei, fluturi 
roind în jurul luminii is- ft 
pititoare, copaci veșnic 
verzi cu rădăcină adîncă, 
chipuri vesele plecate pe ft 
acordeoane, petale iran- ft 
dafirii și buze trandafirii $ 
plutind cum și noi piu- ft 
tim nu odată ; $

pe Nowi Swiat (cu $ 
pinze ca de corabie prin- $ 
se cu zecile in otgoane J 
de-a curmezișul străzii) J 
chipul lui Einstein ală- $ 
turi de formula teoriei $ 
relativității, al lui Coper- 
mc lingă o schiță a sis- 
ternului solar, al lui Men- “ 
deleev și tabloul ele- j 
mentelor, teorema lui Pi- » 
tagora sub forma unui 
pitic, canguri și excava- J 
toare, frunze și flori, pa J 
pirusuri și filme, retorte j! 
de chimie și hărți ale lu- 
mii pe care o iubim ;

în piața din fața Pala- J 
tului Culturii (cu o imen- i 
să placardă continuă, în Jj 
lungime de cîteva sute j 
de metri), un album in- » 
ternațional — de arhitec- ! 
tură, prin turnul Eiffel jj 
și palatul din piața Tien- j 
An-Men. prin Kremlin și « 
podul Westminster, prin « 
Ateneul R.P.R. și Bran- J 
denhurger Tor — de li- Jj 
teraturâ, prin Guliver în J 
tara piticilor — de mi- « 
tologie, prin dragonii (( 
chinezi și cei mexicani — 
de botanică, prin trifoiul ! 
cu patru foi — de sculp- S 
tură, prin statuia liber- i 
tatii din New-Tork și 
cea a adevăratei elibe- » 
rări, din Berlinul răsări- !

FILIP CERBU
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„încotro?
GLIGOR ȚIRCA — s tic Iar-Tur- 

da, IOAN PARASCHIVA -func- 
ționară-Ploești, STIRC IOAN — 
Petrila, EMIL PRUNARU - teh- 
nician-Cluj, DUMITRU IOAN — 
elev-Tr. Măgurele, VLA1CU RA 
DU — invătător-Timișoara, RA
DU FULOP — activist-Oradea, 
ANGHEL GAVR1LESCU -mer- 
ceolog-Craiova SPORIȘ MARIN 
— țăran muncitor — comuna Ne~ 
goești, raionul Amaradia, MAN- 
DACHE VIRGILIU - învățător, 
comuna Glodeanu-Siliștea, raionul 
Pogoanele, DINU MARIN —țăran 
muncitor raionul Olteni, ZICLON- 
KA WICENȚIUS - Solonețul- 
Nou, raionul Gura Humorului...

Dorința voastră de a intra în 
rindurile corespondenților volun
tari ai ziarului nostru ne bucură 
foarte mult. Este o muncă nobilă 
și dt mare răspundere. Nu lăsați 
neobservate faptele ce se petrec 
zi de zi la locul respectiv de 
muncă și care oglindesc lupta oa
menilor muncii in construirea 
vieții nai. Contribuiți prin artico
lele scrise la răspindirea expe
rienței înaintate în domeniul tn 
care lucrați. Scrieți-ne despre 
oamenii înaintați ai zilelor noa
stre, despre tot ceea ce grăbește 
mersul nostru înainte. Ridicați- 
vă cu curaj împotriva rămîneri- 
lor în urmă, împotriva hoților și 
delapidatorilor, împotriva biro
crației și a delăsării.

Sprijiniți și dezvoltați prin 
scris inițiativa maselor.

In munca de corespondent 
n-are ce căuta timiditatea'

Străduiți-vă ca informațiile să 
fie scrise curgător pe înțelesul 
tuturor și să cuprindă date con
crete. Verificați întotdeauna cu 
grijă exactitatea faptelor.

Nu uitați: corespondentul 
presă trebuie să fie fruntaș la lo
cul său de muncă, sau învăță
tură, să fie pasionat după cul
tură.

Vă dorim din inimă spor la 
muncă și așteptăm fără tntirziere 
primele voastre corespondențe.

E. MARINOIU-Rădăuți, VOI- 
CU ILIE-Craiova și SANDU DU- 
MITRU-Mangaiia.

Ne întrebați dacă țara noastră 
își va aduce contribuția ia lu
crările Anului geofizic internațio
nal. în cadrul acestei mari cam
panii de colaborare internaționa
lă pentru studii științifice, oa
menii de știință din țara noastră 
își vor aduce din plin contribu
ția. Vom consemna numai cîteva 
acțiuni:

Observatorul din București va 
executa după programul A.G.I.

de cite 2—4 ori pe zi observații 
ale atmosferei și protuberantelor 
solare. Observatorul din Bucu
rești va începe lucrul în opera
țiile mondiale de longitudini și 
latitudini. Se va executa studiul 
structuri] scoarței terestre în 
zona Carpaților. Studiul variații
lor magnetice se va face la Ob
servatorul magnetic Surlari. In
stitutul de Fizică din București 
va continua lucrările gravimetri
ce în curs, efectuînd ridicarea 
gravimetrică în zona Carpaților 
în legătură cu profilele seismice 
ce se vor executa în această 
zonă.

Dacă vă interesează în general 
problemele Anului geofizic inter
național vă sfătuim să citiți re
vista „Știință și tehnică** nr. 6 
care este în întregime dedicată 
acestui eveniment.

RELI SEVER — comuna Po
iana Mare, regiunea Craiova. 
Prospectul și orice lămuriri in le
gătură cu condițiile de admitere 
în Institutul de Artă Teatrală și 
Cinematografică le poți primi de 
la Teatrul de Stat cel mai apro
piat.

Te înștiințăm că pe lingă fiecare 
Teatru de Stat funcționează cite o 
comisie care are ca scop să desco
pere și să selecționeze tinerele ta
lente pentru arta dramatică.

de

MAR1UȚA ION — comuna Su
seni, raionul Tg. Jiu, GHERGU 
MIHAI comuna Dobrești, raionul 
Gura Jiului, N1COLAIȚA PAUL 
comuna Cioroiu, raionul Caracal, 
I. BOANGHER - Mihăileștii de 
Sus, raionul Drăgănești-Olt...

Ministerul Invățămîntului 
Culturii ne-a informat că 
tr-un timp foarte apropiat se 
publica în presă condițiile de
mitere în învățămîntul superior 
pentru anul de învățămînt 1957— 
1958.

Și 
în- 
vor 
ad-

Sold, fruntaș IOAN LUNGU 
U.M. 03202. Date bibliogra
fice precum și aspecte din ac
tivitatea revoluționară dusă de 
eroii comuniști și uteciști poți 
găsi în cartea „Luptători pentru 
pace, socialism și fericirea po
porului", apărută în anul 1955, 
în „Editura tineretului**.

TEODOR — Ră-NICULAE S. 
doești-Deal, raionul Olteni, regiu. 
nea București.

Ne întrebi în ce an și în ce zi a 
luat ființă „Scinteia tineretului**.

La 5 noiembrie 1944, pufin după 
eliberarea țării. Pe atunci ziarul 
era săptăminal. In perioada ur
mătoare, misiunea lui a fost înde
plinită, pe rînd, de ziarele „Tine
rețea" și apoi „Tinărul Munci
tor" ca și de „Studentul Romîn" 
și „Revista Elevilor". De la 3 a- 
prilie 1949, după constituirea or
ganizației revoluționare a 
tulul, Uniunea Tineretului 
tor, „Scînteia tineretului" 
zilnic.

tinere- 
Munci- 

apare

In ur-D. IOANA—Tîrgoviște. 
ma sezisării dumitale organizația 
de bază U.T.M. de la Schela mare 
din comuna Gura Ocniței a anali
zat într-o adunare generală com
portarea utemistului Emil Con- 
stantinescu și a celorlalți tineri 
vinovați de acte de huliganism, 
inițiind cu ocazia aceasta o serie 
de măsuri menite să prevină pe 
viitor astfel de abateri. Redacția 
noastră și comitetul raional U.T.M. 
Tîrgoviște îți mulțumesc pentru 
semnalul critic.

CIURA ALEXANDRU, șan- 
fierul de construcții Caraula- 
Plenița, ne întreabă: In ce con
diții se pot anexa două difuzoare 
la aparatul de radio „Doina".

(Răspunde tovarășul inginer 
Evanovici Eduard, proiectantul 
acestui aparat). Tn această pri
vință există o singură posibilitate. 
Se poate înlocui difuzorul inițial șt 
in cazul acesta putem anexa, in 
serie, două difuzoare cu o rezis
tență de 2,5 ohmi sau putem anexa 
în paralel două difuzoare de cite 
10 ohmi fiecare. Vom obține ast
fel de la aceste difuzoare o pu
tere acustică maximă, pe care e 
poate da transformatorul de 
șire al receptorului „Doina", 
dică 5 ohmi.

ie-

Sînt unii oameni despre care 
se poate spune că au un talent 
deosebit de a încurca, de a stri
ca viața altora. Ei pătrund tn 
viețile unor ființe mai mult sau 
mai puțin liniștite, potolite, le 
abat din făgașul lor firesc, pu- 
nindu-le în față mirajul unor în
făptuiri magnifice și apoi le pă
răsesc la mijlocul drumului, pu- 
nindu-le în primejdie — con
știent sau neconștient — rezis
tența în fața greutăților, lăsîn- 
du-le în clipele cele mai vitrege 
fără cel mai mic sprijin.

Victima unui astfel de om a 
fost și doctorița Natașa (Gher- 
truda Dvoinikova). Ea l-a cu
noscut și l-a iubit pe regizorul 
Vladimir Mirski, s-a căsătorit cu 
el. I s-a părut că e peste poate 
de fericită dnd a devenit și 
mama drăgălașei fetițe Svetlana. 
Dar iată că dîntr-o dată s-au nă
ruit toate. Mirski s-a dovedit a 
fi un om ușuratec, ce renunță 
tot atît de lesne la un iurămint 
cu cît l-a făcut cu mai multă 
patimă. El nu și-a stăpinit atrac
ția pentru o viață de a2i ne mîi- 
ne, lipsită de răspunderi, bea 
fără măsură, își neglija familia 
și intr-o bună zi a părăsit-o 
chiar, definitiv. Natașa a rămas 
singură cu un copil mic, pradă 
tuturor vicisitudinilor. A început 
și războiul. De pe front a venit 
vestea că Mirski a murit.

Natașa a răzbătut cu eroism 
zilele aspre ale războiului 
odată cu pacea, viața ei s-a 
seninat S-a recăsătorit cu un 
cinstit și bun, Kocean, și a 
ceput să trăiască frumos, 
cum și-a dorit întotdeauna, Intr-o 
familie unită și sporită chiar 
prin nașterea micului Vasili.

Intr-o seară, insă, după mulți 
ani, tocmai cină sărbătoreau 
ziua de naștere a Svetlanei. ci
neva a sunat la ușă și, când a 
deschis, in fața Nai aș ei a apărut, 
destul de puțin schimbat, Mirski: 
„Vreau fata înapoi, e tot ce mi-a 
rămas din viață** ii spune fostul 
ei bărbat.

Iată-ne ajunși acum la unul din 
momentele cele mai dramatice 
ale noului film sovietic .încotro", 
despre care povestim. In casa 
Natașei e zgomot, bucurie și ve
selie, toți oamenii sint bine dis
puși, numai ea înțelege limpede 
că liniștea sufletească ti este in

le
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Afișul care nu poate să mintă
(Urmare din

pag. La)

ANUNȚ
Promoția 1946-1947 a fostu

lui liceu „Al. Lahovary** va 
sărbători în ziua de 30 iunie 
a.c. la R. Vîlcea, aniversarea 
a 10 ani de la absolvire. In- 
tîlnirea va avea loc la orele 
10 în localul liceului. Sînt ru
gați să participe toți profe
sorii, absolvenții și foștii co
legi ai promoției.

Informații suplimentare pot 
fi cerute la Andrei Țugulea- 
București. Tel. 51943 și la Ni- 
colae lana-R. Vîlcea. Tel. 147.

Cluburi pentru elevi
Tn vacanța de vară, pentru 

elevii școlilor medii care ră- 
min în Capitală, comitetele 
Raionale U.T.M,, organizează 
cluburi pe lingă școlile mari 
din București, în care se vor 
organiza diferite activități 
cultural-educative'

De asemenea la Palatul 
Pionierilor din București se 
organizează un club orășe
nesc, In cadrul acestui club 
vor funcționa secții de auto
mobilism, radiofonie, aerotno- 
delism, cercuri sportive de 
înot, fotbal, tir, atletism, vo
lei etc.

tean — de geografie, 
prin comunicarea distan
țelor, pină la Rio de Ja
neiro 12.000 km., pină 
la Paris la fel ca pină la 
Moscova, 1360 km., pină 
la Pekin 7.600 km., pină 
la Roma 1520 km. — și, 
în sfîrșit, de filologie 
comparată, prin traduce
rea în cite șase limbi a 
importantelor propozi- 
țiuni: „te iubesc
„vrei să dansăm „să 
fim prietenii".

Dacă pentru a transmi
te lumii întregi simță
mintele oaspeților Varșo
viei ar mai fost fost ne
voie de o antenă, și a- 
ceasta putea fi găsită. Ea 
se înălța zvelt în mijlo
cul orașului Festivalului, 
părînd o veritabilă crea
ție radiotehnică, și, în
conjurată de fanioane și 
balonașe, emitea zi și 
noapte, acordată pe toa
te lungimile de undă ale 
sensibilei inimi omenești.

Pavoazarea Varșoviei 
era optimistă. Direct pe 
cărămida afumată de in
cendii, nu odată am ci
tit : „sîntem veseli!“.

Un singur afiș, nu de

parte de Palatul Cultu
rii, îți stîrnea la vedere 
un fior rece și, reamin
tind trecutul, te conjura 
să-i împiedici învierea.

Era o simplă bucată 
de placaj pe care se 

unei

afiș pe care l-am văzut 
vreodată. Cucintul „NU**. 
„NU" războiului, „NU" 

— războiului... Ca ți an

tena cu fanioane, acest 
semnal era și el acordat 
pe toate lungimile de 
undă ale sensibilei inimi 
omenești.

vedea conturul 
bombe.

Ar fi fost greu 
neva să conteste 
jul Varșoviei. Ce

ca ci- 
afișa- 
putea 

contrazice ? Turnul Eif
fel poate, sau rîndunelele 
de pe schele, căci în 
ceea ce privește teorema 
lui Pitagora, ea e dove
dită de două mii de ani. 

Am simțit însă de cî
teva ori, în discuții cu 
anumiți ziariști occiden
tali, că ei ar fi lăsat to
tul în pace, dacă ar fi 
putut să califice drept 
minciună afișul acela cu 
contur de bombă.

Dar bomba nu era 
pictată. Ea era tăiată în 
placaj, lăsînd să se vadă 
prin fereastra 
scheletul unei 
distruse de 
Noaptea, printre 
clipeau fantomatice re
flectoare, reamintind 
marele incendiu al lu
mii.

Un singur cuvînt scria 
pe cel mai pătrunzător

rămasă 
clădiri 

fasciști, 
ruine

Cu privire la
uniră șiiiiiiiiico-laiiiastlca

Despre convenție
‘ exprimate 

discuției 
tineretului"

„Punctele de vedere" 
pînă acum în cadrul 
inițiate de „Scînteia 
pe marginea literaturii științi
fico-fantastice nu mi se par, în 
esență, contradictorii. Preopi-

nenții mei cer la unison, chiar dacă nu cu aceleași cuvinte, ri
goare științifică și constată (M. Solomon) sau propovăduiesc 
(A Rogoz) existența diferitelor specii ale fantasticului—științific.

Am crezut o clipă că mărul discordiei îl constituie raportul 
dintre elementul științific și aventură. Intr-adevăr, tov. Solomon 
susține că „aventura trebuie să servească și nu să fie servita de 
științific" și că „Elementul științific este simplu pretext pentru 
aventură în „A 12-a variantă** și „Astrida —r- la care tov. Rogoz 
răspunde că „Nu aventura constituie un defect al lor, ci tocmai 
faptul că aventura multora e doar un pretext pentru vehicularea 
unei idei științifice". A , t .

Dar această încrucișare de spade se sfîrșește in chip cu totul 
neașteptat prin capitularea autorului articolului „împotriva 
„mîinii-deget“. Mărturisesc că m-a surprins această profesiune 
de credință : „noi înșine milităm pentru o cît mai mare prepon
derență a elementelor științifice în lucrările noastre*. Prepon
derență față de ce? Din context se înțelege limpede că tov. 
Rogoz se referă la elementul „aventură". . M „

Combatanții au căzut, deci, de acord. Mi se pare însă ca aut 
înfruntarea cît și concilierea celor două puncte de vedere este la 

I fel de dăunătoare discuției noastre. Nu putem stabili nici un fel 
1 de raport procentual în cadrul genului fantastico-științific, ale că

rui creații izbutite ne oferă tabloul unei infinite variații. Această 
varietate se reliefează uneori chiar în opera aceluiași scriitor — 
cînd scriitorul se cheamă Jules Veme, H. G. Wells, I. Efremov...

Singura „preponderență" acceptabilă este aceea a problematicii 
umane, pe care tov. Rogoz o susține de altfel în a doua parte 
a articolului său. Asupra acestui principiu sîntem cu toții de 
acord. Și observațiile de mai sus nu sînt însăilate de dragul po
lemicii, ci pentru a preveni eventualele interpretări eronate.

1

Există totuși o chestiune hi care pozițiile se delimitează net 
împreună cu tov. Rogoz, cred că din articolul tov. Solomon se 
desprinde o concepție confuză asupra rolului convenției în lite
ratura de anticipație științifică. Și cum aceasta este o problemă 
cheie a genului, mă voi strădui să caut unele puncte de reper 
pentru discuția noastră.

Unul din elementele primordiale ale oricărei creații cu carac
ter fantastic îl constituie dispariția hotarului dintre posibil și im
posibil, prin acceptarea de către cititor a unei anumite convenții. 
Așa, de pildă, copilul nu se întreabă de ce zboară covorul fer
mecat, cum poate Făt-Frumos să-și vadă iubita în piatra inelului 
dăruit de zîna cea bună, de unde vin bucatele cînd Prislea zice 
„Masă, așteme-te I" El știe că în basm lucrurile se petrec altfel 
de cît în viața de toate zilele.

Pe o altă treaptă de dezvoltare a societății omenești, utili- 
zînd cunoștințele acumulate într-o luptă îndelungată cu natura, 
literatura științifico-fantastică pornește de la aceeași convenție. 
Insă ceea ce apare în basm ca o seînteiere de fantezie, un vis 
abia întrezărit și nebulos, capătă acum forța pe care o poate da 
numai orientarea în sensul progresului real al științei și tehnicii. 
Aparatul terestru — submarin — aerian din romanul lui Jules 
Veme „Maître du monde", constituia o ipoteză mai mult de cît 
îndrăzneață în vremea cînd a fost imaginat (de altfel nu a fost 
realizat nici pînă azi). Dar stadiul cercetărilor tehnico-științifice 
îi îngăduia scriitorului să depășească fazele unor tatonări și rea
lizări mărunte și să asiste cu ochii minții la triumful ipotezei sale.

Exemplele s-ar putea înmulți. Spațiul restrîns mă constrînge 
însă să trec la problema funcțiilor variate ale convenției, în 
raport cu coordonatele operelor în care este folosită.

In ultima vreme s-au dus discuții aprinse în legătură cu utili
zarea „imposibilului", cu existența unor limite spațiale și tempo
rale în literatura științifico-fantastică etc. Căutîndu-se argumente 
livrești, s-a constatat că nu numai creația modernă dar și opera 
clasicului Jules Veme prezintă o mare diversitate, care exclude 
stabilirea unui cerc restrîns de procedee valabile. Dacă „Cinci 
săptămîni în balon", „20.000 de leghe sub mări", se men
țin în cadrul posibilului, anticipînd marile descoperiri ale ge
niului uman, alte lucrări pornesc de la o „imposibilitate" vădită. 
In „Călătorie spre centrul pămîntului", eroii descoperă fauna și 
flora preistorică (idee reluată de Doyle în „Lumea pierdută" și 
de Obrucev în „Plutonia"). In „Hector Servadac în lumea so- 
lară“ imaginația autorului jonglează cu absurdul, prezentîndu-ne 
o cometă care zmulge o bucată din continentul african și o 
poartă prin spațiul cosmic, împreună cu oamenii aflați pe ea...

Exemple grăitoare pot fi găsite și în opera lui H. G. Wells.
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Scenă din film

primejdie, că din nou l-a ieșit tn 
cale Mirski. gata s-o nefericeas- 
că. Natașa privește amețită a- 
proape la acești doi oameni, Mir- 
ski și Kocean și se întreabă pra
dă desnădejdii ce-i deosebește a- 
tit de mult, ce face ca unul să-i 
aducă întotdeauna nenorocire, iar 
celălalt alinare.

Mirski este un bărbat înalt și

CRONICA

FILMULUI
puternic, frumos, cu o înfățișare 
de intelectual distins, la care 
contribuie și părul său încărunțit 
la Umple, și manierele sale ale
se, gesturile pedante, și hainele 
intr-o croială elegantă și rafina
tă, pină și gulerul tăiat impeca
bil strîns Mr-un perfect nod al 
cravatei. Kocean arată mult mai 
puțin atrăgător, e un om care nu 
iese cu nimic din comun, totul la 
el este obișnuit, de la gulerul 
puțin demodat și cravata înno
dată intr-o doară, pină la mișcă
rile sale greoaie sau vorbele sale 
puține și lipsite de strălucire. Da, 
Lpsite de strălucire, tocmai acea
sta frapează mai mult. Totul la 
Mirski transpiră luciu, de la ul
timul amănunt vestimentar pină 
la profesia lui — el e regizor de 
teatru In timp ce Kocean e doar 
un simplu judecător, muncind ne
obosit pentru apărarea societății 
sov.etice, a familiei sovietice.

Din păcate, mai sini unii care 
se lasă induși în eroare de falsa 
:-umusețe răspindită tn jurul lui 
Mirski. Iată, gindesc ei, cit de 
frumos și distins e, ce cult e Și 
:e frumos se exprimă, ce mese
rie interesanta are, ce casă ele
gantă și-a amenajat, dt de singur 
trăiește; e un original, un om 
care a suferit muit, dar alături 
de el viața trebuie să fie totuși 
foarte atrăgătoare, pasionantă. 
Și cine cade pradă acestei curse, 
ca altădată Natașa ? Fiica ei 
Svetlana Svetlana (o proaspătă 
și încintătoare apamție tn per
soana tinerei actrițe Viktoria Ra- 
dunskaia) învață la școala de 
arte, dar se pare că nu we ta
lent deosebit pentru balet. Părin
ții ei, conform obiceiului lor de a 
judeca totul cu seriozitate și lu
ciditate, vor s-o retragă de la a- 
ceasta școală și s-o înscrie la 
una obișnuită, nelăsind-o să-și 
irosească timpul și speranțele 
Intr-un domeniu In care nu va 
obține satisfacțiile așteptate.
Dar Mirski intervine. El ar vrea 

să realizeze prin Svetlana ceea ce 
n-a reușit el, ar vrea să se con
soleze prin triumful ei de tot 
eșecul vieții lui. Pentru 
după cum ti e obiceiul, 
uită nici tn dreapta și 
stingă, nu se glndește 
durerea ce-o pricinuiește
și familiei ei, nici ia faptul ci 
Svetlana va sujeri enorm etnd 
va vedea că nu va putea ajun
ge ceea ce-și propune. Pe deo
parte, Mirski încearcă s-o capete

aceasta, 
nu 

mei 
nici

se
In 
la

Natașă

SALARIZAREA 
îmbunătățită pe șantierele 

de construcții

pe Svetlana, asupra căreia ome
nește nu mai avea nici un drept, 
cu ajutorul justiției iar pe de 
altă parte atentează la sufletul 
fetei, incepind să-i desfășoare in 
față ’ mirajul unei vieți de mare 
actriță, ureînd din succes în suc
ces, însufllndu-i o morală de ve
detă egoistă, care trebuie să în
depărteze din calea ei tot ce ar 
putea-o împiedica în ascensiune, 
cu riscul de a-i nedreptăți și ne
ferici pe alții.

Cum va reacționa societatea 
sovietică în fața acestui fapt ? 
Colectivul sovietic sănătos, înșiși 
legile vieții sale de zi cu zi, îi 
aduc la realitate pe eroii visului 
donquișotesC' Svetlana se mută 
In casa lui Mirski și datorită 
protecției lui capătă un rol de 
frunte în baletul „Cenușăreasa"; 
dar degeaba. N-are succes în 
spectacol și nu se poate obișnui 
cu traiul în casa lui Mirski, atît 
de deosebit de viața plină de 
căldură, puternic închegată din 
familia lui Kocean. Iată de ce 
se întoarce ea înapoi la mama 
ei, la tatăl ei care, deși se spune 
că e ,,vitreg", o iubește mai mult 
și U e mai aproape sufletește de
clt adevăratul ei părinte.

Intriga filmului „încotro"_ . e
destul de simplă, de asemenea și 
mijloacele folosite In realizarea 
lui. Și nu tnilmplător. Filmul 
este și prin aceasta — prin fap
tul că nu e tehnicolor, ci alb- 
negru, prin modestia interioare
lor prezentate, prin ritmul său 
lent — o pledoarie pentru modul 
de trai cinstit și demn, fără zor
zoane și vorbe mari, dar plin de 
frumusețe al omului ce-și face 
datoria In fiecare zi față de pa
trie și familia sa, o acuzare a 
demagogiei In viața cotidiană, In 
societate ca și In relațiile cele 
mai intime. Nu promite mai 
mult declt poți da, nu-ți fă fie 
și nu oferi altora visuri deșarte, 
nu-ți construi castele din cărți 
de joc pe baza unui talent tndo- 
elnic. nu alege calea cea mai 
ușoară fiindcă deobicei nu ea 
este și cea mai bună, spune par
că filmul exaltind spiritul de răs
pundere al omului sovietic față 
de tot ce se intimplă in jur, față 
de viața tovarășilor ca și a celor 
apropiați și dragi.

Un rol deosebit tn valorifica 
rea înaltelor idei morale ale fil
mului U are actorul Ivan Dmi
triev, care tn rolul lui Kocean 
realizează chipul unui om sovie
tic adevărat, modest și cinstit, 
inimos, locul lui Dmitriev plin 
de sobrietate, cu gesturi și 
glas potolit, cu un zimbet 
modest parcă cerind iertare 
pentru lipsa lui de strălucire, o- 
feră spectatorului bucuria cunoa
șterii unui om bun, a unui om 
despre care numai știind că exi
stă, și te simți îmbogățit sufle
tește. Multe merită subliniate, 
de asemenea, tn film: de la felul 
cum a fast realizată atmosfera 
de căldură din familia Kocean 
fină la apariția atlt de simpati- 
că a micului Vasia.

.Jncotro* dovedește cu preg
nanță cum știu cineaștii sovietici 
să se apropie de viața omului 
simplu, să valorifice ceea ce e 
frumos și Înălțător In ea, cretnd 
opere educative de valoare.

B. DUMITRESCU

Oare autorul „Mașinii de explorat timpul", a cărui formație 
științifică este bine cunoscută, ignora legea ireversibilității 
timpului ? Oare credea el cu adevărat că se poate ajunge la 
„omul invizibil" pe cale chimică ? Fără îndoială că nu. Ca și în 
cazul amintitelor romane ale lui Jules Veme, avem de-a face cu 
utilizarea conștientă a convenției.

Trebuie să adăugăm că „imposibilul4* nu are doar funcția unei 
trambuline de pe care să te poți azvîrli cu mai multă ușurință 
în noianul tezelor și ipotezelor științifice. Determinîndu-1 pe citi
tor să depășească hotarul înlănțuirii consecvente de fenomene 
reale sau veridice, „imposibilul" stimulează procesul gîndirii dia
lectice, cere imaginației să urmărească zborul ideilor îndrăznețe 
și contradictorii. In aceasta constă, mai ales, rolul său pozitiv.

Problema „limitelor" spațiale și temporale ale fantasticului- 
științific a fost de mult rezolvată în practica creației literare. 
Pornind de la aceeași convenție, scriitorii își poartă eroii în lu
mea celor mai mici particule materiale și în nebuloasele extra- 
galactice, în trecutul și viitorul cel mai îndepărtat Se mai aud 
însă voci care se ridică împotriva „exagerării**, în numele res
pectării^ adevărului științific. Intr-un articol publicat în „Gazeta 
literară", tov. Ovidiu Rîureanu se îngrijorează la gîndul că 
„mergînd cu gîndul prea departe, baza științifică pe care ne 
sprijinim devine tot mai slabă, tot mai vagă, iar caile siderale 
pe care pășim încep să semene din ce în ce mai bine cu drumul 
bătătorit de simpaticul baron Munchhausen. In povestirea lui 
Mircea Brateș, impresia aceasta te ÎNCEARCĂ numai pe alocuri. 
Ne temem însă de ținta și mai depărtată pe care o pot viza astro- 
nauții unor viitoare lucrări științifico-fantastice, care ar uita, 
printre altele, și faptul că exagerarea nu înseamnă numai decît 
fantezie". Fantasticul științific nu are nimic de-a face cu timora
rea manifestată în acest articol și în unele discuții purtate la Uni
unea Scriitorilor (printre alții, chiar de subsemnatul). După cum bi
ne spune S. Poltavski „Cu cît e mai mare distanța dintre real și 
fantastic, cu atît mai complex și mai încordat acționează gîndi- 
rea, cu atît e mai mare spațiul cugetărilor, cu atît e mai adîncă 
urma lăsată de lucrarea respectivă în conștiința cititorului" (arti
colul „DESPRE SUBIECT IN DOMENIUL ȘTIINȚIFICO 
FANTASTIC", din volumul „Despre literatura pentru copii", 
Detghiz-Leningrad).

Citatul de mai sus ar putea fi tălmăcit drept o pledoarie în 
favoarea îndepărtării de viață. Țin deci să precizez că la temelia 
fantasticului-științific, așa cum îl înțelege Jules Verne și așa cum 
îl înțelegem și noi, stă întotdeauna realitatea. Aserțiunea trebuie 
înțeleasă într-un sens larg și anume că fantezia nu se poate 
mișca cu totul în afara sferei vieții reale. Chiar miturile și
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(Urmare din pag. l-a)
țea nevoie de mină de lucru a 
crescut cu peste 400. Gheorghe 
Radu a venit in fruntea a nu 
mai puțin de 40 de oameni din 
regiunea Ploești care lucraseră 
înainte pe la unul și pe ia altul. 
Cu el au mai venit mulți alții, 
muncitori buni care și-au dat sca
ma de avantajele salarizării îmbu
nătățite. In acest moment. Între
prinderea de construcții 504 și.a 
asigurat necesarul de muncitori. 
Mai mult chiar, sistemul îmbună
tățit ajută întreprinderea să-și 
păstreze muncitorii.

Dificultățile ce se mai iveau u- 
neori datorită formularisticii com
plicate Ia normarea lucrului pre
cum și datorită faptului că o se
rie de lucrări erau greu de calcu
lat, au fost și ele îndepărtate. Zil
nic pe foaia de pontaj, maistrul 
notează acum intreruperile și lu
crul in regie. Lucrările în regie se 
execută pe bază de grafice lu
nare, întocmite după planul lunar.

Colectivul de muncitori și teh
nicieni de la întreprinderea de 
construcții 504 a înțeles im
portanta economică a sistemu
lui de salarizare îmbunătățit. Do
vadă sînt propunerile făcute comi
siei ce se ocupă de aplicarea a- 
cestui sistem.

Numeroase propuneri conțin 
idei valabile pentru îmbunătăți
rea sistemului de salarizare, adu- 
cind lucruri noi chiar față de in
dicațiile venite de la departamen
tul construcțiilor. Marcu Marcu, 
șeful unei echipe de dulgheri, a fă
cut o serie de propuneri in legă
tură cu trecerea la plata tn regie 
a unor lucrări de dulgherie, dato
rită deficiențelor pe care le pre
zintă normarea. Zidarul Francisc

Covaci, care lucrează de 9 ani pe 
acest șantier, a propus acordarea 
unui stimulent in funcție de ve> 
chimea muncitorilor in aceeași u» 
nitate.

Trebuie subliniată insă lipsa de 
preocupare a organizației de bază 
U.T.M., care n-a indrumat tinerii 
de aici să facă mai multe propu
neri, să ajute cu ideile lor îmbu
nătățirea radicală a sistemului de 
salarizare.

Gheorghe Radu, cu echipa sa de 
40 de zidari, a luat in primire a- 
cum o lucrare importantă. Ei, ase
menea tuturor muncitorilor, sint 
mulțumiți de sistemul de salari
zare imbunătățit care le oferă 
ciștiguri sporite.

Dar un observator mai atent nu 
poate fi mulțumit cu atitudinea 
conducerii întreprinderii 504 
construc(ii care nu a tre
cut la aplicarea tuturor măsuri
lor tehnico-organizatorlce prevă. 
zute pentru sporirea productivită
ții muncii. Direcțiunea nu trebuie 
să uite că e de datoria sa să-și 
creeze condițiile necesare unei 
producții sporite, de bună calitate, 
și in același timp să-și asigure o 
rentabilitate cit mai mare, prin 
scăderea prețului de cost ai con
strucțiilor ce i-au fost încredin
țate. îmbunătățirea sistemului de 
salarizare nu este o operație pur 
contabilă, o inlocuire de cifre. Ea 
vine ca o urmare a creșterii volu
mului de lucrări, la un preț de 
cost mai scăzut. Conducerea în
treprinderii 504 construcții are 
datoria de a asigura o justă co
relație între creșterea salariului 
mediu și creșterea productivității 
muncii.

Acest lucru va trebui făcut cit 
mai curînd.

FESTIVAL 
în orașul de la poalele
TÎMPEI

(Urmare din pag. /-a)

brigăzi de tineret de Ia uzinele „Steagul Roșu" care a realizat 
economii de 400.000 lei; pe tinerii din Sădluca, raionul Mediaș, 
care au creiat o întovărășire agricolă și mulți, mulți alții.

Participanții la Festival sînt salutați de tov. Nicolae lorga, 
membru al biroului comitetului regional de partid și președintele 
comitetului executiv al Sfatului Popular Regional Stalin.

A luat apoi cuvintul tovarășul Nicolae Vereș, prim secretar al 
comitetului regional U.T.M. Stalin care, in numele comisiei de or
ganizare a celui de al Il-Iea Festival regional a felicitat tineretul 
pentru succesele obținute in perioada de pregătire a Festivalului 
și a declarat deschis cel de al ll-lea Festival regional.

In acordurile imnului F.M.T.D., intr-un entuziasm de nedescris, 
se înalță drapelul alb, se aprinde făclia Festivalului. Mii de po. 
rumbei, simbol al păcii, se Înalță deasupra stadionului. A început 
apoi desfășurarea celui de al II-lea Festival regional al tineretu
lui din regiunea Stalin. In deschidere, ansambluri de gimnastică 
formate din 2.500 de pionieri, elevi și eleve, au executat diferite 
jocuri, probe atletice, inscripții șî piramide.

Festivalul va continua și miine (azi duminică N.R.) cu zeci de 
programe culturale, sportive, numeroase distracții și va lua sfir- 
șit noaptea, tirziu, reunind miile de tineri in cadrul unui carnaval 
de neuitat.

PATRIA, V. ALECSANDRI - 
Richard al III-Iea (ambele serii); 
Nava-școală pleacă în larg — RE
PUBLICA, PROGRESUL, LIBER
TĂȚII — Romeo si Julietta ; 
BUCUREȘTI. GH. DOJA, 1 MAI, 
ARTA — Stan și Bran studenți la 
Oxford ; MAGHERU, ELENA PA
VEL, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, 23 AUGUST, GH. COȘ- 
BUC - încotro ?; I. C. FRIMU. 
AL. POPOV. POPULAR - Pră
pastia , LUMINA, DOINA — Din 
nou împreună ; CENTRAL - Hoțul 
cenușiu și Ilie tn luna de miere ; 
MAXIM GORKI — Parada lui 
Chariot cu Charlie Chaplin (partea 
II), complectare comedia maghia
ră Masă așterne-te, și Munții Pl- 
rini; TINERETULUI - Garnizoa
na nemuritoare ; TIMPURI NOI - 
Vrăjitorul, complectare activitatea 
Crucii Roșii; GRIVIȚA - Cîndva 
h Paris.

(TIMPUL IWOlhUtSL)

Institutul Meteorologic Central 
anunță pentru zilele de 24, 25 șl 
26 iunie, următorul timp probabil: 

în București: Vremea rămîne 
caldă cu cerul mai mult senin și 
cu averse trecătoare de ploaie la 
începutul intervalului. Vînt în ge
neral slab cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura în creștere în 
primele zile apoi în scădere 
ușoară.

In țară : Vreme favorabilă aver
selor locale de ploaie și descărcă
rilor electrice mai frecvente în Ju
mătatea de nord a țării. Vînt în 
general slab cu intensificări locale. 
Temperatura în creștere tn primele 
zile, apoi în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse noaptea în
tre plus 10 și plus 20 grade, iar 
maximele ziua între plus 24 și plus 
34 grade.

basmele se supun acestei legi, apărtnd ca o expresie a unor 
necesități încă necoapte. „Orice mitologie învinge, domină și 
modelează forțele naturii în imaginație și prin Imaginație..." 
spune Marx. Cu atît mai mult este de înțeles legătura fanteziei 
cu realitatea în literatura științifico-fantastică, această mitologie 
modernă care a înlocuit zeii cu temerarii exploratori ai spațiilor 
interplanetare și supranaturalul cu miracolele nu mai puțin uimi 
toare ale științei și tehnicii.

Am vorbit despre rolul convenției ca punct de plecare. Ele 
mente convenționale se pot găsi însă în întreaga țesătură a lucră
rilor științifico-fantastice.

In „Hiperboloidul inginerului Garin", Alexei Tolstoi descrie cu 
lux de amănunte invenția uluitoare a inginerului megaloman. Dar 
limbajul științific și schemele care dau un plus de veridicitate 
nu ne pot înșela : hiperboloidul rămîne doar un element conven 
țional, folosit de autor pentru a ne prezenta un intelectual tră
dător de patrie, lipsit de orice scrupule, precum și ura burgheziei 
internaționale față de Uniunea Sovietică.

Dacă A. Tolstoi socotește necesar să dea explicații detailate 
m legătură cu natura și modul de funcționare a aparatului, alți 
scriitori înfățișează numai proprietățile miraculoase ale unor 
substanțe și obiecte, adăugind vagi indicații menite mai mult 
să stimească interesul cititorului. Mr. Cavor, eroul lui Wells, 
fabrică o substanță capabilă să constituie un ecran împotriva 
gravitației și ajunge în Lună. Intr-o carte mai puțin cunoscută, 
,.L astre depouvante" de Gustave Le Rouge, Robert gă
sește pe planeta Marte „masca de opal" care, „avea proprietatea 
de a permite retinei să fie impresionată de razele obscure ale 
spectrului și de alte radiații de același ordin", descoperind cu 
ajutorul ei terifianții vampiri invizibili...

Se ridică o întrebare firească : OARE EXISTENTA ACESTOR 
ELEMENTE CONVENȚIONALE NU IMPIETEAZĂ ASUPRA 
„RIGORII ȘTIINȚIFICE"?

Dacă înțelegem prin această noțiune precizia și minuțiozitatea 
cercetărilor de laborator și a lucrărilor de strictă specialitate, 
răspunsul este, desigur, afirmativ. Sini convins, însă, că tn ceea 
ce privește literatura de anticipație „RIGOAREA ȘTIINȚI
FICA" trebuie să se manifeste mai cu seamă în orientarea scrii
torului care, pentru a crea o operă valabilă, trebuie să cunoască 
sensul dezvoltării științei și tehnicii epocii sale.

închei aici considerațiile fugare cu privire la locul și rolul 
convenției în literatura științifico-fantastică. Nădăjduiesc că 
următoarele „puncte de vedere" vor relua și adtnci această pro
blemă, întru lămurirea noastră, a tuturora.

ION HOBANA
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a Leningradului

Una din cele mai splendide priveliști ale Leningradului

Leningradul decorat 
cu Ordinul Lenin

Sesiunea jubiliara a Sovietului 
orășenesc din Leningrad

Progresul F. B. a întrecut 
Olympique Marseille cu 4-2 (1-1)

Al 15-lea Congres 
I tinerilor comuniști 

italieni
BOLOGNA 22 (Agerpres). 

- TASS transmite: Cel de al 
5-lea Congres al Federafiei 
ineretului Comunist din Ita- 
a își continuă lucrările. La 
1 iunie a început discutarea 
iportului „Cu privire la uni- 
itea tineretului în lupta pen- 
u o Italie democrată și so- 
alistă".

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite : Cu prilejul 
celei de a 250-a aniversări a Leningradului, care va fi sărbă
torită la 23 iunie, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R S.S. a 
decorat orașul Leningrad cu Ordinul Lenin.

In decretul Prezidiului se arată că orașul Leningrad a fost 
decorat pentru bărbăția șl eroismul de care au dat dovadă oa
menii muncii din Leningrad în zilele revoluției din 1917 și în 
lupta împotriva cotropitorilor germano-fasciști în timpul celui 
de-al doilea război mondial precum șl pentru succesele obți
nute in dezvoltarea industriei și culturii, în însușirea tehnicii 
noi.

Unui număr de 20 de muncitori, constructori șl lucrători 
științifici fruntași, li s-a decernat titlul de Erou al Muncii So
cialiste.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a decorat cu ordine 
și medalii un număr de 7214 muncitori, ingineri și tehni

cieni, oameni de știință și artă, activiști ai 
partid, sovietice, sindicale, de comsomol și ai 
din Leningrad.

Cu ordinul Lenin a fost decorat șl ziarul
Pravda".

organizațiilor de 
altor organizații

„Leningradskaia

LENINGRAD. 22 (Agerpres). 
— TASS transmite:

Simbătă in fabricile și uzinele 
din oraș au avut loc mari mitin
guri. Seara la Teatrul Academic 
de Operă și Balet a avut loc in- 
tr-o atmosferă festivă sesiunea 
jubiliară a Sovietului orășenesc 
Leningrad de deputați ai oameni
lor muncii.

Nikolai Smirnov, președintele 
Comitetului Executiv al Sovietu
lui Leningrad, care a prezentat 
raportul, a mulțumit Partidului 
Comunist și Guvernului sovietic 
pentru decorarea orașului cu „Or
dinul Lenin“ cu prilejul 'împli
nirii a 250 de ani de existență.

Dună raport in aplauzele asis
tenței a fost adus !a tribună dra
pelul Leningradului. Andrei An
dreev. membru al Prezidiului So
vietului Suprem al L'.R.SS. a re
mis conducătorilor Leningradului 
„Ordinul Lenin“.

In încheiere el a dat citire sa
lutului adresat locuitorilor Le
ningradului de Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S,, 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S, 
și C.C. a! P.C.U.S. In salut sînt 
relevate uriașele merite ale Le-

nlngradului — leagănul Marelui 
Octombrie — In lupta revoluțio
nară a proletariatului împotriva 
țarismului fi burgheziei.

Aici, se spune in salut, a răsu
nat prima salvă a crucișătorului 
„Aurora" împotriva lumii vechi, 
salvă care a luminat omenirii căi 
noi fi a fost creat in octombrie 
1917 guvernul sovietic tn frun
te cu Lenin, guvernul primului 
stat de dictatură a proletariatu
lui din lume.

Este nemuritor eroismul dove
dit de Leningrad în perioada 
cumplită a Marelui Război Pentru 
Apărarea Patriei.

Leningradul, se spune in salut, 
a adus o uriașă contribuție la 
crearea bazei tehnico-materiale a 
socialismului, la întărirea capaci
tății de aoărare a U.R.S.S.

In salut se subliniază în conti
nuare contribuția remarcabilă a 
Leningradului la dezvoltarea cul
turii naționale ruse. Acest oraș 
întruchipează măiestria genială a 
arhitecților, măreția muncii popo
rului rus constructorul Leningra
dului, care a căpătat renumele 
unuia dintre cele mai frumoase 
orașe din lume.

* O repriză de fotbal bun * Racilele profesionismului scoase la iveală 
în cea de a doua repriză

admirat pe fotbaliștii marseillezi 
pentru jocul tehnic. Buni acro- 
șeuri, foarte insistenți în lupta 
pentru balon, ei au creat multe 
faze de fotbal bun pentru care 
au primit aplauze la scenă des
chisă.

Nici adversarii lor — fotbaliș
tii de la Progresul — nu s-au 
lăsat mai prejos. Cu toate că 
n-au fost atît de insistenți în cîș- 
tigarea balonului, ei au avut mai 
multe ocazii de gol clare pe care 
din nou înaintarea nu a știut să 
le fructifice.

La reluare, întilnirea de fotbal 
ia un cu totul alt aspect. După 4 
minute de joc, Dinulescu, înscrie 
cel de al doilea gol, urmărind ba
lonul expediat fulgerător de la 
peste 20 m. de către P. Moldo
veanu și care a întilnit colțul 
sting al porții. Atacanții Progre
sului fac „zile negre" apărătorilor 
francezi, obținind cîteva cornere 
consecutive. Linia ofensivă a oas
peților nu mai funcționează cum 
trebuie, resimțindu-se lipsa lui An
derson. Totuși, Inexplicabil, jucă
torii francezi devin nervoși și nu 
se calmează nici măcar după ce 
obțin egalarea. In miri. 73, la o 
centrare a lui Curyl, Jensson reia 
puternic cu capul în plasă.

In echipa Progresului survin

O victorie cu

Unele probleme actuale ale muncii 
deologice a Partidului Comunist Cehoslovac 
- Raportul tov. J. Hendrich

Comunist din Cehoslovacia
la plenara C. C. al Partidului

RAGA 22 (Agerpres). — 
ÎS transmite: Intre 13 și 14 
e a avut loc plenara Comite- 
i Central al Partidului Co- 
îist din Cehoslovacia la care 
■iendrich, secretar al C.C. al 

din Cehoslovacia, a prezen- 
raportul despre unele proble- 
actuale ale muncii ideologice 
artidului.
i ultima vreme, a spus J. 
drich, viața partidului nostru 
laracterizează printr-un inte- 
crescind pentru problemele 
logice.
i continuare raportorul a vor- 
despre discuția care s-a des- 
rat după Congresul al XX-lea 
1 cursul căreia in Cehoslova- 
a crescut neobișnuit de mult 
esul membrilor de partid și 
jturor oamenilor muncii pen- 
problemele fundamentale ale 
emporaneității.
vtăririie Congresului al 
ea, a subliniat in continuare 
endrich, sînt hotărîri a căror 
:țe a fost confirmată de e- 
tnentele din anul trecut. A- 
: evenimente au confirmat în 
tși timp și faptul că coexis- 
i pașnică nu este o ideologie 
msivă. că ea nu duce la înce- 
i acțiunii legilor luptei de 
i și nu poate lichida contra- 
ile antagoniste dintre capita- 
și socialism. Imperialiștii nu 
ic coexistență pașnică. Ei se 
uiesc „să mențină în perma- 
i lumea in pragul războiului", 
cum a declarat entuziasmat
•s.

ajutorul teoriei „comunis- 
i național" a declarat J. Hen- 
, imperialiștii încearcă să o- 

interesele unor țări socia- 
intereselor întregului sistem 

list și să provoace în mod 
cial contradicții între țeluri- 
-cârei țări socialiste luată în

Manifestările revizionismului nu 
au avut la noi un caracter pri
mejdios pentru partid. Aceste ma
nifestări au primit în majoritatea 
cazurilor o ripostă hotărîtă direct 
din partea organizațiilor de par
tid.

Raportorul a demascat afirma
ția revizioniștilor că ar exista 
contradicții intre comunismul 
„strategic" și cel „umanitar". EI 
a criticat diferitele teorii cu pri
vire la „libertatea absolută" pre
cum și stările de spirit lichidato- 
riste care s-au manifestat în une
le partide comuniste în special în 
Partidul Comunist din S.U.A.

Intr-o formă deosebit de peri
culoasă se manifestă în prezent 
revizionismul in domeniul relați
ilor internaționale. Este vorba 
de exemplu, de lupta împotriva 
principiilor internaționalismului 
proletar, de tendința de a pro
voca divergente între diferitele 
partide comuniste.

J. Hendrich a vorbit tn con
tinuare despre răspunderea care-i 
revine partidului pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate îndeosebi 
după congresul al XX-lea al 
P.C.U.S.

Partidul nostru — a declarat 
el — este mîndru de faptul că 
conducted construirea socialismu
lui el leagă principala sa sarcină 
de lupta clasei muncitoare din 
toate țările și nu pornește de la 
interesele naționale înguste te 
practica sa, că se călăuzește 
permanent după principiile inter
naționalismului proletar.

J. Hendrich s-a ocupat apoi 
de unele greșeli ale partidului în 
politica economică și în domeniul 
vieții sociale și culturale cu pri
lejul aplicării experienței Uniunii 
Sovietice. Am comis o serie de 
greșeli numai pentru că am 
abordat aceste probleme în mod 
mecanic. Am apreciat însă întot
deauna foarte mult experiența 
construcției socialiste tatrucît te 
înfăptuirea acestei experiențe s-_a 
urmat întotdeauna o linie justă.

Ca sarcină fundamentală, a 
continuat Hendrich, partidul nos
tru trasează sarcina întăririi și 
consolidării lagărului socialist, 
întăririi unității lui, adîncirii și 
lărgirii colaborării între toate ță
rile socialiste.

Vorbin-d despre rolul Uniunii 
Sovietice în sistemul general al 
forțelor socialiste, raportorul a 
subliniat uriașa influență a Par- 

 ..._ _  ..... tidului Comunist al Uniunii So- 
i lor revoluționare de mulți. vietice asupra mișcării comuniste 

, • ,_____ —:.i -x djn întreaga lume. Rolul hotărî-
tor al Uniunii Sovietice în zdro
birea fascismului și ajutorul fră
țesc în întărirea țărilor de de
mocrație populară a făcut să a- 
pară sistemul mondial socialist.

Iată de ce partidul nostru a 
declarat întotdeauna și declară 
și astăzi cu glas tare că Uniunea 
Sovietică este forța conducătoare 
a sistemului socialist mondial, 
iar Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice este centrul mișcării 
muncitorești internaționale. Uni
rea țărilor socialiste în jurul U- 
niunii Sovietice prezintă baza 
existenței și dezvoftării lagărului 
nostru socialist.

J. Hendrich a vorbit despre ne
cesitatea unei colaborări și mai 

_____ ,_____ strînse între partidele comuniste 
asta se referă în întregime și muncitorești frățești. După pă- 
deplin și la partidul nostru, rerea mea, a spus el, ar fi util’

rbind despre esența revizio- 
.ilui și despre prejudiciile pe 

acesta le aduce mișcării 
itorești internaționale, ra
rul a arătat că promotorii 
nțelor revizioniste, care în 
l ascundeau de partidele co
ste adevărata lor înfățișare, 
es ca țintă hotărîrile congre- 

al XX-lea al P.C.U.S. și 
sebi critica intransigentă a- 
consecințelor dăunătoare ale 
ui personalității.
-, a continuat J. Hendrich, 
■itatea partidelor comuniste 
țeles imediat, datorită expe-

acest pericol revizionist, ră- 
ile lui.de clasă și adevâra- 
ui scopuri.
trebuie însă să se ignoreze 

I că revizionismul a adus 
Jicii multor partide. Con- 
oluția din Ungaria, care a 
pregătită de reacțiunea in- 
;iona!ă și internă, a fost în

tocmai de încercările de a 
ma din punct de vedere i- 
gic partidul și clasa munci- 

prin activitatea trădătoare 
tțiunilor revizioniste din in
ul partidului.
i de ce trebuie dezvăluite și 
scate cu cea mai mare ho- 
toate mănifeștările revizio- 

llui, care a devenit princi- 
pericol in mișcarea comu- 
internațională.

a 
so
te-

•area

să se convoace o conferință 
partidelor frățești din țările 
cialiste la care să se discute 
țiunile comune pentru rezi ’ 
sarcinilor economice și politice.

J- Hendrich a vorbit apoi 
despre marile victorii ale regi
mului de democrație populară, 
despre înaltul nivel de dezvoltare 
economică a țării, despre ridica
rea nivelului de trai al poporului.

Ocupindu-se de situația politi
că după Congresul al XX-lea. J. 
Hendrich a subliniat că hotărîrile 
Congresului al XX-lea au contri
buit la întărirea pozițiilor clasei 
muncitoare și la dezvoltarea 
construcției socialiste în ansam
blu.

Desigur, a spus el. ca și în alte 
țări la noi s-au găsit oameni care 
ar dori să pună la îndoială jus
tețea politicii și a liniei partidu
lui nostru, care ar dori să creeze 
o atmosferă de neîncredere gene
rală. Trebuie să ne amintim și de 
faptul cum au început să se cree
ze diferite platforme ale radica
lismului și filistinismului mic- 
burghez, de vocile care au răsunat 
fa cel de al Il-lea Congres al 
scriitorilor, în unele școli supe
rioare și în diferite instituții cen
trale. Aceste voci nu au rămas 
neobservate. Ele au fost salu
tate și sprijinite de propagan
da străină și s-ar fi putut extinde 
dacă li s-ar fi dat libertatea de 
acțiune. Partidul nostru nu a ră
mas însă nici o clipă inactiv față 
de aceste manifestări dăunătoare. 
Ei le-a dat o ripostă hotărîtă și, 
bazîndu-se pe sprijinul oameni
lor muncii, le-a paralizat la timp 
și nu a admis nici cea mai mică 
slăbire a unității sale.

J. Hendrich și-a consacrat o 
mare parte din cuvtntare educa
ției tineretului.

In încheierea raportului său. 
J. Hendrich a vorbit despre unele 
probleme ideologice tn domeniul 
științelor sociale, literaturii și ar
tei. despre problemele actuale ale 
agitației și propagandei de partid.

LONDRA. După cum relatează 
agenția France Presse Ministerul 
Afacerilor Externe al Angliei a 
făcut cunoscut că majoritatea ță
rilor membre în Comitetul interna
țional pentru comerțul cu China 
(Chincom) au comunicat oficial 
hotărirea lor de a urma exemplul 
Marii Britanii în ce privește re- 
ducerea restricțiilor in comerțul 
cu R. P. Chineză.

MOSCOVA — După cum s-a 
anunțat la Moscova, din cauza 
vremii și a pronosticurilor nefa
vorabile parada aeriană In cins
tea zilei flotei aeriene a U.R.S.S. 
nu va avea loc în 1957.

OTTAWA. — La 21 iunie John 
Diefenbaker, liderul partidului 
progresist-conservator, care a în
trunit majoritatea mandatelor în 
parlament la alegerile din 10 iu
nie, a fost oficial numit prim-mi- 
nistru al Canadei.

MOSCOVA. — La 21 iunie un 
grup de 25 de artiști sovietici au 
părăsit cu avionul Moscova ple- 
cînd în turneu în Anglia.

Artiștii sovietici vor da concer
te la Londra și Glasgow.

Popoarele romln șl francez 
sînt legate printr-o lunga 

și veche prietenie
Cuvînfarea fov. Gheorghe Apostol 

la cel de al 31-lea Congr es al C.G.M. din Franja
PARIS 22 (Agerpres). — La 

cel de a] 31-lea Congres al Con
federației Generale a Muncii din 
Franța, tov. Gheorghe Apostol — 
președintele Consiliului 
al Sindicatelor din R P. 
a rostit o cuvintare in 
spus printre altele:

„Ingăduiți-mi ca in

Vajnicii iubitori ai fotbalului 
au venit din nou ieri pe Stadio
nul Republicii cu speranța că de 
data aceasta vor asista la un 
spectacol fotbalistic de mai bună 
calitate decît cel de joi, deoare
ce Olympique Marseille le-a ră
mas datoare iar adversarul — 
Progresul F. B. — prezenta mai 
multă încredere decît Locomotiva 
Grivița Roșie.

Intr-adevăr, încă de la înce
putul jocului se prevedea o parti
dă „tare". Marseiliezil — dorind 
probabil să se reabiliteze în fața 
publicului bucureștean — demons
trează că știu fotbal. Renunțind 
la jocul strict de apărare, jucă
torii francezi atacă hotărît poar
ta lui Birtașu și reușesc in min. 
9 să deschidă scorul printr-o mă
iastră lovitură de cap executată 
de interul — de data aceasta 
drept — Marcel, in urma unei 
lovituri libere din apropierea li
niei de centru. In continuare a- 
sistăm la un adevărat asalt al 
porții lui Domingo. Ozon in 
mare vervă de joc. crează minu
nate faze la poarta francezilor. 
Dinulescu, pierde în min. 20 o 
mare ocazie. El trece de stoperul 
Johansson, îl driblează pe Do
mingo ieșit în întimpinare și sin
gur in fața porți goale, trage a- 
lături. Exemplul lui este urmat 
după 4 minute și de Oaidă, care 
de asemenea expediază balonul 
alături de poarta goală.

Jucătorii francezi atacă și ei, 
evidențiindu-se centrul atacant 
Andersson, care se plasează foar
te bine intre apărătorii noștri. 
De altfel el reușește odată să 
dribleze întreaga noastră apăra
re, insă trage greșit.

Egalarea survine în min. 40. 
P. Moldoveanu centrează la Oai
dă. care la rindul lui ti pasează 
lui Dinulescu și acesta de 
m. trage puternic in plasă.
1—1.

In această parte a jocului

la 6 
Este

i-am

Central 
Romină 

care a

_ . _ __  numele
t sindicatelor clasei muncitoare și a 
tuturor oamenilor muncii din R.P.

. Rcmină să salut din toată inima 
■ delegații eroicei clase muncitoare 
I franceze întruniți în cel de al 31- 
lea Congres al Confederației Ge- 

i nerale a Muncii din Franța. Clasa 
i muncitoare din Romînia a nutrit 
' întotdeauna o profundă simpatie 
j pentru clasa muncitoare franceză 
Ișl sindicatele sale, demni conti
nuatori ai tradițiilor progresiste 
ale poporului francez, care in de
cursul secolelor a dat o contritw- 

j ție de preț la mersul înainte al 
i societății umane. Clasa muncitoa- 
‘ re din Romînia nu va uita nicio
dată sprijinul primit din partea 

I mișcării muncitorești și progresis
te din Franța in anii grei de lup
ta pentru libertate, democrație și 
progres social.

Popoarele noastre sînt le-
I gate printr-o lungă și veche 
prietenie care s-a manifestat 
veacuri de-a rindul și pe care nid 
o forță din lume nu o poate dis
truge.

După ce a vorbit pe larg des
pre activitatea sindicatelor din 
R.P.R, tov. Gheorghe Apostol a 
spus :

Deși trăim și muncim te con
diții diferite noi ducem aceeași 
luptă, acționăm pentru aceeași 
cauză: pentru cauza păcii, de-

mocrației și progresului social. 
In actuala situație internaționa
lă sindicatele noastre nu pot să 
nu se preocupe indeaproape de 
problemele luptei pentru rezolva
rea celei mai arzătoare năruinți 
a popoarelor din lumea intreagă. 
asigurarea unei păci trainice in 
lume. Sintem deosebit de bucuroși 
să constatăm naîtatea deplina de 
vederi dintre sindicatele noastre 
în această problemă care preo
cupă întreaga omenire.

Am salutat cu multă satis
facție recentele înțelegeri econo
mice și culturale intre R.R. Ro
mină și Franța cu convingerea 
că ele reprezintă nu numai un 
pas însemnat în dezvoltarea le
găturilor tradiționale dintre po
poarele noastre ci și o contribu
ție valoroasă la promovarea ideii 
de colaborare intre state.

Noi exprimăm convingerea că 
acest congres va da un nou avînt ■ 
eforturilor militanților sindicali 
și organizațiilor sindicale afiliate 
la Confederația Generală a Mun
cii din Franța pentru realizarea 
deplină a unității de acțiune și 
sindicală a clasei muncitoare 
franceze de care depinde succe
sul in lupta pentru condiții de 
muncă și de viață tot mai bune, 
pentru progres șl pace.

Vă rugăm să transmiteți tovară
șilor dv. de muncă asigurarea 1 
sentimentelor de prietenie și soli
daritate frățească pe care clasa 
muncitoare, poporul rom in le 
nutresc față de eroica clasă mun
citoare franceză, față de poporul 1 
francez.

Cuvlntarea tov. Gheorghe A- 
postol a fost primită cu vii a- 
plauze de către congresiști.

Declarația purtătorului de cuvînt
al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Ungare

BUDAPESTA 22 (Agerpres).— 
După cum transmite 51TI, postul 
de radio Budapesta a transmis 
declarația purtătorului de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al Ungariei, Laszlo Gyoros, în 
legătură cu raportul Comitetului 
O.N.U. pentru examinarea așa 
numitei „probleme ungare".

Ministerul Afacerilor Externe 
al Ungariei, a Jeciarat el, nu a 
primit pînă astăzi, textul integral 
al raportului. Presa și posturile 
de radio ale statelor imperialiste 
au primit însă de mult acest 
text. De multă vreme ele duc o 
campanie calomnioasă împotriva 
Republicii Populare Ungare, a 
poporului muncitor ungar și a 
guvernului său legal. Această 
propagandă grosolană are drept 
scop să „pregătească" în modul 
cuvenit opinia publică în vederea 
publicării raportului comitetului

In declarația sa din 10 ianua
rie 1957, a subliniat Gyoros, gu
vernul Republicii Populare Un
gare a arătat limpede că consi
deră activitatea Comitetului ONU . . ____  ______ _
pentru examinarea „problemei de zi a. sesiunii Adunării Genera- 
ungare" drept un amestec te tre- ’* -
burile interne ale Ungariei. Gu
vernul ungar nu va recunoaște 
niciodată competența acestui co
mitet de a, ancheta., qyenimctf.e’e 
contrarevoluționare care au avut

loc anul trecut tn Ungaria. 
Creat sub presiunea S.U.A., de la 
bun început și ptnă la sfîrșit 
comitetul și-a desfășurat activi
tatea sub semnul pregătirii unui 
raport care să corespundă inte 
reselor guvernului american.

Deoarece scopul creării comite
tului a fost limpede, a continuat 
Gyoros. reprezentanții guvernelor 
unor țări nesocialiste ca India 
Indonezia. Iran, Birmania au re
fuzat să participe la lucrările 
lui Guvernele acestor țări și al
tor țări au înțeles că acest corni 
tet va desfășura de fapt o activi
tate de spionaj sub steagul ONU. 
De aceea ele nu au vrut să par
ticipe la activitatea comitetului.

Deși raportului comitetului i se 
face o largă publicitate, a conti
nuat purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Ungariei, sperăm că majoritatea 
statelor membre ale O.N.U. nu se 
vor lăsa influențate de conținu
tul raportului, nu vor ceda pre
siunii puterilor occidentale și ra
portul nu va fi inclus pe ordinea 

le a O.N.U.. Dacă totuși o'n'u 
va pune în discuție această ches
tiune. guvernul ungar va da un 
răspuns demn acestor calomnii 
absurde la adresa R.p. Ungare.

In deschiderea meciului de fot
bal dintre Progresul F. B. și 
Olympique Marseille a avut loc 
o întilnire internațională de 
handbal femenin. Selecționata 
Bucureștiului a primit replica Se
lecționatei Vojvodina (R.P.F. Iu 
goslavia). Ambele echipe cuprin
deau de fapt jucătoare ale repre 
zentativelor respective de hand, 
bal.

modificări, Banciu șl Ciocea iau 
locul lui Dinulescu șl respectiv 
Smărăndescu.

In min. 75, la un atac al fot
baliștilor romini, Banciu este faul
tat în careu și arbitru acordă just 
11 m. pe care Ozon îl transformă. 
In min. 88 Moldoveanu pecetlu
iește scorul final, printr-un șut 
imparabil și Domigo este nevoit 
să scoată pentru a patra oară 
mingea din plasă.

Este regretabil că trebuie să 
consemnăm aici atitudinea fotba
liștilor francezi, după ce jucătorii 
romîni au luat conducerea. Spec
tatorii au putut fi astfel martorii 
a ceea ce înseamnă fotbalul prdîe. 
sionist. Jucătorii de la Olympique 
Marsseille au început să facă 
scandal pe teren, să apostrofeze pe 
arbitru șl să caute cu tot dinadin
sul picioarele adversarilor lor, 
chiar dacă aceștia nu aveau balo
nul. Pe bună dreptate, ei și-au a- 
tras oprobiul celor aproape 30.099 
spectatori care au avut posibilita
tea să.șl facă părerea cuvenită 
despre astfel de jucători.

Arbitrul de centru C. Keiner 
(Austria) a condus cu multă com
petență acest Joc, fiind totdeauna 
lingă faze — mișcindu-se pe teren 
cu o rapiditate pe care arbitrii 
noștri pot s-o ia ca exemplu, 

greu obținută
țări. Spunem aceasta deoarece 
jucătoarele care au evoluat ieri 
dețin titlu! suprem Tn ierarhia 
mondială. Probabil că una din 
cauze este și faptul că de la 
campionatul mondial, meciul de 
ierigonstituie prima întilnire in- 

i această inăxpli-

La primul lor meci internațio- pi 
nai din acest sezon, hanbalistele tr 
noastre s-au prezentat sub aștep

La Campionate!» auropene de la Sofia

Baschetbaliștii romîni in turneul final!
RELATĂRILE TRIMISULUI NOSTRU SPECIAL LA SOFIA

SOFIA (Prin telefon).
La era cind transmit aceste rinduri pe stadionul Levski se încheie 

turneul preliminar al campionatului european de baschet. Mîine di
mineață începe întrecerea celor mai bune opt echipe din Europa care 
s-au calificat in u--pa preliminariilor. Nu pot trece la rezultatele de 
ezi ale preliminariilor fără 3 mărturisi c4 am fost pur și simplu uluit 
:eri sea-ă de partida pe care au făcut-0 basche.baliștii bu’gari th 
compania italienilor. Bulgarii au atacat deslințuit, de la început 
intr-o manieră de virtuali campioni ai Europei. Ei excelează printr-o 
precizie extraordinară la coș. In schimb echipa lui Carnv.no Para-, 
lire rianlrcnor) joacă sub posibilități. Echipa Bulgariei daci va 
rezste ritmului in’ernal al desfășurării camoionatelor (10 meciuri 
in 11 zile) e o pretendentă serioasă la prețiosul trofeu.

Cit despre baschetbaliștii noștri pot spune că au trecut cu 
bine examenul dificil pe care l-au impus finlandezii azi dimineață. 
Partida a început dimineață la orele 8.30 pe stadionul Levski. Vic
toria le era absolut necesară pentru calificare. Băieții noștri au in
trat pe teren în condiții deosebite. Ora extrem de matinală pentru 
un meci i-a obligat să joace fără masa de dimineață. Adversarii 
au fost, e drept, mai puțin dificili decît ne așteptam după întllni- 
rea jinlandezilor cu maghiarii..

Baschetbaliștii romini încep partida cu finlandezii după o încăl
zire de peste o oră. care de fapt a fost un veritabil antrenament. 
La 0—2 Nedeff execută o lovituri liberă: 1—2; apoi scorul devine 
2—2; 4—2; 7—2. De aici nu mai cedăm conducerea partidei. Fo- 
dar joacă strălucit, marcind coșuri de la distanță. Finlandezii sînt 
foarte periculoși sub caș, in schimb n-au precizie de la distanță. 
Din nou Fodor se remarcă prin coșurile sale surprinzătoare și în 
pauza conducem cu 40—34.

Apoi, la reluare, Nedeff ratează de patru ori la rînd din lovituri 
libere. Scorul evoluează și ne dă puține emoții: 59—52. Naghy e 
peste tot. Fodor, cei mai bun jucător al nostru în partida de ieri, 
obține coș după caș. Intîlnirea se încheie cu 83—72.

In gentral, in preliminarii rominii n-au arătat adevărata lor va
loare jucind nervos din cauza mizei mari; calificare în turneul 
final.

Pentru turneul final s-au califi cat: tn seria A—U.R.S.S. și Polo
nia ; tn seria — B. Ungaria și Romînia; seria C. — Cehoslo
vacia și Iugoslavia ; seria D. — Bulgaria și Franța. In cursul zilei 
de azi s-au jucat următoarele partide: Ungaria-Belgia (84—50) 
Poiorda-Austria (62—38) Scoția-Albania (65—42).

Mline dimineață (nz. azi} echipa noastră ca juca cu Polonia 
iar apoi cu Franța.

M. ZONIS

Etapa V-a „Cursa Munților
C. Dumitrescu noul purtător 

al tricoului galben
ORAȘUL STALIN (prin tele- 

foni. — Constantin Dumitrescu 
(C-C-A-) a preluat conducerea in 
clasamentul genera! cu 6 secunde 
Înaintea lui Zanoni (Dinamo 1).

După ziua de odihnă în care 
organizatorii au mai făcut ultima 
verificare a traseului, s-a desfășu
rat cea de a V-a etapă a Cursei 
Munților pe distanța Orașul Stalin 
—Predeal—Cioplea—Orașul Stalin 
(de două ori) 103 km. După cum 
vedeți traseul a fost redus cu 13 
km., pe motiv că atît plecarea cît 
și sosirea în această etapă s-a 
dat de la marginea orașului pen
tru a nu incomoda desfășurarea 
manifestațiilor din cadrul Festi
valului tineretului din regiunea 
Stalin ce are loc in zilele de 22-23 
iunie a c.

După plecare, la poalele urcușu
lui de la Timiș, cei doi alergători 
maghiari Torc-k și Kisdala eva
dează din pluton și intră primii in 
Predeal. Plutonul se menține la o 
distanță mică de fugari dar la ur
cușul de la Cioplea C. Dumitrescu 
venit tare din urmă, întrece ci
cliștii maghiari și reușește chiar 
să obțină un avantaj de 20 se
cunde. Reîntoarcerea pentru turul 
II s-a făcut prin fața uzinelor . 
„Steagul Roșu", unde trece pri
mul C. Dumitrescu. El rulează pu
ternic de unul singur și își mă
rește continuu avantajul ajungînd 
la Predeal cu 4 minute avans față 
de pluton. Punctul de cățărare de

ternațiflnaiâ și t.__
cahilă „pauză" și.a spus cuvîntul 
prin comportarea jucătoarelor.

După ce conduc in prima re
miză cu 4—1, jucătoarele noas
tre. încetinesc mult 'ritmul in cea 
de-a doua parte. Aceasta dă po
sibilitatea handbalistelor iugos
lave să egaleze, pentru ca abia 
in ultimele minute jucătoarele 
noastre să înscrie — cu greu — 
golul victoriei. Scor final 5—4.

Dintre Jucătoarele noastre am 
reținut dintre atacante numai pe 
Jianu, Scheib, Pădureanu și V. 
Dumitrescu, iar la apărare doar. 
Pe Ugron.

Handbalistele iugoslave s-au 
prezentat surprinzător de bine, 
practicind un joc rapid bazat mult 
pe acțiuni individuale, deosebit 
de spectaculoase. Uneori însă ele 
au exagerat prin jocul individual.

Ne-au plăcut foarte mult por
tarul Patockoi și atacanta Toth.

din 
do- 
că-

la Cioplea este atins primul 
nou de C. Dumitrescu, care se 
vedește unul din cei mai buni 
țărătort

Clasamentul etapei — indivi
dual. 1. C. Dumitrescu 2h45’30”; 
2. I. Hora 2h48’34”; 3. C. Moicea- 
nu 2h48'34”.

Pe echipe etapa a fost cîștigată 
de C.C.A. care conduce în cla
samentul general cu 10’49" față 
de Dinamo.

■iț Sîrjibătă în continuarea com
petiției internaționale de polo 
pe apă de la Arnstadt (R D. 
Germană) echipa reprezentati
vă a R. P. Romine (seniori) a 
învins cu 5- 0 (2—0) echipa R.P. 
Polone, prin punctele realizate 
de Blajek (2), Zaharf (2) și Sza
bo. Un frumos succes a repurtat 
și echipa de tineret a R.p. Re
mine care a dispus cu 4—3 (3-2) 
de echipa R. Cehoslovace.

* Intre 29 iunie și 20 iulie va 
avea loc la Varna în R.P. Bulga
ria un interesant turneu interna- 
tional de șah. La a?est concurs 
va participa și maestrul interna—- 
(tonal dr. E. Troianescu.

* Sala sporturilor Floreasca va 
găzdui în zilele de 29 și 30 iunie 
ir.tilnirea internațională de gim
nastică dintre echipele masculine 
și feminine ale R.P. Romine și 
R.D. Germane.

* In localitatea Aue în zilele 
de 29 și 30 iunie va avea loc in- 
tilnirea internațională de atletism 
(băieți și fete) între echipele 
R P. Romine și R.D. Germane.

•ir Intre 25 și 27 iunie se va 
desfășura în sala Floreasca o în- . 
ninire internațională de tenis de 
masă între echipele R.P. Romine 
și R.P. Polone. Publicul bucureș
tean va avea din nou ocazia — < 
după aproape 8 ani — să vadă la 
lucru pe apreciații jucători polo
nezi tn rindul cărora figurează 
elemente talentate ca Colinski, 
Cusinski, Reslan, Schmidt și alții. 
Se vor disputa patru Intîlniri 
(două masculine și două femini
ne). Meciurile se vor desjășu:ti 
după sistemul cupelor „Swauth- 
ling“ și „Corbillon".

Lotul echipelor R.P. Romine 
cuprinde pe Reiter. Harastoși, 
Gantner, M. Popescu, Ella Zeller 
Și alții.I. BERE

Piscina Clubului central al Ministerului Apărării Naționale a 
U.R.S.S. Aci se vor desfășura întreceri în cadrul jocurilor spor- 
tive. ale tineretului.

i t
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Poezii de la cititori

Albina „ supermuncitoare u 
fabulă

Cine va dezlega misterul
Infr-un stup din cele 
sistematizate 
Se-ntîmplau de-o vreme. 
Lucruri cam ciudate : 
Una din albine
— Coordonatoare — 
Ce avea se pare 
Rol dc directoare. 
Se gîndi-ntr-o zi 
Cînd zbura prin luncă 
Să-și schimbe oleacă 
Metoda de muncă. 
Fără să consulte 
Stupul sau regina 
S-apucă de treabă, 
Cum spusei, albina, 
Și-ncepu s-adune 
Sarcini peste sarcini 
Preluind răspunderi 
Multe, fără margini.: 
Ea făcea și miere, 
Ea-ngrijea puietul. 
Ea construia faguri.
— Ce-i drept mai... cu-ncetul- Fără-ntlrziere 
Și in timpul ăsta 
Ale ei surate 
Stăteau fără treabă 
Și descurajate.
Cei ce fac celule, 
Arhitecți și sculptori, 
Rămași fără lucru, 
Se făcură trintori 
Și puietul tînăr. 
Roi de lucrătoare, 
Ne-avînd ce face 
Moțăiau la soare.

Fără de zăbavă, 
Convoacă ședință^

Cînd a apărut 
tîrgul Moșilor

„Insulei paștelui“ tineretuluiNu avem la ora actuală o dată 
certă cînd a avut loc, pentru pri
ma oară, tîrgul Moșilor. Data însă 
ca atare, chiar dacă ar fi s-o si
tuăm după cea mai veche varian
tă în anii de domnie a lui Mir
cea cel Bătrîn (1386-1418), nu 
poate fi echivalentă cu origina 
tradiției zilelor de Moși.

Un document datînd din 1364 
ne arată că regele Ludovic al Un
gariei, reluînd un obicei practi
cat la Buda, a acordat și bra
șovenilor dreptul de a avea un 
iarmaroc anual, la 1 noiembrie, 
spre a le fi acestora de folos în 
legăturile lor de comerț cu cei 
de peste hotare. Cuvîntul iarma
roc provenea din nemțescul „Iahr- 
marki- care înseamnă tocmai 
tîrg anual.

Am pomenit de această întîm
plare, pentru că o putem pune în 
legătură cu ipoteza înființării țîr- 
gului Moșilor, cam în aceeași vre
me, de către Mircea cel Bătrîn, 
influențat probabil tocmai de afa
cerile, bune pe care le realizau 
brașovenii în tîrgul lor de toam
nă. De altfel Mircea cel Bătrîn, 
chiar din primul an de domnie, 
își întărește schimburile comercia
le cu Brașovul căruia, ceva mai 
tîrzrii, îi reînnoiește privilegiile a- 
cordate de predecesorul său, Vlai- 
cu Vodă. Privilegiul era astfel 
dat îneît să favorizeze vama 
„Dîmboviții*4 (București) și 
drumul spre Giurgiu, oraș pe care 
Mircea cel Bătrîn îl întărise în 
contra turcilor.

Deși în acea vreme capitala ță
rii e la Tîrgoviște, un act, în
doielnic ca autenticitate indică 
noua așezare a Bucureștiului ca 
una din reședințele domnești. Este 
deci de presupus că tîrgul Moși
lor, dacă a fost înființat la acea 
data, trebuia să ajute la dezvol
tarea economică a Bucureștiului.

Spre deosebire de iarmarocul 
Brașovenilor, tîrgul Moșilor în
truchipa serbările de vară, din 
lunile mai și iunie. Est^ intere
sant de notat că și Rusaliile care 
cad cam în aceeași vreme, nu 
sînt de fapt decît tot o rămășiță 
a serbărilor din antichitate, pe 
care romanii le numeau „Ro
salia".

Alte Ipoteze fixează începutul 
tîrgului Moșilor mult mai tîrziu, 
în secolul XVII, în timpul dom
niei lui Alexandru Vodă Mircea 
sau a lui Matei Basarab. S-ar 
putea însă să fie vorba numai de 
reconfirmarea unui obicei între
rupt vremelnic, lucru foarte posi- 

pe acele timpuri turburi.
A. POPA LISEANU
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Cu metoda asta 
Din zori ptnă-n seară 
lată.le de-odată 
La sfirșit de vară. 
Toamna-i la fereastră, 
Rezerve-s puține, 
Și-s tare speriate 
Bietele albine. 
Presimțind regina 
Ce le amenință

* *
*

♦

• • . • «
. • . • g
Făr-a recunoaște, 
C-a greșit total.
Că sistemul ăsta 
Poate fi fatal, 
„Supermuncitoarea“ 
Declară sfruntată 
Că ea n-are vină. 
N-a fost ajutată I

Totuși, pin-la urmă. 
Se desprinse clar 
Că e vinovată, 
C-a lucrat sectar, 
Că-i carieristă 
Șl-a vrut să parvină 
Să se pună bine 
Pe lingă regină.

Hotărî deci stupul

k
s

Să-i facă transferul 
Din sectorul „miere- 
Intr-o altă muncă 
— Nu tocmai de bază — 
Cum ar fi de pildă 
In corpul de pază.
Dacă nici acolo 
Pînă-n primăvară
N-o să-șl schimbe „stilul* 
Să o dea afară.

MORALA:

. Dacă ai tn muncă 
Un astfel de „stil" 
Schimbă-1 de urgență 
Căci nu (i-e util! 
Sfatul meu nu-i glumă 
Nu-1 lua lntr-o doară 
Altfel ca albina
Te trezești... afară.

Căpitanul Roggeveen apro
pie de mai multe ori luneta 
marină de ochii săi mari și 
mirați și cu glasul tremurînd 
de emoție își chemă secun
dul. Ar putea, desigur, să nu 
fie decît un miraj, o haluci
nantă apariție a nesfîr.șitei în
tinderi de apă — și totuși, 
fîșia aceea de pămînt roșcat 
ce apărea în lentila lunetei, 
întretăiată ici și colo de vul
cani uriași, părea să fie lo
cuită. Nici o hartă nu mențio
na existența unei insule prin 
aceste meleaguri și nici un 
marinar nu povestise încă 
despre existența ei.

Bătrinul „lup de mareH o- 
landez rămase îngindurat, cu 
capul sprijinit în miini, pradă 
unei emoții vii și întinse în 
cele din urmă luneta secundu
lui său.

O clipă i se păru că acesta 
o va scăpa din miini de emo
ție și apoi îl auzi tnurmurind: 
Văd niște statui, niște statui 
uriașe, căpitane...

Se priviră citeva momente, 
tntrebindu-se parcă dacă ar fi 
sau nu cuminte să arunce an
cora intr-unui din aceste 
golfuri străjuite de statuile 
de piatră ce nu puteau fi decît 
opera unui popor de uriași.

Era în dimineața duminicii 
pașteiui din 1722. Un capitol 
nou și plin de mistert se în
scria in istoria omenirii.

Cum au fost transportate toate 
aceste statui pînă aici? Ce mij
loace au întrebuințat autorii lor 
pentru fasonarea și-ridicarea pie
trelor ? Ce vechime au și ce sim
bolizează ?

Iată tot atîtea întrebări rămase

500 DE STATUI URIAȘE

N. DIMA

In numărul viitor
începem publicarea

- - -romanului științifico-fantastic
Robinsonii

cosmici “
3

de I. M. ȘTEFAN șl RADU NOR

Am stabilit, împreună, existența 
unor anumite legi de compoziție, 
corelație și echilibru ale „arhitec
turii** unei haine și raportul ne
cesar între elementele diferite ce 
alcătuiesc îmbrăcămintea noastră 
și am hotărît că alegerea noastră 
se va face după aceste criterii. 
Mai rămîne încă de hotărît care 
anume forme, linii și culori ni se 
potrivesc și mai cu seamă care 
sînt cele ce nu ni se potrivesc.

Dar ce înseamnă nu se potri
vesc ?

Ar putea însemna mai multe lu
cruri :

Nu se potrivesc cu vîrsta noas
tră.

Nu se potrivesc cu împrejura
rea pentru care ne-am îmbrăcat.

Nu se potrivesc cu viața și felul 
nostru de muncă.

Nu se potrivesc cu trupul nos
tru.

Să ne ocupăm mai întîi de acest 
din urmă punct, care ar putea fi, 
de fapt, primul.

O rochie nu e potrivită unui 
trup cînd în loc să pună în va
loare calitățile lui subliniază prin 
formă, linie sau culoare, defectele 
acestui trup. Asta înseamnă că 
dacă vrei să porți îmbrăcămintea 
ce ți se potrivește trebuie mai în
tîi să cunoști și să recunoști imper
fecțiunile trupului tău. Iată marea 
dificultate: să te poți privi cu lu- 
ciditate.

In general, ne cunoaștem prea 
puțin pentru că ne privim cu 
simpatie, indulgență și, aș spune, 
chiar cu imaginație, ne închipuim 
că sîntem așa cum am dori să 
fim.

Ne dăm seama că a cere unei 
femei sau chiar unui bărbat, să-și 
recunoască „lipsurile** fie numai 
cele fizice, nu este tocmai ușor și 
totuși numai recunoscîndu-ți im
perfecțiunile trupului le poți as
cunde, tot așa cum doar cunos- 
cîndu-te poți infringe slăbiciunile 
morale. Dar ce sînt aceste imper
fecțiuni posibile ale trupului nos
tru ? Ce este urît ? Orice dispro
porția, orice exagerare a unei părți

4

Oamenii care locuiau pe aceas
tă insulă o numeau Mata-Kitera- 
ge, ceea ce înseamnă „ochii care 
privesc cerul-, sau Te-Pitote 
Henna, adică „centrul pământu
lui-. BaLenierele chiliene și scan
dinave o botezară Rapanui. Dar 
marinarii căpitanului Roggeveen 
îi spuseră „Insula pașteiui- și așa 
a rămas ea pînă în zilele noastre.

In totul, 180 km. pătrați de 
lavă și nisip, împrejmuit de plaje 
lungi și faleze impunătoare. Pes
te 4.000 de km. o despart de A- 
merica de Sud și de Tahiti. Ju
decind după vulcanii stinși, ai 
impresia că pășești pe un pămînt 
străvechi, rămășiță a unui con
tinent dispărut de multe mii și 
milioane de ani. Cel mai înalt 
dintre vulcani are un crater u- 
riaș, cu diametrul de peste 600 m. 
în interiorul craterului se găsesc 
trei grupe de statui monumenta
le, reprezentînd chipuri de oa
meni, răsturnate sau în picioare. 
In totul, sînt peste 200 de figuri 
din piatră numai aici în interiorul 
vulcanului, unele înalte de 20 m. 
și cu o greutate de 1.250 tone.

Pentru celebrarea cultului 
strămoșilor, locuitorii păstrau in 
casele lor asemenea sculpturi in 
lemn, realizate după chipul șefu
lui de familie dispărut

fără răspuns pînă în zilele noas
tre. „Insula pașteiui* și-a păstrat 
parcă cu ambiție secretele de-a 
lungul timpului, trădind doar ici 
și colo cite ceva din obiceiurile și 
preocupările locuitorilor de altă 
dată. Intr-adevăr, urmele activi
tății multiple a oamenilor care 
s-au dedicat acestei opere gigan
tice se întîlnesc la tot pasul: te
rase uriașe la marginea mării, a- 
lei pavate, drumuri ce șerpuiesc 
In susul vulcanilor.

Dar ce i a determinat pe acești

Cum
ne
detrimentul al

teia, rupe armonia 
Îi echilibrul forme- 
or și liniilor trupu

lui nostru. Aceste 
disproporții accen
tuate — sau doar 
abia simțite — me
rită în tot cazul în
treaga noastră aten
ție pentru a obține 
o înfățișare armo
nioasă și plăcută.

Să luăm pe rînd 
defectele cele mai 
curente și să cău
tăm formula vesti
mentară — cea 
mai potrivită. Am 

adesea, că persoa-observat, __
nele prea pline și mai mult scurte 
agreează îndeobște hainele foarte 
strînse pe trup — ca să nu le 
umfle, spun ele — ori un trup 
gras nu poate fi mai bine camu
flat decît sub o haină largă, 
„vagă“ ce nu delimitează precis 
formele. Un corsaj întins pe un 
piept mare îl denunță fără milă, 
pe cînd o bluză mai largă creează 
iluzia că amploarea bustului e pri
cinuită de aceea a bluzei.

Aceeași soluție se impune și șol
durilor prea late. O haină dreaptă, 
puțin mai lungă, ar ajuta și multor 
bărbați ale căror trupuri sînt tă
iate dureros de cureaua ce se în
fundă în came. Cînd ești 
făcut, renunți mai ales să 
stradă doar în cămașă.

Asta nu înseamnă 
grasă trebuie să se 
îmbrace într un sac. 
Dimpotrivă, 
are 
sau . _ 
mos sau brațele — 
ceea ce e de multe 
ori o consecință a 
„formelor pline**— 
ele pot fi puse în 
valoare. Vara e atît 
de plăcut să porți 
brațele și gîtul dez
velite. Talia subți
re poate fi subli
niată de un cordon 
mai lat atunci cînd 
fusta are o linie 
mai largă. — Tre
buie însă să fim 
atenți la lățimea 
cordonului, care 
depinde de propor
ția trupului.—Cor
donul lat nu tre
buie purtat cînd 
distanța dintre ta
lie și piept este 
mică, chiar dacă e 
la modă. Nimic nu

' ' '. Dacă 
talia subțire 
decolteul fru-

Îmbrăcăm
Cella Voinetcu

este mai urît decît trunchiul scurt 
și Îndesat pe care ți-1 poate face.

Mai este nevoie să spun că ro
chia strimtă pe șolduri pli
ne, mai ales cînd n-ai pi
cioare lungi, e tot ce poate fi mai 
urît ? Nu vi s-a întîmplat să mer
geți în urma unei astfel de siluete, 
urmărind, fără să vreți, saltul dis- 
grațios al mușchilor, la fiecare 
pas ?

Dacă este neplăcut să poți vedea 
toate cutele unui trup prea plin 
sau părțile prea pline ale unui 
trup subțire, e tot atît de neplăcut 
să vezi brațe prea slabe, coșul 
pieptului cu claviculele desenate 
sub piele, picioare prea lungi și 
subțiri.

Moda actuală oferă posibilități 
nenumărate pentru toate corpurile. 
Brațele prea subțiri se pot ascun
de sub mîneci drepte, trei sfer
turi ; decolteul slab e salvat de 
noua linie a decolteului montant 
și drept, lățit doar spre umăr.

Rochia „chemisier" întotdeauna 
modernă, cu corsajul ei ușor blu- 
zat, cu fusta de o amploare mode
rată și gulerul ce urcă ușor pe gît 
umbrind orice defecte, convine 
oricui.

Jachetele largi chimono — am
plifică umerii prea înguști și ace
leași jachete largi cu mîneci obiș
nuite 
mare

foarte amplă șterge orice defect 
al trupului de la talie în jos și sub
țiază talia, dar e primejdioasă pi
cioarelor prea subțiri ce ar apărea 
ca două bețe și pentru care reco
mandăm o lărgime mai potrivită a 
fustei.

Plasînd talia mai sus fie prin 
croială, fie prin cordon, lungim 
picioarele prea scurte sau, dimpo
trivă, lungim trunchiul la nevoie 
cu ajutorul rochiei netăiate în ta
lie — rochia „princesse",

Gîtul prea scurt se lungește 
printr-un decolteu îngust dar mai 
adînc, spatele puțin adus se în
dreaptă prin croiala chimono, care 
avînd mîneca dintr-o bucată cu 
spatele șterge linia lui precisă și 
frintă în gulerul drept și depărtat 
de gît, atît de modern acuma — 
care în profil, îndreaptă linia ro
tunjită a spatelui ș.a.m.d.

Din cele spuse mai sus se des
prinde, credem, o anumită linie 
firească spre care tindem.

Oricare din noi are posibilita
tea de a ajunge la acest ideal, 
dacă va ști cu luciditate și discer- 
nămînt care sînt deficiențele trupu
lui său pentru a le atenua și as
cunde prin haine potrivite și ce a- 
nume calități naturale are spre a 
Ie pune în valoare cu măsură și 
cu gust.

Așadar, cunoaște-te pe tine în
suți de vrei să fii bine îmbrăcat.

locuitori să înalțe cele peste 500 
de statui ale insulei ? Și căror 
zei li se închinau locuitorii de 
altă dată? Venerau ei marea, 
soarele sau divinitățile obscure 
ale unei mitologii uitate ?

Bătută de vînturile marine, 
insula nu a păstrat nici un fel de 
vegetație. Nici un arbore nu a 
rezistat timpului, iar în interiorul 
craterelor, torominoul — arborele 
înalt și roșcat al insulelor poli
neziene — s-a deformat și a că
pătat o tentă cenușie.

TĂBLIȚELE VORBITOARE

Locuitorii insulei numeau astfel 
tăblițele pe care le gravau și le 
citeau învățații lor acum mai 
multe sute de ani. Nu poți să nu 
admiri înalta măiestrie artistică a 
caracterelor de imprimat de pe 
aceste tăblițe, unice în genul lor 
în aproape tot Pacificul.

Tăblițele vorbitoare au și ele o 
istorie proprie care a dat de altfel 
mult de furcă arheologilor și et
nografilor. Către anul 1850, un 
corsar chilian Aiguire, a făcut un 
raid cu cele 5 vase pe care le 
comanda pe „Insula pașteiui-. 
Era în epoca de apogeu a traficu
lui de sclavi și aventurierii lip
siți de scrupule răscoleau toate 
insulele Pacificului în căutare de 
jertfe. Aiguire fu primul dintre a- 
ceștia care puse piciorul pe pă
mîntul străvechi al „Insulei paș
teiui- și „recolta** sa a fost deo
sebit de bogată : 1.500 de pașnici 
locuitori ai insulei au căzut pradă 
corsarului chilian și au fost vîn- 
cuți de acesta, ca sclavi în insu
lele Marchize. Intre acești neno
rociți se aflau toți învățații insu
lei care mai cunoșteau secretele 
ciudatei scrieri a tăblițelor vorbi
toare.

Printr-o întîmplare, savantul 
danez Jansen care cercetă insu
lele Pacificului cu un sfert de 
veac mai tîrziu. descoperi în Ta
hiti pe ultimul supraviețuitor în
vățat, bătrinul Metoro, care îi dez
vălui o parte din secretele tăbli
țelor. Citirea lor se făcea într-un 
ritm muzical, de la stingă la 
dreapta și apoi în continuare pe 
rîndul următor de la dreapta la 
stingă și așa mai departe. Metoro 
dezvălui modul de citire, dar nu 
destăinui aproape nimic 
frul scrierii, astfel incit 
țiile pe care le-ar putea 
tăblițele cu privire la tot 
insulei au rămas tot atît 
terioase. El a arătat însă că tă
blițele au fost totdeauna puține 
la număr, datorită faptului că 
lemnul era rar pe insulă și că 
pentru gravarea semnedor învă- 
țații se foloseau de dinți de rechin 
ascuțiți anume.

din ci- 
explica- 
furniza 

trecutul 
de mis-

> MISTERUL DEZLEGAT?

Este aproape sigur că primii 
locuitori ai insulei au debarcat pe 
plajele scînteietcare în bătaia 
soarelui, acum aproape 1.000 de 
ani. Străbătuseră apele nesfirșite 
ale Pacificului pe niște pirogi 
lungi, săpate in arbori, dintre 
care multe trebuie să fi căzut 
pradă furtunilor întîlnite în drum. 
Numărul initial al locuitorilor 
este evaluat la aproximativ 5.000. 
Dar de unde veneau ej — din 
Polinezia, din India sau de pe 
continentul american ? Și ce îi 
determinase să pornească în acest 
exod uimitor ? Să fi fost exilați, 
alungați, urmăriți ? Fugeau ei 
oare de vreo năvălire străină sau 
de un cataclism natural ?

S-au emis nenumărate ipoteze 
în acest sens. De aproape două 
veacuri savanții care cercetează 
uriașele statui și tăblițele vorbi
toare încearcă să descifreze ade
vărul, dar nici unul n-a reușit să 
întregească pînă acum tabloul 
complect al acestei lumi, pierdută 
în mijlocul mareluj ocean.

Savantul german dr. Barthel, 
care și-a dedicat viața studiului 
„Insulei pașteiui*. a anunțat re
cent că speră să poată descifra 
cele 25 de tăblițe vorbitoare care 
mai există astăzi. Dacă etnologul 
german nu se înșeală în aprecie
rile sale optimiste, misterele 
„Insulej pașteiui* vor aparține în 
curînd pentru totdeauna trecutu-

bil

De 
tronică de 
704‘ 
Franței pentru a fi închiriată în
tocmai ca un taximetru.

Mașina poate determina ora
rii le trenurilor, să găsească 
traectoriile sateliților artificiali, 
să stabilească o formulă pentru 
calcularea 
funcție de 
sfătuiască 
prinderilor 
mai rentabile etc. etc.

Prima oară mașina a fost folo
sită la stabilirea mersului trenu
rilor pe linia Paris-Lille. în nu
mai 2 minute, mașina a elaborat 
răspunsul cerutl

citeva zile, o mașină elec- 
calculat „Ordinator 

a fost instalată in capitala

greutății vitelor în 
dimensiunile lor, să 

pe proprietarii între- 
care sînt afacerile cele

Indienii din pădurile 
seculare ale Braziliei

Indienii din Ame
rica de sud au o 
stiartă la fel de vi
tregă ca și frații lor 
din nord. In pădu
rile seculare ale 
Braziliei trăiesc tri
buri care se află în
tr-un grad de pri
mitivitate de neîn
chipuit.

Aceste triburi in
diene. care trăiesc 
în pădurile secula
re greu accesibile, 
sînt pe cale de dis
pariție. In darea de 
seamă asupra călă
toriei sale de cerce
tări făcută în Bra
zilia. Etta Becker 
Donner, directorul 
muzeului etnogra
fic din Viena a ară
tat că una din cau
zele principale ale 
dispariției rapide a 
acestor triburi de 
indieni sînt bolile. 
Bacteriile contagi
oase, aduse de că
tre albi, au făcut 
ravagii groaznice în 
rîndurile indienilor, 
lipsiți de imunitate 
în fața acestor boli. 
Ceea ce oamenilor 
albi le cauzează cel 
mult un guturai, la 
indieni se sfîrșește 
cu o pneumonie 
mortală.

După relatările 
ziarului „Arbeiter 
Zeitung^, Etta Bec
ker-Donner descrie 
un astfel. de trib 
care e în pragul 
dispariției. Hrana 
sa principală este 
„nuca-para“ care 
crește sălbatică, în 
păduri. Acest ali
ment, însă, l-au 
„descoperit" și albii, 
— el fiind o sub-

stanță de bază im
portantă pentru 
producția de săpun 
—■ iar de atunci in
dienilor le 
o cantitate 
mici din 
fruct.

Membrii tribului 
trăiesc retrași in de
sișul pădurilor, de
parte de rîuri și de 
drumuri. Către sa-

o

revine 
foarte 
acest

tul lor duce doar

cărare care abia 
poate fi observată. 
Ei nu au nici 
măcar colibe. De 
ploaie sînt apărați 
doar de un acope
riș înclinat, așezat 
pe stîlpi și acoperit 
cu coajă de pal
mier. „Mobilierul" 
lor se compune din 
citeva grinzi, pe 
care le folosesc 
drept pat sau scaun.

Acești indieni 
umblă complet des- 
puiați, nu poartă 
nici măcar un șorț 
din frunze. Capete
le, însă, în .general, 
și le Acoperă, pen
tru a se feri de căl
dura soarelui tropi
cal. Chiar și obiec
tele de îmbrăcă
minte primite de la 
cercetători și le-au

înfășurat imediat în 
jurul capului. Co
piii și femeile poar
tă părul tăiat scurt, 
în schimb bărbații 
poartă cosițe lungi. 
Armele lor sînt ar
cul și săgeata. Ei 
știu să facă oale de 
părrunt și împletesc 
cu măiestrie coșuri. 
Pămîntul nu-l culti
vă și nu cresc nici 
vite. Ei se întrețin 
din vînat, pescuit și 
din ceea ce găsesc 
pe unde umblă. 
Prind pești cu să
geata. Rădăcina 
plantei Maniaca o 
usucă și o macină, 
făcînd din ea făină. 
Ca să o curățe de 
substanțele otrăvi
toare, ei înmoaie 
făina în apă, iar 
după scurgerea a- 
pei o usucă din nou 
și o consumă pro
fită.

Felul de a se 
hrăni al membrilor 
tribului este regle
mentat prin preve
deri speciale. Co
piii n-au voie să 
mănînce decît pești 
mici și animale 
mărunte. Din carnea 
animalelor mari, ei 
primesc numai a- 
tunci cînd au înce
put să umble la vî- 
nătoare. Carnea de 
tapir și cerb este 
tabu, adică nici un 
membru al tribului 
n.are voie s-o con
sume.

Morții îi țin neîn- 
gropați luni de zile, 
după care oasele le 
ard, iar cenușa o 
mănîncă la poma
nă.

CONSECINȚĂ

femeiecă o

astfel 
ieși pe

camuflează volumul prea 
al pieptului. In fine, rochia

C. ORBAN

Desen de FRED GHENADESCU

ESPERANTO

sint trecute pe fiecare nndPe aceste trei afișe două de pla-
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Șosete!» bărbătești 
se găsesc rar și după 
multă alergătură.

— Ure! am găsit șosete III
— Dar nu mai ai pingele I
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MARTIN GOHN 
Codlea — Reg. Stalin
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__ . orizontal șase litere (cîte
cardă). Cuvintele de pe afișul 11 și III sint anagramele celor de pe primul afiș.

Iată acum semnificațiile corespunzătoare fiecărui rînd orizontal :
1. Servește la expunerea mărfii. — Aici își petrec vacanța pionierii. — Tăiată. 2. Limpede, 

romîn. — Bună pentru muncă. — Grădină cu fructe. 4. Necă- 
Sfoară specială. — A preface un metal în foițe. — Uriaș. 6.

— Vehicul___ Suită. 3. Scriitor
jită. — Cu glas ridicat. — Actor. 
Mutări la șah. — Strune. — A 
împodobi. 7. Dezvoltată. — Uimi
tă. — O anumită cronică. 8. Pă
răsită. — Se prepară și concret 
șl abstract — A ataca.

Dacă soluțiile sint juste. Iniția
lele cuvintelor de pe al treilea a- 
fiș de la A la B vor forma nume
le unei mare artiste.

riS f*î H F P i a concuusul oe jofuai si pboblfme 
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Mat In două mutări.

Alb : Rg6, Dd7, Ta3, Nfl, Cd4, 
Cg2.

Negru: Re4, Nd3, Cbl, Cel, 
Pb7, c6, e5, g3, h6.

Tn urmă cu 70 de ani un medic oculist din Bialistok dr. Ludo
vic L. Zamenhof a publicat o carte ce stabilea regulile unei limbi 
Internaționale pe care a denumit-o „ESPERANTO". Ideea creării 
unei limbi internaționale i-a fost sugerată de necesitatea comuni
cării oamenilor ce vorbesc limbi diferite. Esperanto își propunea 
să devină un mijloc comun de Înțelegere intre popoare fără a ae 
substitui limbilor naționale. Această limbă este simplă, armo
nioasă, .logică, flexibilă, clară și poate fl-invățață ușor și rapid in 
12-20 lecții (chiar de oameni mai puțin instruiți).

Esperanto este o sinteză a limbilor latine, germanice și slave. 
La alegerea cuvintelor, creatorul limbii s-a călăuzit după princi
piul folosirii acelora pe care majoritatea oamenilor aparținută 
diferitelor națiuni le pot înțelege fără un studiu prealabil

In prezent există mai mult de 100 de ziare cu apariție regulată 
tn Esperanto și peste 10.000 de lucrări de literatură 'dintre cari 
2.000 opere originale scrise direct în esperanto. Există 112 dicțio. 
nare și lexicenuri in 45 de ramuri ale științei și tehnicii.

Este interesant de arătat că esperantiștii au o asociație inter
națională ce există încă din anul 1908 asociație căreia UNESCO 
i-a conferit calitatea de „membru consultant". In 1953 a fost 
creată de asemenea o asociație esperantistă pentru pace, care spri
jină acțiunile Consiliului Mondial al Păcii.

La Festivalul de la Moscova numeroși tineri se vor tnțelege da
torită limbii esperanto. In Uniunea Sovietică există cercuri espe- 
rantiste, membrii acestor cercuri se pregătesc pentru întilnirea cu 
prietenii lor de peste hotare.


