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iNVATATORII
DE IERI ȘI DE AZI

de Demostene Botez
Laureat al Premiului de Stat

Din punct de vedere decorativ, învățătorii au 
stat la noi și în „fericitele" timpuri de odinioară, 
i erau școli, copiii nu aveau cu ce se îmbrăca pen- 

a merge la școală, dar învățători erau.
Li se spunea pe atunci, de către oamenii care cu- 
jteau starea lor de mizerie, „apostoli**. După felul 
care-și duceau viața, li s-ar fi putut da. generos, 
titulatura de sfinți, dacă sfinții sînt unși pentru 
ritul de a suporta foamete, sărăcie și umilințe.
Nu aveam numai noi monopolul acestei stări de 
;ruri. Ele intrau oarecum în practica organizării 
lungă durată a exploatării analfabeților. Invăță- 

rttul trebuia să fie o formă lipsită de conținut, 
lelatînd o convorbire avută cu Cehov. Gorki pre- 
tă prin spusele acestuia, situația învățătorului în 
sia țaristă. Făcea parte și el din miile de apostoli 
la noi sau din icoanele cu sfinți de pe catape- 

sma pravoslavnicei Rusii.
.învățătorul, — spunea Cehov, — este, la noi, 
salahor, un om prost instruit care se duce în sat 
învețe copiii cu aceiași pofta cu care s-ar duce 
surghiun. E flămîndr oprimat, și i-i frică mereu 
nu-și piardă bucata de pîine. Toți îi distrug per- 
alitatea: polițaiul, băcanul bogat, comisarul, 
>a, epitropul școlii, starostele și funcționarul ace- 
:are poartă denumirea de inspector al școlilor dar 
3 e preocupat nu de o mai bună instrucție, ci de 
splinirea cît mai exactă a circularelor trimise de 
?entru. învățătorul umblă în zdrențe, tremură de 
în școli umede, cu pereți crăpați, asfixiat de ga- 

s care ies din sobă și la treizeci de ani e doborît 
reumatism sau tuberculoză. Opt-nouă luni pe an 
ește ca un sihastru (apostol ! !) nu are cu cine 
imba o vorbă, se tîmpește în singurătate fără 
j, fără distracții".
lorki dă și tipuri de învățători ai fostului regim 
Ft: iată unul, roșu la față de emoție, conștient 
stîngăcia lui stă pe marginea scaunului și, cu 
ițea asudată, își alege cuvintele căutînd să vor- 
jcă cît mai bine, mai „erudit", iată altul cu aerul 
ajat al unui om bolnăvicios de timid, își concen- 
ză toate forțele de teamă să nu pară prost în ochii 
torului.
ehov vorbind unui învățător, înalt, slab, cu o fața 
►ejită de om flămînd, despre un alt învățător 
ar fi bătut un copil, acesta îi răspunse :

• „E adevărat. Am avut un asemenea caz. Ma- 
v. Știți, nu e de mirare! E o sălbăticie, dar e 
icabil. E însurat, are patru copii, soția lui e bol- 
i, el e tuberculos, leafa e de douăzeci nible... 
da e o pivniță, și pentru învățător o singură 
e. In asemenea condiții ai bate și pe un înger, 
nici o vină..."
de de mai sus reprezintă exact stările de lucruri 
a noi, de parcă Cehov ar fi trăit aici subt oblă- 
ua regelui Carol I, care a decernat învățătorilor, 
iele diplome de apostoli.
ar, în această convorbire care, datorită Iui Gorki 
i rămas necunoscută, Cehov nu se mărginește la 
:ă. El mărturisește cum vede îndreptarea, rolul 
tuația învățătorului.

,Dacă ai ști (îi spunea lui Gorki) cît de necesar 
este pentru satul rusesc un învățător bun, inteligent 
și instruit 1 La noi, în Rusia, este necesar ca aces
tuia să i se creeze condițiuni cu totul deosebite și 
asta trebuie făcut cît mai repede, dacă înțelegem 
că fără o largă instrucțiune a poporului, statul se 
va prăbuși ca o casă construită din cărămidă prost 
arsă**.

„Asta" nu s-a făcut atunci, sub țari, nici repede, 
nici încet, și Cehov s-a dovedit profet: statul țarist 
s-a prăbușit ca o casă construită din cărămidă prost 
arsă.

Și Cehov, mai continuă, ca deziderat:
„învățătorul trebuie să fie primul om din sat, să 

poată răspunde țăranului la toate întrebările lui, 
trebuie ca țăranii să recunoască în el o putere care 
merită atenție și stimă, trebuie ca nimeni să nu în
drăznească să țipe la el...“

Cînd, în ce an o fi spus Cehov toate acestea ? 
Gorki nu ne spune. Poate să fie de-atunci 50-60 
de ani.

Și iată că datorită Marii Revoluții din Octombrie 
nu numai în Rusia, dar și la noi, unde era și mai 
prost, învățătorul de azi, e așa cum îl vedea Cehov 
în visul și în dorințele lui.

E și mai mult chiar. El e un om care are o con
cepție justă despre lume, care cunoaște legile ei de 
dezvoltare, un îndrăgostit de progres, de artă, de 
viață.

Și el are azi condițiile pentru a-și îndeplini mi
siunea lui. Și au și copiii posibilitatea să frecventeze 
școala. Mai mult încă ! învățătorul de astăzi a tre
cut mai presus de tot ce era pentru Cehov un vis 
El este acum nu numai un om care învață copiii; 
este un îndrumător al tineretului, un educator al ce
tățeanului de azi și de mîine, un sfătuitor al țărani
lor, un călăuzitor al maselor, el însuși un cetățean 
care militează activ în toate inițiativele de interes 
obștesc.

E deajuns să te duci intr-un sat ca să vezi că ac
tivitatea unui învățător, demn de acest nume, se îm
parte între școală, cămin cultural, sfat popular, or
ganizație de masă. EI nu răspunde numai la tot ce 
este întrebat de elevi și de țărani. Nu știe numai 
carte. EI știe muzică, și este conducătorul unui cor; 
știe dansurile noastre naționale și este organizato
rul unei echipe de dans, e și regizor, și actor în 
trupa de teatru a raionului, e agronom, zootehni- 
cian...

Și le face toate cu rîvnă, cu tragere de inimă, și 
cu acea dragoste pe care ți-o dă conștiința conto
pirii cu poporul și bucuria de a-i trăi și tu des
fătarea.

Ziua de azi este a acestui învățător. Pe el. poporul 
îl sărbătorește, încununîndu-i munca lui frumoasă, 
cu recunoștință și cu dragoste.

îl sărbătorește întreg poporul pentru luminarea 
căruia muncește fără istov. Să-i fie această sărbăto
rire, îndemn pentru și mai mari succese.

Primul festival 
al tineretului 

din regiunea Cluj
CLUJ (de la corespondentul 

nostru ).
29 iunie. O dimineață senină. 

Clujul, bâtrinul oraș de pe Someș 
se trezește. Pe străzile împodobite 
sărbătorește se leagănă molcom 
steaguri roșii, tricolore, albe, sim
bol al tinereții.

Străzile sînt înțesate de tineri 
veseli, plini de viață. A început 
primul festival al tineretului din 
regiunea Cluj.

Mii de tineri romîni, maghiari, 
germani și romi s-au întîlnit aici 
pentru a demonstra măiestria ar
tistică și sportivă, pentru a rapor
ta rezultatele acțiunilor întreprinse 
în cinstea marii sărbători a tine
reții.

Intr-un entuziasm ce nu poate 
fi descris în cuvinte, miile de par
ticipant se îndreaptă spre dealu
rile Cetățuii. Acolo fiecare va lu
cra cîte o oră muncă voluntară 
pentru amenajarea unui grandios 
parc de cultură și odihnă al tine
retului. Un bilanț minunat : într-o 
singură zi peste 2500 ore muncă 
voluntară.

Clujul le va păstra amintirea.
Pe stadionul „Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej'*, pe stadionul „V.Babeș** 
și la ștrandul orașului au început 
întrecerile sportive.

Din cele 4 colțuri ale orașului 
vor sosi în scurtă vreme purtătorii 
Ștafetei festivalului : motocicliști, 
cicliști, călăreți și atleți. In aer 
se vor ridica peste 500 baloane 
multicolore.

Petrecerile vor continua apoi 
pină tirziu în noapte cînd se va 
încheia prima zi a festivalului.

* învățătorul ? 
J nostru 
? ’Aproape fiecare om, sub un 
I asemenea titlu, ar putea să aș- 
\ teamă emoționant, zeci de pa- 
( gini...
( Pentru că școala există con-
l creț, uman, prin învățător. I 
i Pentru că lecțiile, materia, ade-

vărurile — pentru elevi — tră- > 
t iese prin învățător. 
c Pentru că elevul, din multe

puncte de vedere, se dezvoltă, ( 
devine adolescent sau matur, 
prin învățător. }

< Pentru că aproape toți oa- 
l menii, fie de 20 de ani fie de

80 de ani, au avut cîndva un ( 
învățător. Există o vîrstă a ma- 
turității și o înălțime a ei, la 2 
care odată ajuns noțiunea de \ 

( învățător capătă rezonanța și
dimensiunile exacte. Și există c

imiiiiiiiiiiiiniit AMINTIRI
Primul meu

A V Vînvățător
Sărbătorirea învățătorului

Acad. Victor Eftimiu
Acad. C. I. Parhon

Sînt peste 75 de ani 
e cînd primul meu învățător 
ii-a pus bucata de cretă în 
rină și mi-a spus să fac un 
>vrig pe tabla neagră din cla- 
i. Acest covrig se chiamă „0“ 
- mi-a spus el; acum trage 

Iiniuță lingă el. A ieșit li
ra „a", începutul alfabetu- 
ti.
Multe, 
îțat de 
ițator. 
i acest 
isuși tatăl meu.
Acel depărtat început al cul- 
irii mele se petrecea în Pia- 
a-Neamț, la Școala primară 
n curtea Bisericii Sfîntul Ion. 
ar de Ia tata am învățat mul- 
. Lucram cu el în grădină, 
mănam păpușoi și fasole și 

vedeam răsărind, crescînd. 
ite nu s-au trezit în mintea 
ea din acele vremuri înde- 
irtate !
Oare și tendința de a învăța 

• alții se datorește aceluiași 
vățător ? Ori cum ar fi și 
ca mea cea mare și fiul meu 

făcut de asemenea carieră 
dactică, iar a doua fiică 
iar lucrînd în laborator pre- 
tește și ea eleve sîrguitoare 
o cum se spune astăzi, ca- 
B noi.

foarte multe am în- 
la primul meu în- 
Intîmplarea a făcut 

prim învățător să fie

Mii și mii de învățători sînt 
sărbătoriți astăzi de către mi
lioanele de cetățeni ai patriei, 
care le exprimă recunoștința 
lor pentru dragostea, rîvna și 
devotamentul depus de acești 
pedagogi ai satelor, întru lumi
narea spiritului și îmbogățirea 
sufletului celor mici.

învățătorul este cel dinții 
care sădește lumina cunoștin
ței în mintea copiilor. De la 
el învață ei abecedarul și ci-

O înaltă

frele, apoi primele jocuri ale 
științei și ale imaginației, cul
tul limbii strămoșești, iubirea 
acestei țări, respectul legilor, 
dragostea de om și de tot ce-l 
înconjoară, inițierea în lupta 
pentru progres. Fericiți cei ce 
și-au luat nobila misiune de a 
clădi, de a înălța, de a înfru
museța sufletul copiilor, cetă
țenii viitorului. Glorie pedago
gilor de Ia sate !

chemare
Acad. Miron Nicolescu

Orice om al muncii trebuie să 
cheltuiască, în împlinirea dato
riei sale, nu numai forță oarbă, 
rutină și abilitate, ci și o parte 
din ființa sa. Altfel munca sa 
nu va da roade adevărate. Cu 
atît mai mult trebuie să depună 
căldură și dragoste în munca 
sa învățătorul, care prelu
crează cei mai delicat material 
din lume : copilul.

A fi învățător nu este o me
serie, ci o înaltă chemare. 
modul în care învățătorul 
ști să dirijeze primii pași 
copilului în lupta pentru 
mină, de căldura cu care va 
soți învățăturile sale, va depin
de, într-o măsură hotărîtoare, 
întreaga evoluție ulterioară a 
copilului. O spun aceasta din 
propria mea experiență, nu nu
mai de fiu de învățător, moș
tenitor al unui stil de viață și 
de muncă, dar și de elev.

De 
va 
ai 

iu- 
în-

uimi III

Din ceața celor 43 de ani tre- 
cuți îmi apare la fel de lumi
noasă ca și școlarului Nico
lescu V. Miron de odinioară, 
figura tînără și entuziastă a 
învățătorului meu Nicolae Di- 
nescu, de la Școala primară din 
Popa-Nan, a cărui energie și 
exuberanță a gesturilor se îm
binau așa de frumos cu căldura 
privirii și cu gravitatea vocii. 
Entuziasmul cu care el a ur
mărit și încurajat ușurința mea 
de a rezolva problemele de 
matematici, mi-au dat încredere 
în muncă și a determinat tot 
drumul pe care aveam să-1 
parcurg mai tîrziu. — „Ingi- 
nerule" — îmi spunea el su- 
rîzînd cu bunătate.

Inginer nu am ajuns. în 
schimb, după exemplul lui, am 
ajuns și eu, — pe altă treaptă 

— tot învățător.
niiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiimIIIIIIIIIIIIIIIII

te ia
fulul

Citiți

pagina 4-a:

Magazin

a uncia din cclc mal puternice 
ordanlzalil comuniste de tineret

Ieri, sîmbătă 29 iunie a avut loc 
la teatrul Palatului Pionierilor o 
adunare la care a participat acti
vul Comitetului Central al U.T M., 
al comitetelor regional și 
orășenesc U.T.M. București, lucră
torii din presa de tineret și copii, 
elevii școlii centrale de cadre „Fi- 
limon Sîrbu“ precum și membri 
ai comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. din Capitală și in
structori de pionieri. La adunare 
a participat din partea Ambasadei 
R.P. Chineze, tov. Tzun.

In cadrul adunării tov. Virgil 
Trofin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M., șeful delegației U.T.M. 
la cel de al III-lea Congres al 
Noii Uniuni Democrate a Tinere
tului Chinez a făcut o expunere 
amplă asupra lucrărilor Congre
sului.

în cadrul expunerii tovarășul 
Virgil Trofin a spus între altele :

Intre 15—25 mai a.c. s-a des
fășurat la Pekin cel de al III-lea 
Congres al Noii Uniuni Democra
te a Tineretului din R.P Chineză.

Congresul Noii Uniuni Demo
crate a Tineretului din R.P. Chi
neză constituie un eveniment im
portant în viața și activitatea 
bravului tineret chinez. Lucră-

Expunerea fov. VIRGIL TROFIN, prim secretar 
al C. C. al U.T.M., asupra lucrărilor 

celui de al lll-lea Congres al Noii Uniuni 
Democrate a Tineretului din R. P. Chineză

acestui Congres au stîmit unrile 
interes puternic în rîndurile opi
niei publice din China. Perioada 
de pregătire activă a congresului 
a prilejuit o serioasă intensificare 
a muncii multilaterale a tineretu
lui în industrie și în agricultură, 
în activitatea obștească, de edu
cație culturală și sportivă.

Vorbitorul a subliniat în conti
nuare grija deosebită pe care o 
poartă Partidul Comunist Chinez 
și întregul popor pentru cei mai 
tineri cetățeni ai Marii Chine 
Populare.

La lucrările congresului au par
ticipat 1.475 delegați cu drept de 
vot deliberativ și 69 delegați cu 
drept de vot consultativ. Au par
ticipat de asemenea invitați re- 
prezentînd organizațiile de tine
ret din 16 țări.

Congresul s-a bucurat de par
ticiparea membrilor Biroului Po
litic al Comitetului Central al

înPartidului Comunist Chinez 
frunte cu tov. Mao Țze-dun.

După ce a vorbit despre marile 
transformări petrecute în Republi
ca Populară Chineză și despre a- 
portul tineretului condus de Parti
dul Comunist Chinez, vorbitorul, 
exprimînd unele din principalele 
probleme dezbătute la Congres a 
spus :

Cauza transformării Chinei din- 
tr-o țară agrară înapoiată, într-o 
mare putere industrială, a găsit în 
inimile celor tineri un răsunet 
uriaș. Ei au venit cu elan spre 
noile șantiere și uzine, constituind 
în multe familii prima generație 
de muncitori în șiragul milenar 
de generații țărănești.

In prezent circa 10.000.000 ti
neri lucrează în industrie, trans
porturi și pe marile șantiere de 
construcții Noua Uniune Demo
crată a Tineretului din R.P. Chi
neză a creat diferite forme orga
nizatorice pentru mobilizarea ti-

Asistența ascultă expunerea tov. V. Trofin

S T R I Ț A

un drum de ani pînă la ase- j 
menea înălțime; drumul de la

neretului la sporirea producției, la 
creșterea productivității muncii și 
la scăderea prețului de cost al 
produselor.

Peste 100.000.000 tineri lucrează 
în agricultură, aducîndu-și apor
tul la opera de cooperativizare a 
satului chinez. Echipe de tineret 
activează în cadrul cooperativelor 
agricole. Cerințele complexe ale 
economiei în construcție au cerut 
organizațiilor Uniunii Tineretului 
ca, împreună cu alte organe de 
stat și obștești, să organizeze pen
tru tinerii muncitori și țărani, di
ferite școli serale tehnice, cursuri 
de răspîndire a cunoștințelor teh
nice.

In raportul Comitetului Cen
tral s-a subliniat că succesele ob
ținute. de tineretul chinez nu sînt 
întîmplătoare. Fără conducerea și 
educarea de către partid, fără con
dițiile create tineretului în împre
jurări grele de către Partidul Co* 
munist, actuala creștere sănătoa
să, impetuoasă a tineretului chi« 
nez ar fi fost cu neputință.

. Este greu să redai dragostea 
fierbinte pe care au vădit-o pen
tru Partidul Comunist Chinez 
participanții la Congres. Trebuie 
spus că nu mai puțin de 2.000.000 
de tineri au devenit, în acești ani, 
membri ai Partidului Comunist 
Exprimînd sentimentele tineretu
lui de multe milioane al Chinei 
Populare, delegații au vorbit cu 
recunoștință despre conducerea 
de către partid a Uniunii Tinere
tului, ca despre cea mai însem
nată cauză a victoriilor obținute 
și chezășie a succeselor viitoare.

In numele întregului tineret, de
legații s-au angajat să urmeze nea
bătut poruncile partidului, să în
făptuiască toate chemările sale pa 
drumul construirii socialismului, 
să riposteze cu fermitate oricăror 
încercări de subminare a princi
piului conducerii de către partid 
a Uniunii Tineretului

Condusă de Partidul Comunist, 
Noua Uniune Democrată a Tine
retului din R.P. Chineză a deve
nit o forță de șoc, strîns legată 
de masele largi ale tineretului, cu 
un uriaș prestigiu în rîndurile în
tregului popor. Lozinca tineretu
lui chinez are cuvinte înaripate: 
„Noi mergem acolo unde ne 
cheamă partidul, acolo unde greu
tățile sînt mai mari, pentru a le 
învinge**. Tineretul chinez este 
profund însuflețit de chemarea 
adresată tinerilor de tov. Mao 
Țze-dun: „Să-ți călești bine să-.

menea ntuițime ; arumus ae ia 
( tăblița neagră mîzgălită stîn- ' 
f gaci cu condeiul la diploma de i 

maturitate...
> Umanitatea are nevoie de
* învățători! Nu este un impera- 
(. tiv voit exagerat.

Modeștii dascăli împart ge
niul cu Enescu, inteligența 
științifică cu Copemic, umanis
mul cu Gorki ascuțimea și a- 
dîncimea cugetărilor cu Man.

...Copiii care-și iubesc părin- 
f ții nu pot să nu-și iubească în- 

vățătorii. Pentru că părinții și 
profesorii sînt alături, sînt oa- 

c meni asemănători structural, cu 
l pasiuni comune, interdependenți 
£ în același proces, uniți de o a- 
\ ceeași dorință și răspundere so-
* cială.
C Mama învață copilul să arti-

! £ culeze primele cuvinte. 
? Tatăl îi conduce primii pași.
> învățătorul, împreună cu pă- 
' rinții, îl învață să urce înălți- 
( mea adevărurilor vieții.
$ ...Mă trudesc, încerc să des-
) criu cum arăta învățătorul nos- 

tru. Nu pot s-o fac exact. în 
clasa 1 sau a Il-a știam să-l

l descriu... era înalt, bătrîn, cu 
} ochelari și bunătate de bunic.
1 Acum, învățătorul, chipul lui, 
[ îmi este greu de descris, de
< precizat. El trebuie căutat în
( zecile de promoții de școlari pe c 
£ care i-a învățat. în cei care, 
) prin truda lui și a lor, s-au re-2 alizat în viață, făcîndu-se utili
* oamenilor.
I Se cer adunate de la el, tră- 
ț săturile care-i aparțin și din ele 
£ — din multiplele lor culori și 
? forme — alcătuit portretul care >
< să te incinte pentru frumusețea
C învățătorului — OM, învățăto- ( 

rul meu, învățătorul nostru. $ 
l VALERIU LAZAROV ?

X X/ X/ X< «X/ Xz X X/ X/ X X» 
învățători și instructori 

de pionieri, distinși 
cu „Diploma de Onoare 

a C.C. al U.T.M."
Cu ocazia „Zilei învățătorului”, 

C.C. al U.T.M. a decernat „Diplo
ma de Onoare a C.C. al U.T.M." 
unui număr de 34 de învățători 
și instructori de pionieri fruntași 
în munca de educație a pionieri
lor și școlarilor.

I
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1

1 I

cititorule 
malul Bistriței să 
vești apa tulbure fi în
volburată. în centrul Bi- 
cazului afișe colorate 
vestesc devierea cursului 
ei. Ziarele fi radio-ul 
au adus aceeași știre. 
Hai aici la baraj. Este 
impunător masivul de 
beton care a răsărit lin
gi albia rîului. în stînga 
muntele își arată pieptul 
gol — rocă roșiatică. în 
dreapta celălalt munte 
are pieptul împodobit. 
Podul înalt are arcade 
zvelte ce par decorații. 
Omul i le-a aninat: pen
tru supunere. De-asupra 
între cer și apă se leagă
nă pe scripeți și cabluri, 
bene de beton.

Pe lingi tineri trec 
autocamioane „Tatra" 
de 10 tone iar jos lingă 
albie excavatoarele își 
ridici cupele pline. E 
mișcare. Muntele ampli
fici strigătul: „Arde** !

îți amintești de acest 
strigăt? închide ochii. 
Bistrița domoală, maluri 
înverzite. Miros de ceti
nă. Drumul e îngust, pi
pernicit, drum de căru
țe. Atît. Ba nu! Lingă 
prundiș cîțiva oameni și 
o mici instalație de țevi 
fi roți. E sondorul Mar- 
chian și băieții din bri
gada lui. Din pieptul 
dealului alunecă la vale 
un om. „Arde** ! Nu se 
ferește nimeni căci nu 
este nimeni. Apoi cîteva 
barăci. Un mecanic tî
năr, montează singur ex
cavatoare, care sînt pe 
lingă el ca greerii lingă

(Continuare tn pag. 2-a)

o furnică. îți amintești, 
îl cheamă Domeanu. Din 
nou pieptul dealului e 
acoperit de nea. De aici 
din drum, minerii, arti
ficierii, sînt mici pete 
mișcătoare. Din nou 
„arde**! De data aceasta 
auzi exploziile. Deschizi 
ochii. Sînt cele de acum. 
Cele vechi sînt înmor
mântate în ecou și pia
tră. Hai să ne uităm în- 
tr-o statistică: 1.145.000 
m. cubi. In locul ei sînt 
toate ce le vezi acum. 
Hai să-l vezi pe maistrul 
mecanic Domeanu. Ciți 
tineri ca el nu sînt acum 
maiștri! Inginerii Groza, 
Udrea, Cocoș, au venit 
ca și Domeanu, singuri 
și cu puțină experiență, 
poate chiar de pe băn
cile școlii. Cu mult cu
raj s-au apucat de lucru 
fi acum inginerii, con
duc tot ce vezi aici.

Secția tineretului de 
la atelierele centrale a 
început să lucreze la ba
raj montînd pompe, es
tacade metalice și stații 
de epuizment. A trecut 
apoi la fabrica de beton 
fi apoi a montat ceea ce 
vezi deasupra: uriașele 
macarale ce leagă cei doi 
munți. Hai să-l cunoști 
pe lacob Pavel din a- 
ceasta secție. Azi nu mai 
e la fel de tînăr ca cei
lalți, dar în meserie... 
Pavel a fost bucătar. 
Gătea la cantină pentru 
tractoriști ciorbă de fa
sole și mîncare de pru
ne. Intr-o zi a plecat cu 
ei și nu s-a mai întors, 
în altă zi a plecat cu

SE SUPUNE
tractorul să transporte 
piese de utilaj la baraj. 
La fața locului s-a apu
cat să le monteze. Astăzi 
se recomandă „șef de 
echipă, montor...u

Treci acum pe pasa
relă pe malul celălalt. 
Hidromonitorul ăsta mic 
nivelează la canalul a- 
val. La Bicaz sînt și ma
rinari. Constructorii s-au 
obișnuit cu ei și ar dori 
chiar să vadă mai mulți. 
Ei dau zor cu barajul ca 
să umple lacul.

Excavatoristul cu ma
șina de pe prundiș are 
două meserii. Cupa muș
că o gură de pămînt și 
se întoarce să o arunce. 
Apoi smulge o palplanșă. 
L n metru cub de pă- 
mint, o palplanșă. Cînd 
palplanșele vor fi toate 
scoase, canalul aval va fi 
gata.

Coboară acum pe fun
dul canalului de beton.

Știi că Bistrița este 
ceva mai sus dar odată 
călăuzită pe aici ea va 
putea crește după dorin
ță: pereții sînt înalți de 
25 metri. Calci pe be
ton. In dreapta beton, în 
stingă beton 135.000 me
tri cubi!

Cîrligele macaralelor 
ce leagă cei doi munți 
evacuează ultimele utila
je. Dulgherii scot ulti
mele cofraje. In stînga 
este un mic canal de 
epuizment. Acum cîteva 
zile s-a înfundat. Melni- 
ciuc, dulgherul, și Iva- 
cioni, artificierul, au in
trat primii, după ei alți 
cîțiva, și l-au desfundat.

Epuizment! Iți amin
tești cuvîntul rostit în 
fiecare minut în fostul 
batardou. Să lucrezi cu 
apa alături, să lucrezi în 
apă, să ți se înfunde ciz
mele pînă la genunchi. 
Dar excavatoarele! Erau 
aduse cele mai ușoare și 
totuși rămîneau înțepe
nite. Acum în locul mî- 
lului e beton. Bistrița va 
curge pe aici. Alături în 
noul batardou nu va mai 
fi strop de apă. Vor in
tra excavatoare mari cu 
cupe de cîte 6 tone, vor 
alerga basculantele „Ta- 
tra** de cîte 10 tone. Oa
menii grăbesc astăzi ca 
mîine să lucreze mai re
pede și mai ușor. Și a- 
cum grăbesc cu pasiune. 
Aci la tronsonul 1 la 
canal cînd încă nu era 
beton, aluviunile stîrnile 
de ploi au stricat armă
tura. Băeții lui Nicolae 
Bobilică au fasonat 
montat 36.000 kg. 
fier beton în 12 ore. 
efort de voință cum 
o să întîlnești. Peste 
se lucrează așa. Aici 
neta bate palplanșe să 
se închidă cursul Bistri
ței. Un maistru aleargă 
gata să se împiedice — 
„Ioane, trei oameni**! — 
cere el. De jos i se face 
un semn de aprobare. 
Vrei să-l întrebi cum îl 
cheamă, tresare puțin
tel: — „De fapt eu nu 
sînt maistrul lucrării de 
aici, lucrez dincolo la 
întreținere. E drept,

de 
Un 
rar 
tot 
so-

maiștrii și-au cam 
curcat atribuțiile, 
numai acum ca să se ter
mine mai repede lucra
rea**.

Apare un sudor. „Ne 
trebuie fier pentru colț. 
Ce profil să iau?** ,JDă-mi 
o hîrtie să desenez. 
N-are nimeni o hîrtie...?** 
„Pe cutia de chibrituri!“ 
Și pe cutia de chibrituri 
este desenată o secțiune 
cu cotele ei. După ce 
chibriturile se vor consu
ma, cutia va fi aruncată. 
Ar trebui să o păstrați 
alături de planurile în
tocmite de institutele de 
cercetări ca o piesă a is
toriei construcției.

Dar uite, soneta mai 
bate încă palplanșe. Pe 
malul celălalt „Tatrele** 
creează un dig din 
blocuri de steril.

Bistrița însă insistă, ea 
vrea să evadeze undeva. 
Hai vino să mai privești 
odată apele ei: sînt tul
buri și învolburate.

Omul îi schimbă cursul 
ce-l are din vremuri ime
morabile.

— Ești tristă ? — o 
întreabă maistrul.

— Da de unde !
A plouat la munte. 
Tuneliștii îmi pregătesc 
sus o albie nouă căptu
șită cu lapte de ciment. 
Pînă atunci e bine să mă 
obișnuiesc cu betonul.

Are dreptate. Omul se 
luptă cu natura și ea i 
se

m- 
dar

supune.

VICTOR 
CONSTANTINESCU



Cu privire la literatura științifico-fantastică

Intre fantezie, știință,
convenție și aventuri

de I. M. ȘTEFANCred că trebuie să felicităm căl
duros „Scînteia tineretului" pen
tru discuția deschisă cu privire la 
literatura științifico-fantastică. Ar
ticolele apărute pînă acum crista
lizează o serie de puncte de ve
dere care sînt mai puțin contra
dictorii decît par Ia prima vedere 
și oglindesc mai cutând unele 
preferințe. Precizările făcute de 
tov. Max Solomon cu privire la 
actualitatea și modalitățile roma
nului de anticipație științifică, a- 
naliza judicioasă a rolului conven
ției în acest gen literar (I. Ho- 
bană) și în sfîrșit pledoaria caldă 
a tov. A. Rogoz împotriva tehni
cismului și dezumanizării ne aju
tă să dobîndim o viziune de an
samblu asupra speței științifico- 
fantastice și a cerințelor ei (deși 
partea polemică a articolului tov. 
Rogoz nu are obiect, așa cum a 
remarcat și tov. Hobană și se ca
racterizează prin crearea unui ad
versar imaginar, a cărui principa
lă vină este în substrat aceea că 
a criticat — după părerea mea 
excesiv de vehement — colecția 
„Povestiri științifico-fantastice"). 

Din cele spuse pînă acum în 
discuție, rezulta în primul rind că 
literatura științifico-fantastică se 
poate scrie în mai multe moduri, 
foarte deosebite unul de celălalt 
și bineînțeles 
în măsura în

• artistic și au 
de idei.

Nu trebuie, .
să repudiem nici romanul știlnți- 
fico-fantastic bogat în elemente 
de informație științifică și tehnică, 
de tip Jules Veme sau V. Obra- 
cev — în măsura în care aceste 
elemente sînt organic topite în
tr-o acțiune dramatică, ai cărei 
purtători sînt eroi viabili — și 
nici romanul științifico-fantastic 
în care elementul științific este o 
convenție evidenta, folosită ca 
trambulină, de pildă pentru ex
primarea unei idei sociale înain
tate. Trebuie să cultivăm romanul 
de anticipație științifică, care as
tăzi, la începutul erei atomice, 
răspunde unui interes deosebit al 
publicului, dar valoroase și edu
cative pot fi și romanele științifi
co-fantastice care aruncă o privire 
asupra copilăriei omenirii, a epo
cii preistorice (pe care Max Solo
mon pare să le uite în articolul 
său) după cum nu este nicidecum 
interzis să scriem pe teme suge
rate de realitatea înconjurătoare, 
de actualitate, pe „fantasticul 
științific care circulă printre noi“, 
cum spunea foarte bine un preo
pinent.

O problemă care frămîntă mult 
ne scriitorii de literatură științifi
co-fantastică este aceea a raportu
lui dintre fantezie și știință. Pen
tru a folosi formula obișnuită, 
întrebarea se pune cam așa: 
pînă unde are dreptul scriitorul 
să se depărteze de datele ști
inței ? Cred că un ajutor prețios 
în lămurirea acestei probleme l-a 
dat revista „Lupta de clasă", scri
ind în numărul din ianuarie anul 
acesta că „dacă vrem să avem o 
l’.eratură științifico-fantastică ca- 
-3 să nu bată pasul pe loc, tre
buie să acordăm un credit mai 
larg celor care se hotărăsc să i 
r.c consacre, evident, nu trebuie 
'3rmis ca astfel de lucrări să con- 
'.razică adevărurile științifice. Dar 
în ce privește viziunea anticipa- 
tivă a scriitorului, să-i permitem 
acestuia să dea frîu liber imagi- ______ ___________ ____ ,
nației, CHIAR DINCOLO DE desa în genul științifico-fantastic 
CEEA CE ȘTIINȚA DIN VRE- e abuzivă, greșita (după cum nici 
MEA LUI CONSIDERĂ VERO- romanele istorice nu sînt 
SIMIL ȘI REALIZABIL. Să nu țifico-fantastice, chiar dacă __
uităm cîte din previziunile ge- valoroase și apar în colecția res- 
niale ale lui Jules Veme... au fost pectivă).
respinse și luate în ns... Trebuie Dar fiindcă veni vorba de ge- 
înșă combătută și tendința unor nul literaturii de aventuri, tot a- 
critici literari care ar voi sa des- tîl de ial)itâ <)e tin.ri ca și lite- 
poaie această literatură de tot ce ratura științifico-fantastică, tre- 
are științific, militând pentru o buie subliniat că unul dintre meri- 
alunecare către un roman ^exclusiv tele cărților enumerate e faptul 
lantastic, în care știința să fie un cg aventura este în ele plină de 
simplu decor, menit să fascineze semnificație umană, că nu e vor- 
pe cititor. întreaga tradiție a lite- ba de „aventură pentru aventu- 
raturii științifico-fantastice arată ca jn romanele senzaționale
marele rol pe oare acest gen jg duzină. Suflul generos care 
poate și trebuie să-1 joace în edu- străbate aceste cărți, idealurile de 
cația științifică a tineretului . . care animați eroii, individua-

Nu demult am prezentat unei lizarea lor, ideile pentru care lup- 
reviste o nuvelă științifico-fantas- tă, fac din ele documente umane 
tică, în care eroii foloseau o ra- de o mare valoare.
chetă a cărei propulsie se baza Această cerință se pune fără 
pe un jet de particule elementare. îndoială și în fața literaturii știm- 
Leferentul științific al revistei a țifico-fantastice. Și ea trebuie să 
C3rut să fie înlocuită numai decît vehiculeze idei, să înfățișeze eroi 
eu o rachetă folosind combustibil cu o viață sufletească bogată, să 
lichid, întracît tehnica navei su- nu anticipeze numai știința și 
gerate de mine (și de altfel pre- tehnica viitorului, ci și viața, mo-

la fel de valoroase 
care sînt realizate 
un bogat conținut

după părerea mea,

conizată și de multi învățați ca 
vehicul cosmic al viitorului) nu 
este încă fundamentată din punct 
de vedere teoretic". Cugetând Ia 
această obiecție, bine intenționată, 
dar străină de cerințele genului, 
mă gîndeam că dacă Wells și 
Veme ar fi fost ncvoițî pă supună 
lucrurile lor unor rorerțnți astfel 
orientați, nu ar fi ajuns să-și 
vadă publicate nici una din ele.

Aceasta nu înseamnă desigur că 
putem scrie orice și oricum, 
primul riad nu ne < 2,_,
să scriem lucruri 
care să contra vi
nă educației ști
ințifice a tinere
tului, de pildă 
să presupunem 
un sistein de propulsie intetp 
netară, bazat pe „o mare con
centrare de voință" (o astfel de 
carte a apărut incinte de război) 
sau pe ..procedee" mistice. Nu ne 
este îngăduit să contrazicem ade
vărurile stabilite ale științei, de 
pildă sâ presupunem posibilita
tea depășirii vitezei luminii, să 
facem greșeli de calcul, să ne re
ferim La o climă toridă in pla
neta Marte sau să spunem că 
Ursa Mare și Carul Mare sînt 
constelații diferite (așa cum a a- 
părut recent intr-o broșură). Din
colo însă de terenul desțelenit de 
știința, să fim mai puțin cuminți, 
să îndrăznim mai mult bazați pe 
dt se poate pe direcțiile de evo
luție ale științei înfruntând riscul 
inerent de a greși uneori. Altfel 
riscam <i mai mult Sintem in pe
ricol, așa cum remarca acum cîți- 
va ani un critic sovietic, să ne 
limităm imaginați la „mulgătoa
rele electrice pentru vad de acum 
inventate". Consider că o lipsă se
rioasă a romanului la case 
am colaborat ..Drum printre 
aștri" a fost tocmai această ex
cesivă „cumințenie”.

Ntt-i ușor desigur scriitorului 
de literatură științifico-fantastică 
sâ vîsiecscă între Scylla și Caryb- 
da. adică între obiecțiile științo- 
fobiior și obiecțiile acelora care, 
dimpotrivă, încearcă să-1 trans
forme într-un inginer proiectant 
cerindu-i la tot pasul detalii, prin
cipii de funcționare, justificări teo
retice (așa cum arată biografii lui 
Jules Verne câ i s-a întâmplat și 
acestuia) și tăindu-i aripile fan
teziei — dar altă soluție nu are.

în
este îngăduit

K
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du-se aproape exclusiv spre tra
duceri. Colecția revistei „Știință 
și Tehnică" este un lutru bun, 
mai ales dacă ne gîndim că ser
vește ca antidot împotriva lite
raturii „doxiste“, care mai circu
lă încă. Unele lucrări au reale 
calități („Inimă de ciută“ de A. 
Rogoz și C. Ghenea și „Uzina 
submarină în primejdie'4 de E. 
Jurist și L. Petrescu) și ar fi folo
sitor dacă Editura TinereSului 
le-ar reedita ; din păcate, multe 
alte lucrări din colecție sînt des
tul de slabe, lipsite de orice sem
nificație, de orice mesaj, ca de 
pildă „O întâmplare obișnuită'4 
de P. Stănescu sau „Proxima 
Centauri44 de M. Brateș.

Aș mai vrea să arăt că „tehnica 
bobîmacului", care e folosită des
tul de des atunci cînd este vorba 
de aprecierea lucrărilor apărute, 
nu este cîtuși de puțin stimula
toare și multe dintre articolele pu
blicate vădesc chiar din titlu un 
ton răutăcios. Folosirea neargu
mentată de epitete ca „dubios", 
„pseudoliteratură“ etc. nu cores
punde rolului pe care jîndrama
rea trebuie să o aibă, ci mai cu
tând desfășurării unor comode 
exerciții de tir. Din acest punct 
de vedere, socotesc deosebit de 
binevenite observațiile lucide cu
prinse in coraportul tov. Marcel 
Breslașu la Congresul scriitori
lor de acum un an.

Cu privire la cotele 
obligatorii de lînă

Consiliul de Miniștri a aprobat 
recent în rnod excepțional pentru 
anul 1957 o scutire la predarea 
cotei de lînă.

Se bucură de această scutire 
toți producătorii impuși, care vor 
vinde statului în perioada preluă
rii cotelor obligatorii de lînă — 
de pe toate oile impuse — canti
tățile minime de lînă pe cap de 
oaie stabilite prin hotărîrile an
terioare ale Consiliului de Miniș
tri.

Beneficiază de prevederile aces
tei aprobări și producătorii care 
au predat lîna din cota obligato
rie pînă la apariția acestei dispo
ziții.

La Constanța 
se înființează un teatru 

muzical
Potrivit unei hotărîri a Consi

liului de Miniștri se înființează 
Teatrul muzical al regiunii Con
stanța.

Noul teatru va contribui la sa
tisfacerea cerințelor culturale 
crescînde ale localnicilor și ale 
numeroșilor cetățeni romîni și 
străini care vizitează în timpul 
verii orașul Constanța și stațiu
nile de pe litoral.

Boxerii romîni învingători 
în intîlnirea cu echipa Franței

Așii boxului amator francez s-au 
aliniat aseară pe stadionul Repu
blicii pentru a primi replica re
prezentativei de box a țării noa
stre. Francezii au dovedit — pe 
parcursul întregii dispute pugili
stice — calități care confirmă re
putația de care se bucură boxul

stuluî francez care de la început 
pînă la sfîrșit chiar atunci cînd 
situațiile din ring îi erau mal 
puțin favorabile a continuat să 
atace.

Iosif Mihalic nu a putut trece 
peste francezul Georges Henny. 
care posedînd un derutant jOc de

Ilie Dragnea dispune la pune 
de Robert Leptâilce și din ni 
spiritele se mai liniștesc. Es 
3—3. în ring se urcă Nicol 
Linca și boxetul de culoare Mous 
Sangare. în urma unei lovituri 
bărbie după comanda de br 
Linca este la podea. Următoar* 
două reprize se desfășoară într- 
ritm infernal. în primul minut 
reprizei a III-a în urma unui f 
midabil upercut boxerul franci 
se odihnește și el pentru cîlc 
secunde la podea. Câștigător 
Linca. Dumitru Gheorghiu reușe 
să-l întreacă la puncte pe neg: 
Jean Ayssi astfel îneît rezulta 
ne este favorabil 5—3. Și iată 
după ce Negrea este declarat 
vingător prin neprezentarea adx 
sarului asistăm Ia prima eroare 
arbitraj a serii. Dumitru Cioboti 
după trei reprize din care prim

la aceasta.
Tovarășul Rogoz are dreptate 

cînd spune că literatura științif’.- 
co-fantastică trebuie să conțină 
aventură, să fie palpitantă, cu
ceritoare. Nimeni nu contestă a- 
cest lucru. Nu înseamnă însă că 
așa cum face tov. Rogoz, avem 
dreptul să includem genul litera
turii de aventuri în genul știin
țifico-fantastic sau să le confun
dăm. „Cei trei mușchetari" și 
„Contele de Monte Cristo’’ de 
Al. Dumas, „Ultimul Mohican" 
de F. Cooper, „Copiii Căpitanu
lui Grant" de Jules Verne, ..Doi 
Căpitani” de V. Caverin, „Toate 
pînzele sus" de Radu Tudoran 
sau „Taina albă” de I. Popper 
nu sînt științifico-fantastice, ci de 
aventuri și încercarea de a le în

raia omului de mîine, profilul 
lui, să militeze pentru idealurile 
înaintate ale omenirii și prin a- 
ceasta să fie semnificativă, să 
contribuie la educația comiinistă 
a tineretului.

Or tocmai această sărăcie de 
idei și simțăminte umene consti
tuie una din slăbiciunile multor 
lucrări care apar în ultima vreme 
la noi. A fi „valabile" științific și 
„palpitante” Mint desigur două 
cerințe necesare; dar nu suficien
te, ale geniului — o poveste care 

ilustrează acest 
lucru fiind de 
pildă „Marea 
experiență44.

Din aceasta re
zultă și acele lip

suri în realizarea artistică pe 
care tov. Ov. S. Crohmălniceanu 
le-a sezisat în mod just într-o 
cronică din „Informația Bucureș
ti a lui1, trăgînd un adevărat clo
pot de alarmă. Dacă nu pot fi 
cîtuși de puțin de acord cu unele 
premize și concluzii ale acestei 
cronici, ca de pildă, aceea câ în 
Enalul unui roman științifico-fan- 
taslic taina nu trebuie să se dez
lege (de ce neapărat ?), că ro
manul „Drum printre aștri" (care 
s-a epuizat la ambele ediții in 
cîteva zile) a interesat atit de pu
țin pe cititori, incit aceștia au 
regretat prețul plătit pe el și nici 
nu subscriu la o anumită descon
siderare a fermentului tehnico- 
științific al genului, nu pot decît 
sâ consider pe deplin întemeiată 
partea centrală a criticii, care vi
zează preocuparea cu totul insu- 
firientâ pentru psihologia eroilor 
și motivarea sufletească a acțiu
nilor lor. condamnînd alunecarea 
spre popularizarea științifică 
M-am străduit ca în ediția urmă
toare a , Drumului printre aștri- 
și in alte lucTări să mă feresc de 
această slăbiciune.

Avertizmentul tov. Crohmălni
ceanu este valabil pentru aproape 
toate lucrările apărute in colecția 
revistei „Știință și Tehnică- și 
trebuie spus că interesul conside
rabil al cititorilor materializat 
prin absorbirea unor tiraje de zeci 
de mii de exemplare, nu justifică_________ _
tratarea superficială a realizării afara cărților 
artistice, ci dimpotrivă, o exigen
ță sporită.

Acestea nu sînt singurele lu- ______ _______
cruri pe care le aveam de remar- ocupă de literatura științifico- 
cat dar limitele impuse articolu- fantastică să fie lărgit, E.S.P.LA. 
Ini de redacție, mă obligă să și editurile științifico-tehnice pu- 
enunț do«r cîteva din cele ce mai tind să-și dea o contribuție im
uni rămăseseră de spus. portantă (interesantele romane ale

In primul rind. vreau să arăt că Ini Obrucev au apărut in UJI.S.S. 
părerea mea Editura Tinere- in edituri științifice).
face încă prea puțin pen- — Ar fi bine ca în cadrul dis

tra dezvoltarea literaturii științifi- cutiei să-și spună părerea și citi- 
co-fantastice originale, orientin- torit

terile, lupta de opinii, sînt însă 
utile pentru a orienta eforturile, 
pentru a înlătura piedicile ce apar 
in cale și a evita confuziile, ne
înțelegerile.

Aș vrea sa închei acest articol 
cu cîteva propuneri:

— Colecția revistei „Știință și 
Tehnică” să publice cit mai mul
te lucrări științifico-fantastice așa 
cum o cere profilul revistei de 
care e legată și după cum o do
resc și cititorii.

— Editura Tineretului să creeze 
o redacție specială de literatură 
științifico-fantastică și de litera
tură de aventuri, genuri cărora 
să le dea mai multă importanță 
decît pînă acum. Să editeze o 
colecție de povestiri de aventuri 
și călătorii și o alta de povestiri 
istorice, cu apariție bilunară (în 
afara cărților publicate), așa cum 
fac și alte edituri de tineret din 
țările de democrație populară.

— Frontul editurilor care se

(Urmare din pag, /-a)
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MIHAIL FRUNZA: Conștiin
ță și spontaneitate în cons
truirea socialismului.

GOGU RADULESCU, I. BUR- 
STEIN: Uniunea Sovietică pe 

drumul înfăptuirii sarcinii 
economice fundamentale.

DOINA PUFAN: Vasile Con
ta — filozof materialist

PETRE DUMITRESCU : Acti
vitatea tinerelor cadre de 
ingineri și tehnicieni în aten
ția organizațiilor de partid.

PAVEL DAN: Intensificarea 
muncii în capitalismul con
temporan.

Din mișcarea muncitorească 
internațională.

IANOS RADAR: Cuvîntare în 
fața Adunării de Stat a R.P. 
Ungare

— Hotărîrea plenarei a IX-a 
a C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez cu pri
vire la situația și sarcinile 
principale ale partidului.

Critică și bibliografie
G. IVAȘCU : Acad. Mihai Ra- 

lea : ,.Cele două Franțe“
— Probleme ale moralei socia

liste în literatura sovietică 
(Leonid Leonov — laureat 
al Premiului Lenin):

TAMARA GANE: Despre 
..Pădurea rusească" și semni
ficațiile ei.

LUCIA DEMETRIUS: „Ca
leașca de aur“

GH. TUDOR: Realitatea îi 
dezminte pe apologeții ca

pitalismului.
Din revistele străine.

De la stingă : Ayssi Jean, Sangare Moussa, Labaj, Libeer, Salu- 
den, Vairolatto, Henny, Leprince și Leblond.

văzuți de NEAGU RADULESCU 

picioare și lovituri foarte puter
nice a reușit să cîștige, astfel 
îneît scorul devine 2—1 pentru
oaspeți. Mihai Trancă a fost acel 
care a egalat situația întâlnirii dis- 
punînd în maniera-i caracteristică 
de Andre Vairolatto. Dar egali
tatea nu trăiește decît nouă mi
nute, căci francezul Claude Salu- 
den după trei reprize de adevă
rată scrimă pugilistică îl învinge 
pe Iosif Demeter. în formă bună

francez. Practicînd un box com
bativ, în exclusivitate ofensiv, și 
foarte tehnic adversarii noștri au 
reușit să pună în dificultate de 
multe ori pe componenții echipei 
noastre reprezentative. Cu acest 
prilej a ieșit în evidență faptul 
că în box nu numai calitățile fi
zice și dorința de a cîștiga sînt 
elementele determinante în obți
nerea victoriei ci mai ales tehnica. 
Boxerii francezi au dovedit că o 
posedă, ea fiind atuul pe care l-au 
avut în majoritatea întâlnirilor cu 
pugiliștii noștri.

Garnitura de elită a echipei 
Franței, omogenă și bine pregătită 
a reușit să obțină un rezultat 
neașteptat de bun — avînd în 
vedere și faptul că echipa de box 
a țării noastre se numără printre 
cele mai redutabile din Europa. 
Trecînd la filmul desfășurării în
tâlnirilor putem să spunem că în 
niciuna reprezentanții noștri nu au 
avut o superioritate categorică, 
majoritatea disputîndu-se sub 
semnul egalității ținînd pînă în 
ultimul minut încordată atenția 
miilor de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului Republicii.

La prima categorie Puiu Nicolae 
și-a încrucișat mănușile cu Rene 
Libeer. Beneficiind de avantajul 
alonjei și folosind cu mult succes 
upercutul, romînul își adjudecă o 
meritată victorie. Deci 1—0. In 
ring își fac apariția Constantin 
Gheorghiu și Yves Retail. Neștiind 
să folosească suficient stingă sa 
necruțătoare, Gheorghiu este în
trecut de către francez la puncte. 
Remarcăm combativitatea pugili-

umbrească comportarea în gene 
bună a arbitrilor judecători ai 
tîlnirii. Totuși această reuniune 
fost de un rar dramatism toate 
tâlnirile disputîndu-se cu o exl 
ordinară dîrzenie de la prima 
pînă la ultima secundă. .

Boxerilor noștri le revine o 
gația de a învăța din această 
tîlnire că boxul nu înseamnă 
mai o confruntare a forței fii 
ci o îmbinare cît mai perfect! 
posibilităților fizice cu cunoș 
țele tehnice. Cît privește pute 
de luptă adresăm cuvinte de lai 
atât boxerilor noștri cît și oas 
ților. Rezultat final 6—4.

E. PITULESC1

Campionatul european de bascii

erienta bogată
nătatea, să înveți bine, să lucrezi 
bine-.

Congresul a stabilit că, în a- 
ceastă perioadă, sarcinile Uniunii 
Tineretului și ale întregului tine
ret din China se concretizează 
prin trei lozinci :

Să muncim activ; 
Să învățăm cu zel; 
Să întărim unitatea.
După ce a subliniat diferitele 

sarcini actuale pentru înfăptuirea 
cărora Congresul a stabilit măsu
rile necesare, vorbitorul s-a oprit 
pe larg asupra muncii educative 
și organizatorice, asupra stilului 
de muncă al organizației comu
niste a tineretului chinez.

Combătând biroatatismul și su
biectivismul, Congresul a cerut ca 
Uniunea Tineretului să reflecte 
și să apere cu pricepere intere
sele juste ale maselor largi ale ti
neretului. Pentru ca tineretul să 
participe mai activ Ia construirea 
socialismului, este necesară o pre
ocupare corespunzătoare pentru 
interesele sale specifice. Extrem 
de interesantă este lozinca lansată 
de Congres care cere activiștilor 
să aplice cei „cinci împreună'4 
adică: „Să mîncăm împreună, să 
locuim împreună, să muncim îm
preună, să învățăm împreună, să 
ne înveselim împreună cu masele 
de tineret44.

Combătând sistemul trasării ad
ministrative a sarcinilor sau al 
promisiunilor făcute tineretului 
prin ocolirea greutăților, Congre
sul a cerut ca înainte de a con
duce t  ----- —— *. • AXIJJ-ZX v- ULXXc*
vreunei sarcini să i se explice (]eiegația parlamentară a R.P.R. 
amănunțit importanța acestei sar- concțusâ tov. Constantin Pîrvu- 
cini, să i se arate* posibilitățile și |escu am vizitat palatul pionieri- 
y.r- ix-x. _ șanbaj< în acest palat mi

nunat ne-am întîlnit cu numeroși 
pionieri și copii. Ei ne-au arătat 
realizările lor, ne-au arătat daru- 

------------ - ------- ri|e pe care ie.au primit de la 
brățișat multilateral și proi una pa]ațui Pionierilor din București, 
toate aspectele muncii de educare ne_au cițjț unele scrisori primite 
și de creștere a tineretului; s-au din RpR Ei au transmis salutul 
pus în discuție nu numai proble- lor de pionieri șj urări de noi 
mele legate de modul în care ti- succese pionierilor din R.P.R. 
JXI6Te inhdums«alizLePaart cS Congresul a hotărît serbarea

. rU ri/linarA vechii denumiri în Uniunea Co-nei, la uriașa munca de ridicare ___ ,
continuă a agriculturii, la însuși
rea culturii și științei înaintate, ci 
și probleme care 1 x ‘ 
ar părea mărunte dar care în fcx.v. 
au mare importanță în viața tine-

Baschetbaliștii sovietici an prima șan; 
m intîlnirea cu jucătorii bulgarf 

Iugoslavii n-au fost un adversar dificil 
pentru echipa noastră

ROMINIA—IUGOSLAVIA 72- 
Ce aș putea să vă spun des 
prima repriză ? Jocul a fost de 
de slab. Novacec este omul i 
„merge" la coș șl băieții ne 
îl caută mereu. Din nou trei 
să semnalez intervențiile sup 
toare ale suporterilor de pe ti 
gine care însoțesc echipa la 
fia. Cînd se va înțelege qă ar 
norul este singurul in mă: 
să conducă echipa I Fodor, cai 
fost ieri sărbătorit pentru 10C 
meciuri internaționale se 
află sub impresia acestui ev 
meitt și joacă aproape fără 
șeală. • • u - • ■- 1
tatea 
și de 
avea 
calm, 
defavoriza pe iugoslavi, ii 
nervoși. La pauza scorul 
29—23. îndată după reluare 
servăm că Răducanu a începu 
meargă iar Nedeff încearcă 
succes coșul de la distanță. 
Răducanu merge bine as 
N-am mai văzut de mult ec 
noastră in așa dispoziție de 
Novacec și Nedeff marchează 
contraatacuri și scorul dup; 
minute de la reluare este 
46—29. E cel mai frumos 
făcut la Sofia de baschetba 
noștri. Avem la un moment 
20 de puncte diferență. Dar 
pa joacă inegal. Ea cedează 
sul și apoi revine din nou c 
permită in ultimul minut iug- 
vilor să ajungă la 20 de pi 
diferență de noi. Fodor, Nov 
Răducanu , și la sfîrșit 1 
Naghi, au fost punctul tare 
echipei. Și acum celelalte r 
tate ale zilei s

Turcia—Italia 57—50. 
Belgia—Germania occidei 

50—46.
Finlanda—Scoția 72—56. 
Austria—Albania 58—45. 
Cehoslovacia—Polonia 80
Partida dintre U.R.S.S. și 

garia, la ora cînd transmit 
nutul 17) este de 29—19.

Mîine baschetbaliștii noștr 
tntîlni echipa Cehoslovaciei.

MARCEL ZOh

Ștafeta Festivalului la Helsinki
Ștafeta tineretului finlandez în 

cinstea Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților, pornită din 
localitatea lvalo din nordul Finlan
dei a ajuns în seara zilei de 27 
iunie la Helsinki. Purtată de atleți, 
cicliști, călăreți, de-a lungul a pes
te 3000 km., ștafeta a trecut

SOFIA 29 iunie (prin telefon 
de la trimisul nostru special).

Abia mîine seară la orele 21,30 
vom cunoaște pe stadionul Lew- 
ski din Sofia pe campioana Eu
ropei la baschet. Rivalitatea din
tre echipele cu cele mai îndrep
tățite pretenții la titlu — Bul
garia și Uniunea Sovietică — 
va fi tranșată abia în ultima 
clipă, la căderea cortinei. Dar în 
timp ce sovieticii termină în forță 
acest campionat, bulgarii se re
simt de pe urma asalturilor fie
cărei echipe cu care au jucat. 
Atît vineri seară cînd i-au între
cut extrem de greu pe maghiari, 
dar mai ales sîmbătă după a- 
miază cînd au produs atâtea e- 
moții suporterilor lor, echipa gaz
dă a deziluzionat. Jocul baschet- 
baliștilor francezi în schimb, 
a constituit o plăcută surpriză. 
Ei s-au ținut scai de bulgari în 
decursul întregii partide. Conduși 
de bulgari cu 31—28 la pauză ei 
au egalat la 38—38 și apoi după 
ce Lefebvre a ratat cîteva faul
turi au remontat din nou ajun- 
gînd cu două puncte diferență. 
Monclar, Antoine Roger, Berto- 
rell aduc echipa la 60—60 și ast
fel, cînd nimeni nu se mai aștep
ta, partida se termină la egali
tate și intrăm în prelungiri. 
Ultimile secunde bulgarii țin 
balonul și nu trag la coș. Se 
vede că-și pun speranțe în cele 
5 minute ’care urmează. Intr-ade
văr ei plimbă mingea în tot 
timpul prelungirilor. Arbitrii Uj- 
gue (Turcia) și Cilovici (Iugo
slavia) au suplinit din 
lipsurile echipei bulgare, 
jul lor ne-a dezamăgit.

Azi dimineață ziariștii partici- 
panți la campionatele europene 
de baschet au participat la o 
conferință de presă organizată 
de Uniunea ziariștilor bulgari. 
Cu acest prilej Dl. Wiliam Jo
nes, secretarul general al F.I.B.A. 
a vorbit despre dezvoltarea bas
chetului european care se poate 
măsura astăzi în bune condiții cu 
baschetul practicat de echipele 
sud-americane și care are asqpra 
acestora avantajul condiției fi
zice și al dîrzeniei.

Iar dacă ti-a avut posi 
să se bucure cu acei p 
victorie, se pare că o 
azi. Băieții noștri j< 
cu multe pase pentru 

jud

a uneia din cele mai puternice 
organizații comuniste de tineret 

țări care au participat 1 ~ „
au salutat Congresul Cu deosebit 
entuziasm au primit participanții 
la Congres salutul delegației glo
riosului Comsomol. Delegația 
U.T.M. ca și celelalte delegații a 
fost primită cu dragoste și căl
dură. Salutul organizației noastre 
a exprimat sentimentele de prie
tenie și dragoste ale poporului 
nostru, ale întregului tineret din 
RiP.R., față de eroicul popor 
chinez și față de tineretul chinez.

Una din zilele Congresului a 
fost dedicată muncii fizice la 
care au participat toți delegații la 
Congres, inclusiv membrii delega
țiilor străine. In această zi s-au 
plantat pomi, s-a săpat la grădi
nile de zarzavat etc. Asemenea 
acțiuni se organizează foarte des 
de către organizațiile U.C.T. Chi
nez. In toate seminariile și in
struirile ce se fac cu cadrele se 
organizează ore de muncă fizică 
în comun.

în perioada cît a durat Con
gresul delegația noastră a fost in
vitată la o serie de întâlniri cu 
tineretul chinez, precum și cu 
unele delegații străine partici
pante la Congres. Astfel delegația 
U.T.M. a avut o călduroasă întâl
nire cu studenții chinezi de la 
Institutul de Petrol și Gaze din 
Pekin. După miting delegația 
noastră a discutat cu studenții 
despre activitatea și munca stu
denților romîni și chinezi. Aceste 
întâlniri s-au caracterizat printr-o 
mare căldură sufletească; tinerii 
care ne înconjurau au manifestat 
dorința de a cunoaște cît mai 
mult despre Republica noastră, 
despre tineretul nostru.

De la sosirea sa în China și 
pînă la plecare, delegația U.T.M. 
a simțit cu emoție o dragoste și 
prietenie rar întâlnite. Plini de 
modestie și sinceritate, frații no-

îndrumarea și educarea tinerilor 
în spiritul înțelegerii a ceea ce 
este dragostea și căsătoria. Au 
fost de asemenea discuții în legă
tură cu felul în care trebuie să 
se îmbrace tineretul, îndeosebi 
fetele. O tovarășă delegată la 
congres a ridicat problema că 
băieții nu trebuie să-și spună pă
rerea în legătdră cu felul cum a- 
nume ar trebui 
tele, pentru că

să se îmbrace fe- 
r__ ei- nu se pricep.

Această idee a fost combătută și 
s-a arătat de către alți delegați 
că băieții au un cuvînt greu de 
spus în privința felului în care ar 
trebui să se îmbrace fetele ; acea
sta deoarece fetele se îmbracă 
frumos nu în primul rînd pentru 
ca să se placă singure ci pentru 
ca să fie plăcute de băieți, să aibă 
o ținută cît mai corectă și atrăgă
toare și deaceea băieții trebuie și 
pot să-și spună părerea în legă
tură cu aceasta, iar fetele pot și 
este bine să țină seama de pă
rerea lor.

în continuare tov. Virgil Trofin 
a spus :

Aș vrea cu acest prilej să arăt 
grija deosebită pe care o poartă 
Partidul Comunist Chinez și în
tregul popor pentru cei mai tineri 
cetățeni ai Marii Chine Populare. 
Acești fii ai marelui popor chinez 
simt din primii ani ai vieții 

erut ca înainte de a con- țor dragostea și grija regimului 
tineretul la înfăptuirea democrat-popular. Im preună cu

dificultățile în îndeplinirea ei, 
măsurile concrete pentru lichida
rea greșelilor și îndeplinirea sar
cinilor.

Dezbaterile Congresului au îm-
j j r did lui iiuiixuiidji um

toate aspectele muncii de educare ne_au unele scrisori primite

munistă a Tineretului Chinez.
ntei înainrate ci Lucrările Congresului au durat 
h nrima vedere 1» zile. După deschiderea Con- 
’ P -• fon(j greșului și prezentarea raportului 

de activitate, au urmat timp de LIU lllcllU lllipvx vanya iu vxuțu (
retului în creșterea și educarea lui 7 zile discuții asupra materiale- 
în spiritul moralei comuniste. Iată, lor. în diminețile acestor 7 zile 
de pildă, cîteva din aceste pro- s-au organizat discuții pe grupe 
bleme: de delegați ținîndu-se cont

In discuții s-a ridicat și pro- de specificul regiunilor și al 
blema dragostei și căsătoriei, fe- naționalităților conlocuitoare. In 
lului în care tinerele mame tre- aceste grupe au luat cuvîntul a- 
buie să se ocupe de educarea și supra materialelor circa 700 dele- 
creșterea copiilor lor etc. Mulți gați.
delegați au arătat concret cum se Toate cele 16 delegații ale 
ocupă organizația de tineret de ganizațillor de tineret din diferite

la Congres cole, muzee, parcuri și monu
mente istorice. Din aceste vizite 
am constatat pașii uriași cu care 
merge R.P. Chineză pe drumul 
socialismului. Pretutindeni am 
văzut cum tineretul chinez mun
cește, învață, cît de fierbinți sînt 
sentimentele sale de prietenie față 
de tineretul țărilor socialiste, față 
de tineretul progresist din în
treaga lume, cu cît entuziasm în
tâmpină el Festivalul de la Mos
cova.

Succesele eroicului tineret chi
nez și a organizației sale revolu
ționare, condusă de Partidul Co
munist Chinez, au fost întotdeauna 
urmărite cu deosebit interes de 
U.T.M. și întreg tineretul țării 
noastre.

Participarea delegației U.T.M. 
la Congresul al III-lea al Uniunii 
Comuniste a Tineretului Chinez a 
prilejuit pentru U.T.M., contactul 
cu o bogată experiență a uneia 
din cele mai puternice organizații 
comuniste, marxist-leniniste de ti
neret. Cunoaștem astăzi mai bine 
viața și munca tineretului acestui 
popor de 600 milioane. Avem 
imaginea mai clara asupra uria
șului potențial uman, asupra ener
giilor nesecate pe care Partidul 
Comunist Chinez le-a descătușat, 
avîntîndu-le spre construcția so
cialistă.

Asistând la dezbaterile Congre
sului, delegația C.C. al U.T.M. a- 
preciază ca un fapt deosebit de 
important modul în care U.C.T. 
Chinez se preocupă și elaborează 
forme și metode tinerești de 
muncă, ținînd cont de dorințele 
tineretului.

C.C. al U.T.M. studiază cu a- 
tenție concluziile trase de Con
gresul al III-lea al U.C.T. Chinez 
cu privire la educarea și mobili
zarea tineretului în lupta pentru 

111U„VUWV ________ _ -_ T-__ construirea socialismului în scopul
ștri chinezi ne-au împărtășit din ♦ însușirii creatoare a bogatei expe- 
experiența tineretului și organiza
ției lor. Cu prilejul participării 
delegației noastre la Congres s-au 
purtat convorbiri cu conducerea 
Comitetului Central, stabilindu-se 
o serie de măsuri pentru ca legă
turile celor dopa organizații ale 
noastre să se dezvolte necontenit.

Deosebit de emoționantă a fost 
ziua de închidere a Congresului; 
delegațiile străine s?au întâlnit cu 
membrii Biroului Politic al P.C. 
Chinez în frunte cu tov. Mao 
Țze-dun. Pentru membrii delega
ției noastre această clipă va ră- 
mîne de neuitat. ■

Atît în zilele Congresului cît și 
după Congres, am vizitat o serie 
db întreprinderi, cooperative agri-

riențe prezentată la acest congres, 
în raport cu situația concretă 
specifică a tineretului din țara 
noastră.

Permiteți-mi a spus vorbitorul 
în încheiere să adresez de aici un 
fierbinte salut prietenilor noștri 
chinezi, urîndu-le noi și tot mai 
mari succese în rîndul poporului 
lor, călăuzit de eroicul Partid Co
munist Chinez, în măreața luptă 
pentru cauza comună, cauza so
cialismului și păcii.

Expunerea tov. Virgil Trofin a 
fost urmărită cu un deosebit in
teres de toți participanții la a- 
dunare.

A urmat apoi filmul chinez 
„Drumul fericirii4*.

păcate
Arbitra

prin numeroase orașe și sa 
care tineretul a organizat st 
consacrate Festivalului. La He 
a fost organizată o primire /< 
în cinstea sosirii ștafetei. In 
cui Alppila s-au adunat mii g 
cuitori ai capitalei.

Azi pe stadionul „23 Augu
Stadionul „23 August44 va găzdui astăzi după-amiază fe 

tatea de încheiere a anului universitar.
Cu un interes deosebit sînt așteptate competițiile sportn 

cadrul cărora studenții au avut întotdeauna comportări rem 
bile. In aceste zile pe bazele sportive ale Capitalei studenții 
tași în învățătură își vor disputa întîietatea în finalele camp 
telor universitare la atletism, natație, volei, baschet, oină, tir, 
nastică și fotbal.

Festivitatea de pe stadionul „23 August" va începe la ol 
prin defilarea participanților. La ora 16,30 amatorii de spor 
urmări desfășurarea jocului internațional de fotbal dintre ecl 
Știința Cluj și Spartak Hradec Kralove (R Cehoslovacă), 
acest meci la ora 18,15 în cadrul ultimei etape a „Cupei Prir 
rii- se va disputa partida dintre C.C.A. și Energia Ploești.

Anunț toarte important
se face cunoscut că festivitățile 

de închidere a anului universitar 
1956-1957 au loc astăzi la orele 16 
precis în loc de 16,30 (cum a fost 
scris pe invitații)' pe stadionul 23 
August.

în program sînt cuprinse 
filarea participanților la festi 
și deschiderea oficială, mec 
de fotbal Știința Cluj—Sp 
Hradec-Kralove și C.C.A.-Er 
Flacăra Ploești.



Convorbirea lui N. S. Hrușciov
cu redactorul șef al ziarului japonez

Asahi Simbun"

Importante declarații 
fâcute de Aii Sabri

Realizări în unele 
domenii

ale economiei 
Indiei în anul 1956

DELHI 29 (Agerpres). - TASS 
transmite:

Comisia națională a planifi
cării a publicat date cu privire 
la îndeplinirea planului pe primul 
an al celui de-al doilea cincinal. 
Potrivit celor anunțate de comi
sie, India a obținut realizări 
importante în unele domenii ale 
economiei. Comisia arată că au 
existat o serie de condiții nefa
vorabile care au avut reper
cusiuni asupra îndeplinirii pla
nului, printre care se amintește 
ți criza Suezului.

Producția de alimente a crescut 
ța 66.200.000 tone față de 
64.800.000 tone la cit se cifra în 
1955-1956.

în cursul anului trecut s-au 
irigat 3.100.000 de acri de pă- 
mint din care 1.500.000 acri prin 
construirea de instalații de iriga
ție mari și mijlocii. Puterea to
tală a instalațiilor energetice din 
țară s-a cifrat la 3.660.000 kw.

Producția industrială a țării a 
continuat să crească, indicele 
general al producției industriale 
a crescut de la 122,1 în 1955 la 
132,7 în 1956. Producția de oțel 
a sporit cu 4 la sută și s-a cifrat 
la 1.310.000 tone. Extracția de 
cărbune a crescut de la 38.200.000 
tone în 1955, la 39.400.000 tone 
în 1956.

Producția de aparate de radio 
a sporit cu 86 la sută, a bici
cletelor, automobilelor, motoare
lor electrice, transformatoarelor 
de la 33 la 60 la sută. Întreprin
derile din sectorul de stat au 
sporit producția de locomotive, 
vagoane, hirtie de ziar, mașini 
unelte etc.

In 1956 in India a intrat in 
funcțiune primul reactor atomic.

Cheltuielile generale pentru în
deplinirea planului pe 1956—1957 
s-au cifrat la 7.610 milioane rupii 
în loc de 8.300 milioane prevă
zute de buget.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: A tost dată 
publicității convorbirea lui N. S. 
Hrușciov cu Tomoo Hirooka, re
dactor șef al ziarului japonez 
„Asahi Simbun", care a avut loc 
la 18 iunie la Moscova.

Răspunzînd la întrebarea zia
ristului japonez cu privire la a- 
titudinea Uniunii Sovietice față 
de ideea unei conferințe a șefilor 
guvernelor marilor puteri, N. S. 
Flrușciov a declarat: „Sîntem 
dispuși să ne întîlnim Oriunde, 
cu oricine, dacă această confe
rință va ajuta la rezolvarea pro
blemei care frămintă popoarele" 
— de a se evita războiul atomic 
și termonuclear.

In problema experiențelor cu 
armele atomice și cu hidrogen 
N. S. Hrușciov a declarat: 
„Uniunea Sovietică a răspuns la 
apelul Japoniei și a propus să 
se înceteze imediat experiențele 
cu armele atomică și cu hidrogen. 
In pofida refuzului țărilor occi
dentale, noi continuăm să ne pro
nunțăm pentru încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. Noi 
am propus puterilor occidentale 
să renunțăm pe doi-trei ani la 
experimentarea armei atomice, 
adică să obținem un acord tem
porar avînd în vedere transfor
marea acestui acord temporar îri- 
tr-unul permanent".

N. S. Hrușciov a repetat: 
„Sîntem gata să încetăm expe
riențele cu armele atomică și cu 
hidrogen. Sîntem de acord. Nu 
sîntem Insă sprijiniți. S.U.A. și 
Anglia formulează la infinit noi 
și noi condiții și rezerve". N. S. 
Hrușciov a spus în continuare că 
„propunerile Uniunii Sovietice, în
dreptate spre încetarea cursei 
înarmărilor și micșorarea încor
dării în situația internațională, 
nu se bucură deocamdată de c- 
coul cuvenit. Puterile occidentale 
recurg la tactica tergiversării 
tratativelor, încearcă să reducă 
la zero propunerile noastre".

Părerea ziaristului japonez că 
Uniunea Sovietică ar trebui să 
înceteze în mod unilateral efec
tuarea experiențelor, n-a fost 
considerată ca întemeiată de 
N. S. Hrușciov. El a spus: 
„Imaginați-vă următoarea situa
ție : uniunea Sovietică va face o 
declarație despre încetarea uni
laterală a experiențelor cu arma 
nucleară, însă celelalte țări care 
posedă de asemenea această 
armă, nu vor răspunde la acțiu
nea noastră și vor continua ex
periențele. Uniunea Sovietică fi
rește, va rămîne în urmă, iar 
partenerii ei vor căuta între timp 
s-o ia înainte.

Fără a fi obținut nimic, vom 
fi nevoiți să reluăm experiențele 
după cîtva timp. Și ce se va tn- 
tîmpla ? Se va intensifica cursa 
înarmărilor care va lua proporții 
și mai mari.

Așa dar, o declarație unilate
rală a părții sovietice n-ar da 
un rezultat pozitiv ci, dimpotrivă, 
ar constitui numai o stimulare a 
agresorilor...

Anul trecut am redus unilateral 
forțele noastre armate cu 1.800.000 
oameni. Partenerii noștri occi
dentali n-au fost însă de acord 
să urmeze acest exemplu".

„Dacă vom înceta experiențele, 
a spus în continuare N. S. Hruș
ciov, vom slăbi într-o măsură 
sau alta capacitatea noastră de 
apărare. Or, tocmai prin puterea 
noastră infrînăm forțele războiu
lui și consolidăm forțele păcii. 
Nu va tenta oare o anumită slă
bire a puterii noastre forțele im
perialiste la un pas aventurist?... 
Noi trebuie să avem colți pentru 
ca lupii să știe că un atac îm-

cu arma

potriva țărilor iubitoare de pace 
nu va rămîne nepedepsit. Lupii 
și-ar putea pierde pielea, sau 
eventual și mai mult — capul" 

N. S. Hrușciov a declarat că 
Uniunea Sovietică și Japonia ar 
putea semna un document comun 
privind încetarea experiențelor 
cu arma nucleară, care va fi 
sprijinit și de alte (ari. Hrușciov 
și-a exprimat convingerea că la 
un astfel de document se va ală
tura India, că el va fi cu sigu
ranță sprijinit de Republica 
Populară Chineză, de toate țările 
socialiste, precum și de toate fo
stele țări dependente. In felul 
acesta, a spus ,N. S. Hrușciov 
se va crea un fel de front unit 
al statelor care luptă pentru în
cetarea experiențelor
nucleară, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru coexistentă 
pașnică. N. S. Hrușciov și-a ex
primat convingerea că o astfel 
de mișcare în rîndul statelor își 
va atinge scopul.

Ziaristul japonez l-a întrebat 
pe N. S. Hrușciov: S.U.A. con
sideră probabil că existența unor 
forțe armate puternice, Înzestrate 
cu arma nucleară, preîntîmpină 
un război și contribuie la menți
nerea păcii. Care este punctul de 
vedere al părții sovietice în a- 
ceastă problemă ?

Nu împărtășim un asemenea 
punct de vedere, a declarat N. S. 
HrușcioV, acesta este un punct 
de vedere ai oamenilor războiu
lui. și nu al oamenilor păcii. In 
actualele condiții, puterea arme
lor poate crește fără limită. 
Știința poate să creeze tipuri de 
arme din ce în ce mai distrugă
toare, Insă acestea costă foarte 
scump. S.U.A., de pildă, chel
tuiesc deja două treimi din bu
getul lor pentru cheltuieli mili
tate. „Noi știm 
armament n-a 
întărirea păcii, 
Nu se poate
după legea junglei, după regulile 
— cel puternic dictează altora 
voința sa".

N. S. Hrușciov a adăugat: 
„Punctul de vedere formulat 
întrebarea dv. este filozofia 
harilor. Popoarele nu pot fi 
nute la nesfîrșit în teamă 
război".

Răspunzînd la întrebările refe
ritoare la relațiile sovieto-japo- 
neze, N. S. Hrușciov a declarat: 
Noi am dori să avem alături o 
Japonie prietenă nouă. Și aceasta 
ar fi o fericire pentru ambele 
țări. Pentru ce însă Japonia nu 
face ce este în avantajul ei ? 
Ea nu face aceasta pentru că se 
află sub dependența S.U.A. Eu 
cred că Japonia nu va tolera 
mult timp această situație. Noi 
sperăm că Japonia își va redo- 
bîndi în curînd adevărata suve
ranitate.

„Incheiați 
pace a spus 
biliți relații
ca Populară Chineză. Am putea 
cu toții — Uniunea Sovietică, Re
publica Populară Chineză, Japo
nia și alte țări ca : India, Birma- 
nia, Indonezia — să încheiem un 
pact comun de neagresiune. In 
prezent nu sînt pregătit pentru 
a prezenta vreo propunere mai 
concretă. Trebuie să mă glndesc. 
Japonia să întreprindă anumite 
acțiuni, și noi vom stabili concret 
ce va trebui să se întreprindă".

că acumularea de 
dus niciodată la 
a spus Hrușciov^ 
să te călăuzești

în 
til- 
ti- 
de

cu noi tratatul de 
N. S. Hrușciov, sta- 
normale cu Republi-

(CISEMATIHHLWE)
RICHARD AL Ill-lea (ambele 

serii) — Patria (complectare ci
nemascop în culori „Nava școală 
pleacă în larg"), V. Alecsandri 
(complectare „Alarea Adrfatică") ; 
PASAREA FURTUNII, complectare 
SCURTA ISTORIE — Republica, 
București, Grădina Progresul, 
ROMEO ȘI JULIETTA — înfrăți
rea între popoare, Miorița ; 12 RE
ZULTATE EXACTE — Magheru, 
Elena Pavel (sală și grădină), 23 
August (sală și grădină): Volga ; 
STAN ȘI BRAN STUDENȚI LA 
OXFORD — Gh. Doja, Arta (sală 
și grădină) 1 Mai, (sală și grădi
nă), N. Bălcescu (sală și grădi
nă); JOCUL CU VIAȚA - Lumi
na, Doina ; UN PICHET IN 
MUNȚI — I. C. Frimu (sală și 
grădină); DIN NOU ÎMPREUNA 

Flacăra ; ALARMĂ IN MUNȚI 
~ Central; PARADA LUI CHAR- 
LOT (partea a Il-a) — Maxim 
Gorki (complectare „Masă așterne- 
te și Uruguay), T. Vladimirescu 
(grădină), complectare „Ilie în 
luna de miere", Timpuri Noi ; ÎN
COTRO ?, complectare „Marcel 
Marceau" — Tineretului, Alex. 
Sahia (sală și grădină), Aurel 
Vlaicu ; FIICA MEA TRĂIEȘTE LA 
VIENA, complectare „Către absol
venții școlilor medii" — Alex. Po
pov ; AVENTURILE LUI ARTIOM- 
KA — Grivița ; DON JUAN — Va- 
sile Roaită: DISPĂRUT FĂRĂ 
URMA — Cultural ; ORA H, com
plectare „Pe muntele Retezat" — 
Unirea (sală și grădină), Ilie Pin- 
tilie (sală și grădină), Popular; 
BALADA SIBERIEI - Const. Da
vid ; PRĂPASTIA — Munca, Don- 
ca Simo (sală și grădină); CRONI
CA AMANȚILOR SĂRACI - Mo
șilor (sală și grădină), Boleslaw 
Bierut; INIMA CINTA, complecta
re „Către absolvenții școlilor me
dii" — M. Eminescu ; VOCAȚIE, 
complectare „Către absolvenții șco
lilor medii" — Libertății ; FLOA
REA DE PIATRA - Coșbuc (sală 
și grădină).; VAGABONDUL (am
bele serii) — Olga Bancic (sală 
și grădină); CĂSNICIA DR.
DANWITZ - Alianța.

Decorări
cu prilejul „Zilei învățătorului1*

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
învățătorului" și pentru merite 
deosebite în muncă s-a conferit 
printr-un Decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale Ordinul 
Muncii cl. IH-a următorilor pro
fesori și învățători:

Orașul București: prof. Angela 
Filip, școala medie nr. 22 „Gh. 
Lazăr", prof. Petre Nitulescu, 
școala medie de muzică. Regiunea 
Bacău: prof. Maria Popescu, 
școala de 4 ani, comuna Borca, 
raionul Ceahlău. Regiunea Baia 
Mare: prof. Eugenia Dragoș, 
școala de 7 ani nr. 11, prof. Petre 
Șandru, șef de secție învătămint 
și cultură, învățătorul Carol 
Schonpflung, director școala de 7 
ani comuna Colfău, raionul Șom- 
cuța Mare. Regiunea București: 
prof. Ion Preda, șef secție, invă- 
țămînt și cultură regională. Re
giunea Cluj: învățător Ioan Dra
gan, director școala elementară, 
comuna Mintiu, raionul Năsăud, 
învățător Ioan Pop, director 
școală de 7 ani' nr. 12, învățător 
Aurel Negru, director școală de 
7 ani, comuna Valea Drăganului, 
prof. Ioan Pataki, director școală 
de 7 ani, cu limba de predare 
maghiară, comuna Sînpaul, prof. 
Dumitru Pop, șef secție învăfă- 
mînt și cultură, raionul Bistrița, 
învățător Domnica Toader, școa
lă 7 ani nr. 12, prof. Lenke Vass, 
școala pedagogică nr. 1 Regiu
nea Craiova: învățător Nicolae 
Andrei, șef adjunct, secție învă- 
tămînt și cultură regională, prof. 
Ștefan Licescu, director școală de 
7 ani, comuna Bîrca, raionul Se- 
garcea, învățător Marla Pleșoia- 
nu, școala de 1 ani nr. 3, prof.

Eugenia Spezzi. director școala 
medie nr. 1 Caracal. Regiunea 
Hunedoara : prof. Eugenia Ghi- 
șoiu, șef secție învățămint și cul
tură regional, prof. Emil Tamaș, 
școala medie tehnică sportivă Al
ba lulia, învățător Aurelia Mun- 
teanu, director școală 7 ani, co
muna Vulcan, raionul Petroșani. 
Regiunea Iași; învățător Aurelia 
Simionescu, școală de 7 ani, corn. 
Sinești, raionul Tlrgu Frumos, 
prof. Ion Andriescu, școala me
die „M. Sedoveanu". Regiunea 
Pitești: prof. Ion Petre, șef sec
ție învățămint și cultură regio
nală, prof. Alexandru Bera, di
rector adjunct, școala medie Cîm- 
pulung, prof. Aurelia Tomașescu, 
inspector metodist secția învăță- 
mint și cultură regională. Regiu
nea Ploeștl: prof. Margareta 
Moșneaga, școala medie nr. 2. 
Regiunea Timișoara: învățător 
loan Taban, inspector metodist, 
secția învătămint și cultură re
gională, prof. Cornel Iovănescu, 
școala medie tehnică sportivă — 
Timișoara, învățător Iosif Mioc, 
șef secție învățămint și cultură, 
raionul Gătaia. Regiunea Autono
mă Maghiară: învățător Istvan. 
Kosa, director școală de 7 ani, 
comuna Zetea, raionul Odorhei.

Prin același Decret s-a conferit 
unui număr de 181 de profesori 
și învățători „Medalia Muncii".

Printr*o Decizie a ministrului 
Invătămîntului și Culturii s-a 
conferit titlul de „profesor" sau 
„învățător fruntaș" unui număr 
de 300 de învățători și 171 de 
profesori.

(Agerpres)

Răspunzînd la întrebarea privi
toare la insulele Habomai și Siko- 
tan, N. S. Hrușciov a declarat : 
Imediat ce va fi încheiat tratatul 
de pace cu Japonia îi vor fi re
date îndată insulele Habomai și 
Sikotan. Dacă vă vom reda 
insulele Habomai și Sikotan 
pînă la încheierea tratatului 
de pace, a spus N. S. Hruș
ciov, va reieși că ajutăm forțele 
externe care frînează încheierea 
tratatului de pace. Dar dacă mîi- 
ne, a adăugat Hrușciov, america
nii vă vor restitui Okinawa, în 
acest caz eu aș face guvernului 
nostru propunerea de a reda Ja
poniei Habomai și Sikotan pînă 
la încheierea tratatului de pace.

Răspunzînd la întrebarea pri
vitoare la evenimentele din Un
garia, N. S. Hrușciov a spus :

„Orînduirea democrat-populară 
este trainică și evenimentele care 
au avut loc acolo nu se vor mai re
peta. Ele nu vor avea loc nici în 
celelalte țări socialiste, pentru că 
evenimentele din Ungaria au con
stituit pentru toți o lecție ins
tructivă... Popoarele țărilor so
cialiste nu vor da posibilitate 
dușmanilor să repete astfel de e- 
venimente. Principalul este să fie 
ascultat cu atenție glasul poporu
lui, să nu se comită greșeli care 
ar tulbura relațiile dintre condu
cători și popor".

N. S. Hrușciov a fost întrebat da
că din tratatul de prietenie, alianță 
și asistență mutuală sovieto-chi- 
nez poate fi schimbat punctul în 
care se vorbește despre măsurile 
comune în cazul repetării agresiu
nii din partea Japoniei. N. S. 
Hrușciov a răspuns:

In ce privește Uniunea Sovieti
că, ea este gata să discute aceas
tă problemă. Dar crearea condi
țiilor care vor permite schimba
rea formulării în tratatul sovieto- 
chinez, depinde în primul rînd de 
Japonia. Ea trebuie să manifeste 
bunăvoință și, în primul rînd, să 
recunoască China populară. „Re
cunoașteți R. P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană, a spus N. S. 
Hrușciov. dezvoltați cu aceste 
țări relații comerciale și atunci 
se vor schimba condițiile, se va 
putea schimba și formularea în 
tratat. Vorbesc numai din partea 
noastră și nu intenționez să vor
besc în numele Republicii Popu- 

Și 
de

lare Chineze. Cred însă că 
prietenii noștri chinezi vor fi 
acord cu aceasta".
_ N. S. Hrușciov a amintit---- ,----  _ _.......... că 
U.R.S.S. a propus deja puterilor 
occidentale ca, în scopul realiză
rii destinderii în relațiile interna
ționale, să-și retragă trupele din 
Germania și din celelalte țări ale 
Europei, să-și lichideze bazele 
militare. Uniunea Sovietică și-ar 
retrage de asemenea trupele din 
Germania, Romînia, Polonia și 
Ungaria unde ele se află în con
formitate cu tratatul de la Varșo
via. Noi am propus să retragem 
trupele pentru a verifica care va 
fi situația în țările socialiste, 
precum și în Germania occidenta
lă și în celelalte țări de unde vor 
pleca trupele străine. S.U.A., An
glia și Franța refuză însă să fa
că aceasta.

Sîntem convinși de faptul, a 
continuat N. S. Hrușciov, că orîn- 
duirea socialistă corespunde nă
zuințelor poporului, că puterea în 
țările socialiste are o bază trai
nică. Nu ne temem să ne retra
gem trupele din toate țările unde 
ele se află, dar, Anglia, Franța, 
S.U.A. se tem. De plecarea tru
pelor străine din țările lor se 
tem și guvernele Italiei. Germa
niei occidentale. Aceasta înseam
nă că ele nu sînt sigure pe ele, 
nu sînt sigure de atașamentul po
porului față de regimul capita
list.

In Anglia, Franța, S.U.A. mulți 
vorbesc deja despre faptul că tre
buie să se pună capăt staționării 
trupelor străine în alte țări. Oa
menii vorbesc tot mai des despre 
aceasta. Acest proces a și început 
și nimic nu-I poate opri, a 
liniat N. S. Hrușciov.

----■----

sub-

Condamnați 
pentru activitate 

subversivă 
antistatală

PRAGA 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Ceteka în zi
lele de 25 și 27 iunie tribunalul 
regional din Ostrava l-a judecat 
pe V. Frchlich, fost preot catolic, 
membru al ordinului Salesian, șl 
alți șapte membri ai acestui or
din. Toți acuzații au desfășurat 
pînă în anul 1957 pe teritoriul re
giunii Ostrava o activitate sub
versivă antistatală.

Tribunalul a condamnat pe 
Frchlich la 4 ani și jumătate 
închisoare iar pe ceilalți inculpați 
la închisoare între 1 și 2 ani și 
jumătate.

CAIRO 29 (Agerpres). — TASSresul nostru să restabilim 
transmite : Intr-un interviu acor- 4 
dat unui corespondent al radio 
difuziunii egiptene, Aii Sabri, 
șeful cancelariei politice a pre
ședintelui Republicii Egipt, a ras 
puns la cîteva întrebări în legă
tură cu problemele Egiptului și 
ale lumii arabe.

Fiind întrebat despre tratati
vele secrete care au loc, după 
cum se anunță, între S.U.A, 
Israel și cîteVa guverne arabe, 
cu privire la amploarea refugia- 
ților palestinieni pe seama arabi
lor, Aii Sabri a spus că această 
problemă nu poate fi rezolvată 
în mod individual de un guvern 
sau de amestecul unei puteri 
străine.

Referindu-se la poziția Egiptu
lui față de amenințarea Israelu
lui de a deschide drum navelor 
isfaeliene prin golful Akaba sau 
Canalul de Suez, Aii Sabri a de
clarat că în conformitate cu con
venția de la Corlstantinopole din 
anul 1888, Egiptul are dreptul 
să interzică trecerea prin Canalul 
de Suez oricărei nave care ame
nință integritatea teritoriului e- 
giptean. De aceea Egiptul nu 
poate permite navelor israeliene 
să treacă prin Canalul de Suez.

In ce privește golful Akaba, 
acesta este o apă teritorială 
arabă, așa cum confirmă istoria 
și dreptul internațional. Dacă 
Israelul va încetca să-și deschidă 
drum prin golful Akaba sau prin 
Canalul de Suez, a spus Aii 
Sabri, firește că vom împiedica 
aceasta.

Aii Sabri a subliniat că Egip
tul duce a politică extefnă inde
pendentă și o politică a neutrali
tății pozitive. „Dar probabil că 
această politică nu este pe placul 
oamenilor politici americani, care 
se grăbesc să declare că relațiile 
dintre Egipt și S.U.A. s-au în
răutățit". Aii Sabri a spus că 
tocmai din această cauză direcția 
americană a colaborării interna
ționale a hotărît să nu acorde 
Egiptului ajutor. „Dar, a subli
niat Aii Sabri, nu putem sub 
nici un motiv să sacrificăm poli
tica noastră pentru obținerea 
vreunui ajutor străin".

Aii Sabri a arătat că s-au 
făcut încercări de a se restabili 
relații normale între Egipt și An
glia. „Ducem o 
și ținem seama 
giptene, a spus 
vom considera

politică practică 
de interesele e- 
Ali Sabri. Dacă 
că este în inte-

încordare la frontiera 
siriano-israeliană

BEIRUT 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum a- 
nuntă ziarul „Aș-Sark“, de-a lun
gul întregii frontiere siriano-is- 
raeliene sînt concentrate trupe 
israeliene. încordarea 
tieră crește. Statele 
intensifică livrările de 
Israel.

Același ziar anunță 
6-a americană a primit ordin să 
se îndrepte imediat spre partea 
răsăriteană a Mării Mediterane. 
Acest ordin, scrie ziarul, este 
strîns legat de pregătirile mili
tare ale Israelului la frontiera 
siriană.

la fron- 
occidentale 
arme către

că flota a

aceste 
facemrelații, vom fi gata să 

acest pas. Pînă la restabilirea 
relațiilor normale Insă trebuie să 
fie reglementate problemele eco
nomice, inclusiv problema com
pensării șl celelalte probleme ne
rezolvate".

Aii Sabri a fost Întrebat care 
este părerea sa în legătură cu 
încercările imperialiștilor de a 
izola Egiptul și Siria de celelalte 
țări arabe.
Răspunzînd, el a declarat că 

imperialiștii nu vor reuși nici
odată să izoleze Egiptul și Siria, 
Care duc o politică de neutrali
tate, de celelalte țări ale lumii 
arabe. Aceste încercări pot duce 
doar la izolarea guvernanților 
cîtorva țări arabe de popoarele 
lor. „Popoarele arabe sînt devo
tate politicii naționalismului arab, 
a subliniat Aii Sabri, și relațiile 
care le leagă de Siria și Egipt 
nu vor putea fi niciodată rupte".

Împotriva încălcării de către 
Statele Unite a acordului 
de armistițiu în Coreea

HANOI 29 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite: La 28 iunie 
Ministerul Afacerilor Externe al
R. D. Vietnatn a dat publicități1 
o declarație de protest împotriva 
faptului că S.U.A. încalcă fățiș 
acordul de armistițiu în Coreea 
și intenționează să aducă in Co
reea de sud arme • atomice.,

In declarație se subliniară că
S. U.A. este una din părțile care 
au încheiat acordul de armistițiu 
în Coreea și de aceea nu au drep

Altă crimă a militarilor americani din Coreea de stid

tul de a modifică sau abroga în 
mod samavolnic nici o clauză a 
acordului. Hotărîrea. S.U.A. este 
ualificatd in declarație ca o în
cercare de a agrava situația in 
Cordea și In înweaga Asie.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam declară că gu
vernul și poporul republicii spri
jină în îhîregitne declarația Ca
binetului de Miniștri a R.P.D. Co
reene în legătură cu această pro
blemă.

PHENIAN 29 (Agerpres). — tiriere coreene, Ben Gîm Sun și 
Ziarul coreean „Cioson Ilbo“ re- Cijan En Suk care treceau pe lin- 
lătează despre o nouă crimă corni- gă tabără militară. întîmpinind re

zistență, militarii americani au 
maltratat pe cele două femei. Pe 
una din ele Ben Gîn Sun ei au 
aruticat-o îrttr-o prăpastie adtncă 
de 35 m. ucigînd-o. Cijan En Suk 
a fost grav rănită.

să de militari americani din rin- 
dul trupelor de ocupație din Co
reea de sud. De curind în satul 
Phocion din provincia Kenghi doi 
sergenți americani au acostat două

Lucrările conferinței
pe întreaga Ungarie a P.M.S.U.

BUDAPESTA 29 (Agerpres).— 
La 27 iunie la conferința pe în
treaga Ungarie a Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, Janos 
Kâdâr, președintele Comitetului 
Executiv al C.C. al P.M.S.U., a 
prezentat raportul de activitate al 
Comitetului Central provizoriu 
partidului.

Gyorgy Marosân, membru 
Comitetului Executiv al C.C. 
P.M.S.U., a prezentat raportul 
privire la statutul partidului.

La începutul raportului, J. Kă
dâr a vorbit despre trecutul eroic 
al partidului și a apreciat condu
cerea lui politică în perioada din
tre anii 1949-1953. Raportorul a 
arătat că și in această perioadă 
activitatea partidului a fost ca
racterizată în primul rind prin 
importante rezultate pozitive, dar 
totodată și prin fenomene negati
ve.

In iunie 1953, nu Imre Nagy și 
grupul lui au descoperit greșelile 
care s-au ivit în activitatea par
tidului, ci Comitetul Central. In 
loc să lichideze greșelile, să re
stabilească și să ridice prestigiul 
partidului și al puterii populare, 
Imre Nagy s-a străduit dimpotri
vă să slăbească partidul și pu
terea populară. O altă cauză 
care a împiedicat îndeplinirea 
sarcinilor care decurgeau din a- 
naliza justă, a fost faptul că 
unii tovarăși în frunte cu tov. 
Rakosi au fost cu totul incapabili 
sau nu au știut să rupă la timp 
și în măsura cuvenită cu vechile 
lor greșeli.

In primăvara anului 1956, a 
spus raportorul, in rîndurile 
membrilor partidului și ale unei 
mari părți din oamenii muncii din 
țară domnea un sentiment pro
fund și legitim de nemulțumire, 
lapt care a fost folosit cu price
pere împotriva noastră de duș
mani. In iulie 1956, Comitetul 
Central al partidului a adoptat 
hotărîri importante și juste, care 
au creat condiții politice pentru 
îndreptarea pe cale normală a 
greșelilor și lipsurilor.

al

al 
al 
cu

-- B--
In Tordania continuă 

persecuțiile 
ți arestările patrioțiior

BEIRUT 29 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei libaneze 
în Iordania continuă persecuțiile 
și arestările patrioțiior acuzați 
de autorități de „participare la 
un complot împotriva regimului 
actual".

Ziarul „Aș-Sark" arată că în 
legătură cu „evenimentele din 
Iordania două treimi din depu
tății parlamentului iordanian sînt 
anchetați, precum și un mare 
număr de lideri politici, oameni 
de știință, literați și foști miniștri.

Presa relatează de asemenea 
că în Iordania a fost convocată 
o comisie specială care va ju
deca pe patrioții iordanieni.

J. Kădâr a demonstrat citind 
exemple că atît membrii de partid 
cit și oamenii muncii fără de par
tid au apreciat în mod pozitiv a- 
ceste hotărîri și au năzuit cu toa
te forțele spre realizarea lor.

Timp de multe săptămîni, a 
spus in continuare J. Kâdâr, în 
rîndurile dușmanilor a domnit 
confuzia. Ei își dădeau seama că 
ar fi o mare lovitură pentru ei 
dacă partidul îndeplinind aceste 
hotărîri, ar fi îndreptat pe cale 
normală greșelile și astfel ar fi 
întărit prestigiul partidului și al 
puterii populare. Dușmanul și-a 
dat seama de această primejdie, 
și-a unit forțele și le-a mobilizat 
la acțiune.

Revizioniștii de teapa lui Imre 
Nagy susțineau că ei s-au stră
duit să îndrepte greșelile. In rea
litate însă ei nu au sprijinit ho- 
tărirea din iulie a Comitetului 
Central, ei au trecut în tabăra

MOSCOVA. La 28 iunie, Kli
ment Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a primit Ia Kremlin de
legația parlamentară a Uniunii 
Birmane, condusă de Takin Toin 
Naung, președinte ai Camerei Na
ționalităților. Delegația a fost 
însoțită de U Cin, ambasadorul 
Birmaniei in U.R.S.S.

PHENIAN. După cum anunță 
Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană, recent șapte soldați din 
armata sud-coreeană au trecut 
in R.P.D. Coreeană în semn de 
protest împotriva politicii război
nice duse de S.U.A. și de clica 
lisinmanistă.

BUDAPESTA. După cum anun
ță Ministerul Industriei Grele, la 
27 iunie industria carboniferă a 
Ungariei a îndeplinit înaihte de 
termen planul pe prima jumătate 
a anului. Pînă la sfîrșitul acestei 
perioade minerii țării vor da în 
plus 190.000 tone cărbune.

TOKIO. După cum anunță pos
tul de radio Tokio, la 29 iunie 
colaboratorii redacției ziarului 
„Asahi" din Tokio și ai secțiilor

Portretul „luptătorului pentru pace" Dulles din față și din profil 
Desen de R. SCORCEV 

(din ziarul „Narodna, Mladef")

ei din Osaka și din cîteva alte 
orașe au declarat o grevă de 24 
de ore cerînd majorarea sala
riilor.

La 29 iunie a declarat de ase
menea grevă sindicatul lucrăto
rilor de la agenția Kiodo Țușin 
formulînd cereri similare.

DAMASC. Ziarul „Al-Djumhur" 
publică apelul Partidului Comu
nist din Iordania către popor, în 
care se demască complotul impe
rialist al S.U.A., înfăptuit în ior
dania cu ajutorul regelui Hussein 
și al celor din anturajul său.

Partidul comunist cheamă po
porul la luptă pentru înfăptuirea 
revendicărilor de importanță 
vitală.

PARIS. Cu începere de la 28 
iunie, prețurile la benzină în 
Franța s-au majorat pînă la 
90—95 franci la litru. Totodată 
se desființează vînzarea raționa
lizată a benzinei și a altor com
bustibili lichizi. De la 1 iulie se 
vor introduce tarife majorate la 
toate coietele poștale.

DJAKARTA. După cum relatea
ză agenția „United Press" în re
giunile muntoase din partea de 
vest a insulei Jawa au avut loc 
lupte între armata indoneziana și 
bandele de teroriști Dar-Ul-lslam. 
Un purtător de cuvînt al armatei 
indoneziene anunță că 29 de tero
riști au fost uciși, cinci răniți și 
patru au fost luați prizonieri. De 
asemenea au fost capturate impor
tante stocuri de arme și cîteva 
radioi ransmițătoare.

TRIEST. In seara zilei de 28 
iunie în orașul Triest s-a deschis 
cel de-al 6-lea Congres al Par
tidului Comunist de pe teritoriul 
Triest (

Raportul 
lui )anos Kădâr

dușmanului și au ajutat la dez
lănțuirea rebeliunii armate în
dreptate împotriva Republicii 
Populare Ungare și a partidului.

J. Kădâr a arătat că în perioa
da dintre 23 octombrie și 4 no
iembrie, forțele revoluționare so
cialiste din Ungaria erau supe
rioare celor burgheze contrare
voluționare. Dar în timp ce aces
tea din urmă erau organizate și 
active și reușiseră să se strecoare 
la conducere și în rîndurile ace
lora care apărau Republica Popu
lară, forțele revoluției socialiste 
erau dezorganizate de către tră
dătorii care operau în rîndurile 
conducerii.

Guvernul revoluționar muncito- 
resc-țărănesc, format la 4 noiem
brie, și conducerea reorganizată a 
P.M.S.U. care a exclus din rîndu
rile sale pe trădătorii de teapa 
lui Imre Nagy, și-au propus 
drept scop să zdrobească priit 
forja armelor contrarevoluția, să 
restabilească ordinea constituțio
nală în țară, să respingă ameste
cul imperialist în treburile inter
ne ale Ungariei. Conducerea par
tidului și guvernului au cerut a- 
jutor clasei muncitoare ungate, 
forțelor poporului muncitor ungar 
devotate cauzei socialismului, 
Uniunii Sovietice, lagărului socia
list și partidelor comuniste șl 
muncitorești frățești.

în continuare, J. Kâdar a de
clarat că Republica Populară Un
gară — stat al muncitorilor și 
țăranilor, stat al dictaturii pro
letariatului — există, ea s-a întă
rit în focul luptei împotriva con
trarevoluției și în unele privințe 
este in prezent mai puternică de
cît era înainte de atacul contra
revoluționar.

Raportorul a arătat că succese
le au fost obținute datorită liniei 
generale consecvente marxist-le- 
niniste a partidului și faptului că 
partidul conduce masele fără de 
partid; datorită sprijinului cla
sei muncitoare și al maselor de 
oameni ai muncii; datorită spri
jinului internaționalist al Uniu
nii Sovietice, al lagărului socia
list, al mișcării muncitorești in
ternaționale.

Cauza revoluției socialiste a 
învins, a spus J. Kâdar. Dar a- 
ceastă victorie trebuie consolida
tă, deoarece o parte considerabi
lă a forțelor dușmănoase conti
nuă să existe, imperialismul pro
voacă, atacă. In legătură cu a- 
ceasta J. Kâdăr a citat o serie de 
exemple și a subliniat printre al
tele că propaganda burgheză a 
făcut mare zarvă în jurul dării 
de seamă a Comitetului Organi
zației Națiunilor Unite în așa 
numita „problemă ungară".

Prima noastră sarcină, a spus 
îh continuare Kâdâr, este de a 
întări dictatura proletariatului în 
statill mUrlcitoresc-țărăneSt. Pen- 
ttu aceasta trebuie aplicat prin
cipiul de bază care constă în a- 
Ceea că în țara noastră poporul 
muncitor trebuie să se bucure de 
drepturi, libertate și democrație 
și că nu poate exista libertate 
pentru dușmanii poporului. Este 
deosebit de importantă pentru noi 
întărirea principalei baze politice 
a dictaturii proletariatului — a- 
llanța dintre muncitori și țărani.

O condiție foarte importantă, 
a subliniat J. Kâdâr. este vigilen
ța, vigilența din partea partidu
lui, a clasei muncitoare, a între
gului popor.

J. Kâdâr a subliniat importan
ța muncii politice de masă în rîn
durile oamenilor muncii. Partidul, 
a spus el, are 350.000 de mem
bri, sindicatele — 1.900.000 mem
bri. Astfel majoritatea precum
pănitoare a muncitorilor sînt 
membri de sindicat, dar nu sînt 
membri de partid. O situație ase
mănătoare se observă în rîndurile 
tineretului și femeilor. De aceeia 
în fața partidului stă o sarcină 
importantă — munca în rîndurile 
organizațiilor de masă. Raporto
rul a arătat de asemenea necesi
tatea intensificării activității par
tidului în rîndurile Frontului 
Popular Patriotic.

J. Kâdâr a vorbit apoi despre 
sarcinile construcției economice și 
despre problemele conducerii de 
stat.

Referindu-se la activitatea Con
siliilor muncitorești J. Kâdar a 
spus: Calea parcursă pînă în] 
prezent de consiliile muncitorești 
nu este foarte încurajatoare. Ele 
au fost create în asemenea con
diții și s-au aflat sub conducerea 
unor asemenea elemente încît la 
început au fost puse în slujba 
contrarevoluției. Care ar fi rezol
varea justă? Cred că principalul 
o constituie extinderea controlu
lui muncitoresc în întreprinderi.

Trebuie să se asigure condițiile 
pentru ca muncitorii să exercite 
controlul producției prin interme-J 
diul oamenilor aleși direct de ei. 
Firește acest control nu poate 
slăbi Conducerea centrală, nu-1 
poate priva pe director de func
țiile sale, dar controlul trebuie să 
fie eficient.

Ținînd seama că la noi sindi-| 
cățele au o tradiție de 70-80 del 
ani. a spus în continuare Kâdâr,I 
punctul de vedere al partidului! 
constă în aceea că organele con-l 
trolului muncitoresc în întreprind 
deri trebuie să activeze sub con-l 
ducerea centrală a sindicatelor. I 
Vorbitld despre partid, J. Kadarl 
a spus : în condițiile noastre par-| 
tidul este^arma clasei muncitoare.] 
Trebuie să păzim puritatea poli-| 
tică și morală a partidului. I

Partidul Muncitoresc-Socialist] 
Ungar este un partid marxist-] 
leninist, internaționalismul fiind] 
unul din principiile sale de bază.j 

v In cadrul strînsei colaborări al 
țărilor socialiste, a spus în con-] 
ținuare J. Kâdar, o problemă del 
importanță primordială pentru] 
noi o constituie atitudinea față] 
de Uniutiea Sovietică. Sîntem a l 
depți ai relațiilor frățești întrel 
IJ.R.S.S. și Ungaria. Aceasta este] 
politica noastră și aceasta trebuie] 
să o înțelegem. Masele poporului] 
ungar ne sprijină în această pri-| 
vință. |

Raportorul a vorbit în conti-1 
nuare despre relațiile și prietenia] 
frățească a poporului ungar cu] 
popoarele celorlalte țări socia-l 
liste. I

Dezlănțuind contrarevoluția, a] 
declarat J. Kâdar. dușmanul al 
vrut să lovească în solidaritatea] 
proletară internațională. Aceasta| 
însă nu i-a reușit și în lupta îm-| 
potriva contrarevoluției solidari-] 
tatea internațională s-a întărit! 
mai degrabă decît a slăbit. |

— Raportul lui
în rdportul prezentat de Gydrgy 

1 Marosăn, membru al Comitetului 
Executiv al C.C, al P.M.S.U., cu 
privire la statutul partidului se 

1 spune:
P.M.S.U. este moștenitorul tra

dițiilor revoluționare ale Partidu- 
1 lui Comunist Ungar și Partidului 

celor ce muncesc din Ungaria, moș
tenitorul tradițiilor mișcării mun- 

1 citorești care a precedat crearea 
i partidului comunist, exponentul 

unității muncitorești care și-a gă
sit întruchiparea în crearea Parti
dului celor ce muncesc 
garia.

Partidul Muncitoresc 
Ungar, a continuat G. 
este un partid comunist, __ o_.
da clasei muncitoare, partidul po
porului muncilor. El reunește în 
rîndurile sale pe cei mai buni re
prezentanți ai clasei muncitoare, ai 
țărănimii muncitoare și ai intelec
tualității. Numărul membrilor săi 
nu va fi atît de mare cum era cel 
al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria, dar prin caracterul său 
de clasă el va fi mai unit.

Partidul, a spus în continuare G. 
Marosăn, poate să lupte cii suc
ces numai cînd rîndurile sale sînt 
cimentate prin unitatea ideologico- 
politică și organizatorică. Această 
unitate însă nu poate în nici un 

caz să fie neprincipială. Am plătit

G. Marosăn —

din Un'

Socialist 
Marosăn, 
avangar-

foarte scump pentru faptul că om 
permis revizioniștilor să pregăteas-l 
că în interiorul partidului terenul! 
pentru contrarevoluție. Evenimen-! 
tele din octombrie cer din partea! 
fiecărui membru de partid nu nu- 
mai o vigilență ascuțita, ci și o 
activitate energică, combativă de 
demascare a dușmanului. Partidul,! 
după cum se arată în proiectul del 
statut, poate să-și îndeplinească! 
sarcina, să-și mențină unitatea .d 
fermitatea, numai ducînd o luptă! 
neîmpăcată împotriva oricăror de-l 
vieri, împotriva revizionismului 
dogmatismului, împotriva devierii I 
Sectariste de stingă. în partid nul 
pot exista grupări separate, /roc-l 
țiuni. Una din principalele condiții! 
ale unității partidului este coeziu-j 
nea, fermitatea conducerii partidu-l 
lui. |

Centralismul democratic, a con-l 
tinuat G. Marosăn, este principiul! 
organizatoric fundamental a/l 
P.M.S.U. Democratismul este direct I 
legat de metoda muncii în co/ec- 
tiv. Trebuie să se înfăptuiască con- 
secvent principiul leninist : a dis- 
cuta în colectiv și a răspunde per-1 
sortai.

în încheierea raportului său, G. 
Marosăn a arătat necesitatea luptei I 
ideologice consecvente împotriva 
revizionismului. Statutul nostru, a 
spus el, este pătruns de spiritul in* 
ternaționalismului proletar.



100deanide...căsnicie
Un jubileu neobișnuit și cîte ceva 

despre secretul longevității
Anul trecut, ziarele sovietice au 

publicat o știre care .a stirnit un 
du interes în lumea întreagă. In- 
r-unul din satele din Daghestan, 
oții Ahmed Adamov și Manna 
Uieva sărbătoreau a lOU-a aniver
sare a căsniciei lor. Aniversarea 
:ra atît de neobișnuită incit „spe
cialiștii44 nici nu au găsit măcar 
termenul corespunzător denumi- 
ii ei.
Viața omenească nu este deci 

jmttata la un maximum de 100 
ie ani — cum cred foarte 
ie poate trăi foarte bine 
ini și mai bine 1

Care să fie însă regimul 
ă care permite atingerea 
-îrste atît de înaintate, fără a pier, 
le prin aceasta vigoarea și pu- 
erea de muncă ?

De fapt, secretul longevității nu 
tă nici în cine știe ce medicamen- 
e, nici în vreun regim pur vegeta- 
ian și nici în elixiruri sau seruri 
îiraculoase. Numai cei care au 
îușit să depășească „suta** ne-ar 
utea furniza probabil cheia mis- 
îrului atît de prețuit în toate tim- 
urile.

mulți.
150 de

de via-
unei

Părerea unui cavant
Iată, spre exemplu, părerea pro- 

jsorului Sarkisov-Serasini, emi- 
ent savant sovietic care a dedi- 
it mulți ani de muncă intensă 
in viața sa problemei prelungirii 
feții;
Știința sovietică face o deose- 
re netă între bătrînețea fiziolo- 
că normală și bătrînețea patologi-

vină
în-

că prematură, a cărei 
principală o poartă omul 
suși. Se știe că funcțiunile 
vitale ale organismului de
pind de starea sistemului ner
vos și — în primul rînd — de 
scoarța creierului. Cortexul emis
ferelor participă cel mai intens la 
complexele procese vitale ale or
ganismului nostru, inclusiv cele 
care produc îmbrătrînirea.

O serie de dușmani ai omului, 
cum ar fi de pildă hipertensiunea, 
sclerozarea vaselor sau cancerul, 
sînt provocate de perturbările frec
vente, permanente și durabile ale 
proceselor care se desfășoară în 
sistemul nervos. Se știe de aseme
nea cît de nefaste sînt pentru or
ganism alcoolul și nicotină, otră
vuri puternice și periculoase 
numai pentru sistemul nervos, 
și pentru vasele de singe.

Munca, factor
hotăritor

nu 
ci

Cum se poate combate bătrt- 
nețea care apare înainte de ter
men ? La această întrebare, profe
sorul Sarldsov-Serasini răspunde 
astfel:

— Trebuie neutralizată mai îna
inte de orice acțiunea agenților 
care accelerează bătrînețea pato
logică. Aceasta este desigur dato
ria medicilor care supraveghează 
pe bătrîni. Totuși, factorul cel mai 
important în prelungirea tinereții 
organismului este munca. Trebuie 
combătută pe această linie gre
șeala celor care socotesc că un om

în vîrstă trebuie să-și economiseas
că eforturile deoarece munca ar 
fi, după părerea acestora, dăună
toare organismului.

Munca este factorul hotăritor în 
rezolvarea problemei longevității. 
Este știut că o muncă bine orga
nizată imprimă vieții un anumit 
ritm și un anumit echilibru, pe 
care marele savant Pavlov îl de
numea „stereotip**.

„Un funcționar, spunea Pavlov, 
își face treaba destul de bine pînă 
către 70 de ani. Dar imediat după 
ce devine pensionar, organismul 
său este parcă desrădăcinat și el 
moare repede. înseamnă că „ste
reotipul** său a fost dezechilibrat 
prin încetarea muncii regulate**.

Cu cît inactivitatea devine mai 
desăvîrșită, cu atît devine și pe
ricolul mai mare. Există nume
roase exemple care arată că trecerii 
de la o viață activă la una pasivă 
îi corespunde aproape întotdeauna 
o prăbușire a sănătății. Iată de ce 
oamenii care au lucrat toată viața 
nu trebuie să părăsească niciodată 
complect munca și activitatea zil
nică după pensionare. Muncile 
ușoare, legate de casă, cum ar fi 
grădinăritul, și chiar unele exer
ciții de gimnastică, sînt cele mai 
indicate. Să nu se uite că munca, 
care a creat omul, este cel mai bun 
sprijin de-a lungul vieții și cel 
mai bun leac la bătrîncțe.

Marea

Regele valsului n-a valsat

a
fi

i i > / 
eni, nu 
ai mic

știa 
pas 

In această

Regele valsu
lui, marele com- 
pozitor Johann 

7 Strauss, care a 
* legănat în rit- 
X mul muzicii sale 
y milioane și 
’ lioane de 
să schițeze nici 
de dans.

privință iată

mi- 
oa- 
cel

ce

scria regele valsului unui prieten : 
„Nu pot să-mi dau seama de 

cîte ori am fost invitat să dansez 
în ritmul unui vals de-al meu 
sau al unei polci. Deoarece știi 
că n-am avut niciodată talente 
coregrafice, m-am văzut silit să 
refuz cu 
pititoare 
tea unor

cel mai mare regret is- 
invitații venite din par- 
persoane fermecătoare44.

Beția 'vitezei
Numărul îngrijoră- 

or de mare de acci
dente de mașini o- 
ligă autoritățile din 
iU.A. să recurgă la 
ot felul de metode 
originale pentru a 
empera -„beția vi- 
ezeiM. Recent a fost 
’.probat de către a- 
este autorități un 
lispozitiv ingenios 
ms la punct de un 
shnician din Detroit,

Lupta

Nimeni nu se îndoiește că mările și oceanele 
conțin cantități uriașe de apă. Dar cifrele dau 
mult mai multă precizie decît vorbele. Suprafața 
totală a globului este de 510 milioane km. pa- 
trați. Din acest total, șapte zecimi, adică 360 mi
lioane de km. pătrați, sînt ocupate de domeniul 
marin din care — Oceanul Pacific 177 milioane 
iar Oceanul Atlantic 106 milioane.

Roșie este... albastra

Descoperiri
JKL ix / x

« in peșterile noastre

Denumirea de „Marea Roșie1* 
datează din antichitate. Exista pe 
atunci obiceiul de a folosi culo
rile drept puncte cardinale. Toate 
mările sudice din Asia au fost 
denumite în acea vreme „mări 
roșii**, deoarece roșul era culoa
rea sudului. Pentru nord se spu
nea negru, iar galbenul localiza 
geografic regiunile de mijloc. A- 
devărul este însă că Marea Roșie 
este una din cele mai albastre 
mări aid lumii. Astfel, precum

galbenul pămintiu este semnul 
distinctiv qI in fertilității totale al 
pustiului saharian, albastrul in
tens al Mării Roșii este indiciul 
unei totale lipse de activități bio
logice, a unei totale lipse de ve
getație. Pentru cercetători sînt 
interesante numai porțiunile ver
zui ale apei, unde mișună o puz
derie de pești rari și unde cresc 
plante subacvatice unice în biza
reria culorilor și formelor lor.

T. ROBAN

Leacuri de altădată
în ziarul ..Curierul Rominesc" 

din 25 martie 1828 a apirut pri-

Un Robinson Crusoe... 
adevărat

Intr-o insuliță din Pacific a fost descoperit caietul cu însemnările 
zilnice al unui Crusoe modem.

Deocamdată, prea multe lucruri nu se știu despre noul Crusoe al 
cărui caiet de însemnări abia a fost descoperit Se știe doar că se 
numea Mac Culloch, că era scoțian și că a abandonat în mod vo
luntar conviețuirea în societate pentru a scăpa de „lanțurile civi
lizației44. Caietul de însemnări este legat în piele neagră și a fost 
găsit în apropierea unei colibe care a servit drept locuință lui 
Culloch.

Soldații englezi care au făcut această descoperire au declarat că 
insula este complect nelocuită de oameni dar că au văzut zeci de 
exemplare deosebite de porci cu un rit foarte mare. Cercetările 
făcute pentru a descoperi alte urme de-ale lui Mac Culloch n-au 
dat rezultate ; s-a stabilit însă că în insulă, în timpul celui de al 
doilea război mondial a ajuns un grup de marinari japonezi nau- 
fragiați de pe o navă scufundată. Aceștia au stat în insulă din 1943 
pînă în 1947 cînd au reușit să plece cu o ambarcație construită 
cin chiar canoele de pescuit rămase de la Mac Culloch și care erau 
confecționate din piele de porc. în timpul șederii lor pe insulă, 
marinarii au „modernizat44 coliba Iui Mac Culloch însă n-au găsit 
caietul de însemnări care cuprindea întreaga viață solitară, cu greu
tățile și poate și cu... bucuriile ei, ale acestui Crusoe modem.

mul anunț publicitar al primei 
droguerii bucureștene. Iată cum 
suna acest anunț:

„Prin privileghiurile marilor 
autorități medicale de la Rusia 
și prin găsirea cu idei a comisii
lor medicinale din Valahia și 
Moldova, se vînd comesticile șl 
compozițiile chimice următoare, 
născocite de I. de Miller:

1. O doftorie care face să 
ceteze îndată oricare durere 
dinți.

2. Alifie de frumusețe prin 
care pielița se face albă, 
și răspindește vioiciune 
fată.

3. Minunată compoziție
întări părul șl a-I face să crească 
dc isnoavă.

4. Compresă pentru durere de 
cap.

5. Pomadă de mustăți castanii, 
negre și bălane.

Magazia este în ulița Franțu
zească44.

în
de

netedă
peste

spre a

O DUBLA MINUNE

contra crabilor

Este vorba de un 
avertizor bazat pe un 
sistem de magneto
fon, care poate fi 
instalat in interiorul 
oricărei mașini. Cînd 
automobilul atinge o 
viteză de 60 km. pe 
oră, avertizorul intră 
automat în funcțiu
ne, amplifiând o 
voce care spune: 
„Mergeți prea repede 
pentru oraș; sper că

sînteti pe o 
stradă**. La 80 km. 
pe oră, avertizorul 
spune; „Puteți pier" 
de oricînd controlul 
direcției; sînteți si
gur că frînele func
ționează bine ?“. Iar 
la 100 km. pe oră, 
difuzorul lansează un 
ultim avertisment: 
„Ați achitat ultima 
rată a poliței de a- 
sigurare pe viață?**

Tn anul 1910, un pachebot german venind dip 
Orient a adus în rezervoarele sale de apă cî- 
leva specimene de crabi din apele Pacificului. 
Acest fapt, neînsemnat la timpul său, are con
secințe foarte serioase astăzi. Vărsați în apa 
portului Hamburg, crabii au început să se re
producă într-un ritm extraordinar, răspîndindu- 
se în toate direcțiile și acomodîndu-se perfect 

1921 erau în rîul Weser, în 1922 în Elba, în 1927iei dulci. Tn ....... .......... — ------ - —----- --- -
vadează coastele daneze. Un an mai tîrziu apar în Oder, apoi în 
istula, în 1931 în canalele londoneze, în apele Cehoslovaciei 
a.m.d.
La ora actuală, numeroși savanți reuniți în congrese^ periodice, 
ic lupta împotriva acestor animale care nu fac decît să distrugă 
știi și să taie năvodurile pescărești, reprodueîndu-se într-un ritm 

: 3—900.000 ouă de femelă pe an.

La un concurs de fotografii sportive care a avut 
loc in R. F. Germană, premiul intii a fost atribuit 
unui tînăr amator care a prezentat clișeul de față. 
Fotograful a realizat această remarcabilă imagine 
in timp ce asista la un concurs de motociclete din 
Berlin, cu un timp de expunere de 1/500 secunde.

Intitulîndu-șl clișeul „întoarcere pe pămînt*4, tî- 
nărul G. Jung a ținut să precizeze că in momentul 
in care a luat imaginea s-a produs o ...dublă mi
nune : aparatul fotografic a prins exact clipa cea 
mai spectaculoasă a căzăturii, iar motocic tistul a 
scăpat teafăr I _

In urmă cu clteva săptăminî 
răsfoiam jurnalul cercetătorului 
speolog T. Orghidan, director ad
junct al Institutului de Speologie 
al R.P.R., care ne amintea spon
tan de acțiunea palpitantă a ro
manelor de aventuri.

Citisem atunci despre apariția 
cu cîțiva ani în urmă a unei peș
teri, în urma unei explozii natu
rale hidraulice, la Rișnov lingă 
Orașul Stalin (fenomen atit de 
rar in zilele noastre), despre un 
muzeu subteran cu oseminte de 
rozătoare, despre descoperirea 
neașteptată a unei comori cu po
doabe de chihlimbar, bronz și 
sticlă colorată aparținind anilor 
de trecere dintre epoca bronzului 
și epoca fierului, adică anilcr 
800-900 i.e.n. (peștera Ciclovina, 
Hunedoara).

Participasem, pe calea gtndului, 
aproape la toate peripețiile echi
pei, la frămintările, ezitările, vic
toriile și infringerile ei.

Voiam din nou să cercetăm jur
nalul cu coperți albastre, mărtu
rie a atitor descoperiri. La insti
tut. ne-a fost pus ușor la dispo
ziție. Trecem peste date de tem
peraturi, umiditate, faună-floră 
etc. neînțelese de noi șl citim.»

O descoperire 
neașteptată

.„Ohaba Ponor. Iarnă. Ger și 
viscol. Mîinile ni se lipesc de a- 
parate. Abia putem înainta prin
tre nămeții de zăpadă. Pe o a- 
semenea vreme pare o nebunie să 
vizitezi o peșteră. Noi avem sim- 
țâmîntul că vom descoperi ast
fel, ceva neașteptat, de aceea, nu 
ne lăsăm. Pătrundem cu greu 
prin crăpăturile stîncilor. Calea 
ne este tăiată de valurile unui pî- 
rîu cald.- Sîntem uzi pînă la pie
le. O lampă cu acetilenă am scă
pat-o în unde și s-a înfundat. 
Orbecăim la lumina unei singure 
flăcări și continuăm să cercetăm 
curioși, pasionați. Dar nu găsim 
nimic deosebit. Deodată peștera 
se înfundă. N-avem încotro și 
trebuie să ne întoarcem.

— Să facem o fotografie I am 
spus.

Am instalat aparatul pe trepied 
și am apropiat flacăra lămpii de 
acetilenă. de plicul cu magneziu. 
Prevăzători am închis pleoapele, 
să nu ne orbească lumina. N-am 
să uit niciodată această clipă. Cli
pa în care s-a produs „minunea*4, 
clipa care avea să ne ducă la o 
descoperire atît de importantă. 
Am auzit atunci cum a explodat 
într-o pară uriașă magneziul și 
am simțit cum flacăra lămpii de 
acetilenă s-a stins. După cel mai 
simplu raționament din lume, 
trebuia să ne trezim complect în 
beznă. Dar am deschis ochii și 
ne-am aflat deodată, în fața unei 
priveliști nemaivăzute : toți pere
ții peșterii, măreața cupolă sub 
forma de candelabru, stalactitele 
și stalagmitele se îmbrăcaseră 
într-o hlamidă strălucitoare, fru
moasă, ca un decor feeric din lu 
mea basmelor. Lumina se pierdea 
cu încetul. Fenomenul ne-a uimit 
și ne-a intrigat în mare măsură.

Am spart o bucată din zid și arh 
adus-o la București. Știam că 
există calcite fluorescente și poa
te...

P.S. Intr-adevăr, la București, 
supunînd bucata de calcar expe
riențelor de specialitate s-a des
coperit că era fluorescentă și, mai 
ales, slab radioactivă. Pentru pri
ma oară experiențele fizicienilor 
efectuate asupra unei calcite ex
trase din peșterile noastre ajun
geau la un asemenea rezultat.

Profesorul Gh. Atanasiu, mem
bru corespondent al Academiei 
R;P.R., ne-a cerut cu insistență 
să-i trimitem calcare din toate 
peșterile pe care le vizităm**.

★
De aici nu se mai înțelegea ni-

O clipă și, pe placa fotografică* la lumina 
flacărei orbitoare de magnezin s-au înre
gistrat frumuseți din farmecul adîncurilor 
peșterii Tecuri (Baru Mare, Hunedoara)

mic din însemnări. O 
serie de cifre, coefici
enți de temperatură și 
umiditate înnegreau 
paginile. Am trecut 
din biblioteca institu
tului in laborator. Cer
cetătorul, un om voi
nic, masiv, cu o figură 
rotundă ca a unei lune 
pline ne privește bine
voitor și lasă pentru 
o clipă ocularul mi
croscopului la care 
studia,

— Am vrea să știm, 
dacă sînteți amabil, ce 
s-a mai întîmplat cu 
cercetările făcute asu
pra calcarelor slab ra
dioactive. In jurnal 
nu se mai spune ni
mic.

— E și firesc! a ro
stit speologul T. Or
ghidan zimbind ușor. 
Jurnalul a fost întoc
mit ca să înregistreze 
fapte deosebite găsite 
in peșteri și nu în la
borator. Pot să vă 
spun că de la acea tn- 
timplare, am trimis 
fizicianului Gh. Atcina- 
siu calcare de pretu
tindeni. Se vede că 
sezisarea noastră și 
munca lui nu au fost 
fără de folos. Nu de
multă vreme presa și radio-ul au 
dat scurte știri în legătură cu fe
nomenul de radioactivitate obser
vat in peșterile noastre.

— Credeți că este o descoperire 
atît de importantă?

— Da. Pentru biospeologi ea a- 
duce în studiul animalelor caver- 
nlcole, un nou factor de viață de 
care pînă acum nu s-a ținut 
seama: radioactivitatea. Desco
perirea pare să deschidă perspec
tive și altor domenii de activi
tate. De aceea, mă întreb: nu 
cumva vindecările unor boli pe. 
care doctorii germani le-au obți
nut in ultimul timp, introducind 
bolnavi in peșteri, s-ar datora, 
pe Ungă cunoscuta ianizare a ae
rului din peșteri și acestui feno
men, rămas pînă acum necunos
cut ?

Vezi, aici începe drama, căuta
rea și, dacă vrei, cea mai intere
santă parte a muncii ncastre pe 
care n-ai cum s-o scrii pentru că 
ea aparține viitorului. Deocamdată 
noi nu știm nimic precis în legă
tură cu acest interesant fenomen. 
Vom cerceta. Dar. de ceea ce sîn
tem bucuroși, și aceasta poți să 
scrii pentru că e o. certitudine, 
este că vremea va arăta cît de 
importante și utile vor deveni pen
tru activitatea cercetătorilor aceste 
slabe radiații observate aproape 
în toate peșterile țării noastre.

Din nou jurnalul. Citim...

Muzeu subpătnîntean
„Gura Dobr.ogei'. Vară. Soare 

și cald. Cu o echipă de arheologi 
facem săpături în peșteri. De o 
lună de zile săpăm încontinuu. 
Astăzi sîntem veseli. Am dat 
peste un adevărat muzeu subpă- 
mîntean. Niciodată pină acum nu 
am găsit o peșteră care să pre
zinte 16 straturi de civilizație. 
Se aflau aci urme de viață din 
neolitic, epoca bronzului, epoca 
fierului, antichitate și feudalism, 
într-un cuvînt: o adevărată co
moară. Dar, ceea ce ne intriga și, 
în același timp ne întrista pe 
toți, era faptul că aci se ameste
cau într-o învălmășeală de nedes- 
cris fălci de hienă, cu măsele de 
rinocer, oase de leu și mamut cu

schelete de cquidee, bovidee ș! 
cervidee de mult dispărute. Dez
ordinea făcea ca straturile să nu 
mai aibă nici o valabilitate pen
tru cercetare. Eram complect de
zamăgiți. Dar săpind am desco
perit o piatră infățișînd o scenă 
cu oficierea cultului lui Midras.

Impresionați ne-am dat sea
ma cu toții că mergem pe urmele 
unei alte săpături făcute cu... 
18-19 secole în urmă. Strămoșul 
nostru pentru a păzi valoroasa 
piatră din templul zeului Midras, 
o îngropase în peșteră și astupa
se groapa cu pămint. Lingă acest 
loc am dat peste cele 16 straturi 
intacte pe care le așteptam".

Aci jurnalul se întrerupea „la 
zi". Urmau file albe pe care le 
vor „acoperi" alte descoperiri. 
Am închis carnetul și ne-am a- 
mintit spontan de un P.S. aflat 
în josul unei pagini: intr-adevăr 
„cîte lucruri neștiute nu ascund 
frumoasele noastre peșteri!“,

GEORGE RICUS

Problema nr. 37
Ing. CRIȘAN ION

Mat în două mutări
ALB : Rh8, Ta4, Tg7, Nai, Nb5, 

Ca7, Cd4.
NEGRU: Rc5, Te3, Nb2, Cd7, 

Pb6, d5, d6, e7, h7.
Ideea problemei de astăzi este 

foarte spirituală; prin prima mu
tare, albul „leagă** o figură nea
gră, însă „fără să vrea* și o fi
gură proprie.

Negrul în apărare își d&deagă 
figura Regată, însă tot „fără să 
vrea* și figura albă care, drept 
recompensă... îl dă mat.

^•1
Iluzionismul este o artă de amuzament, dar prin 

aceasta nu este mai puțin complicată și dificilă căci 
comportă o tehnică deosebit de subtilă. Nu mi se pare 
de aceea lipsit de interes să amintesc cîte ceva in legă
tură cu iluzionismul. Se poate spune că principiul 
oricărui iluzionism este acesta : orice acțiune, cit de 
simplă ar fi ea, comportă un număr destul de mare 
de gesturi și mișcări parțiale. Dacă din zece gesturi, 
de pildă, nouă se execută exact așa cum se fac in mod 
normal, adică cu naturalețe și fără grabă specială, 
spectatorul nu va avea nici un motiv să-și închipuie 
că unul din ele, al zecelea să zicem, nu e executat ca 
și celelalte.

De exemplu, mina dreaptă ia o bilă (a) o arată în 
virful degetelor (b). se îndreaptă spre o pălărie (c). 
intră in pălărie (d), iese de acolo ne mai ținind 
bila (e).

Ce motiv de îndoială ar putea să aibă spectatorul 
(mai ales dacă artistul anunță 
„introduc această bilă in pălă
rie") că intre „d“ și „e", el nu 
a lăsat de fapt bila unde anun
țase ?

Nimeni nu poate gindi că^ ar 
ales dacă în acea clipă, odată cu

— este condiția „sine qua non“ ca nici o lacună să 
nu poată fi bănuită.

Nedeșteptîndu-i-se în nici un fel bănuiala, specta
torul va umple inconștient , golul" seriei, adică a fa
zelor parțiale pe care nu le-a văzut.

Se impune să amintim încă alte cîteva lucruri in 
legătură cu gesturile și mișcările unui artist iluzio
nist. Gesturile operatorii trebuie făcute cu naturalețe 
dar in același timp cu precizie și eleganță.

A avea precizie înseamnă a executa direct, fără 
tatonări și ezitări, acțiunea simplă sau complicată pe

TAINELE
IL UZIONISM UL UI
putea fi altfel, mai 

________...____ ~-r-,_____ - fraza pronunțată, se 
aude și un mic zgomot iar pălăria, ținută cu cealaltă 
mină, se lasă puțin in jos, ca și cind ar fi primit o 
greutate.

Or, de fapt, mina dreaptă a putut foarte bine ca In 
timp ce se găsea ascunsă In pălărie să nu depună 
nimic acolo, ci să treacă bila in palmaj. apoi să iasă 
și să arate degetele goale ; cit despre zgomot și cele
lalte... se pot truca atit de ușor! Numai cu o condi
ție, insă : introducerea Și scoaterea miinii din pălărie 
să fie făcută ca și in cazul cînd ar fi depus realmente 
un obiect acolo.

Antrenat de obișnuință, spectatorul va admite impli
cit că, in seria mișcărilor executate, această fază a 
avut loc ca și celelalte.

Această naturalețe, această, am putea spune, „bana
litate" In execuția mișcărilor, cit mai neutru posibil

de A. losefini
care trebuie să o faci. Cele mai simple și mal comune 
mișcări, luarea unei batiste, facerea unui nod, sau 
arătarea unei bile, trebuie făcute riguros exact. O 
mișcare prea largă va 
denunța faza esențială 
torie trebuie redusă la 
simplu, nu ?

Priviți un bătrîn, un....... t. _______ ____ timid, un neîndemlnatec, cum 
întinde mina spre un obiect, cum îl apucă, cum îl 
așează la loc.

Priviți un miop, o femeie sau un bărbat corpolent, 
cum se urcă sau cum coboară din tramvai; veți 
rămîne stupefiați de numărul de mișcări contradic
torii, greșite, imprecise, nejustificate, pe care le schi
țează. Iată ce trebuie să se evite. In același timp, este 
de ocolit gestul prea brutal, prea net, al celui care 
depune un obiect ca și cînd ar da o lovitură de pum-

fi totdeauna suspectă și va 
a unei pase. Mișcarea opera- 
minimul de deplasări. Pare

nai. Eleganța rezultă automat dintr-o sobră și pre
cisă execuție a mișcărilor. Nu se fac gesturi inutile, 
nici mari, nici prea rapide. Alura „directă“ a gestu
rilor, nu înseamnă numaidecît că trebuie folosită linia 
dreaptă. Trebuie evitate unghiurile ascuțite și traiec
toriile frînte. Gesturile operatorii se fac deci fără brus
chețe. Nu se depune prea grăbit un obiect, ca și cind 
ai vrea să te debarasezi repede de el (defect comun 
debutanților și nervoșilor).

în ciuda numelui său, foarte puțin rațional, pres
tidigitația nu e arta de a executa ceva repede, ci liniș
tit și așezat. Profanii vor fi surprinși desigur să afle 
că cele mai subtile și mai bune manipulări sînt făcute 
aproape... încet.

La o manipulare executată într-o fracțiune de se
cundă, publicul nu are timp să vadă detaliul exact al 
mișcării, adesea complex : va avea în acest caz bă

nuiala că s-a petrecut ceva ..ne-
curat" și atunci iluzia este pier-
dută.

Pentru a-1 convinge pe
spectator că operația care

se execută este normală, un principiu devenit clasic 
de la marele iluzionist francez Robert Houdin încoace, 
consistă în a executa de două ori aceeași acțiune: 
odată real, ceea ce face publicul încrezător și a doua 
oară cu o fază operatorie.

Un pretext plauzibil va putea să justifice natural 
(însă fără insistență suspectă) această repetiție. Este 
evident că prima execuție reală, care n-a produs nici 
un rezultat „supranatural44, antrenează pe spectator 
să depășească, a doua oară, mica fază care se adaugă. 
Aceasta face să defileze în fața lui lanțul aparent 
complex al operațiilor parțiale, dintre care una este 
mascată.

Dar această manieră de a proceda — de altfel 
efectivă și adesea indispensabilă — nu e admisibilă 
decît dacă cele două execuții sînt de o aparență rigu
ros identică : cea mai mică diferență între ele, impune 
instantaneu o comparație care va demasca în mod 
sigur procedeul folosit.

ORIZONTAL :
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1. Întoarceri făcute de avion în 
aer. — Element important pe te
renul de aterizare.

2. L umbrelă., dematică! — ^4 
da...**

3. Locul ștampilei. — A reali
zat acum 20 de ani primul zbor

V.RSB. — S.U.A. peste 
Polul Nord. — Proces 
Verbal.

4. Mediu aviatic. — 
O figură de acrobație 
aeriană. — Pronume.

5. în schelet. — Za
darnic. — Prefix pen
tru loc, plan și motor.

6. Pistă pentru hi- 
droavioane! — Către 
Soare-Răsare. — Divi
ziune de timp.

7. Uzinele textile A- 
rad.— Oraș în U.RS.S. 
— Două consoane în 
viraj.

8. Monumente, — 
Pronume.

9. Prepoziție.—Dum
nealui. — A muta.

10. Eșalonarea în 
timp a curselor Tarom- 
ului. Notă muzicală.—■ 
Tip de avion sovietic.

11. Totalitatea regulilor de zbor, 
Mindru.

12. Elena Zamfir. — Genune.— 
Sistem de construcție a unora din
tre fuselajele de avion.

14. Uși fa pentru lansat medica

mente din avion. — Verbul drag 
aviatorilor.

VERTICAL :

1. A zbura fără motor. — Avia
ția, planorismul sau parașutismul 
pentru miile de tineri entuziaști 
și curajoși din țara noastră.

2. ...port-avioane. — Și motoa
rele de aviație o au măsurată în 
cai.

3. Alifie. — La trenul de ateri
zare. — Sprinten.

4. Crustaceu. — A lua contact 
cu pămîntul.

5. Asociația științifică a ingine
rilor și tehnicienilor. — Ultimii la 
început (! ).

6. Lenin l-a numit „Părintele 
aviației ruse**. — Hectar.

7. Sărurile acidului tanic. — 
Oraș cu aeroport pe Mureș.

8. Comenzile de direcție ale a- 
vionului. — Aud (reg.).

9. Celebru prin Columb. — Con
cav la capete. — Conifer.

10. Cenușiu. — Posesiv. — O 
glorie a aviației noastre.

11. Tantal. — Molibden. — A- 
vion cu viteze supersonice.

12. Derivă, direcție, stabilizator 
și profundor. — Măsura lui Cuza.

13. Neapărat cu motor. — Or
gan de comandă a avionului.
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