
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice

MOSCOVA
Dragi tovarăși,
Plenara C.C. al P.M.R. care a avut Ioc între 28 iunie și 

3 iulie a.c., luînd cunoștință de hotărîrea plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice cu pri
vire la grupul antipartinic G. M. Malenkov, L. M. Kaganovici 
și V. M. Molotov, a hotarît în unanimitate să exprime C.C. 
al P.C.U.S. deplina sa solidaritate cu această hotărîre, exprimîn- 
du-și convingerea -că ea va avea un rol de mare însemnătate 
în întărirea continuă a unității de fier a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a întregului popor sovietic, în realiza
rea istoricelor hotăriri ale Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
In același timp membrii partidului nostru, oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă văd în această hotărîre o nouă 
și prețioasă contribuție Ia întărirea forțelor socialismului și 
a păcii în întreaga lume, la consolidarea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Partidul nostru va munci și pe viitor pentru întărirea prie
teniei de nezdruncinat între popoarele romîn și sovietic, pen
tru consolidarea unității țărilor lagărului socialist în frunte 
cu U.R.S.S., pentru continua dezvoltare a legăturilor frățești 
cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și cu celelalte par
tide comuniste și muncitorești, sub drapelul marxism-leninis- 
mului.

12.VII.1957. COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

I Biblioteca Cenvaia j 

Region8^
I HunedriiarH-D,>va^

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2546 4 PAGINI — 20 BANI Duminică 14 iulie 1957

T O A T 1E 1F 0 R J E L E
Muncitorii ajută 

la strînsul recoltei

COMUNICAT
La propunerea Biroului Politic, Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romin a aprobat unele măsuri organizatorice.
Comitetul Central a ales pe tov. Gr. 

pleant al Biroului
Preoteasa membru-si> 

Politic și secretar al C.C. al P.M.R.

C R O
Prezidiului— Prin pecret al

Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, tov. Mi
ron Constantinescu a fost desăr
cinat din funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și din 
funcția de Ministru al’ Invăță- 
mîntului și Culturii.

— Prin Decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale tov. A" 
tanase Joja a fost numit în func
ția de Ministru al Invățămîntu- 
lui și Culturii.

N I C A
— Prin Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tov. 
Grigore Preoteasa a fost eliberat 
din funcția de Ministru al Aface
rilor Externe al Republicii Popu
lare Romine, primind alte însăr
cinări.

— Prin Decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tov. 
Ion Gheorghe Maurer a fost nu
mit în funcția de Ministru al A- 
f aceri lor Externe al Republicii 
Populare Romîne.

Vizita delegației parlamentare 
a Uniunii Birmane în țara noastră

Delegați Ia Festival
RESPONSABILUL BRIGĂZII DE MINERI

Era în primăvara anului 
trecut. Exploatarea mineră era 
mereu codașă. In consfătuirile 
de producție, minerii orădeni 
discutau cauzele acestei rămî- 
neri în urmă, și stabileau mă
suri.

La una din aceste consfă
tuiri de producție a luat cu- 
vîntuf și tinărul Jarca Ale
xandru care a propus printre 
altele constituirea unei bri
găzi de tineret. Propunerea 
lui a fost acceptată. La rîn- 
dul lor cei 15 tineri care ur
mau să facă parte din bri
gadă, l-au ales responsabil.

încă din primele 
gada 
cinste 
dînd 
lunii 
tone 
Lună 
brigada U.T.M. trimiteau la 
suprafață sute și sute de tone 
de lignit mai mult decît pre
vedea planul lor de produc
ție. In ultimele 2 luni mem
brii brigăzii conduse de Jarca 
Alexandru au dat patriei cu 
1.000 de tone mai mult lignit 
decit prevederile planului.

La obținerea acestor reali
zări o contribuție mare a 
avut-o și responsabilul bri
găzii Alexandru Jarca. Dar 
epitetele de laudă nu se pot 
opri aici. Despre hărnicia lui

luni bri- 
achita cu 
de plan, 
începutul 
sute de

de tineret se
de sarcinile
încă de la
iulie primele
de lignit peste plan, 
de lună cei 15 tineri din

Victorii prețioase 
ale sportivilor noștri 

peste hotare

De cîteva zile telegramele a- 
gențiilor de presă ne aduc 
vești despre răsunătoarele 

victorii sportive romînești. La Li-

vorbește șl insigna de „Miner 
fruntaș** pe care o poartă pe 
piept.

Pentru toate aceste reali
zări precum și pentru multe 
altele tinerii i-au încredințat 
lui Alexandru Jarca mandatul 
de delegat la Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studen- 

de Ia Moscova.

COLECTIVISTĂ 
FRUNTAȘĂ
obicei, atunci cînd se 

vorbește de colectiva milio
nară din Borș, printre numele 
celor fruntași figurează și 
numele Magdei Bordoș.

Fată pricepută și harnică 
— iată cuvintele ce se pot 
rosti la adresa ei. Despre a- 
ceastă hărnicie vorbesc și cele 
130 de zile-muncă, efectuate 
în acest an de ea. Așa se ex
plică șl încrederea utemiștilor 
care au ales-o ani de-a rîndul 
secretară a organizației de 
bază U.T.M.

Cuvintele de laudă însă nu 
se pot opri aici. Magda Bor
doș este și o sportivă frun
tașă. In echipa de handbal 
precum și în cea de volei, 

reprezentat raionul 
în întîlnirile inter-

care a 
Oradea 
raionale a spartachiadei de 
vară a tineretului Magda 
Bordoș s-a afirmat în mod 
deosebit. Ambele echipe au 
cucerit locurile II.

PLOEȘTl (de la corespondentul 
nostru).

in ultimele zile gospodăriile a- 
gricole de stat, Buda și Rîfov, au 
fost ajutate la strîngerea recolte
lor de păioase cu forțe noi. Peste 
1200 de muncitori vîrstnici și ti
neri din aproape 20 de întreprin
deri ale orașului Ploești, în frunte 
cu secretarul de partid, de U.T.M. 
și președinții comitetelor de între
prindere, au ieșit după orele de 
lucru la seceratul griului. Ei au 
secerat, legat snopi, făcut clăi. 
Tot prin muncă voluntară în a- 
ceste zile au fost adunate din 
urma secerătorilor-legători peste 
90.000 snopi de grîu. Printre cei 
care au răspuns la chemarea comi
tetului orășenesc U.T.M. Ploești 
pentru strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltelor de grîu se a- 
flau și muncitorii Florea Ivan, 
Eugen Pîrvu, muncitoarele Valeria 
Barbu, Stela Tănase și alții de la 
uzinele „1 Mai** Ploești care au 
fost animatorii întrecerii inițiată 
la seceratul griului, de pe tarlaua 
GAS. Buda.

Pentru vrednicia ei, Magda 
Bordoș a fost aleasă delegată 
la cel de-al 
Mondial al 
Studenților de

Vl-lea Festival 
Tineretului și 
la Moscova.

STRÂNGERII RECOLTEI!
Sîmbătă dimineața delegația 

parlamentară a Uniunii Birmane, 
condusă de dl. Thakin Thein 
Maung, deputat de Maubin de 
Sud, membru al Camerei Națio
nalităților, care face o vizită în 
țara noastră, a fost primită la 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a R.P.R.

Oaspeții au fost primiți de 
Constantin Pîrvulescu, președin
tele Marii Adunări Naționale, și 
Tiță Florea, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale.

La primire au fost de față de
putății C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, M. Cruceanu, 
președintele Comisiei de politică 
externă a Marii Adunări Națio
nale, Gh. Vidrașcu, președintele 
Comisiei administrative, prof, 
univ. Traian lonașcu, președinte-
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| Tineri și tinere care | 
8 munciți pe ogoare! De-1 
jj puneți toate eforturile § 
| voastre pentru strîngerea 
I la timp și fără pierderi a% 
| recoltei. |
8 T‘neri muncitori, stu- g 
§ denți, elevi, funcționari! | 
8 Ajutați in timpul vostru | 
8 liber pe cei ce string pîi-1 
8 nea nouă a anului acesta. | 
| Nici un minut pierdut, | 
8 nici un bob risipiți

Secerătoarea-legătoare a G.A.S.-Simeria, regiunea Hunedoara, a intrat în lanul de grîu de abia 
dat în pîrgă. Foto: Eugen CSIKOS

CÎMPLUMINILE DIN
Amurgul cade pe întinsul cîm- 

piei. Odată cu lăsarea serii se mai 
potolește dogoarea și o ușoară 
boare răcoritoare colindă peste în. 
tinderi. Atunci îmi îndrept pașii 
către arie. Și pînă ajung acolo, 
printre clăi enorme, printre oa- 
meni și care, se aprind luminile în 
cîmp. Sînt becurile de la aria 
electrificată din comuna Chiajna.

Frumoasă arie
Totul a fost amenajat :u grijă 

și gust. De cum intru pe tărîmul a- 
riei, o bufetieră guralivă mă îm
bie de la tejgheaua „Răcoritoa
rei*1 :

— Poftiți, vă rog. Avem limo- 
nadă la gheață. Vă înviorează...

Mă îndrept către bibliotecă. Ci. 
țiva pionieri și tineri grupați în 
jurul unei mese, citesc o piesă.

— Citește, Gurăule ! E rîndnl 
tău .— spune Maria Dined, res. 
ponsabila.

Bondocul brunet, Tudor Stoian 
își ia o poziție actoricească și-și ci
tește rolul. Ceilalți rid.

Mariuca îmi întinde apoi cartea 
cu evidența celor ce au citit de 
cînd a începui treierișul. Sint mulți 
la număr. Biblioteca are cărți de 
tot felul.

Cu simț gospodăresc sînt bine 
amenajate, și barăcile unde se a- 
dună boabele din restanțe. Cinta- 
rul e pus într.un loc în apropiere. 
Punctul pompieristic e gata ori- 
cînd să înlăture un eventual incen-

diu. Carele intră pe o parte și 
pe alta. Și becurile, instalate 
cele mai potrivite locuri, împrăștie 
o lumină uniformă.

ie« 
în

Să asigurăm respectarea drepturilor legale
și îndatoririlor tineretului muncitor CUM A FOST

lichidat un cămin de tineret

lumină uniformă.

Recoltă bogată
Tinărul deputat Petre Minea 

cîntări în palmă boabele și grăi 
mulțumit :

— Bogată recoltă! Mă ibucur 
că toți cei. 6 frați ai mei au intrat 
în întovărășire.

Costea Marin scoate din sac un 
pumn de orz, vine lingă soția lui 
și grăiește :

— Uite, Lenuțo, ce boabe pline. 
Dacă am fi avut și noi mai mult 
de 25 de ari...

Lenuța oftează :
— Dacă am fi fost și noi înto

vărășiți... Dar abia ne-arn căsătorit. 
Am vorbit cu nenea Jecu, preșe
dintele. Intrăm și noi. 2.500 kg. la 
hectar au scos ei la orz...

Și glasurile lor se amestecă cu 
altele, cu duduitul batozei. Dar

Uzinele de vagoane „Gheorghi 
Dimitrov** din Arad și-au cîștigat 
un renume bine meritat atît în 
tară cît și peste hotare. Elegan
tele vagoane de clasă, vagoanele 
de marfă și de minereu pe care 
le întîlnești pe toate liniile fe
rate, sînt rodul muncii harnicu
lui colectiv de aici. Vîrsta celor 
mai mulți constructori de vagoa
ne nu depășește treizeci de ani. 
Dragostea de meserie le-a fost 
insuflată multora de școala pro
fesională, unde s-au și pregătit 

entru a deveni muncitori caii-

Mulți dintre acești tineri mun
citori erau bine cunoscuți în fa
brică. Fotografiile lor le întîl- 
neai la panoul de onoare, numele 
lor erau evidențiate la gazeta de 
perete, în consfătuiri sau adu
nări festive sau chiar în pagini 
de ziare.

Am vizitat de curînd uzina 
pentru a vedea cum sînt respec
tate drepturile legale ale tinerilor 
muncitori. Știam că uzina are un 
cămin unde erau cazați mai bine 
de 200 tineri muncitori, toți ab
solvenți ai școlilor profesionale 
de ucenici. Am aflat că ..s-a mu-

berec (Cehoslovacia), la Opatija 
(Iugoslavia), la Aachen și mai a- 
Ies la Viena, sportivii romîni au 
adus patriei importante succese. 
Deasupra tuturor se ridică strălu
cita victorie obținută de maestrul 
sportului Ion Micoroiu care și-a 
înscris numele pe lista campioni
lor mondiali la popice. Este 
pentru prima oară cînd țara noas
tră participă la un astfel de cam
pionat mondial. De aceea cu atît 
mai prețioasă este victoria cam
pionului mondial Ion Micoroiu. 
Victoria strălucită de la Viena a 
reprezentantului nostru e deosebit 
de clară și dacă avem în vedere 
faptul că el a obținut titliil de 
campion mondial la o diferență 
de 9 puncte de următorul clasat. 
La Opatija s-au încheiat joi între
cerile turneului de lupte clasice 
„Cupa Jadran**. 1. Cernea, M- 
Solcz, Gh. Dumitru și Gh. Po- 
povici s-au clasat pe primul loc 
la categoriile la care au concurat. 
In întrecerea pe națiuni, Romînia 
s-a clasat pe locul ll cu 29 punc
te la o diferență de patru puncte 
de Iugoslavia. După cum au rela
tat ziarele,, l. Cernea a fost cel 
mai bun luptător al turneului.

Ne amintim de recentul concurs 
internațional de la Liberec (Ceho
slovacia) care a subliniat extrem 
de buna comportare a molocicliș- 
iilor romîni. Măsurîndu-și forțele 
pe un traseu de 880 kilometri a- 
lături de 34 echipe din cinci țări, 
motocicliștii noștri s-au situat pe 
locul doi în clasamentul general, 
la egalitate de puncte cu prima 
clasată Cehoslovacia. Ludovic ‘za- 
bo. Pop Mihai, și Alexandru l.ăză- 
rescu au obținut medalia de aur 
la cilindratele respective, iar Mir
cea Cernescu a trebuit să se mul
țumească cu Medalia de argint 
lirma unui start defectuos.

Și iată că teleimprimatorul

în

ne

(Continuare în pag. 2-a)

P. IOSIF 
Oradea

TfcTAr

tat“ căminul undeva la marginea 
orașului, în Aradul Nou. Intr-a
devăr. Dar cum ?

In șase camere erau înghesuite 
zeci de paturi.

De ce a fost „mutat" căminul î 
Sfatul popular orășenesc Arad a 
cerut uzinei să mute căminul fără 
a-i asigura un alt local corespun
zător. In urma acestui abuz 131 
de tineri muncitori au rămas fără 
loc în cămin.

Conducerea uzinei nu și-a fă
cut o problemă din aceasta, deși 
la terminarea școlii profesionale 
încheiase contract cu tinerii 
pectivi. Dintr-un condei le-a 
făcut contractul de muncă..

Tov. Gherman, director 
junct, a recunoscut abia mai 
ziu că mulți dintre aceștia
vtrșiseră în uzină fapte de ade
vărat eroism.

Nici în privința muncii propriu 
zise conducerea uzinei nu avea 
dreptul să desfacă contractul de 
muncă acestor tineri întrucît cei 
mai mulți arătau din zi în zi că 
devin muncitori tot mai pricepuți.

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteii tine- 

retului“ pentru regiunea 
București

(Continuare tn pag. 2-a)

SE CERE 
O INTERVENȚIE 

URGENTĂ
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru).
Cîndva, organizațiile U.T.M. 

din Pîncota, raionul Arad, aveau 
o activitate bogată. Am căutat 
s-o regăsesc acum cîteva zile. 
Zadarnic. Pe cîmpurile din 
jurul comunei aproape 1000 ha. de 
păioase, holde bogate, dintre care 
multe au fost secerate încă de 
acum zece zile. Batozele n-au tre
ierat pînă acum însă nici un snop. 
Am colindat cîmpurile și pe ar
șiță și în amurg. Nimeni însă 
n-a putut să-mi înlăture nedu
merirea in legătură cu lipsa de 
activitate a tinerilor de aici. In 
comună există o fabrică de mo
bilă unde lucrează mai bine de o 
sută de tineri, dintre care majo
ritatea sînt ulemiști. Este de ne
înțeles de ce comitetul U.T.M. al 
fabricii nu organizează după o- 
rele de lucru o echipă sau o bri
gadă care să ajute secția G.A.S., 
pe colectiviști sau pe întovărășiți 
la strîngerea snopilor în clăi. 
In comună sînt mulți pionieri. 
N-a venit oare în gînd nimănui 
ideea de a-i mobiliza pe pionieri 
și școlari la strînsul spicelor de 
pe cîmp ? Organizația U.T.M. a 
comunei (secretar tov. Francise 
Moszei) nu are nici un fel de 
activitate în această perioadă 
Comitetul raional U.T.M.-Arad 
trebuie să intervină de urgență 
in sprijinul organizațiilor U.T.M. 
din Pîncota pe care să le pună 
pe... picioare acum în campania 
de recoltare.

le Comisiei juridice, Demostene 
Botez, președintele Comisiei de 
validare, prof. ing. D. Prapor- 
gescu, vicepreședinte al Comisiei 
economico-financiare, și Gabriela 
Bernachi, deputată în Marea A- 
dunare Națională.

Adresîndu-se oaspeților Cons
tantin Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Națipnale, a spus:

„Dați-mi voie ca, în numele 
Marii Adunări Naționale și în 
numele poporului nostru, să vă 
primim cu toată bucuria și cu 
toată dragostea pe dv., soli ai 
popoarelor birmane, și să vă do
rim ca vizita pe care o faceți în 
țara noastră să slujească întăririi 
continue a relațiilor culturale și 
economice între popoarele noas
tre, între guvernele noastre, să 
slujească întăririi prieteniei și 
păcii între popoarele noastre, 
care au interese comune în apă
rarea păcii și înflorirea țărilor 
noastre. Vă dorim ca scurta dv. 
vizită în Republica Populară Ro- 
mînă să slujească cunoașterii 
frumuseților patriei noastre, eco
nomiei noastre, cunoașterii po
porului nostru, dornic de pace și 
prietenie.

Tn acest spirit salut în mijlo
cul nostru pe reprezentanții po
poarelor libere din Birmania. Do
rim patriei dv. succese în lupta 
pentru construirea vieții noi, în 
promovarea politicii coexistenței 
pașnice a statelor, în spiritul is-

(Contlnuare tn pag. 2-a)

Pionieri la odihnă

io&> COADA BOULUI
res- 
des-

ad-
tîr-
să-

PORT
Am ajuns la Galați în pragul 

înserării, cînd se așterneau vă
luri violete din ce în ce mai dese 
și pe cer începea să se presimtă 
lumina lunii. Imaginea nopții 
care venea m-a întîmpinat însă 
inai devreme, înainte 
în Galați: am trecut, 
cîteva ' . . ‘
orb al tunelului prin 
ferată irupe spre orașul-port de 
la malul Dunării.

Și ieșind din pîcla acelei nopți 
timpurii, ăm avut deodată o sur
priză plină de emoție: în înse
rarea de un albastru străveziu, 
tremura înainte și în stînga, i- 
itiensă și la nesfîrșit întinsă, o 
mare de apă. Valuri scinteiau ar
gintiu și altele întunecat, ca și 
pe cer, îneît ținutul acela ireal, 
fantastic, părea că coboară cerul 
pe pămînt sau urcă pâmîntul în 
cer.

Iar în dreapta, pierduți la o 
margine de pămînt dincolo de 
care se presimțea fluviul, Galații 
apăreau timid strălucind cu pri
mele lumini.

Tărîmul acela ireal, pe al că
rui cer se fugăreau lame subțiri 
de apă, era Brateșul, lacul că
ruia i se bănuiesc confurele. A 
venit apoi hărmălaia păienjeni
șului de linii ferate, casele de la 
marginea orașului defilînd tă
cute, in viteză, pe lîngă geamul

de a intra 
, ..... . timp de
minute, prin întunericul 
..................... care calea

străveziu,

LA DUNĂRE
vagonului, semnalizările roșii- 
verzi ale semafoarelor, glasul ră
gușit al sirenei unui vas din 
port, brațul gigant al unei maca
rale profilat pe cer, imaginea fu
gară a unui parc seînteind sus, 
pe o coamă și trenul s-a oprit, 
expirînd aburi și scrîșnindu-și 
saboții, pe linia a doua, lîngă un 
șir de vagoane pline pînă la 
fuz cu betoniere și cărămidă.

Așa mi-au apărut Galații.★
II mai văzusem cîndva, în tre

cere, vreme de cîteva ore. Stă
tusem de vorbă, în port cu un 
docher, care povestea despre 
ceea ce fuseseră Galații. Pe a- 
tunci, abia se terminase războiul 
și te împiedicai la fiecare pas de 
grămezi de moloz.

Era într-o vreme de seară, cu 
vînt subțire și rece dinspre Du
năre, care ne înfiora pe amîndoi 
în scurtele cernite. Omul fuma 
din pipă și vorbea. Avea o po
veste a lui — un fel 
a orașului. Ii murise 
unul pe front, altul 
sub bombardamente.

La dana portului se vedea si
lueta neagră, subțire, amenință
toare parcă, a unui vas ro- 
mînesc care intra la reparații. 
Cerul era 
toamnă.

N-am găsit în noaptea aceea 
unde să dorm în Galați. Mi se 
pare că exista un hotel, care era 
arhiplin. Am părăsit orașul pe 
seară. în piața centrală, un grup 
de cetățeni se căznea cu sape și 
tîrnăcoape, se debareze nițel pă-

FLORIN PETRESCU

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scînteil tine

retului" pentru regiunea 
Timișoara

fumuriu-vînăt, de
.1

de poveste 
doi feciori, 
în Galați,

Exteriorul fabri
cii de piese de 
schimb C.F.R.

din Galați

Ante scriptura:
Cer iertare cititorilor 

pe această cale pentru 
subiectul lipsit de deli
catețe pe care mi I-am 
ales, pentru afirmațiile 
cu înțelesuri ușor in
decente, impuse de alt
fel de însăși natura o- 
biectului în discuție, a- 
dică coada boului.

Mai întîi, adică 
înainte 
subiect, 
finiție 
boului, 
coada 
boului ( 
a șirei i, 
tului patruped rumegă
tor, cu o lungime de 
circa un metru și ceva, 
cu un diametru de circa 
5 cm., și care are în 
vîrf un smoc de păr. 
La ce-i servește boului 
coada ? In principal ca 
să se apere de muște.

Coada boului mai poa
te servi însă și ca su
biect pentru o operă 
literară, pentru o discu
ție și, mai ales pentru 
o controversă literară.

In felul acesta coada 
boului — pînă acum to
tal ignorată — și-a că
pătat, în sfîrșit, locul ce 
i se cuvenea în literatura 
și estetica secolului XX.

Care a fost deci pro
cesul reabilitării cozii 
boului și proclamării 
locului cuvenit ei în li
teratură ?

Cenaclul literar „Fiii- 
mori Sîrbu* din Con
stanța a avut de curînd 
o mare consfătuire ju
biliară cu care ocazie au 
venit în localitate și 
cîțiva reprezentanți ofi
ciali de la centru. Cons
fătuirea s-a ținut pe se- 
minarii de genuri: poe
zie, proză, dramă etc. 
Intîmplarea care face o- 
biectul prezentului 
leton s-a petrecut 
seminarul de proză, 
cum a început:

Un tînăr. scriitor

lentat, Marin Porumb es
eu, a citit in cadrul se
minarului cîteva frag- 

' sa 
Pe

mai 
în 

de
de a intra 

, vom da o 
științifică cozii
Deci, ce este 

boului ? Coada 
este o prelungire 
spinării susnumi-

foi- 
în 

Iată

ta-

mente din nuvela 
„Cornul lui Priari". _ _ 
scurt, subiectul nuvelei 
este următorul: în anul 
1907, un țăran își scapă 
boul (Prian) în lanul u- 
nui arendaș hain. Aren
dașul, o bestie, schilode
ște sărmanul animal tă- 
indu-i un corn și coada. 
Urmează apoi durerea și 
mila omului pentru dobi
tocul năpăstuit. In naivi
tatea și simplitatea sa, 
omul se gîndește să-i 
lege boului coada la loc 
pentru a-i remedia slu- 
țenia.

In mare, acesta e su
biectul. Apoi au început 
discuțiile. Au luat cu- 
vîntul mai mulți tova
răși. S-a spus că nuvela 
e bună, autorul are me
rite, are talent. Discuția 
nu avea însă nerv, îi 
lipsea picătura de acid 
care să provoace efer
vescența. Și acidul a 
fost aruncat în discuție 
de către un bătrînel 
venerabil, cu figură și 
limbaj de avocat ieșit la 
pensie.

— Mda, a zis dînsul, 
ridicînd sprîncenele, nu
vela merge bine pînă la 
un anumit punct, cînd 
eroul, țăranul năpăstuit, 
se gîndește să lipească 
sărmanului bou coada de 
care a fost frustat 
chip barbar și care 
aparținea prin legea 
scrisă a naturii.

In sfîrșit, iată că 
ivit prohlema-cheie 
discuției. Să i se lipească 
sau nu boului coada ? 
Evident, s-au format 
două tabere : anticodiștii 
și procodiștii. Mai inte
resante par argumentele 
anticodiștilor.

— Nu e bine să i se 
lipească coada. Dacă i 
se lipește dramatismul 
nuvelei este sacrificat.

— Să vă dau un 
exemplu — și-a început

în 
îi 

ne-

s-a
a

pledoaria un maestru de 
importanță locală — 
Hamlet, de pildă. Ham
let moare — sper că 
toată lumea este de a- 
cord. Dar dacă Hamlet 
ar învia, ce s-ar întîm- 
pla atunci ? Tragedia lui 
Shakespeare ar fi ratată, 
ar fi lipsită de măreția 
tragismului. Așa și cu 
coada boului aflată în 
discuție. In concluzie, 
sînt împotriva lipirii ei.

După aceașta, evident, 
discuția a fost lărgită, 
adică s-a trecut la dis
cutarea boului în între" 
gime. Cineva l-a invo
cat pe Homer, iar mai 
departe s-a trecut la 
Hugo, la Esenin etc. 
Discuția aceasta rod
nică a stimulat gîndirea 
creatoare a preopinen- 
ților și a dus la desco
perirea unor noi teze. 
Astfel, în cadrul discu
ției „Boul în plastica 
universală și romînea- 
sca‘ s-au emis diferite 
aserțiuni la un înalt 
nivel zoologico-artistic.

Un tovarăș de la cen
tru, poetul M. G.» a re
marcat că e vulgar to
tuși să discutăm boul în 
întregime pentru că, de 
fapt, la bou, poetic nu 
este decît ochiul lui u- 
mezit de o blîndețe di
vină.

Au mai fost și alte 
probleme laterale, ne
esențiale ca de pildă 
controversa dacă perga
mentele erau din piele 
de bou sau de vițel. Un 
tovarăș de la O.R.A.C.A., 
aflat în sală, a încercat 
să pună lucrurile la 
punct, afirmînd că
cestea se făceau din pie
le de... berbec, ceea ce, 
evident, a produs 
poare generală.

La un moment dat, 
discuția degenerase, de
viind de la obiectul 
principal — coada bou

a~

stu-

lui. Trebuia să se ajun
gă totuși la o concluzie, 
dată fiind ora întîrziată. 
Atunci, tot un tovarăș 
de la centru a avut o 
ideie. Să fie consultat 
în această problemă un 
om de specialitate, adi
că un țăran. Și cum ță
ranul se afla în sală prin 
persoana colectivistului 
Bică Gheorghe din Cotu 
Văii, i s-a cerut părerea. 
Moș Bică, un unchiaș 
simpatic și hîtru, s-a ri
dicat și a zis puțin în
curcat :

— Eu, să mă iertați, 
dar în timp ce discutați 
despre chestiunile astea, 
cam complicate pentru 
noi țăranii, cîrcăleam ce
va pe o hîrtie. Așa că 
eu nu știu dacă e vorba 
despre un corn de vină- 
toare sau un 
pîine.

Prezidiul 
perplex. Cum 
zolve totuși 
în discordie ? 
cineva și-a adus aminte 
că, de fapt, coada bou
lui despre care se dis
cută face parte dintr-o 
nuvelă pe care a citit-o 
un tînăr scriitor. Ce-ar 
fi să-l întrebe și pe 
autor ce părere are ?

— Să ne spună atunci 
autorul ce părere are 
despre coada boului ? a 
întrebat prezidiul.

Liniște, nedumerire. 
Apoi stupefacție. Autorul 
nu mai era în sală. A- 
vea omul niște treburi în 
oraș și s-a gîndit că, 
pînă se termină discuția 
despre coada boului, 
care nu viza cîtuși de 
puțin opera sa, le re
zolvă și se întoarce cînd 
se vor trage concluziile.

Așa că, spre durerea 
generală a membrilor ce
naclului literar din Con
stanța, nu se știe nici 
pînă acum precis daca e 
bine ca să i se lege sau 
să nu i se lege boului 
—.Aa care i-a fost

corn de

ci rămas 
să se re- 
chestiunea 
Și atunci

coada 
tăiată.

ION BAIEȘU



,.-XJ
TI N E RE T E - E DUC AT IE RĂSPUNDERI

10 oameni cu suflet mic
Am citit nu de mult în „Sein- 

teia tineretului4* un articol care 
ridică o problemă demnă de luat 
în seamă, intitulat: „Zece copii 
nu sînt în stare să întrețină un 
părinte**. — Sînt un om trecut 
prin multe necazuri, călit. De fe
lul meu nu sînt emotiv, cam greu 
apare vreo lacrimă în ochii mei, 
dar citind acest articol m-am 
trezit cu un șir de lacrimi pe o- 
braz. Fără să vreau mi-a trecut 
prin fața ochilor copilăria și a- 
dolescența și felul cum în aceas
tă perioadă, cît au trăit părinții 
mei, m-am purtat cu ei, cum i-am 
stimat și cum i-am ajutat la bă- 
trînețe. Eu mi-am iubit nespus 
de mult părinții, și totuși, citind 
acest articol mi-am dat seama 
că nu i-am ajutat suficient, că nu 
am fost suficient lîngă ei cînd au 
fost necăjiți, că puteam face mai 
mult pentru ei.

Sacrificiile mari și mărunte pe 
care le face un părinte cît timp 
își crește copilul, grija pentru e-

emoțiile și speran- 
și le leaga de el și

ducarea iui,
(ele pe care ........
in care iși dăruie întreaga ființă 
nu pot îi evaluate, cîntărite sau 
răsplătite. Doar o singură cale 
are copilul ca să se ridice la înăl
țimea pe care i-o reclamă darul 
unei vieți de om : să se realizeze 
să îndreptățească speranțele care 
s-au pus in el, să răspundă dra
gostei cu dragoste. Fiind om și 
știind toate acestea, nu poți privi 
părintele ca pe o povară, sfînta 
datorie de fiu ca pe obligație — 
grea și neplăcută.

De aceea, nu pot să nu-ini ex
prim indignarea și disprețul față 
de acești zece copii, mici la su- 
flel, lipsiți de respect pentru pă
rintele lor care i-a crescut cu a- 
tîta greu și trudă. Oare ei cred 
că nu vor Imbătrini niciodată ? 
Bătrînețea va veni. Nu le doresc 
insă să ajungă în situația tată
lui lor.

Mă mir de Tudor Covaci : e 
președinte de întovărășire, are în

Cum a fost lichidat 
un cămin de tineret

(Urmare din pag. I-a) 
Banta Nicolae, Weiner Ioan și 
Goja Petre — de pildă — toți 
trei din secția vagonaj-pregătire, 
au fost lăudati de nenumărate ori 
nu numai de muncitorii 
ci și de maiștri și ingineri, 
toate acestea tinerii au ' ' 
părtați. Și acest lucru 
din păcate, fără temei, 
dovedește și faptul că 
cîteva zile după ce li 
cut contractul de muncă, uzina a 
publicat anunțuri mari în ziarul 
local, arătînd că angajează fre
zori, strungari, lăcătuși etc., a- 
dică oameni tocmai din meseriile 
în care se specializaseră tinerii 
concediați. Și toate acestea sub 
ochii organizației U.T.M.

Iată cum o încălcare a legii de 
către sfatul popular orășenesc a 
dus la săvîrșirea altor ilegalități 
de către conducerea uzinei.

Este adevărat că în căminul 
muncitorilor se strecuraseră și 
cîțiva indisciplinați. Vreau să vor
besc de izvoarele indisciplinei. In 
cazul de față ele se trag în primul 
rînd din lipsa unor condiții nece
sare. Conducătorii uzinei moti
vează lipsa lor de interes pentru 
această problemă cu ideea că „tot 
ce s-ar face e zadarnic, acești ti
neri, nu sînt în stare să păstreze 
bunurile ce eventual li s-ar da în 
folosință". I-am sfătuit pe acești 
tovarăși să viziteze căminele ti
nerilor muncitori de la alte mari 
întreprinderi din Arad, cum ar 
fi spre exemplu uzinele „30 De
cembrie" unde vor vedea cum în 
urma preocupării conducerii de a 
creia condiții bune de trai tine
rilor muncitori și disciplina s-a 
îmbunătățit. Vor vedea în aceste 
cămine că tinerii se descalță la 
ușă să nu murdărească covoa
rele de pe jos, că fiecare are pa
puci, pijama și că peste tot dom
nește ordinea pe care și-au im- 
pus-o ei, tinerii muncitori. Condi
țiile bune de trai au ajutat Ia 
educarea tinerilor de aici.

Despre asemenea lucruri nu 
poate fi vorba la uzinele „Gheor- 
ghi Dimitrov". Ba ceva mai mult. 
Tinerii de aici au plătit, timp de 
aproape 6 luni cîte 30 lei în plus 
față de plata pentru cămin, cu 
promisiunea că acești bani vor 
fi folosiți la confecționarea de 
noptiere, dulapuri etc. S-au strîns 
mai bine de 40.000 lei. Banii au 
fost vărsați uzinei, dar conduce-

bătrîni 
Cu 

fost înde
s-a făcut, 
Aceasta o 
numai la 

s-a desfă-
cît

ti-

grijă interesele întovărășiților, 
creșterea hunei lor stări și el iși 
alungă părintele care l-a crescut 
și l-a ocrotit cînd era copil pe 
motiv că nu i-a lăsat suficientă 
avere. Cum se pot oare împăca 
aceste lucruri, cum pot sta ală
turi abnegația și meschinăria ?

Am scris așa cum m-am pri
ceput, și îndeosebi cum am sim
țit și vă rog să transmiteți încă 
odată acestor zece copii că so
cietatea noastră disprețuiește ati
tudinea lor lipsită de cele mai 
elementare sentimente omenești. 
Dar să-i lăsăm pe ei de-o parte.

Mă gindesc la lovitura pe care 
a primit-o bătrînul Grigore Co
vaci. Speranțele pe care și le-a 
pus în fiii săi n-au fost îndreptă
țite, cei pe care s-a luptat o via
ță întreagă să-i facă oameni s-au 
scos singuri, prin fapta lor, din 
rindul oamenilor. Truda unei 
vieți întregi a fost zadarnică : a* 
cest singur, simplu gest de a-țl 
alunga părintele e oglinda Jos
niciei, a meschinăriei lor. îmi 
dau seama că asta il doare infinit 
mai mult pe bunul bătrin decît 
faptul că nu are cine să-i poar
te de grijă, să-l găzduiască, să-i 
dea de mincare.

Știu, nu pot pretinde să vin
dec această rană care va rămîne 
totdeauna deschisă. Aș vrea doar 
să spere că oamenii între care 
trăiesc copiii lui vor ști să fie 
aspri șl exigenți, inlăturîndu-le 
diformitățile sufletești, curățin- 
du-i de zgură. Și aș ruga și re
dacția să transmită tovarășului 
Grigore Covaci că dacă cei zece 
copiii ai lui nu-1 mai consideră 
tatăl lor pentru motivul că nu 
le-a lăsat „avere", apoi eu îl rog 
frumos să-mi permită să mă con
sider eu copilul său și îl asigur 
că mă voi purta cu el așa cum 
m-aș 
lată.

purta cu adevăratul meu

• MPentru asigurarea aprovizionării
cu cartofi de toamnă

Luminile 
din cîmp 

(Urmare din pag, l-a)
de-o dată... liniște. Batoza rămîne 
mută. Numai bătrînul și inimosul 
batozar Alexandru Bunea de la 
S.M.T. Ciorogîrla suduie de mama 
focului. Ce s-a întîmplat ?

Slabă planificare
Se ciorovăietc iar „individualii1** 

care să intre la rînd. De ce a' 
ceasta ? Pentru că sfatul popular, 
organizația U.T.M., organizațiile 
obștești, n-au luat măsuri din timp 
pentru planificarea treierișului, 
pentru formarea cetelor.

Tovarășul Anghel Micu, vice
președinte al sfatului popular, res
ponsabilul ariei, se scuză :

— Ce să facem, tovarășe ? La 
noi e greu să-i faci pe oameni sa 
înțeleagă că la batoză totul tre
buie orînduit în așa fel incit nici 
batoza să nu steie, nici 
să nu piardă vremea.

totul tre-

oamenii 
■Ai noștri 

sînt obișnuiți să plece dimineața 
cu garnițele la București și să vina 
înapoi cînd apucă.

Sînt în Chiajna tineri ca Geor- 
geta Minea, Ion Ruse și alții care 
pierd timpul cînd pe arie, cînd 
prin sat. Organizația de baza 
U.T.M., în frunte cu secretarul ei, 
Elena Dincă, n-a luat nici un fel 
de măsuri în vederea lămuririi oa
menilor.

Sfatul popular cunoștea situația 
și era necesar să ia din vreme 
măsuri să organizeze cete, să pună 
responsabili dintre cei mai harnici 
țărani muncitori din comună. Pă
cat că la o arie așa de bine ame
najată nu se poate lucra încon
tinuu, din plin. Pe bună dreptate 
spunea bato zarul :

— Știți cît timp se pierde ? A- 
proape un sfert, zilnic. Batoza 
asta poate să treiere 30.000 kg. 
într-o zi. Și cît am treierat în 
două zile ? Puțin de tot.

Am cercetat registrul de eviden
ță și am notat :

„8 iulie — 8.603 kg., 9 iulie — 
72.356“.

Intr-adevăr, foarte puțin. E ca
zul ca la „aria frumoasă** altfel s* 
stea lucrurile.

Pentru asigurarea aprovizio
nării cu cartofi de toamnă a 
populației și a industriei alimen
tare Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne a fixat 
printr-o Hotărîre sistemul de 
contractări și achiziții a acestui 
produs agricol.

Conform Hotărîrii, începînd cu 
anul 1957 Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum va fi 
unic contractant la cartofii de 
toamnă.

Contractele se vor încheia cu 
gospodăriile agricole colective, 
cooperativele agricole de pro
ducție, întovărășirile agricole, 
membrii acestora și producătorii 
individuali. Unitățile din siste
mul cooperației de consum vor 
încheia contracte pentru cumpă
rarea de cartofi de toamnă la 
prețuri ferme de contractare.

Cantitatea minimă ’ 
tare se stabilește la

Hotărîrea prevede 
de care se bucură 
contractanți. Astfel o _ 
agricole colective, cooperativele 
agricole de producție și întovără
șirile agricole care contractează 
cu statul cantitatea minimă de 
200 tone primesc un spor de 10 la 
sută peste prețul de contractare

de contrac- 
1.000 kg.

avantajele 
producătorii 
gospodăriile

și o arvună de 150 lei de 
tonă contractată. De ase- 
contractantii vor fi sprL

stabilit 
fiecare 
menea _________
finiți cu îngrășăminte chimice și 
insectofungicide la preț de stat 
cu amănuntul și vor primi cartofi 
pentru sămînță, rezistenți la rîia 
neagră.

Producătorii contractanți care 
aduc produsele la centrele de re
cepție vor primi plata transportu
lui conform tarifelor în vigoare 
pentru distanța ce depășește 5 
km. socotită de la comuna sau 
satul pe al cărui teritoriu se a- 
flă cultura contractată.

Hotărîrea stabilește că se pot 
încheia contracte cel mai tîrziu 
cu 30 de zile înainte de recoltare.

In cazul cînd producția con
tractată a fost calamitată, pro
ducătorul va restitui avansul sau 
va putea preda alte produse in 
echivalență.

Hotărîrea prevede obligația Co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare de a sprijini activitatea 
unităților din sistemul cooperației 
de consum pentru popularizarea 
prevederilor prezentei Hotărîri și 
organizarea acțiunii de încheiere 
a contractelor la cartofii de toam
nă.

Kj' I I

sen- 
„Poe-

Ploaie de recorduri la bazinul „Pante Gherman11

Întîlnire
cu POEZIA '

rea nu a avut de gînd și nici 
nu are nici azi de gînd sâ-i folo
sească în scopurile inițiale.

In al doilea rînd nu se poate 
spune că s-a dus o muncă de 
educație cu acești tineri. Directo
rul uzinei, tov. Boșneag, mi-a 
spus:

— Pe mine nu mă interesează 
decît ce fac în producție. N-o să 
mă duc să le fac educație în că
min.

O asemenea concepție este 
se poate de greșită.

Tot dînsul mi-a spus :
— Am avut cîndva 400 de

neri în cămin. In ultima vreme 
mai erau 212, acum sînt vreo 80. 
In curînd vom ajunge la zero. 
Vom desființa căminul.

Ciudate concepții. Conducerea 
Ministerului Industriei Grele ar 
trebui să oblige conducerea aces
tei uzine să-și îndeplinească cu 
strictețe obligațile legale față de 
tinerii muncitori, să-și respecte 
angajamentele precum și sarcinile 
ce-i revin în mod firesc.

Fără îndoială că pentru aceste 
abateri de la respectarea dreptu
rilor tinerilor de la uzinele 
„Gheorghi Dimitrov" poartă o 
mare răspundere comitetul orga
nizației de bază U.T.M. de aici, 
care a tolerat această stare de 
lucruri, lăsînd ca munca de edu
cație a tinerilor să se desfășoare 
ia întîmplare. In loc să se îngri
jească de felul cum trăiesc tinerii 
în cămin, de modul cum își pe
trec ei timpul liber tov. Pavel 
Cimpoiaș secretarul comitetului 
U.T.M. nu cunoaște nici măcar 
unde a fost mutat căminul la A- 
radul Nou. De 
inte nu prea a fost văzut în că
minul tinerilor muncitori. Singu
rul care a mai 1 ' " • • -
cînd a fost tov. Gh. Stoica locții
tor de secretar. Din păcate și 
preocuparea sa a fost minimă. 
Este timpul ca comitetul orășe
nesc U.T.M. Arad să ajute aceas
tă organizație de bază, să-și în
țeleagă îndatoririle pentru res
pectarea drepturilor tineretului- 
pentru a se pune capăt acestei 
stări de lucruri.

altfel el nici îna-

trecut din cînd în
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La bazinul „Dante Gherman" 
a început sîmbătă întîlnirea in
ternațională de natație dintre 
echipele selecționate de tineret 
ale R. P. Romîne și R. P. Un
gare. Tinerii înotători romîni au 
cîștigat 8 din cele 9 probe desfă
șurate, stabilind totodată patru 
noi recorduri de seniori ale R.P. 
Romîne.

In proba de 100 m. delfin, 
Alexandru Popescu a realizat 
timpul de 1’04”3/10. PERFOR
MANȚA LUI, UNA DINTRE CE
LE MAI BUNE REALIZATE 
ANUL ACESTA IN EUROPA, 
ESTE SUPERIOARA VECHIU
LUI RECORD CE-I APARȚINEA. 
Un .............................rezultat bun a fost înregis-

trat și de Dumitru Kaminski 
(R.P.R.) în proba de 100 m. 
spate — l’08"8/10 (NOU RE
CORD). în primul schimb al 
ștafetei de 4x100 m. MARIA 
BOTH A ÎNTRECUT CU O ZE
CIME DE SECUNDA RECOR
DUL ȚARII IN PROBA DE 
100 m. LIBER realizînd timpul 
de l’ll”2/10.

Ștafeta 4x100 m. liber fete: 
R.P. Romînă 4’49”2/10 (NOU 
RECORD R.P.R.).

La sărituri, după prima zi con
duce Gh. Banu (R.P.R.) cu 122,52 
puncte, urmat de Aurel Breja 
(R.P.R.) - 113,64 puncte și
Jeno Marton (R.P.U.) — 113,07 
puncte.

ale ln prima zl

Victorii prețioase 
ale sportivilor noțtri 

peste hotare
(Urmare din pag, ha) 

aduce vestea unor alte succese
sportivilor romîni peste hotare. La 
Aachen — călărețul Vasile Pinciu 
s-a clasat pe locul III în proba ne
numerotată ; tenismanul romîn 
Gheorghe Viziru participînd la 
turneul internațional de la Sopot 
(R.P. Polonă) a întîlnit în sfer
turile de finale ale probei de sim
plu pe fostul campion al R.P. Po
lone, Piatek. întîlnirea a durat 
peste două ore fiind extrem de 
spectaculoasă și la capătul ei Vi
ziru a obținut victoria cu 7—5, 
0—6, 5—7, 6—3, 6—2, și s-a ca
lificat astfel pentru semifinale. în 
proba de dublu mixt perechea Vi
ziru (R.P.R.), Broszman (R.P. 
Ungară) a învins cuplul Streichova 
(R. Cehoslovacă), Mei Fu-chi (R- 
P. Chineză) cu 3—6, 6—2, 6—3.

Ne apropiem de ora cînd gazeta 
intră la tipar, dar teleimprimato
rul continuă să bată. El ne anun
ță noi vești sportive, și noi aștep
tăm cu înfrigurare să aflăm rezul
tatul după prima zi a întîlnirii 
triunghiulare de atletism, juniori 
de la Sofia, Romînia-Bulgaria-Un- 
garia. Dar iată că a sunat telefo
nul și intrăm în posesia relatării..

Tinerii atleți romîni 8-au prezentat 
sub așteptări

Corespondentă telefonică din Sofia
Deși nori grei și-au făcut apa

riția azi după amiază deasupra 
Sofiei, cîteva mii de spectatori au 
ținut totuși să participe în tribu
nele stadionului N. Levschi, pen
tru a urmări întîlnirea interna
țională de atletism dintre repre
zentativele de juniori și junioare 
ale Romîniei, Bulgariei și Unga
riei. Prima probă a zilei a fost 
cea de 110 m. garduri băieți, cîș- 
tigată de Soke Gabor (Ungaria) 
cu 15,5, pe locul doi Jurcă Vale- 
riu (Romînia) cu 15,6 și Stoices- 
cu Stelian tot cu 15,6. Proba de 
100 m. plat a fost de asemenea 
foarte disputată, trei concurenți 
terminînd în același timp. Primul 
loc a revenit lui Horvat Tibor 
(Ungaria) cu 11,2 urmat de To- 
tev (Bulgaria), Chirilov (Bulga
ria) și Stein (Romînia) cu 11,4.

In general tinerii atleți romîni 
n-au fost în forma lor cea mai 
bună și au trebuit să șe mulțu
mească numai cu două victorii: 
Stancu Haralambie la lungime cu 
6,83 m. și Venczel la aruncarea 
suliței — fete — cu 41,3 m.

După prima zi de întreceri sco
rul este următorul — BĂIEȚI: 
R. P. ■ " -------
R. P. 
R. P. 
61-34.
R. P.__ __________ _____
gară—R.P.R. 33-18; R. P. Bul
garia—R.P.R. 30-21.

întrecerile 
triunghiular 
duminică.

Ungară—R.P.R. 56-38;
Bulgaria—R.P.R. 58-46 : 
Ungară—R. P. Bulgaria 
FETE: R. P. Ungară— 

Bulgaria 31-22; R. P. Un-

din cadrul meciului 
de atletism continuă

TOMA HRISTOV
Sofia 13 iulie.

TKTAr
(Urmare din pag. 7-«2 

mtnt de moloz, ca să facă 
parc mic.

— Muncă voluntară I ml-a 
plicat, laconic, omul care 
însoțea.

Am păstrat despre Galați amin
tirea unui oraș pitoresc, contra
dictoriu, plin de fantezie în așe
zarea lui, un orășel încintător 
care a fost strivit sub bombe și 
încearcă, cu puteri sleite, să reîn
vie din propria-i cenușe.

In gară (frig, întuneric), abia 
am găsit, pe un colț de masă 
cu mușamaua slinoasă din „Bu
fetul gării", cîteva felii de slă
nină rtncedă, cu un pic de pline 
rece.

Am plecat din Galați cu a- 
ceste amintiri.

Și întîmplarea a vrut să mă 
reîntorc acum, din nou, pe înde
lete. Am poposit în gara curată.

Nu știu precis cum s-a Intîm- 
plat, dar primul drum pe care 
l-am făcut în oraș, a fost la o 
creșă de copii. De fapt, treceam 
spre parcul zărit din tren și, la 
un moment hat, mi-a apărut

PORT
un zid pe care un om picta, 
tacticos, un elefant pe o pajiște.

Iși admira de departe opera, 
se reapuca de ea și, sub privirile 
mele uimite, a răsărit în vreo 
jumătate de oră o trompă, un 
trup colosal, doi colți de fildeș 
și alte accesorii care, toate la un 
loc, alcătuiau un elefant.

Grădina mărginită într-o latu
ră de zidul pe care omul își e- 
xercita dexteritățile picturale, era 
prundită cu pietriș mărunt și un 
colț Întreg era plin cu arbuști 
tineri, de curînd sădiți.

M-am dat în vorbă cu omul. 
Era un bărbat între două vîrste, 
care lucra cu convingere și con
știinciozitate de artizan.

LA DUNĂRE
— Pictor? I-am întrebat.
A întors spre mine o privire 

tulbure de mirare, repede limpe
zită de un surîs blajin. Mi-a a- 
rătat cu coada penelului elefan
tul, care părea supărat de figu
ra cu care apăruse pe lume.

— De ăsta mă întrebați ? 
eu nu-s pictor; sînt mecanic 
la „Fusul**. Dar îmi place
smîngălesc și asta-i grădina cre- 
șei. Așa că fac un elefant și am 
să pun mai încolo și un urs, să 
fie mai frumos pentru copii.

★

Cu cîteva zile în urmă, avu
sesem la București o conversa
ție cu inginerul Luigi Strenatti. 
Nu vă mai spune nimic numele?

Păi, 
aci, 

să

Portul Galati

Imposibil I Amintiți-vă manșetele 
ziarelor din 1949: „Zidarul Luigi 
Strenatti face 15 metri cubi de 
zidărie într-un schimb"... „Stre
natti a ajuns la 25 metri cubi“... 
„Galații aplică în reconstrucție 
metoda Orlov inițiată la noi de 
Strenatti".

Ei bine, vă aduceți aminte ? 
Azi, Luigi Strenatti nu mai e 
zidar, ci inginer constructor.

Stînd de vorbă cu el, am aflat 
că începuturile aplicării metodei 
Orlov se găsesc tocmai unde 
m-a oprit imaginea unui elefant 
pictat pe un zid ca să umple cu 
linii și culori lumea copiilor din 
creșa fabricii „Fusul".

Pe șantierul acestei fabrici a 
primit Strenatti „Drapelul mun
cii" și broșura despre metoda 
zidarului Piotr Orlov, care i-a a- 
dus faima și i-a hotărît de fapt 
toată viața de mai apoi.

Inginerul Strenatti mi-a evocat 
Galații din acea 
țean) priviți cu 
Strenatti:

— Orașul era 
plect dărîmat și 
nu e pus la punct. Abia într-un 
an sau doi va deveni nu numai 
ceea ce a fost, ci mult mai mult.

...Intorcîndu-mă de la creșă, 
trec de centru și vreau să cobor 
spre Dunăre. Pornesc de-a 
lungul unei străzi tăcute, drepte.

O

vreme (e gălă- 
ochii zidarului

aproape com- 
încă nici astăzi

La colțul ei, înalt privirea, 
placă:

Strada muncii voluntare.
Mi-o amintesc, am mai trecut 

odată pe aici, cu ani în urmă, 
cînd un grup de cetățeni se căz
neau să care o parte din molozul 
dărîmăturilor, ca să facă loc-lu
crărilor de reconstrucție.

Munca aceasta anonimă, mo
destă, sîrguincioasă, rămîne ast
fel neștearsă ca o pagină de 
istorie.

Ajung din nou în centrul ora-

Poate părea curios, totuși cro
nicarul nu ascunde că discutarea 
volumului de față îl pune de la 
bun început într-o reală dificul
tate. Și-a asumat sarcina prezen
tării unor pagini de poezie, alese 
antologic din creația mai veche 
(1923—1943) a unui scriitor care 
a fost și a rămas pînă azi un sur
prinzător poet. Ce pare deosebit 
în această plăcută îndatorire? 
Răspunsul nu-1 vom da dintr-o- 
dată ci pătrunzînd treptat 
sul, mesajul tulburător al 
melor simple**.

Zaharia Stancu a debutat după 
primul război mondial manifestîn- 
du-se în cadrul cercului de la „Gîn- 
direa**. Curentul revistei, inițial 
mistic, ulterior degenerînd în huli
ganism, descindea și intensifica o 
direcție a poeziei lui Rainer Maria 
Rilke îndatorată credinței în ca
racterul misionar al literaturii reli
gioase. O vreme scrisul poetic al 
lui Zaharia Stancu se îmbogățise 
cu heruvimi și cultiva învățătura 
creștină ca semn al penitenței. To
tuși influența nocivă a gîndirismu- 
lui nu s-a exercitat cu succes asu
pra creației lui. Salutară pentru 
această perioadă a fost și familia
rizarea scriitorului cu poezia lui 
Serghei Esenin. Tragismul autentic 
al creației marelui liric rus, sin
ceritatea lui impresionantă, elo
giul înflăcărat al naturii patriei 
și al dreptății — toate aceste tră
sături i-au îngăduit, i-au înlesnit 
lui Stancu să se cunoască pe sine 
mai profund și să se exprime. Afi
nitățile des operite n-au copleșit 
deosebirile i Zaharia Stancu a pă
șit pe cărările poeziei mai ma
turizat și, în ordinea comunicării, 
mai personal în timbru, cu accente 
de prospețime, vitalitate și con- 
fesie ce n-au întîrziat să-1 impună 
opiniei literare.

Găsirea drumului propriu înce
tează a mai fi un deziderat pen
tru scriitor, dar fixarea la o anu
mită modalitate de expresie rămîne 
încă pentru o bucată bună de timp 
o problemă deschisă la rezolvarea 
căreia aveau să conlucreze factori 
diverși și, nu odată, contradictorii, 
Stancu se manifestase 
său volum de 
poet sensibil

Ceea ce îl 
această etapă 
o suavitatea ingenuă 
străină la nota sumbră, îndurera
tă și gravă ce-și va face loc curînd 
în versurile din Albe (1937) și Clo
potul de aur (1939) : „Și eu în 
inimă ca-ntr-un ulcior / Prin soa
rele ce-n aur mă îngroapă / Port 
rouă ce vrăjește și adapă / Hulubii 
îmbătați de slăvi și zbor**.

în primul 
versuri (1927) ca un 
la desfătările vieții, 
caracterizează — în 
a dezvoltării sale — 

și senzuală

*) Zaharia Stancu: Poeme sim« 
pie (E.S.P.L.A. 1957).

înainte de a progresa pe drumul 
anevoios al descifrării și definirii 
concepției sale filozofice și artisti
ce, aș vrea să zăbovesc puțin peste 
căutările poetului și să extrag din 
modul în care au fost rezolvate, o 
concluzie de ordin mai larg. Ceea 
ce pare ciudat este că temperamen
tul impetuos, mobil, dinamic, al 
scriitorului și-a impus vreme de a- 
proape un deceniu o formulă greu 
convenabilă — și firii și viziunii 
sale. Stancu, după cum ne lasă să 
observăm și ciclurile „Miniaturi** 
„Scrisori din cîmp“, „Făclii**, „Fuga 
lebedelor** „Biblice** ș.a., s-a stabi
lit predilect la catren, cultivînd 
notația grațioasă, senină. Nu ne 
miră acest din urmă fapt, deși ca
racterul dificil al poetului lasă să 
se presimtă de la debut un grăunte 
de scepticism și tristețe. Surprinză
toare ni se înfățișează constrînge- 
rea, exclusivă la forme fixe, ce ar 
putea în chip înșelător să lase im
presie de puținătate emoțională, 
acuzînd lipsa unei respirații lirice, 
mai extinse și, implicit, mai dense. 
Dar odată cîșligată încrederea și 
experiența creatoare, procesul 
desfășurării devine inevitabil. Poe
tul deschide cîmp liber spontaneită
ții sale și se regăsește de astă dată 
tumultuos în poeme largi și totuși 
exemplar concentrate ce exultă în 
fața priveliștilor vieții și ale natu
rii. E înfrigurat și citim în febrili
tatea stihurilor o laudă adusă omu
lui, muncii transfiguratoare — iz
vor de frumuseți durabile și de sa
tisfacții nobile, și iubirii, cîntată ca 
o irezistibilă încununare a tuturor 
tainelor și minunilor universului: 
„Am prins în mîini în zori o stea 
care cădea / Să nu lovească-n aripi, 
în aer, o albină / Ce s-ar fi-ntors 
zorită în zbor, cu cofa grea, / 
Către prisaca ei, de miere și lumi- 
nă“. Și iată, exprimat cu infinită 
gingășie și plasticitate, un dar ero
tic, evocînd parcă o adevărată ge
neză cosmogonică: „Te știu lacoma 
și-ți dau în dar / Să-ți faci sălbi și 
centuri aurul lumii / Argintul mă
rilor pentru brățări f Albastrul a- 
murgului pentru petunii. Te știu 
lacomă și-ți dau în dar / Puful 
norilor, să dormi pe el / Pledul 
zorilor, să te-acopere / Soarele să-ți 
fie inel**.

Pentru cine a urmărit mai în
deaproape procesul nenumăratelor 
elaborări ale acelui mare poem în 
proză care este „Desculț** a devenit 
cunoscută tendința scriitorului de 
a-și revedea mereu producțiile, de 
a le lărgi orizontul, de a le înnoi 
și nuanța substanța. Dispoziția a- 
ceasta nu e o cucerire recentă a 
scrisului lui Zaharia Stancu. Se 
pare că ea l-a caracterizat de foar
te timpuriu. Așa se și explică de 
ce, nemulțumit de sferele abordate, 
odată cu ciclul „Steaua pe care 
stăm** poetul adîncește categoric și 
brusc investigația de ordin social 
și consemnează revelator găsirea 
unei căi proprii în oglindirea lup
telor pe care omul le dă spre a 
conferi destinului său un sens mo
ral și istoric ascendent. Așa se 
explică urarea pe care poetul o 
face fiului său: „Mîna ta sprin
tenă, de zece ani care acum își 
scrie lecția cuminte / Să ridice 
spada roșie, necruțătoare, fierbin
te / Pentru izbînda neamului tău 
dirz de țărani**. Iată, același motiv 
reluat cu un accent de dîrzenie în

plus într»un moment pro testator: 
.»S« nu uiți nici o clipă : străbu
nii au fost șerbi ] Primiră-n 
veacuri aspre sudălmi și bice-n 
spate / Să nu uiți nici o clipă: 
se odihnesc sub ierbi / Dar țărna 
lor mai strigă și-acum după 
dreptate**.

Țăranul răzvrătit, în cin tecul că
ruia nu odată a răsunat „un chiot 
de dreptate** a înțeles și urît pri
mejdia războiului, suferința inega
lității sociale („poamele vieții sînt 
dulci pentru unii, amare pentru 
alții.și a hrănit, tăinuită, 
nădejdea ridicării celor mulți la 
o stare visată de prosperitate : 
„Am vrut să scutur poamele ma
rilor arbori / Pentru mulții fla- 
mînzi ai pămîntului / Am vrut să 
port oamenii, să-i legăn / Prin 
marile crînguri ale marelui vis**.

Realitatea ostilă, potrivnică as
pirațiilor generoase, umaniste l-a 
deprimat nu odată. Atunci, o tris
tețe grea, amară copleșește versu- 
sile, ca în „Buna Vestire** și poe
tul se crede un învins. Transpar 
în asemenea împrejurări vechi re
semnări, nădejdi mesianice, con
fuzii. Dar mai puternic, infinit tpai 
puternic este visul unei lumi noi, 
încrederea într-o primenire socia
lă profundă și inexorabilă. Poetul 
care așteaptă „să vină zorile** de
clară acum categoric că „Steaua pe 
care stă omenirea e roșie / Roșie 
ca steagurile revoltei**. Speranța îi 
luminează sufletul și presimțirea 
zilei dezrobitoare, împrumută sti
hurilor forța unui manifest și 
exuberanța cîntecului de petre
cere „Pentru zorile purpurii care 
vin / Chiui cu sufletul beat și 
plin / Visurile, pentru zilele care 
vin proaspete / Te poftesc la 
masa mea oaspete**.

Poet de excepțională sensibili
tate, Stancu apare cel mai adese
ori un reținut. Eroul liric nu este 
însă de tel un sfios, încălzit de 
sentimente potolite în intensitate, 
ci pătimaș, clocotitor. Și totuși ex
presivitatea dezinvoltă îi displace. 
Contradicția e numai aparentă : 
ea poate înșela un comentator pri
pit. De fapt poetul e un discret și 
contrastele pe care ni le oferă cre
ația sa își găsesc o explicație. Sen
sibil la dialectica sufletului uman 
și a naturii, Zaharia Stancu și-a 
însușit de la aceasta din urmă pu
ritatea și discreția frustă, de loc 
dispusă la afișarea eului. Totuși 
însuflețirea cadrului ambiant, în
zestrarea aoestuia cu valențe neo
bișnuite, ca și intensitatea dură, 
aprinsă a unor confesii, vorbesc 
despre mîndria poetului ca oni, 
stăpîn peste fire și capabil s-o 
domine. în autorul „Poemelor 
simple** fuzionează de fapt candoa
rea unui copil și puterea, bărbăția 
unui Prometeu. Dualitatea poeziei 
sale răspunde acestui complicat 
moment sufletesc, A defini această 
structură, cînd diamantină, cînd 
dură ca bazaltul nu este ușor. 
Dificultatea analitică resimțită Ia 
începutul acestor rînduri se dove
dește așa dar îndreptățită.

O răscumpără însă din plin satis
facția întîlnirii cu poezia majoră 
și nerăbdarea de a cunoaște roa
dele reîntoarcerii poetului în a- 
cești din urmă ani, Ia uneltele 
numai într-un fel părăsite, ale 
tinereții.șului și traversez un scuar, ca 

să intru în incinta șantierului 
național al tineretului, care își 
înalță zidurile și profilul maca
ralelor, promițător și semeț.

Printre peluzele de iarbă și 
rondurile de flori, privirea mi se 
împiedică de o placă de mozaic 
gri, în mijlocul căruia mozaicul 
negru formează un cuvînt:

Elizee.
Pricep. Pragul acesta a fost 

al unei prăvălii (o cofetărie, 
cum aflu la hotel, mai tîrziu) 
care 
diri,

Și 
cesta, dacă nu m-aș afla chiar 
sub zidurile înalte, superbe, ale 
șantierului național al tineretu
lui, pe ale cărei suprafețe de mii 
de metri pătrați se clădește, se 
clădește...

Cu cîteva zile înainte, șantie
rul a primit pentru a doua oară 
drapelul de fruntaș în întrecere, 
îndeplinindu-și planul producției 
globale, cu 110,83 la sută și spo
rind productivitatea 
sută.

Cifrele nu spun 
profesioniștilor, dar 
care utemiștii au primit distinc
ția acordată de C.C. al U.T.M. e 
un fapt viu, care le-a 
urmă adincă. Deși nu 
dată cind o ctștigă...

...Cînd am plecat din 
acum cîțiva ani, m-am 
de oraș cu un regret pe care îl 
lumina numai încrederea că por
tul de la Dunăre, cu șantierele 
lui navale, cu străzile sale ca
pricioase, va renaște la o nouă 
lumină.

Nu m-am înșelat și mă bucur 
pentru Galați. însăși varietatea 
preocupărilor sale îl dovedește 
altul, mai tînăr, entuziast și plin 
de o pulsație pe care nu a cu
noscut-o.

A doua zi am coborît în port, 
să iau vaporul spre Sulina. 
am aflat că, prin nevăzutele 
ale apelor, Galațiul e legat 
Napoli și Malta, de Marsilia, 
Haifa și Tripoli, de Pireu, Valos.

M-am suit pe vapor, părăsind 
Galații cu un sentiment de învio
rare și m-am dus să văd și eu 
locul în care își dă ultima su
flare, bătrînul fluviu.

a dispărut, ca și alte clă- 
în anii războiului.
ar fi dezolant amănuntul a-

cu 14,54 la

nimic decît 
emoția cu

lăsat o 
e prima

Galati, 
despărțit

Și 
căi 
de 
de

H. ZALIS
....... '■ 1 1 1 ■■ ■ ■ 1 '.J'i ."3

Vizita delegației parlamentare 
a Uniunii Birmane în țara noastră

(Urmare din pag. l-a)

toricei conferințe de la Bandung, 
pentru pace și prosperitate1*.

A răspuns dl. Thakin Thein 
Maung, conducătorul delegației, 
care a spus :

„Permiteți-mi să vă salut din 
partea Parlamentului Uniunii 
Birmane. Cînd ne aflam încă în 
Birmania nu știam că vom vizita 
țara dv. La Moscova ni s-a co
municat că guvernul nostru a a- 
probat invitația transmisă de 
președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro- 
mîne. Auzind această veste dele
gația noastră a fost foarte bucu
roasă și în consecință am sosit 
aici.

Probabil că dv. știți că țara 
noastră a adoptat politica neu
tralității constructive și acționea
ză în acest sens. Scopul acestei 
politici este de a asigura priete
nia cu toate popoarele-lumii. Noi

credem că dacă putem să ne îm
prietenim cu toate popoarele lu
mii vom putea să asigurăm pacea. 
Noi ne străduim să ne împriete
nim cu lumea întreagă peniru 
prosperitatea patriei noastre Gu
vernul birman și primul ministru 
U Nu, se străduiesc să asigure 
pacea și dreptatea.

Sintem foarte bucuroși și recu
noscători de a fi invitați aici 
pentru a ne împrieteni și a asi
gura pacea. Sperăm că prin con
tacte directe vom îmbunătăți re
lațiile comerciale și culturale. 
Credem 
ce vom 
Credem 
tărirea 
noastre 
consolidarea păcii în lume.

Doresc ca cele două țări să ac
ționeze împreună pentru consoli
darea păcii și prieteniei în lumea 
întreagă".

că prin contacte recipro- 
întări prietenia noastră, 
de asemenea că prin în- 
prieteniei dintre țările 
vom putea contribui la

(CINEMATOGRAFE)

ȘiPATRIA, I. C. FRIMU (sală . 
grădină) : Noapte de carnaval ; 
REPUBLICA: Odată în viață ; 
MAGHERU. ELENA PAVEL (sală 
și grădină), ALEX. SAHIA (sală 
și grădină): înălțimi; V. ALEC- 
SANDRI, DOINA : Infernul înge
rilor ; BUCUREȘTI, GRADINA 
PROGRESUL. GH. DOJA : Pasă
rea furtunii. Complectare : Scurtă 
istorie; LUMINA, VASILE ROAI- 
TA, 23 AUGUST (sală și grădină): 
Stan și Bran studenți la Oxford ; 
CENTRAL. MOȘILOR (sală și 
grădină). LIBERTĂȚII: O carieră 
ratată ; MAXIM GORKI : Africa 
(Seria I-a) ; TINERETULUI : Prea 
tîrziu ; ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE : Mînăstirea din Parma ; 
TIMPURI NOI : înainte de veni
rea noului director, complectare 
Plăcinta ; AL. POPOV : Parada 
lui Chariot, (partea II-a), Ilie 
face sport; GRIVIȚA, MUNCA, 
M, EMINESCU: încotro?; CUL
TURAL : Bonjour. elefant ; UNI
REA (sală și grădină) : Cronica 
amanțllor săraci : C. DAVID; 
Misterul celor două oceane ; FLA- 
CARA: Intre două femei; T. VLA-

DIMIRESCU : Primul punct ;
ARTA (sală și grădină) : Dra
goste de mamă ; MIORIȚA : Un 
pichet în munți : DONCA SIMO 
(sală șl grădină) : Moartea unui 
ciclist ; ILIE PINTILIE (sală și 
grădină) : Rîsete în paradis; 
POPULAR : Fiica mea trăiește la 
Viena ; VOLGA. N. BALCESCU 
(sală și grădină). AUREL VLAI- 
CU : Jocul cu viața .

Instltutul Meteorologic Central 
anunță pentru zilele de 15. 16 și 
17 iulie a.c., următorul timp pro
babil :

IN BUCUREȘTI : Vremea se 
va încălzi treptat. Cer schimbător. 
Temporar averse de ploaie. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere.

IN ȚARA : Vremea se va încălzi 
treptat, rar cerul va fi schimbător. 
Vor cădea piol locale sub .formă 
de averse in timpul după amieze
lor. Vînf potrivit la începutul in
tervalului, apoi slab. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cu
prinse noaptea între plus 10 și 
plus 20 grade, iar maximele ziua 
între plus 22 și plus 32 de grade.



Vizita delegației de partid și guvernamentale
sovietice în R. Cehoslovacă

Ziua flotei 
militare a

maritime
U.R.S.S.

TELEGRAME

A. Zapotocky: Adevărajii 

după fapte
este un fenomen întîmplător, ci 
cu totul firesc.

Faptul că noi sprijinim acea
stă politică a Uniunii Sovietice 
decurge din propriile noastre 
nevoi șl interese, aceasta este 
politica internaționalismului pro
letar, folositoare și pentru noi 
și, de aceea, ea se bucură de 
sprijinul întregului nostru popor 
cehoslovac.

Și pentru noi, cei din Ceho
slovacia, problema construirii 
noii societăți in actuala etapă 
istorică este legată indisolubil 
de problema păcii. Este vorba 
aici de problema coexistenței 
pașnice a două sisteme diferite 
in condițiile întrecerii intre ace
ste sisteme. Aceasta este o luptă 
dusă cu mijloace pașnice. Sîntem 
convinși că această formă de 
luptă trebuie să fie acceptată de 
toți oamenii cinstiți, indiferent 
de convingerile lor politice, cre
dință religioasă și rasă, care 
doresc să muncească și să trăia
scă cinstit din roadele muncii 
lor proprii, cărora le sînt străine 
toate scopurile revanșarde și de 
cotropire imperialiste.

In această identitate de inte
rese comune, îndreptate spre con
struirea socialismului și menți
nerea păcii, rezidă prietenia și 
alianța dintre Uniunea Sovietică 
și Republica noastră Cehoslovacă.

O mărturie a acestei prietenii 
reciproce o constituie actuala 
vizită a delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii Sovie
tice. Acel care vrea să vadă în 
această vizită altceva, se va în
șela. Uniunea Sovietică nu are 
motive și intenții de a se ame
steca în treburile noastre interne. 
Ea are fața de noi obligația, 
aceeași obligație pe care o are 
Republica noastră față de Uniu
nea Sovietică și față de celelalte 
țări din lagărul socialist. Aceste 
obligații decurg din tratatele de 
prietenie și asistență mutuală. 
Dacă această obligație ar trebui 
să fie îndeplinită sînt sigur că 
o va îndeplini fiecare dintre noi 
în mod public și deschis, în in
teresul întăririi socialismului și 
al respingerii oricărei încercări 
de a organiza un putch contra
revoluționar cum s-a întîmplat 
în timpul evenimentelor din 
Ungaria.

Tratatele noastre de prietenie 
și asistență mutuală, din care 
face parte și Tratatul de la Var
șovia, nu sînt pentru noi simple 
petice de hîrtie. De aceea nu 
poate să se repete tranzacția de 
la Miinchen, nu se poate produce 
pierderea independenței și o nouă 
ocupație rușinoasă a republicii 
noastre.

Adevărații prieteni se cunosc 
după fapte. Prietenia și alianța 
noastră cu Uniunea Sovietică nu 
constituie o prietenie în vorbe, 
ci o prietenie în fapte.

De aceea ea este de nezdrun
cinat și veșnică. Ea se va întări 
și se va dezvolta tot mai mult.

Ridic paharul pentru prietenia 
indestructibilă, veșnică și activă.

Ridic paharul în sănătatea dv. 
tovarășe ” ’ x *
ganin și 
legației 
mentale I

Pentru 
ricit al poporului Uniunii Sovie
tice și poporului Republicii Ce
hoslovace !

se cunosc
PRAGA 13 (Agerpres). —

TASS transmite cuvîntarea rostită 
de tovarășul A. Zapotocky la re
cepția oferită la 11 iulie la IIradul 
din Praga, în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice. In cuvîntarea 
sa, tovarășul A. Zapotocky a spus 
printre altele:

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
slovacia și al guvernuiui 
tului Național, în numele 
ai tuturora, reprezentanți 
ganelor de partid și stat, ai 
întreprinderilor industriale și 
cooperativelor agricole unice, 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualității muncitoare, salut pe 
tovarășii Hrușciov, Bulganin și 
pe toți membrii delegației de 
partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice.

Sosirea lor la noi constituie o 
nouă dovadă a prieteniei puter
nice și mereu crescînde dintre 
poporul sovietic și poporul no
stru cehoslovac.

Cuvintele despre prietenie, 
frăție și relații tovărășești nu 
sînt pentru noi fraze goale. A- 
cestea nu sînt cuvinte formale, 
prin care am dori să camuflăm 
sau să ascundem ceva, așa cum 
încearcă să afirme dușmanii no
ștri. Chiar de la prima știre a- 
nunțînd sosirea delegației și din 
primele minute ale vizitei la noi, 
dușmanii noștri au încercat și 
încearcă să dea acestei vizite 6 
semnificație tainică, să facă pro
nosticuri și presupuneri senza
ționale, ce „pune la cale4* dele
gația, ce se va întîmpla în 
timpul vizitei sale și ce schim
bări vor urma să aibă loc la 
noi. De bună seamă că toate a- 
ceste pronosticuri se vor sparge 
ca un balon de săpun.

Campania de pronosticuri și 
presupuneri senzaționale consti
tuie o veche metodă șl o tactică 
străvezie. Presa burgheză venală 
o folosește împotriva mișcării 
muncitorești timp de decenii.

Arătînd că roiul conducător al 
partidului, unitatea și forța sa 
se călesc in lupta pentru aplica- 
rea justă a politicii marxist-leni- 
niște, in lupta împotriva devie
rilor de dreapta Și de stingă, in 
lupta împotriva revizionismului, 
dogmatismului și sectarismului 
tovarășul A. Zapotocky a spus: 
Noi nu trăim in vid. Aceasta 
impune necesitatea să fim mereu 
vigilenți și să reacționăm la 
timp ia deformările principiilor 
marxist-leniniste. De aceea Con
gresul ai XX-lea ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice a 
avut o importanță atît de uriașă 
pentru întreaga mișcare comu
nistă internațională. De aceea 
este de importanță istorică ul
tima plenară a C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, care, înfăptuind linia trasată 
de Congresul ai XX-lea. înlătură 
cu consecvență tot ce-ar putea 
tulbura unitatea partidului, tot 
ce ar frina aplicarea cu succes 
a liniei Congresului al XX-lea.

Faptul că Uniunea Sovietică 
— centrul mișcării muncitorești 
internaționale — împreună cu 
gloriosul său partid comunist, a 
devenit totodată forța condu
cătoare în lupta pentru pace in 
întreaga lume și pentru coexis
tența pașnică a popoarelor nu

Ceho- 
Fron- 

vostru 
ai or-

Hrușciov, tovarășe Bul- 
a tuturor membrilor de- 
de partid și guverna-

viitorul minunat și fe-

N. S. Hrușciov : g^ietca
va continua 

să lupte pentru pace

Cuvîntarea lui

a luptat întotdeauna și

PRAGA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite Cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov la recepția oferită 
la 11 iulie 1957 la Hradul din 
Praga. în cuvîntarea sa, tovară
șul N. S. Hrușciov a spus 
printre altele: Scumpe tovară
șe Antonin Zapotocky! Scumpe 
tovarășe Antonin Novotny! 
Scumpe tovarășe Viliam Siroky 1 
Dragi tovarăși și prieteni!

Va mulțumim pentru cuvintele 
cordiale rostite la adresa Uniu
nii Sovietice, a partidului nostru 
comunist și a poporului sovietic.

Am spus deja de multe ori că 
în Cehoslovacia sîntem pretutin
deni întîmpinați ca prieteni buni, 
ca frați credincioși. Și aceasta 
este intr-adevăr așa. Popoarele 
noastre sînt popoare frățești. 
Poporul își exprimă totdeauna 
sentimentele direct.

Cea mai mare dorință a po
poarelor este pacea. Problemele 
războiului și păcii frămîntă în
treaga omenire. De aceea consa
cram toate eforturile noastre 
cauzei luptei pentru pace. între
gul lagăr socialist luptă perse
verent pentru pace, pentru stabi
lirea unor bune relații între toate 
popoarele. Trebuie să dezvoltăm 
relațiile de prietenie între toate 
țările și, în primul rînd, să întă
rim relațiile dintre țările socialis
te, dintre partidele noastre comu
niste și muncitorești, să întărim 
prin toate mijloacele lagărul 
nostru socialist. Ce-i drept, prie
tenii noștri iugoslavi nu 
rostesc bine cuvintele „1 
socialist4*. Dar Iugoslavia 
țară socialistă și aceasta 
realitate evidentă. Alegeți 
tele pe care le doriți, dar 
a merge înainte în front

prea 
.lagărul 
este o 
este o 
cuvin- 
pentru 

„ larg,
pentru a construi cu succes socia
lismul, trebuie să intărim unita
tea țărilor socialismului, să spo
rim forța lor revoluționară.

La această recepție participă 
reprezentanți al unor țări neso- 
cialiste. Intr-o convorbire cu un 
om de stat al unei țări burgheze 
am spus că sintem reprezentanți 
ai unei țări socialiste, Iar dv. — 
ai unei țări capitaliste. Acest om 
de stat mi-a răspuns :

— Vă rog să mă numiți mai 
bine reprezentant al unei țări 
nesocialiste și nu al unei țări ca
pitaliste.

Desigur că poate fi numit ast
fel. dar aceasta nu schimbă esen
ța lucrurilor.

Vrem întărirea relațiilor de 
prietenie cu toate țările. Și avind 
aceasta in vedere, vrem să intă
rim lagărul socialist, să ne per
fecționăm forțele care slujesc în
tărirea cauzei păcii. Alt țel nu 
avem.

Am venit aici, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și a 
guvernului Republicii Cehoslova
ce. Vizita noastră la dv. este de
monstrația relațiilor celor mai 
prietenești, frățești intre țările 
noastre. Or, aceste relații sînt in
tr-adevăr acum atît de bune incit 
mai bune nici nu pot 
foarte mult ca ele să 
și în viitor la fel.

Am dori să avem

fi. Am dori 
se dezvolte

relații prie-

Oaspeții continuă călătoria
BRNO 13 (Agerpres). — La 

13 iulie, delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii Sovie
tice, împărțită în două grupuri 
și-a continuat călătoria prin Ce
hoslovacia.

N. A. Bulganin, N. S. Patoli- 
cev, V. V. Grișin, însoțiți de V. 
Siroky, V. David și J. Hendrich 
au sosit în orașul Brno.

Brno este aî doilea oraș ca 
mărime din Republica Ceho
slovacă după Praga și numără 

• peste 300.000 de locuitori.
Pe o distanță de zeci de km. 

pînă în oraș, de-a lungul șoselei 
pe care a trecut delegația, oas
peții sovietici au fost salutați de 
mii de locuitori din satele și 
orașele învecinate.

Membrii delegației de partid 
și guvernamentale sovietice și 
persoanele care îi însoțesc s-au 
îndreptat spre uzina „Jan Sver
ma" care produce tractoare, ma
șini de scris și alte produse. 
Aici oaspeții au vizitat diferite 
secții ale uzinei. Muncitorii și 
funcționarii uzinei au salutat cu 
bucurie pe oaspeții iubiți. Ei au 
vorbit despre succesele lor, au 
prezentat cele mai noi produse 
ale uzinei lor.

N. A. Bulganin, N.____  ________ S. Pato- 
licev, V. V. Grișin au apreciat 
mult produsele acestei uzine, una 
din cele mai vechi din țară.

In sala de primire a oaspeților 
de onoare a uzinei membrii delega
ției de partid și guvernamentale so
vietice și persoanele care îi în
soțesc s-au întîlnit cu conducerea 
uzinei și cu cei mai buni mun
citori. In numele delegației N. A. 
Bulganin a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă. El a notat ur
mătoarele în cartea oaspeților de 
onoare: „Noi membrii delegației 
de partid și guvernamentale so
vietice am fost foarte bucuroși 
de a vizita uzina dv. care poartă 
numele eroului național Jan 
Sverma- Uzina ne-a produs o 
Impresie foarte bună. Âm văzut 
admirabile mașinl-unelte șl ma
șini. dar impresia cea mai pu
ternică șl de neuitat ne-au pro- 
dus-o oamenii care prin munca 
lor plină de abnegație sporesc 
realizările poporului cehoslovac. 
Vă dorim succese In opera de 
construire a socialismului în Ce
hoslovacia. Să trăiască și să se

întărească prietenia dintre po
poarele sovietic și cehoslovac".

După vizita făcută la uzină 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale sovietice s-au 
îndreptat spre stadionul orășe
nesc unde a avut loc un miting 
al oamenilor muncii. La miting 
au rostit cuvîntări I. Korceak, 
prim secretar al Comitetului re
gional Brno al P.C. din Ceho
slovacia și N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Cuvîntarea 
lui N. A. Bulganin

BRNO 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : Rostind o cuvîntare la 
mitingul muncitorilor de la uzina 
constructoare de mașini ,Jan 
Sverma", N. A. Bulganin a spus : 
Politica externă a Uniunii Sovieti
ce și Cehoslovaciei este îndreptată 
spre slăbirea încordării interna
ționale și preîntâmpinarea unui 
nou război. Guvernele sovietic și 
cehoslovac luptă laolaltă pentru 
securitatea colectivă și coexistența 
pașnică a tuturor statelor indife
rent de sistemul lor social, pentru 
reducerea armamentelor și forțelor 
armate, pentru interzicerea totală 
a armei atomică și cu hidrogen și 
a experimentării ei.

Referindu-se la relațiile dintre 
țările lagărului socialist, N. A. 
Bulganin a declarat că Uniunea 
Sovietică, marea Chină populară. 
Republica Cehoslovacă și toate ce
lelalte țări socialiste colaborează 
strîns și se ajută în mod susținut 
pentru că împărtășesc principiile 
frăției între popoare, principiile 
internaționalismului proletar. Lu
mea n-a cunoscut încă o asemenea 
prietenie care există 
socialiste, a declarat 
ganin. O asemenea 
spus el, 
ochilor, 
moară.

N. A. 
prețuire 
hoslovace. Noi ne-am convins oda
tă mai mult de faptul, a spus el, 
că oamenii muncii din celelulte 
țări socialiste au ce învăța de la 
muncitorii și țăranii, inginerii și 
tehnicienii cehoslovaci.

între țările 
N. A. Bul- 

prietenie, a 
trebuie păzită ca lumina 
ca cea mai scumpă co-

Bulganin a dat o înaltă 
producției industriei ce-

La Ostrava
OSTRAVA 13 (Agerpres)). — 

La 13 iulie delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii Sovie
tice, împărțită în două grupuri, 
a continuat vizitarea Cehoslova
ciei. Membri ai delegației de par
tid și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice și conducători ai P.C. 
din Cehoslovacia și reprezentanți 
ai guvernului cehoslovac — N. S. 
Hrușciov, A. Novotny, O. I. I- 
vașcenko, R. Barak, I. Kisely, 
K. Polacek, au plecat în orașul 
industrial Ostrava. Ei au fost în
soțiți de I. A Serov, L. F. Ilicev, 
F. F. Molocikov, 1. I. Udalțov.

După eliberarea Cehoslovaciei 
întregul teritoriu al regiunii O- 
strava s-a transformat intr-un 
vast șantier de construcții. Au 
fost construite noi mine, centra
le electrice și zeci de alte între
prinderi industriale. Aici se află 
noul combinat metalurgic „Kle- 
ment Gottwald". Producția in
dustrială a acestei regiuni repre
zintă a șaptea parte din produc
ția globală a întregii industrii 
cehoslovace.

Avioanele în care se aflau 
oaspeții sovietici au sosit pe aero
dromul din Ostrava la ora 9,20. 
Oamenii muncii din orașul și re
giunea Ostrava, îmbrăcați în 
costume naționale au întîmpinat 
pe oaspeții sovietici prin aclama
ții furtunoase și prelungite. W. 
Kolarz, prim secretar al Comite
tului regional Ostrava al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia 
a rostit o cordială cuvîntare de 
salut. Apoi a luat cuvîntul N. S. 
Hrușciov.

După aceea oaspeții sovietici 
și conducătorii Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și ai gu
vernului cehoslovac s-au îndrep
tat cu automobilele spre combi
natul metalurgic „Klement Gott
wald" fiind aclamați pe parcurs 
de mii de locuitori ai orașului 
Ostrava.

După vizitarea combinatului a 
avut loc în piața orașului un mi
ting de masă al oamenilor mun
cii. La miting au luat cuvîntul 
W. Kolarz, prim secretar al Co
mitetului regional Ostrava al 
P.C. din Cehoslovacia și N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

capitaliste : 
Unite ale A- 
stat puternic

tenești și cu țările 
bunăoară cu Statele 
mericli, care sînt un 
și mare. Dar nici noi nu sintem 
dintre cei slabi. Așadar, haide să 
ne întrecem ! Am dori să avem 
relații de prietenie cu Ang.ia, 
Franța, Italia și celelalte țări 
capitaliste.

Războiul nu aduce nimic în a- 
fară de lacrimi, ruine și distru
gerea valorilor create prin mun
ca oamenilor. Oare îi trebuie 
cuiva aceasta ? Războiul și pre
gătirile de război sînt cheltuieli 
inutile. Tehnica se schimbă tot 
timpul și ceea ce este perfect as
tăzi peste un an s-a și învechit.

Uniunea Sovietică a luptat în
totdeauna și Va continua să lupte 
pentru pace. Ne situăm pe pozi
țiile leniniste ale coexistenței 
pașnice. Și nu numai țara noas
tră, ci toate țările lagărului so
cialist se situează pe această po
ziție. Pentru pace luptă și po
poarele altor țări. Aceasta este 
singura cale justă. Și orice difi
cultăți ar sta în această cale, 
trebuie să mobilizăm neobosit 
popoarele, să sporim forțele 
luptătorilor pentru pace. Forțele 
păcii vor crește necontenit, iar 
forțele care acționează pentru 
război se vor reduce. Rațiunea o- 
mulul trebuie să biruie !

Avem nevoie de pace pentru 
ca în țările socialiste să se îm
bunătățească în permanență via
ța oamenilor, pentru ca oamenii 
din întreaga lume să nu fie a- 
menințați de ororile tehnicii mili
tare. In dezvoltarea pașnică ve
dem forța noastră deoarece sis
temul socialist ne oferă avantaje 
incontestabile față de sistemul 
capitalist.

Statul nostru socialist nu a 
luat naștere în sunetele clopote
lor, ci în sunetul salvei de pe 
„Aurora44. Tot ce este nou se naș
te în dureri.

Am spus și spunem reprezen
tanților țărilor capitaliste — hai
de să ne întrecem, haide să 
coexistăm pașnic, fie fără dra
goste dar din necesitate, dar tre
buie să coexistăm, deoarece atît 
țările capitaliste cît și țările so
cialiste se află pe aceeași pla
netă. Să luptăm în cadrul între
cerii pașnice. Să ne luptăm însă 
nu ca taurii care sînt gata să se 
împungă pentru a se distruge u- 
nul pe altul, ci prin dezvoltarea 
pașnică să dovedim care sistem 
este mai bun, care sistem oferă 
mai multe perspective dezvoltării 
tuturor forțelor de producție ale 
societății: cel socialist sau cel 
capitalist. Se întîmplă și așa : se 
căsătoresc oamenii nu din dra
goste, iar apoi trăiesc împreună 
toată viața. Să coexistăm deci 
pașnic noi care trăim pe aceeași 
planetă.

Permiteți-mi să toastez pentru 
gloriosul popor al Republicii Ce
hi slovace, pentru tovarășul pre- 
șe< inte Antonin Zapotocky, pen
tru tovarășul Antonin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, pentru tovarășul 
Viliam Siroky, președintele Con
siliului de Miniștri, pentru toți 
prietenii noștri care luptă activ 
pentru pace, pentru ca să crească 
și să se întărească mereu rela
țiile noastre de prietenie pe baze 
socialiste. (Cuvîntarea tovarășu
lui Hrușciov a fost în repetate 
rînduri subliniată de aplauze).

LENINGRAD 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La adunarea fe
stivă din 13 iulie de la Leningrad 
consacrată Zilei flotei maritime 
militare a U.R.S.S. a luat cuvîntul 
mareșalul Jukov, ministrul Apă
rării al U.R.S.S. In prezent a de
clarat G. K. Jukov, avem o pu
ternică flotă maritimă militară 
capabilă să apere cu nădejde 
toate frontierele maritime și in
teresele de stat ale marii noastre 
patrii. Flota noastră, dispune de 
un armament de prim rang și 
marinari curajoși și pricepuți. De
votați fără margini poporului lor, 
aceștia ca și toți ostașii forțelor 
armate sovietice, sînt gata ca la 
prima chemare a partidului și gu
vernului să apere cu pieptul lor 
patria noastră iubită. Poporul so
vietic poate fi pe deplin încre
dințat că forțele armate sovietice 
vor fi întotdeauna gata să apere 
cu cinste și demnitate interesele 
de stat ale patriei noastre socia
liste.

i G. K. Jukov
După 

sovietic 
sarcinile 
XX-lea 
Jukov a 
tice și în muncă ale poporului 
sovietic dovedesc în mod incon
testabil justețea liniei generale a 
partidului nostru, aprobată și 
sprijinită în unanimitate de în
tregul popor sovietic. G. K. Jukov 
a subliniat că grupul antipartinic 
Malenkov, Kaganovici, Molotov și 
Șepilov a încercat să acapareze 
conducerea în partid pentru a 
abate partidul de la linia lenini
stă indicată de Congresul al 
XX-lea, pe o cale care nu cores
punde intereselor vitale ale 
U.R.S.S. și întregului lagăr so
cialist. Glorie Comitetului nostru 
Central leninist al partidului, a 
spus G. K. Jukov, care păzește cu 
vigilență unitatea și coeziunea de 
monolit a marelui nostru partid.

ce a arătat că poporul 
îndeplinește cu succes 
trasate de Congresul al 
al partidului, mareșalul 
declarat: Succesele poli-

Ho Și Min a sosit la Moscova
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: In după-amiaza 
zilei de 13 iulie a sosit la Mos
cova cu un avion „TU-104" Ho 
Și Min, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, în drum spre 
țările europene de democrație

populară, unde va face o vizită 
oficială. Pînă în prezent Ho Și 
Min a vizitat China și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Ho Și Min va rămîne la Mos
cova cîteva zile.

Plenara C.C. a! Partidului Muncii din Albania
TIRANA 13 (Agerpres). — 

AT A transmite : La 13 iulie a 
fost dat publicității la Tirana ur
mătorul comunicat oficial;

Intre 10 și 12 iulie a.c. a avut 
loc plenara C.C, al Partidului 
Muncii din Albania.

Plenara a examinat două pro
bleme :

1. Raportul cu privire la si
tuația în comerțul de stat și coo
peratist și măsurile pentru dez
voltarea lor continuă (raportor

Haki Toska, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania).

2. Raportul cu privire la situa
ția cadrelor în R.P. Albania și 
sarcinile de viitor pentru îmbu
nătățirea selecționării, repartizării 
și educării lor (raportor "" 
Marko, secretar al C.C. al 
dului Muncii din Albania).

După discutarea celor 
probleme, plenara a adoptat ho- 
tărîri corespunzătoare.

Rita 
Parti-

două

Plenara C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 13 (Agerpres). — Zia

rul „Neues Deutschland" a pu
blicat comunicatul cu privire la 
cea de-a 32-a plenară a Comite
tului Central aî Partidului Socia
list Unit din Germania, care a 
avut loc între 10 și 12 iulie 1957. 
Raportul de activitate al Biroului 
Politic pe perioada dintre plena
rele a 31-a și a 32-a ale C.C. a 
fost prezentat de Friederich Eber 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.S.U.G. Apoi plenara a ascul
tat raportul prezentat de Alfred 
Neumann secretar al C.C. al 
P.S.U.G. cu privire la îndeplini
rea hotărîrilor celei de-a 30-a 
plenare a C.C.

Walter Ulbricht, prim secretar 
al C.C. al P.S.U.G. a făcut o co
municare în legătură cu hotărâ
rea plenarei Comitetului Central 
al P.C.U.S. privind grupul anti
partinic Malenkov, Kaganovioi, 
Molotov și în legătură cu poziția 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
în această problemă. Plenara a 
aprobat în unanimitate hotărîrile 
C.C. al P.C.U.S.

Plenara a ascultat raportul lui 
Walter Ulbricht cu privire la sim
plificarea structurii aparatului de 
stat și îmbunătățirea metodelor de 
muncă ale funcționarilor apara
tului de stat.

întrunirea reacționarilor de la Bruxelles
BRUXELLES 13 (Agerpres).— 

TASS transmite : Din inițiativa 
conducerii Uniunii internaționale 
a tineretului socialist la Bruxelles 
are loc o Întrunire a reacționa
rilor, care s-a autointitulat se
minar international pe tema „re
lațiile dintre Est și Vest". Iau 
parte reprezentanți, invitați în 
mod special, ai emigran(ilor 
dinainte de război din fostele 
state burgheze baltice, precum și 
ai emigranjilor de după război 
din țările de democrație popu
lară. Asistă și trădători de pa-

trie fugiți din Uniunea Sovietică 
care fac declarații calomnioase, 
murdare la adresa tineretului 
sovietic și a întregului popor so
vietic.

Este semnificativ că această 
adunare fățiș antisovietică nu 
numai că este tolerată dar se 
bucură și de participarea repre
zentanților oficiali ai guvernului 
belgian. Astfel au rostit dis
cursuri și au prezentat rapoarte 
ministrul Invătămîntului din 
Belgia, Collard, și ministrul Afa
cerilor Interne, Vermeylen.

Excelenței Sale
Domnului RENE COTY

Președintele Republicii Franceze

I
La 5 august

MOSCOVA 13 (Agerpres) 
TASS transmite : In dimineața 
zilei de 5 august, cea de-a 9-a 
zi a Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților, postul 
de radio va anunța tuturor de- 
legaților și locuitorilor Moscovei 
începutul sărbătorii tinerelor 
fete. Delegatele din țările Eu
ropei, Asiei, Africii și Americii 
vor vizita pe prietenele lor lu
crătoarele din cele mai mari în
treprinderi din Moscova.

Ele vor lua cunoștință de ac
tivitatea în producție, a femeilor 
sovietice, vor discuta în comun 
problemele legate de lupta fe
meilor pentru drepturile sociale 
și politice. Delegatele străine ma
nifestă un deosebit interes față

A
de teme ca : munca, condițiile 
de trai, salariu egal la muncă 
egală. Acest fapt a fost anunțat 
Comitetului internațional de pre
gătire a Festivalului de către co
mitetele naționale din diferite 
țări. După convorbiri și discuții, 
delegatele vor vizita creșe, gră
dinițe de copii, școala coregra
fică a Teatrului Mare al U.R.S.S., 
muzee. Seara va începe partea 
festivă a sărbătorii. în piața din 
fața Casei Centrale a Armatei 
Sovietice vor cînta orchestre. în 
parcul oaspeților vor fi pregăti
te multe distracții. Amatorii vor 
putea gusta mîncărurile prefera
te ale diferitelor popoare la res
taurantul „Mîncarea mea națio
nală". Va avea loc o paradă — 
revistă a costumelor naționale 
pentru femei și un concurs de 
modă.

Numeroase spectacole vor fi 
prezentate pe scene în aer liber. 
La Teatrul Central al Armatei 
Sovietice își vor da concursul la 
un mare concert cele mai bune 
artiste și ansambluri artistice din 
diferite țări. Apoi își vor da con
cursul interpreții—bărbați. Ei

vor saluta pe gazdele Festivalu
lui. Sărbătoarea tinerelor fete, 
a cărei emblemă va fi, după 
cum s-a hotărît, floarea „Nu mă 
uita‘, va lua sfîrșit la ora 24. 
La balul tradițional vor parti
cipa aproape 20.000 de persoane.

în aceeași zi va avea loc o 
reuniune consacrată celei de-a 
900-a comemorări de la moartea 
filozofului și poetului sirian 
Abu-Al-Maeri. Totodată vor a- 
vea loc concerte date de diferite 
delegații, precum și spectacolele 
tinerilor artiști.

Cu ocazia zilei de 14 iulie, săr
bătoarea națională a Republicii 
Franceze, vă rog să primiți, Dom. 
nule Președinte, din partea Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
și a mea personal sincere felici
tări împreună cu cele mai bune 
urări pentru prosperitatea Fran
ței, pentru fericirea poporului 
francez și a Dv. personal.

Paris
exprim încrederea că priey 
dintre popoarele romîn și 

mai de-

îmi 
tenia . .
francez se va dezvolta 
parte în interesul ambelor noas
tre țări, in interesul păcii și co
laborării internaționale.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
Republicii Popularea

Domnului LUCIEN BEGOU1N
Președintele Grupului de prietenie franco-romin 

din Adunarea Națională Franceză

prilejul zilei de 14 iulie.Cu , „ _.. _ _ _ _ ___
sărbătoarea națională a Franței, 
vă rog să primiți din partea Gru
pului parlamentar romin pentru 
relațiile de prietenie Romînia- 
Franța și să transmiteți colegi
lor Dvs. și poporului francez cele 
mai sincere urări.

Năzuind spre întărirea și dez
voltarea relațiilor de prietenie în
tre ......
rea

țările noastre, spre înfăptui- 
unei colaborări rodnice în

Romine

PARIS
căruia șltoate domeniile — țel 

grupul nostru tși dedică întreaga 
sa activitate — vă urăm reușită 
deplină in aleasa dv. misiune de 
a contribui la strîngerea legătu
rilor de prietenie dintre Franța și 
Romînia.

Acad. S1M1ON STOILOV 
Președintele 

Grupului parlamentar romin 
pentru relațiile de prietenie 

Rominia-Franța

14 iulie 1789

La căderea Bastiliei
Dangătul scurt, pripit, pătrunzător al clopotului de alarmă 

se rostogolea în dimineața aceia de iulie a anului 1789, asupra 
unui Paris răscolit și încordat. Sinistru și măreț în același timp,------- ---------- T- Oi , . 
zvonul metalic, ascuțit al clopotelor trecea peste cartierele ca
pitalei franceze, trecea peste granițele Franței și se revărsa cu 
repeziciune de-a lungul și de-a latul bătrînei Europe.

O orînduire murea — feudalismul — și clopotul chema ome
nirea la înmormîntareu ei.

Nimeni nu ar putea spune de la cine a venit primul îndemn. 
Pornită parcă din mii de piepturi deodată, gîndită deodată de 
mii de minți, chemarea „A la Bastille !** a parcurs ca un tunet 
piețele și străzile Parisului pentru a preface în țăndări porțile 
ferecate ale uriașei fortărețe.

Bastilia ! O fortăreață, o temniță, un simbol.

rece asupra cartierului Saint Antoine,

,. ___ _ -------------r-, — De veacuri
stătea semeață și întunecată, aruneîndu-și amenințătoare umbra 
rece asupra cartierului Saint Antoine, asupra Parisului, asupra 
Franței, asupra întregei Europe. Zidurile turnurilor aveau trei 
metri grosime la vîrfuri și 12 metri în partea de jos. Cite vieți 
omenești s-au irosit între aceste ziduri sure, la bătaia monotonă 
a orologiului încadrat de două statui de piatră înlănțuite, ce 

.x *.•___ i -- 1 acăutau parcă să țină timpul în loc ?
De cînd se știe, Phebus în ăst loc 
N-a străbătut cu razele-i de foc
E zidul gros de șapte-opt picioare...

Și poarta triplă, lacătul sub clanță, 
Zăbrele-ncuielori, ca nicăirea....

Voltaire după ce, fără nici o judecată^

*
scria Voltaire după ce, fără nici o judecată,
„lettre de cachet*1 (ordin de arestare semnat

„pentru cumințire**.
întunecimea ei și asprimea paznicilor au făcut din Bastiliv 
. j_ t_> _i —» • • « • * • •• - -

întemnițat la Bastilia „pentru cumințire**.

printr-o simplă 
de rege) a fost

, , t--------- ---- UWOVZVZV
un simbol al „vechiului regim", al feudalismului, al absolutis
mului, al domniei bunului plac, al tiraniei, al oprimării. Cu 
ea deci trebuiau începute marile prefaceri. Atunci Parisul, ca un 
singur om, s-a îndreptat spre Bastilia. Și Bastilia, disprețuitoare, 
semeața Bastilie, a căzut. A căzut ca o pajură frîntă și a fost 
călcată în picioare de sărăcimea Parisului. începuse revoluția 
burgheză franceză care, năruind zidurile măcinate ale feudalis
mului în Franța, zguduia tronurile tuturor autocrațiilor euro
pene. De atunci au căzut încă multe alte Bastilii...

Masele poporului asuprit care cu piepturile lor au făcut zid 
mai gros și mai tare ca zidurile Bastiliei in timpul asediului te
mutei închisori au fost însă trădate și lipsite de cuceririle pen
tru care își vărsaseră sîngele. Au fost trădați și vitejii murseillezi 
veniți la Paris să apere revoluția. Burghezia a preluat destinele 
ei și a folosit-o pentru a ocupa locul de unde a fost măturată 
nobilimea feudală

Din nou a răsunat dangătul de alarmă al clopotelor la 1830. 
la 1848, la 1871. De fiecare dată, mai puternic, ele chemau pe 
comunarzi, pe fiii și nepoții „sanchiloților" de la 1789.

în Franța, simbolul luptei pentru libertate, pentru drepturi 
s-a născut la umbra turnurilor Bastiliei, a acelei prime Bastilii 
care a fost dărîmată acum 168 de ani. Tradiția de la 1789 o 
poartă și azi cu mîndrie poporul Franței care, în fiecare an, 
la 14 iulie, sărbătorește marea victorie asupra tiraniei.

Ne înclinăm în fața asediatorilor Bastiliei ca toți acei care 
au cunoscut bucuria victoriei noului. Și în ziua aceasta, care 
amintește tuturor de gloria fiilor Franței trimitem poporului 
francez salutul poporului nostru liber și-i urăm să poarte tot
deauna cu mîndrie sus steagul libertății.

EUGEN VLADIMIR
SSrf pas «S SSS PSS »SS s® :

Unul din grupurile artistice participante la Festivalul de la 
Moscova : Corul feminin al ansamblului național cehoslovac de 
dansuri și cintece.

feu și Terpsichora — zeii muzi- () 
cii și dansului. Programul va <0 
cuprinde două părți: dansuri și A 
cintece, în cadrul cărora iși vor Z) 
demonstra arta marile ansam- d 
bluri de canto, dans fi instru- â 
mente. Q

In același timp, pe tot întinsul Z> 
parcului, pc scene special ame- () 
najate, se vor produce zeci și d 
zeci de echipe artistice de cin-, O 
tece și dansuri ale diferitelor pa- Q 
poare. Iubitorii de muzică vor b 
avea la dispoziție un bazar unde 
tși vor putea procura notele și < 
textele cîntecelor preferate. \

Pe imensa platformă de dans. \ 
tinerii vor putea învăța dansu- \ 
rile naționale ale popoarelor. Or* \ 
ganizatorii serbării, îmbrăcați în < 
costume ale cântăreților popit- \ 
lari din trecut (trubaduri, mei- \ 
ttersingeri, barzi, așugi, etc.) vor \ 
călăuzi pe vizitatori prin vastele \ 
întinderi ale parcului. După în- \ 
cheierea serbării asistența și par- \ 
ticipanții vor părăsi parcul în \ 
sunetele fanfarelor și ale coru \ 
rilor. \

Unul din spectacolele cele x 
mai originale ale Festivalului va X 
fi „Seara baletului sovietic" ce x 
va avea loc la 3 și 4 august pe x 
stadionul „Dinamo". In pregăti- X 
rile pentru această manifestare, X 
organizatorii, regizorii și artiștii x 
s-au lovit de mari greutăți. Tre- </ 
buia construită o platformă spe-

Viitorii arhitecți și construc
tori vor vizita ansamblurile ar
hitectonice ale orașului a cărui 
a 250-a aniversare a fost săr
bătorită recent în mod solemn 
de către poporul sovietic. Ex
cursioniștii vor vizita Muzeul 
Rus, Ermitajul și Palatul lui 
Petru în apropierea Leningra
dului.

Printre celelalte evenimente 
din 6 august se numără și des
chiderea Adunării Internaționa
le a turiștilor. ~ ..................
Seligher, unul 
torești colțuri 
vietice, se vor 
de turism.

Participanții 
nire vor împărtăși 
organizațiilor turistice, vor vor
bi despre regiunile turistice din 
țările lor. Apoi turiștii străini 
precum și cei sovietici vor par
ticipa la concursuri de turism.

Amatorii de excursii din dife
rite țări vor participa în ziua 
închiderii adunării la un mare 
foc de tabără. Acesta va fi fo
cul de tabără al prieteniei, a- 
prins în cinstea întilnlrii cor- ............    r__t_____
diale în cadrul Festivalului de cială pentru dans, trebuia rezol- 

“ vată problema montării baletului
în condiții cu totul noi. Artiștii 
se vor produce pentru prima 
dată pe un teren atît de mare 

13 Coresponden- și în fața unui public atît de nu- 
transmite. Printre meros.

Pe malul lacului 
din cele mai pi- 
ale Uniunii So- 
aduna amatoriiLa 6 august

MOSCOVA 13 (Agerpres) 
TASS transmite: La 6 august 
în cea de-a 10-a zi a celui de-al 
șaselea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților va avea 
loc o întîlnire a tineretului, 
conscrată împlinirii a 12 ani de 
la bombardamentul atomic e- 
fectuat asupra orașului Hiroși- 
ma. Intîlnirea se va desfășura 
sub semnul luptei pentru inter
zicerea armei atomice și pentru 
folosirea energiei atomice numai 
în scopuri pașnice. Participanții 
la întîlnire se vor întruni la 
Teatrul verde al expoziției agri
cole unionale.

In această zi în Piața Mane
jului din centrul Moscovei se 
vor întruni în cadrul unui mi
ting 50.000 de tineri și tinere — 
delegați la Festival. Cei care 
vor lua cuvîntul vor exprima 
gîndul scump al tovarășilor lor 
— de a trăi în pace cu toate 
popoarele.

Clubul internațional al întîl- 
nirilor și delegația engleză vor 
organiza în comun o seară a ar
tei engleze. La clubul interna
țional al studenților va avea 
loc un concert al studenților din 
republicile unionale ale Asiei 
Centrale.

La 6 august participanții la 
seminarul internațional — stu- 
denți de la institutele de arhi- # r___ __
tectură și construcții vor pe- și de alta a scenei vor fi așe- cutat, de toți artiștii participant 
trece ziua la Leningrad. zate sculpturi înfățișînd pe Or- la această reprezentație.

la Moscova.

Diverse

la această întil- 
experiența

manifestări
MOSCOVA 

tul Agerpres _____
manifestările de seamă din ca- La această sărbătoare a bale- 
drul Festivalului Mondial al Ti- tului sovietic vor participa mae- 
neretului și Studenților de la ștri renumiți printre care Galina 
Moscova un loc deosebit îl va Ulanova și Vahtang Ceabukianl. 
ocupa sărbătoarea cîntecului și 300 de artiști ai Teatrului de 
dansului, care va avea loc în Balet din Leningrad și elevi fii 
parcul de cultură și odihnă „Ma- Școlii de balet vor executa se- 
xim Gorki". Această manifestare lecțiuni din baletul „Floarea de 
va fi un adevărat concert al po- piatră" de Prokofiev.
poarelor, constituind un mlnu- doi din baletul „Lacui teneae- 
nat prilej de prezentare multila- lor" de Ceaikovski vor participa 
terală a ’ —*
fiecărui 
Festival.

Scena 
va avea r , - . „_______ —
frumos împodobită. De o parte sul din acest balet, va fi exe-J _ - . —. ’ - • ...

La actul 
„Lacul lehede-

tradițiilor artistice ale 120 de artiști; un vals de Cho- 
popor participant la pin va fi executat simultan pe 

3 scene. In încheiere, spectatorii 
„Teatrului verde", unde vor admira o scenă din baletul 
loc reprezentația, va fi „Gaianeh" de Haciaturian. Dan-



rmeretulin

Un savant sovietic descoperă

CANCERUL 
poate fi depistat

Dr. Y. Obelnițki a conceput o 
nouă metodă de reperare a stării 
cancerigene a organismului și a 
construit un aparat electronic 
special pentru determinarea pro
prietăților fizico-chimice ale plas
mei printr-un sistem de coagu
lare la căldură. Metoda și apa" 
râtul descoperit de savantul so
vietic vor putea fi întrebuințate 
pentru examinarea preventivă în 
masă a populației și reperarea 
curentă a bolnavilor în policli
nici.

Care sînt principiile reacției 
prin coagulare cu ajutorul 
rii?

In elaborarea metodei 
medicul sovietic a pornit 
faptul că cancerul este o 
a întregului organism, legată de

căldu-

sale, 
de la 
boala

în întâmpinarea Festivalului în 
colhozurile din U.R.S.S. au loc 
numeroase manifestări cultural- 
sportive. Iată un aspect de la un 
colhoz din Uzbekistan.

transformări importante ale 
buminei din singe, cu faze 
tinete de progres. Fracțiunile de 
albumină ale sîngelui suferă și 
ele modificări în timpul progre
sului bolii. Pentru a stabili aces
te trasformări, se ia o cantitate 
de singe bolnavului și se încălze
ște într-o eprubetă un timp oare
care. Rezultatele reacției prin 
coagulare ia căldură sînt supuse 
unui îotocalorimetru care deter
mină așa numitul „diapazon al 
vibrațiilor". Dr. Obelnițki a putut 
să stabilească că o plasmă de 
sînge normală are o vibrație de 
6—10 unități iar o plasmă de la 
un bolnav de cancer are 10—25 
unități. Vibrațiile între 12—15 
unități corespund transformării 
bolii benigne într-o boală malignă. 
Diferența între măsurătorile efec
tuate înainte și după încălzirea 
plasmei sînt indicii stării orga
nismului bolnav.

Aparatul se evidențiază prin 
simplitatea utilizării sale, prin 
marea sa sensibilitate și precizie. 
Reacția coagulării la căldură 
permite medicilor să determine 
cu prilejul examenului clinic al 
bolnavului și în timpul aplicării 
măsurilor profilactice eficacitatea 
diferitelor tratamente anticance- 
roase.

Dificultățile 
dentiștilor anglo-americani

Organul asociației dentiștilor 
americani afirmă într-un articol 
că este mai greu de pus o proteză 
dentara nesupărătoare unui paci
ent de limbă engleză decît unui 
pacient vorbind orice altă limbă a 
lumii. Anglo-saxonii pronunță 
foarte des consoanele legate th a- 
plicind limba la baza incisivilor 
superiori și astfel elocvența lor 
este puternic jenată de prezența 
unui, corp străin pe gingie. Cele
lalte popoare aplică limba mai jos 
pe dinți în timpul vorbirii.

al- 
dis-

Reconstituirea unui muzicolog chînfet

DE 2000 DE
Cînd omul a începu* pentru prima oară să Înțeleagă și să pă

trundă frumusețea naturii înconjurătoare, pereții locuinței 
sale primitive au început să se acopere cu primele Încer
cări timide de pictură, pămîntul moale s-a mulat în mîinile sale 
după chipul și asemănarea divinităților nevăzute și a vietăților 
mișcătoare iar aerul dimineții și al scrii a fost străpuns de primele 
sunete melodioase ale cîntului.

Nenumărate sînt astăzi în mai 
toate colțurile lumii cîntecele re
petate din generație în generație 
de popoarele pămîntului, despre a 
căror origine se spune că se pierde 
în „negura timpurilor". Departe, 
cîndva în trecutul întunecat, cine
va a compus pentru întîia oară 
— poate chiar fără să-și dea sea
ma — o melodie care s-a păstrat

UN NOU
ELEMENT

O interesantă știre sosită din 
Stockholm ne anunță că a fost 
descoperit cel de al 102-lea ele
ment chimic. Grupul de savanți 
americani, britanici și suedezi 
care au descoperit noul element 
l-au denumit Nobeliu după nu
mele Institutului Nobel din Stock
holm. Noul element produs prin 
bombardarea Curiului 96 cu ioni 
de carbon încărcați pozitiv este 
foarte instabil. El are o durată 
de circa 
timp el 
tea prin 
alfa.

Noul element este un corp so
lid dar el nu a fost produs în 
cantitate suficientă pentru a i se 
putea aprecia calitățile fizice.

10—12 minute. In acest 
își pierde radioactivita- 
emiterea unor particule

Un frigider original
în suburbiile orașului Tiumen 

se înalță de cîtva timp o ciudată 
construcție care amintește parcă de 
un ,,tumulus" antic. Noua con
strucție nu este altceva decît un 
uriaș frigider iar principalul ma
terial de construcție îl constitu
ie... apa.

In timpul iernii, constructorii 
au turnat apă care a format; prin 
congelare planșeul, pereții și aco
perișul clădirii. Grosimea planșeu- 
lui și pereților atinge 3 metri. In 
exterior, construcția este îmbrăca
tă într-un strat gros de rumeguș și

material izolant. Oricît de fier
binți ar fi razele soarelui, ele nu 
vor putea atinge pereții frigide
rului.

Frigiderul va servi timp de 10 
ani iar cheltuielile construcției 
sale vor fi acoperite într-o singură 
vară.

In timpul anotimpurilor calde, 
se vor putea conserva aici aproxi
mativ 100 tone de produse ali
mentare. Frigiderul a fost construit 
după proiectul inginerului M. Kri
lov din Leningrad.

£OAL4/V Sr/iNTIFl'CO-FANTASriC OL- /. M ȘTEFAN ȘL RADU NOI

Mă străfulgera un gîncl : starea noastră — emanațiile. Și deși 
simt și eu acum nevoia să strig sau să fac ceva nesăbuit, acest 
gînd îmi dă puterea să lupt. Dar cum să redevii stăpîn pe tine ? 
Cum oare ? îmi frămînt creierul și într-o supremă încordare a 
voinței, în mintea mea încețoșată pătrunde o rază de lumină. Am 
găsit!

In buzunarul hainei am păstrat întâmplător filtrul pe care, de 
cîteva zile, nu-1 mai port. Mi-1 potrivesc pe față și, după ce am 
respirat de cîteva ori aerul purificat, mă simt în fine mai liniștit.

Francesco plînge ca un copil. Ifrim în schimb, sobrul Ifrim, 
dansează de parcă ar fi stăpînit de demoni, în ritmul unui cîntec 
sălbatic pe care și-l cîntă singur. Mă duc la el, îl iau de braț, 
apoi pe Francesco, li. trag departe de aburii gălbui. Caut să le 
explic ce s-a întâmplat sau, mai exact, ce presupunem că s-a în
tâmplat.

— Starea în care ne aflăm e anormala și foarte primejdioasă 1 
Nu vedeți că aceste emanații îmbîcsesc atmosfera Văii Turme
lor ? încercați să vă opuneți amețelii, luptați împotriva ei I

Nu știu dacă m-au înțeles, dar se lasă duși. Niciunul din ei 
nu are, din păcate, filtrul la el. Francesco continuă însă să bo
cească, iar Ifrim, cu bascul așezat „ștrengărește" pe creștetul 
capului, îngînă în surdină Aria calomniei din ..Bărbierul din 
Sevilla". Din cînd în cînd își aruncă unul altuia cuvinte jig
nitoare.

Bineînțeles că în asemenea împrejurări nu se poate înainta 
prea repede. Tîrziu ajungem la peretele care trebuie escaladat. 
Ifrim și-a mai revenit parcă, dar pe Francesco l-a răzbit o obo
seală cumplită. La jumătatea drumului își scoate ranița și de
clară sus și tare că nu o mai poate purta...

Un singur gînd mă stăpînește : sa nu rămîncm în acest cazan 
după căderea nopții. Scot din ranița lui Francesco aparatul foto
grafic, săculețele cu probe geologice, cîteva mărunțișuri și le vîr 
într-a mea. Ascund apoi ranița în adîncitura unei stînci și o 
acopăr cu frunze și pietre. De aici n-o să ne-o fure nimeni 1

șlefuită și prelucrată de-a lungul 
veacurilor. Pentru marea majori
tate a acestor cîntece, autorul — 
acel „cineva de altă dată" — a ră
mas necunoscut. Și totuși, care să 
fie cea mai veche melodie care se 
mai cîntă și astăzi și a cărei ori
gine nu s-a pierdut în negura tim
purilor ?

Răspunsul ni-l dă unul dintre 
cei mai distinși muzicologi ai tim
purilor noastre, profesor Kuan 
Ping-hu, care de mai bine de 50 
de ani studiază istoria muzicii 
chineze. Strădanii îndelungate au 
permis prof. Kuang Ping-hu să re
constituie o melodie veche de 
2.000 de ani, denumită Kuangling
san, care reprezintă probabil cea

amai veche compoziție muzicală 
omenirii existentă astăzi.

Un viteaz 
își răzbună tatăl

Povestea spune câ în timpul 
așa numitelor „state războinice" 
(403 — 221 înaintea erei noastre) 
unul dintre suveranii regatului 
Han a comandat armurierului său 
o sabie ascuțită care să nu semene 

jcu nici o alta în lume. Armurierul 
|se puse pe treabă și folosind toată 
(măiestria sa, confecționă o spa- 
(dă într-adevăr neasemuită. Dar 
munca sa îi răpi mai mult timp 

(decît îi fusese acordat și drept 
răsplată, crudul tiran îl condamnă 
la moarte.

Fiul armurierului, Nieh Cheng, 
foarte tânăr la vremea aceea, ho
tărî să-și răzbune părintele. în 
acest scop el plecă departe de 
curtea împăratului și petrecu 10

singurătate, învațmd sa 
cînte din cin ca nimeni altul. Fai
ma sa începu să se întindă și îm
păratul îl chemă într-o bună zi 
să cînte la curtea sa. Această che
mare prilejui tînărului muzician 
ocazia pentru care se pregătise 
atîta timp. Ascunzînd un pumnal 
sub lăuta sa, el se prezentă la pa
lat și cînd suveranul fermecat de
muzică se apropie de Nieh Cheng, 
acesta scoase pumnalul și cu o lo- 

tată.
avea

vitură își răzbună nefericitul 
Cheng știa că gestul său 

să-l coste viața.

O melodie 
care străbate veacuri

Moartea eroică a lui Nieh Cheng, * 
care venea ca un avertisment dat ' 
tuturor despoților timpului, a cîș- 
tigat repede admirația și venerația 
poporului. Secole de-a 'rîndul, cîn- 
tăreții chinezi au compus rînd pe 
rînd un poem care să povestească 1 
tot înțelesul înălțător al sacrificiu
lui său. Transmisă de la un muzi- 1 
cian la altul, îmbogățită și ampli
ficată de la o generație la alta, ’ 
lucrarea a purtat la început nu->~ 
mele de„Cum l-a ucis Nieh ChenguY 
pe împăratul Han". Dar cum cZe-u’ 
numirea aceasta stîrnea furia con-)» 
ducătorilor, poporul o schimbă în 4) 
„Kuangling", după numele uneîdț 
localități din provincia Kuangsuîn k 
care era foarte des cîntată. ,£an"w 
înseamnă melodie și astfel a deve
nit „Kuanglingsan".

Prima mențiune scrisă despre 
această compoziție datează de a- 
proape 1.800 de ani. Chi Kang,\ 
unul dintre învățații din timpul} 
celor „Trei regate" (220 — 280)) 
vorbea foarte elogios și îi lăudat 
compozitorul necunoscut în lucra-\ 
rea sa „Poem al muzicii Cin")

Sute de ani poemul muzical este' 
transmis și prețuit de toți muzi
cienii chinezi. în timpul dinastiei [ 
Min . (1368 — 1644), poemul este

Acum 99 de ani
a apărut prima marcă poștală romîneascăV V V

O parte din „partitura" originală a poemului Kuanglingsan și două instrumente cin, unul datînd de
1.200 de ani iar celălalt din secolul al III-lea înaintea erei noastre

publicat pentru ultima oară. Cu 
trecerea timpului, tot mai puțini 
sînt muzicienii care se mai învred
nicesc să cînte din vechea lăută 
chinezească și astfel, Kuanglingsan 
dispare momentan din repertoriul 
poporului.

După 2000 de ani
Muzicologul Kuang Ping-hu este 

cel care după ani de muncă grea 
reușește primul să reconstituie an
tica melodie. Abia după elibera
rea țării i se creează savantului 
condițiile care îi permit să-și ducă

Ia bun sfîrșit misiunea în cadrul 
Institutului pentru cercetări asu
pra muzicii vechi chineze.

Sistemul foarte complicat de no
tație a cerut o muncă uriașă din 
partea lui Kuang Ping-hu, unul 
dintre singurii muzicanți care mai 
știu să cînte din cin. Fiecare semn 
al „partiturii" indică degetele pe 
care trebuie să Ie folosească exe
cutantul, locul unde trebuie să 
apese pe coarde, ritmul și tonali
tatea. Cinul are șapte coarde de 
mătase indicate fiecare printr-un 
semn diferit.

în 1955, în cadrul unei audiții

publice, Kuang Ping-hu cîntă pen
tru prima oară în fața unui pu
blic fascinat și entuziasmat poe
mul străvechi care n-a pierdut ni
mic din muzicalitatea sa originală. 
Instrumentul folosit de muzicant 
era un cin care datează de cel pu
țin 1.200 de ani.

Recent, povestea cîntată a vitea
zului Nieh Cheng a fost înregis
trată pe discuri și astfel, cea mai 
veche compoziție muzicală a ome
nirii cunoscută astăzi, va putea fi 
împărtășită ]umii întregi 2.000 de 
ani după scrierea sa.

C. ORBAN

a 15 iulie 1858 — pe stil 
vechi — au fost puse în 
circulație primele mărci 

poștale romînești. Este vorba de 
celebra serie „cap de bour" sau 
cum i se mai zice „cap de zim
bru".

Știați că ele sînt primele mărci 
poștale apărute în sud-estul Eu
ropei ? Țările din această regiune 
au emis primele lor mărci poș
tale astfel: în 1861 — Grecia, în 
1863 — Turcia, în 1866 — Ser
bia, în 1871 — Ungaria, în 1874 
— Muntenegru, în 1879 — Bul
garia și în 1913 — Albania.

Valoarea acestor mărci poștale 
a crescut an de an. Fenomenul 
este explicat prin raritatea lor. 
Tirajul lor a fost foarte mic, mai 
ales dacă ținem cont de faptul că 
astăzi, mărcile poștale se emit în 
tiraj de milioane de exemplare.

Astăzi prețurile acestor mărci 
sînt foarte mari, 
funcție de starea

dar variază în 
în care se află.

21 Para/eH Parale

Recent, a avut loc la Hannover, 
în R.F. Germană, cea de-a 108-a 
licitație a casei filatelice Grobe. 
Cel mai mare preț la această li
citație a fost plătit pentru „un 
cap de bour" de 81 parale. Marca 
a fost adjudecată de un colecțio- 

I nar italian pentru suma de 5.000

mărci, ceea ce reprezintă aproa
pe 7.000 lei. Nu știu în ce stare 
era marca, dacă era stampilată 
sau nu. Credem însă că era în
tr-o stare proastă întrucît la o 
licitație din ultimii ani a celebrei 
case elvețiene Corinphila, s-a plă
tit pentru un exemplar de 81 par. 
ștampilat, stricat și nerepa
rat, 6.500 fr. elvețieni adică a- 
proximativ 8.700 lei.

54 Parâ'e ■!08 Pârg/e

dePentru exemplare, așa zise 
lux, preturile pot fi de 3 și chiar 
de 4 ori mai mare. Acest amă
nunt îmi amintește de o veche 
întîmplare ce mi-a fost povestită 
de un bătrîn filatelist.

La o casă filatelică din Paris, 
s-a prezentat în urmă cu vreo 50 
de ani, o distinsă doamnă ce a 
oferit spre vînzare două mărci 
„cap de bour" tăiate îngrijit de 
jur împrejur.

— Doamnă, vă ofer x franci, îi 
spuse negustorul.

— Așa de puțin I se miră de
cepționată ea. Știam că valorea
ză mult mai mult.

— Aveți dreptate. Dacă erau 
tăiate pătrat vă dădeam cel puțin 
dublu...

— Cum?!
Și doamna noastră îl privi pe 

negustor cu niște ochi cît ceapa.
— Iar dacă mi le aduceați pe

un fragment de scrisoare vă dă
deam și mai mult.

Femeia pălise.
— Și dacă se aflau pe o scri

soare, neatinse, așa cum au cir
culat, n-aș fi rezistat tentației să 
vă dau de zece ori atîta...

Negustorul nu apucă să vor
bească mai departe, femeia leși- 
nînd, dar nu înainte de a putea 
mărturisi că singură le tăiase de 
pe scrisoare și apoi le rotunjise, 
cfezînd că arătau astfel mai fru
moase.

Probabil că era vorba de mărci 
de 8[ parale, care stampilate sînt 
a'devărate nestemate ale filateliei 
mondiale.

Sperăm că sărbătorirea în 1958 
a centenarului primelor mărci 
poștale, va da cititorilor acestor 
rînduri, posibilitatea de a vedea 
în original, la expoziția filatelică 
ce se va organiza cu acest prilej, 
exemplare din aceste rarități ale 
filateliei romînești și mondiale.

* VAL. TEBEICA
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Escaladarea este un adevărat tur de forță, deși am găsit un 
drum întrucîtva mai bun, care ne-a scutit de folosirea frînghii- 
lor. Cu toată oboseala, Francesco fluieră mereu o melodie spa
niolă și eu mă văd silit cînd să-1 împing înainte, cînd să-l trag 
după mine. După un timp, Ifrim își revine într-atîta, îneît mă 
ajuta și el. II aud mustrîndu-se singur, cu multă ciudă:

—• Te-ai făcut de rușine 1 Te-ai purtat ca un netot I De neier
tat ! Auzi ce s-apucă să facă un om în toată firea 1

încerc să-l liniștesc.
— N-a fost vina nimănui. De la emanațiile acelea cred 

că ne vin toate necazurile. Am luat o probă de gaz ca s-o anali
zăm acasă.

— Bine, dar omul trebuie să se stăpînească, să înfrîngă porni
rile care-1 împing la tot felul de fapte necugetate, indiferent de 
pricina lor.

N-are dreptate I Sînt sigur că am fost victimele acelor gaze 
și orice am fi făcut, oricît ne-am fi luptat, împotrivirea ar fi fost 
zadarnică.

Seara s-a lăsat de mult. Iată-ne sus pe dîmb. Din fericire, sa
telitul planetei — luna noastră — inunda cu razele lui albăstrii 
peisajul.

Și-a revenit și Francesco. Nu-și mai amintește de cele întîm- 
plate și crede că rîdem de el cînd îi vorbim de monumentul 
pe care l-a cercetat. Acum îmi dau seama cît de puțin pre
văzător am fost, lăsîndu-1 să înoate pînă la insulă în starea în 
care se afla. Singura mea scuză este că eram și eu cu mintea 
încețoșată.

Pe la șase dimineața, cînd zorile unei zile noi se ivesc la răsă
rit, sîntem acasă. Francesco se aruncă, îmbrăcat și prăfuit cum e 
pe o canapea. Trebuie să mărturisesc că nici noi nu ne-am scos 
hainele în noaptea aceea...

12 octombrie
Ieri ne-am trezit din somn abia după amiază. Cît timp Fran

cesco a preparat gustarea, Ifrim s-a apucat să developeze pelicula. 
Ne interesează îndeosebi fotografia obeliscului.

Cine știe dacă giganții, monumentul și toate celelalte nu sînt 
pur și simplu plăzmuiri ale imaginației noastre bolnave ?,
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Se știe că galiptica — arta gravării in pietre fine — a cunos- 
c~“ ' J’ . ’ ______________________ 2.
asiro-chaldeeni, egipteni, greci, estrusci și romani ne-au rămas __  ___ _____
nenumărate pietre prefioase unele de un interes pur documentar, datînd probabil 
altele adevărate opere de artă. II i.v ... u1u .uu.

Despre unele din ele vrem să vă vorbim astăzi. Despre cameele ;turi suprapuse sculptate într-un 
j ............. .... j _ .... ■ de sardoni. Se crede că a

fost descoperită în Siria si dato
rită unui artist siro-roman. După 
cum^ sa vede în clișeul alăturat 
împăratul poartă pț cap o cunu
nă de lauri iar împărăteasa o 
diademă. Pe spate și-a lăsat un 
văl . lung. In partea superioară a 
pietrei ne atrage atenția statuia 
Minervei purtînd un coif în cap, 
un scut în mina stingă și lance. 
Busturile divilor par să fie ridi
cate în văzduh de aripile desfă
cute a doi vulturi gigantici.

In privința portretelor există 
o divergentă. Unii cercetători le 
identifică cu persoana împăratu
lui Septimiu Sever și a soției sa
le Iulia. Această presupunere 
este puțin probabilă întrucît por
tretele sînț foarte idealizate, iar 
cameea fiind spartă chiar pe 
fruntea presupusului împărat 
Septimiu Sever, îl desfigurează și 
face și mai grea identificarea. 

Valoarea artistică a acestei 
pietre prețioase o situează prin
tre mîndriile și raritățile deose
bite aflate în Cabinetul Numis
matic de pe lingă biblioteca A- 
cademiei R.P.R., fiind cotată 
prin,calitățile ei superioare prin
tre lucrările cele mai bune ale 
galipticei din această epocă.

Se știe că galiptica — arta gravării in pietre fine — a cunos- Intre acestea, cameea Oreht- 
cut încă din vremuri străvechi o dezvoltare remarcabilă. De la dan ocupă un loc deosebit. Ea 

are dimensiunile 17,5 X 13.6 cm. 
.1 din veacul al 

II-lea i.e.n. Executată din stra-
monumentale în general și despre o camee unică, de o extremă 
raritate aflată pe teritoriul patriei noastre și intitulată după nu
mele colecționarului: Cameea Orghidan.

( Această camee — mărturiseș
te acad. C. Moisil într-un 
studiu apărut într-unul din nu
merele Buletinului Societății Nu
mismatice Romîne — se clasează 
în categoria monumentelor antice 

foarte puține la număr — care 
reprezintă apoteoza unui împărat 
roman și a soției sale trecută din 
viața pămîntească în rîndul zei
lor nemuritori.

Cameea Orghidan este de o 
mărime puțin obișnuită, de o p- 
xecuție artistică superioară si de 
o extremă raritate".

Aflate în diferite muzee ale 
lumii aceste pietre prețioase sînt 
foarte adeseori executate din 
straturi suprapuse. încă din cele 
mai vechi timpuri gravorii ale
geau^ pentru făurirea operelor 1or 
raritățile cele mai impresionante 
de pietre începînd de la cristalul 
alb, translucid de rocă, la safirul 
albastru, smaragdul verde, calce- • 
donia albăstrie, rubinul cu focuri ; 
vii sau stinse, agatele multico- 
lore, chilimbarul galben-aurin, • 
granate și cornalina roșie aprin
să, sardoni, opal, sau amelistul . 
violet.

Aceste pietre impresionează 
prin finețea și măestria cu care 
sînt sculptate diferite figuri. 
Prin veacul V și VI i.e.n., în pe
rioada clasică a artei grecești, 
se făureau camee mari exe
cutate din pietre cu două 
pînă la mai multe straturi. 
Ele au fost foarte mult prețuite 
la vremea lor nu numai prin va
loarea ornamentală, ci și prin 
proprietățile supranaturale, tails- 
manice. Se credea că ele pot în
depărta spiritele rele, pe dușma
ni, că au o putere miraculoasă de

a vindeca bolile, de a aduce no
roc și chiar nemurirea. Camee de 
valoare monumentală sînt puține 
în lume.

Nu de puține orf aceste pietre 
au fost singurele portrete rămase 
ale membrilor familiilor,imperiale. 
Portretul lui August, al soției 
sale Livia, al surorii sale Octa
via, al lui Tiberiu, Claudiu, Me- 
salina, Agrippina, mama lui Nero, 

■a lui Traian, Adrian, Septimiu 
Sever cu soția și copiii săi și ai 
altora o datorăm portretelor să
pate în așa numitele camee ico
nografice. GEORGE RICUS

In lumea basmelor (10 puncle)

CUPTOARE SOLARE
Ați auzit de asemenea cuptoare ? Ele sînt diverse sisteme de 

cuptoare, bazate pe folosirea oglinzilor în utilizarea energiei 
calorice a soarelui. Cu oglinzi parabolice s-a reușit să se obțină 
temperaturi înalte la care se topesc cele mai dure aliaje. In 
țările cu regiuni calde, se folosesc asemenea cuptoare solare 
pentru producerea energiei necesare gospodăriilor.

In India se produc mici cuptoare casnice care se vînd destul 
de ieftin. Aceste instalații au însă dezavantajul că nu pot func
ționa decît pe timp frumos.

mi-am petrecut cîteva ceasuri analizînd proba de gaz din Valea 
Turmelor.

Pe seară ne strtngem la sfat, fiecare cu rezultatele muncii în 
față.

Primul document pe care-1 examinăm este fotografia obeliscu
lui ! Nu, n-a fost halucinație I Pe acest monument sînt încrustate 
semne care nu pot fi decît elementele unei scrieri. In afară de 
ele, pe placă apaie foarte limpede schema sistemului planetar 
Beta—5, precum și numeroase desene, reprezentînd valuri care 
izbesc în stînci, trombe de apă ridieîndu-se din ocean, animale 
acvatice luptînd între ele, plante de o mare diversitate.

Fotografia este atît de clară, îneît folosind lupa, putem deo
sebi și unele detalii.

— E neîndoielnic că undeva prin apropiere există o civiliza
ție, recunoaște Ifrim. Dar unde își are sălașul ? Nu cred că aci, 

pe această planetă. Poate că a- 
vem de-a face cu un monument 
durat de o expediție cosmică ve
nită de pe o altă planetă a sis
temului Beta—5, cu multe
veacuri în urmă...

Francesco îl întrerupe, insis
tând asupra fiecărui cuvînt:

— Și de ce mă rog, nu a unei 
civilizații de pe această planetă? 
Desenele indică, după părerea 
mea, că nu trebuie să-i căutăm 
prea departe pe autorii obelis
cului. Motivele acestea acvatice 
mă fac să bănuiesc din nou că 
pe cealaltă insulă a Oceanului 
planetar viețuiesc făpturi civili
zate. Trăind pe niște petece de 
pămînt împresurate de apă fi
resc ca imaginația lor, arta lor, 
să fi mers către creații de acest

Desen de E. DAMAN

ORIZONTAL:
I. Fiul lui Mu
stafa < 
dintr-un 
din 
nopți". — Auto, 
rul basmului 
„Floarea de pia
tră". ~ 
gini 
mele 
lare.... , juhc 
de Hvatov —
...In „Harap 

Alb" se găsește 
„unde se bat 
munții în cape
te". — Concu
rentul basmu
lui bunicii. 3. 

Munții ale căror r 
legende fac parte din culegerea 
„Copiii muntelui de aur", de Al. 
Mitru, — Arbore ce crește în nor. 
dul Africei. 4. Inițialele autorului 
romanului „Ultima poveste", 
îndrăznețul Danco a făcut din ea 
simbolul nesfîrșitei iubiri de oa
meni. 5. I. Creangă i-a caracteri
zat pe doi dintre ei ca dînd „prin 
băț de obraznici". — Fără nici o 
credință (fem.). 6. Fluviu în Chi
na. — Un joc cu mingea (în Mol
dova). 7. In basme are valoarea 
unei luni sau a unui an. „Par- 
că-i un boț — chilimboț, boțit, 
în frunte cu un..." (Harap Alb). 
8. Personaj din povestea „Barbă 
Albastră". — Sub înfățișarea lui 
Făt-Frumos învinge întotdeauna 
răul. 9. Autorul basmelor „Scu
fița Roșie", „Barbă Albastră", 
„Cenușereasa" etc. 10. Ești nu
mai ochi și urechi la basmele 
bunicuței. — Ileana Cosînzeana, 
Fata din Dafin, Arăpușca etc.
II. De ce (?!) întreabă mereu 
copiii. — In „Punguța cu doi 
bani" n-are istețimea cocoșului. 
— Al patrulea nume al „uriașu
lui smeilor" cum îl numește 
I. Creangă. 12. „Ileana Simziana, 
cosiță de..., cîmpul înverzește" 
(Ispirescu). — Eroină în 
mele noastre.

VERTICAL: 1. In „Cele 
sprezece fete de împărat și

croitorul 
t basm 

„1001 de

2. 
din

• 1• ••
• •1

• (•Ml •• • . 1
• •••

•

povești și
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tul cel fermecat" servesc la masă 
în haine foarte scump împodo
bite. — „Privind roșul, albul și 
negrul, împărăteasa își dori un 
copil cu pielea ca..., gura ca sîn- 

— gele și părul ca abanosul" (Fra
ții Grimm). 2. Sperietoarea de 
sub podul de aramă din „Ileana 
Simziana". — „Doi (flăcăi) erau 
cum erau, dar unul era prost, 
ședea-n cenușă și-l chema Călin 
Nebunul" 
maci (fig.) 
se dintr-un 
straie foarte vecin, un..., ...un 
paloș și un buzdugan (Harap 
Alb) 4. Soartă (pi). — Supli
ciul aplicat lupului în „Capra cu 
trei iezi". 5. Cocoșul uriaș al mo
șului mergea țanțoș înainte, iar 
după el cîrduri nenumărate de 
păsări I 6. Invitație la somn ! — 
Folositor. 7. Localitate în Franța.
— Cu înclinații mici (vorbind de 
pante). 8. Literă sanscrită. — 
Fluviu în daneză. 9. Dornic s-as
culte povești. 10. „...să-mi dea
orzul fiert în lapte dulce, ca să-l 
pot roade, și pe fiecare zi o ba
niță de..." (Ispirescu) — „-.po
veste". piesă (instrumentală) de 
Marțian Negrea. 11. Rîu în 
U.R.S.S. — Nimfă a 
Lac în 
fratele 
părat" 
(Olt).

(Autorul) ?) 3. A bui-
— „Apoi mai scoa- 

gherghiriu nișfe 
vechi, un..., ...un

bas-

două-
pala-

11. Rîu 
pădurilor.

Sudan. 12. „Și împăratul 
craiului, se numea... îm- 
(Harap Alb). — A peți
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