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45.000 de kg. boabe recuperate Trebuie intensificat 
caratul snopilor la arii
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Erau doi tineri care se bucurau 
de o bine meritată odihnă puțin 
după miezul nopții. Să vi-i pre
zentăm. Ttnărul acesta înalt, ars 
de soarele Bărăganului, este Ni-
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Modești și harnici

cen-
cu

întreprinderea nu este mare. 
N-are nici nume. I se spune sim- 
Îlu î „întreprinderea Ateliere", 
ar pe etichetele metalice ce în- 

aoțesc produsele ei se adaugă : a 
Departamentului Poștelor și Tele
comunicațiilor. Cu toate acestea 
ea este cunoscută. De la ea a ple
cat vestea construirii unui magne
tofon romînesc. Neoficial i se spu
ne și „Clăbucet".

Oamenii de aici se ocupă cu 
produse electrotehnice.

Văzusem nu de mult la un 
tru de radioficare o stație
„firma" întreprinderii. Acum în 
secția radio n-am mai putut re
cunoaște stația. Mai simplă, mai 
elegantă, mai zveltă. Am crezut 
de fapt că e cu totul altceva.

— Nu mai produceți stații de 
radio și radioamplificare ?

— Ba da, acestea sînt.
Apoi mi-au explicat metamor

foza. în fiecare zi se găsește cîte 
unul care observă vreun inconve
nient la prototip și vine să pro
pună înlăturarea lui. Circulă un 
fel de expresie : e doar copilul 
nostru...

întreprinderea are însă mulți 
*eopii“. De curînd s-a realizat un 
telefon romînesc în vederea pro- 

Maistrul 
cu Toma 
însă că 
mai po- 
telefoane 
li s-au a-

ducerii sale în serie. 
Ilie Achim împreună 
Iliescu îți pot spune 
„realizat*4 nu este cel 
trivit cuvînt. Unor 
mat vechi scoase din uz 
daptat cîteva butoane și contacte.

A 1470-a
INOVAȚIE
La uzinele „Steagul Roșu" 

din orașul Stalin s-a aplicat zi
lele trecute în cinstea zilei de 
23 August inovația tehnicieni
lor Nicolae Preda, Pop Zaha- 
ria și Klein Dilmatei, care va 
aduce întreprinderii economii 
anuale de peste 1.300.000 lei. 
Aceasta este cea de a 1.470-a 
inovație aplicată de la înfiin
țarea cabinetului tehnic al în
treprinderii. Inovațiile au adus 
uzinelor „Steagul Roșu*’ econo
mii în valoare de aproape 
37.300.000 lei. contribuind la 
perfecționarea procesului de 
producție, la mărirea producti
vității muncii și la reducerea 
prețului de cost al autocamio
nului. Printre cei 2.100 inova
tori ai uzinei se află Francisc 
Hoffman, loniță Nedelcu, Ai- 
colae Comănici, Dumitru Chi- 
ru și alții. Pentru agregatul cu 
6 breșe, de exemplu, pentru 
strunjirea cilindrilor la blocul 
motor, colectivul lui Francisc 
Hoffman a fost distins nu de 
mult cu Premiul de Stat. Ino
vația lui a adus uzinelor 
„Steagul Roșu" economii în 
valoare de 1.200.000 lei.

Aceasta în biroul de proiectări 
căci în secții au început pregă
tiri pentru introducerea în fabri
cație a primei serii.

— Pînă acum s-au fabricat 
cam... (și maistrul secției, tovară
șul Spirea a numărat pe degetele 
de la ambele miini apoi a luat-o 
de la cap) ...cam 50 la sută. A- 
ceasta fiindcă băieții noștri mun
cesc serios. Să-ți spun un secret. 
Avem tineri la fel de buni ca și 
vîrstnicii. Constantin Minu, Gheor
ghe Georgescu, sînt foarte tineri, 
dar la fel de buni ca și Vasile 
Ionescu — om cu experiență.

— Așa e aici : întrecerea e tra
dițională — intervine cineva. Și 
cînd vreunul din noi șchioapătă 
ne ajută tehnicul. De exemplu to
varășul Șapira.

— în cinstea lui 23 August 
vrem să punem la punct toate ma- 
trițele. în septembrie trebuie să 
înceapă producția. — spune Moș 
Spirea.

Am scris moș cu M cu toate că 
nu acesta îi este pronumele. Cînd 
s-a recomandat a rostit așa cum 
de altfel se și obișnuiește, numai 
numele. Am întrebat pe unul, pe 
altul, dar : „nu știm cum îi mai 
zice. Noi îi spunem așa — Moș 
Spirea".

Vedeți, ca și întreprinderea, 
maistrul Spirea nu ține prea mult 
la un nume complect. Aceasta a- 
duce însă un inconvenient.

In cinstea lui 23 August s-a 
terminat, printre altele, pri
mele „Trafoabonate“. Abonații 
stațiilor de radioamplificare, care 
vor folosi aceste mici cutiuțe me
talice, (care au un rol de ampli
ficare) bucurîndu-se de muzică și 
veștile sosite prin pîlniile difu- 
zoărelor, nu vor ști totuși cui să 
mulțumească în gînd. Cu siguran
ță însă că vor spune ; sînt daru
rile unor oameni vrednici și mo
dești. Și poate că Moș Spirea și 
băiețeii lui vor auzi.

V. CONSTANTINESCU

cu privire la întîlnirea dintre delegațiile C.C. al P.C.U.S. 
și guvernului U.R.S.S. și C.C. al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia și guvernului Republicii Populare 
Federative Iugoslavia

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: In zilele 
de 1 și 2 august 1957 a 
avut loc în Romînia Intîlnirea 
dintre delegațiile C.C. al P.C.U.S. 
și guvernului U.R.S.S. și C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia și guvernului R.P.F.I.

La convorbiri au luat parte:
Din partea sovietică tovarășii 

N. S. HRUȘCIOV, A. I. MIKO- 
IAN. O. V. KUUSINEN, B. N- 
PONOMARIOV, N. P. FIRIU- 
BIN și 1. V. ANDROPOV ;

Din partea iugoslavă tovarășii 
lO^P BROZ TITO, EDVARD 
KARDELJ, ALEXANDR RAN- 
KOVICI, VELKO VLAHOVICI 
și VELKO M1CIUNOVICI.

Reprezentanții celor două par
tide și guverne au examinat o 
serie de probleme referitoare la 
relațiile dintre U.R.S.S. și R.P.F.I., 
precum și probleme ale activității 
celor două partide în interesul 
comun al socialismului și păcii 
în întreaga lume și în special a- 
cele probleme care împiedică dez-

voltarea continuă și cu succes 8 
relațiilor reciproce.

Totodată, delegațiile au discu
tat probleme ale situației interna
ționale. o serie de probleme ale 
mișcării muncitorești internațio
nale. a'e luptei pentru pace și 
securitatea pcpoarelor.

In cursul convorbirilor a fost 
confirmat acordul celor două părți 
de a lucra pentru dezvoltarea 
continuă și multilaterală a rela
țiilor reciproce și pentru înlătu
rarea obstacolelor care îngreu
nează această dezvoltare.

A fost confirmată de asemenea 
concordanta de vederi în proble
mele fundamentale ale actualei 
situații internaționale.

S-a subliniat că o importanță 
deosebită capătă întărirea prin 
toate mijloacele a unității și co
laborării frățești dintre partidele 
comuniste și muncitorești și din
tre popoarele din toate țările so
cialiste. dintre forțele iubitoare 
de pace și progresiste din în-

treaga lume și unitatea mișcării 
muncitorești internaționale.

Cele două delegații au subli
niat că relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Federativă Iugoslavia se vor 
dezvolta șl de acum înainte pe 
baza egalității în drepturi, aju
torului reciproc și colaborării, 
respectării suveranității, inde
pendenței șl neamestecului. Toto
dată delegațiile au confirmat 
importanța actuală a declarațiilor 
de la Belgrad și Moscova pentru 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
între ambele țări, a colaborării 
dintre P.C.U.S. și U.C.I. pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și și-au exprimat hotărîrea de a 
traduce in viață și mai departe 
principiile expuse in aceste de
clarații.

Cele două delegații au căzut 
de acord asupra formelor concre
te de colaborare între partide și 
de menținere a unor legături 
permanente prin schimb de de
legații de partid, informații reci
proce și publicații.

colae Brenoaie, instructor al co
mitetului regional U.T.M. Galați, 
Alexandru Bărbieru, interlocuto
rul său, este organizator U.T.M. 
al G.A.S. „Berea Barbu", din 
raionul Filimon Sîrbu. De la ei 
am aflat lucruri interesante.

Cu organizarea strîngerii spi
celor de grîu rămase în urma 
recoltării a fost destulă bătaie 
de cap. Nu din pricina tinerilor. 
Ei erau gata să strtngă spicele 
și cu mina. Dar cu ce s-ar fi a- 
Ies ? Mai multă oboseală — iar 
în hambare boabe mai puține. 
Au apelat atunci la directorul 
gospodăriei. Cîte un tractor... 
cîte o greblă mecanică... și trea
ba mergea strună. Nu însă ziua. 
Uscat de soarele torid paiul se 
rupe ușor în dinții greblei. A- 
tunci spicul rămîne tot pe cimp. 
Lovit de rouă nopții însă paiul 
nu se mai rupe și pierderea este 
astfel înlăturată aproape com
plect. Așa se face că noaptea ti< 
nerii dădeau un adevărat iureș 
pentru stringerea spicelor.

Numai cer oe aici, de la „Berea 
Barbu", adică 32 utemiști, au 
strins de pe cîmp peste 5.000 kg. 
boabe. Organizatorul U.T.M. Gh. 
Negoescu de la G.A.S. „Filimon 
Sîrbu" a reușit și el, ca împreu
nă cu tinerii 
I.C.S. „Recolta" aproape 3.000 
kg. grîu.

...Pe Nicolae _. 
găsit a doua zi la Galați.

— Uite, aici. O să cîștigăm.
Acum sîntem noi în frunte, cei din 

raionul Filimon Sîrbu. 11.000 kg. 
griu predate statului. Din urmă 
„vine" însă puternic raionul Căi- 
mățui cu peste 10.500 kg. “ 
nerii din raioanele Tecuci și 
jor au strins și ei cîte 
$i acum pregătește-te 
surpriza. Bănuiești cit 
strins în felul acesta 
regiunea î 45.000 kg...

M. SPIRIDON

TG. MUREȘ (de Ia 
corespondentul nos
tru). In raionul Mu
reș secerișul este pe 
sfirșitc. Pretutindeni 
se așteaptă o recoltă 
bogată. Colectiviștii 
din Sintana de Mu- 

! reș au obținut. de 
pildă, 3.100 kg. orz 
la ha.

' Treierișul păioase- 
1 lor a început însă 

mai tîrziu. In pre
zent se dă bătălia 
pentru folosirea din 

; plin a mașinilor șl 
a timpului. Pentru 

: terminarea grabnică 
' a treierișului, coiecti-

viștii din Curteni, din 
Sintana și cei din 
alte sate treieră cite 
20 de ore pe zi. To
tuși, ritmul este ne
satisfăcător. S-a tre
ierat pină acuni doar 
15,9 la sută din pă
ioase. 11 din cele 115 
batoze nu lucrează 
încă, de aceea în 
cîteva comune treie
rișul nici n-a înce
put, ori se desfășoară 
extrem de lent. *
Miercurea Niraj, de 
pildă, din cele 268 
ha. de griu și 30 ha. 
de orz au fost treie-

La

să predea - Ia

Brenoaie l-am

Ti- 
Bu- 
kg. 
afli
s-a

4.000 
să 
griu
In toată

doar păioasete 
; o suprafață de

rate < 
de pe , __
5 ha. La fel și la 
Crăciunești în comu
na Mureșeni batoza 
trimisă de S.M.T. 
Tirgu Mureș este ne
folosită de cîteva zi
le, deoarece griul nu 
a fost încă transpor
tat de pe cîmp. Pe 
alocuri lasă de dorit 
și aprovizionarea cu 
carburanți a tractoa
relor. Ar fi cazul ca 
Sfatul popular raio
nal să ia măsuri pen
tru grăbirea treieri
șului în toate satele. 
Timpul nu așteaptă.

Au terminat recoltatul 
păioaselor

Ptnă la 2 august țăranii mun
citori din comunele regiunii Ba
cău au terminat complet recolta
tul păioaselor și au transportat 
la cele 876 arii amenajate peste 
85 la sută din recoltă. In ulti
mele 5 zile în cuprinsul regiunii 
treierișul s-a desfășurat din plin. 
Pină la aceeași dată s-a treierat 
recolta de pe 25.455 ha. In frun
te se află raioanele Adjud și Ro
man care au treierat 40 la sută 
și respectiv 28 la sută din recol
ta de păioase. In acest timp, 5 
gospodării agricole colective și 
73 întovărășiri au terminat com
plet treierișul.

Colectiviștii obțin tn acest an 
mari producții de grîu la hectar. 
Gospodăriile agricole colective 
din Mărgineni și Păstrăveni, ra
ionul P. Neamț, au obținut 2640

și respectiv 2400 kg. griu la ha„ 
iar colectiviștii din Davideni, ra
ionul Tg. Neamț, 2800 kg. grîu 
la ha.

Paralel cu desfășurarea treie
rișului țăranii muncitori din re
giunea Bacău însămîntează in 
miriști culturi furajere și execu
tă arături de vară. In ultimele 
5 zile s-au însămințat cu culturi 
furajere aproape 1000 ha. și s au 
executat arăturile de vară pe 
8400 ha.

Fruntași 
în PREGĂTIREA 
MARINĂREASCĂ

1

Cinci continente la Ostancino
Ieri seară 120 de țări și-au dat 

întâlnire în parcul Ostancino. A- 
leile deveniseră o uriașă hartă a 
lumii. Lipseau astfel cu desăvir-

In preajma "Zilei Minerului"
In toate așezările miniere din 

țară se fac intense pregătiri in 
întîmpinarea „Zilei Minerului".

O vie activitate culturală se 
desfășoară la cluburi. Minerii, în 
colaborare cu alte formații artis
tice inspirate din activitatea Și 
via|a minerilor țării noastre.

La unele exploatări se organi
zează ezXpoziții cu inovațiile mi
nerilor din localitate, grafice prl" 
vifld creșterea producției de căr
bune sau minereuri. La Baia 
Mare se amenajează o mare w 
poziție cu fotomontaje care oglin
desc dezvoltarea industriei minie
re din țara noastră.

Noi apartamente slut date în 
folosința minerilor: 78 la Petrila. 
47 la Lupeni, altele în regiunea 
Baia Mare, la Filipeștii de Pă
dure, în bazinele carbonifer»

Schitu-Golești și Comănești, la 
Rovinari etc. Se pavează străJ- 
trotuare, «a înfrumusețează 
parcurile orașelor miniere. So
țiile de mineri, mamele și suro
rile acestora aduc o deosebită 
contribuție în această acțiune. In 
Valea Jiului și în localitățile mi
niere din Baia Mare peste 10.000 
de femei au efectuat circa 12.000 
de ore muncă voluntară la cu
rățirea străzilor, parcurilor și a 
cluburilor minerilor. Magazinele 
sînt aprovizionate din abundență 
cu mărfuri atrăgătoare.

Duminică toate așezările mi
niere vor fi împodobite de sărbă
toare. Pretutindeni vor avea Ioc 
programe artistice cu concursul 
artiștilor profesioniști și amatori, 
serbări cîmpenești, schimburi de 
vizite între mineri.
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~ V a f . i ■ i , Zi ........—— ............■■=Cămine culturale și
Raidul prin comunele raionului Băilești, regiunea Craiova, l-am în

treprins cu scopul de a vedea cum își desfășoară activitatea institu
țiile culturale sătești, îndeosebi cum influențează educația 
tineretului. După spusele tovarășilor de la raion mai, 
mai te convingi că totul merge bine. Tovarășii de la secția cul
turală de pe lingă sfatul popular raional 6tau prin birouri, se bucură, 
se laudă cu o seamă de realizări și te pot ajuta să-ți completezi un 
întreg carnețel de notițe, fără a pune piciorul pe teren în vreun 
sat. Și poate că tocmai de aceea prin aceste locuri se întâmplă ceea 
ce nu ar trebui să se întâmple, fapte care nu fac cinste celor puși 
să îndrume activitatea culturală din satele raionului Băilești.

o
„Filatură și țesăforie 

de păianjeni"

mmioieci doar cu numele
\

•— Eu sînt băiat bun, nea Flo
rică — se spovedește el cîrciuma- 
rului. Numai că vezi, tinerii ăș
tia nu mă înțeleg de fel. Oare, 
ei n-or avea alte treburi decît să 
vină la cămin ? Abia am reușit 
să-i lămuresc. Am găsit metoda. 
De cîte ori mă roagă sau îmi cer 
cîte ceva, le promit. Le promit 
marea cu sarea că doar nu mă doa
re gura...

Așa se trudește toată ziulica to
varășul , Petre Luca. Și dacă va 
mai sta mult timp director al că
minului cultural mîncînd de po
mană banii statului, munca Cul
turală comunală tot așa o să mear-

O

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate ale Republicii 

Populare Romine
Nr. M. 234 august 1957

Ați auzit vreodată de această 
firmă ? Nu ? Atunci să vă explic 
cum a luat ființă. De ea se ocupă 
cu multă grijă Petre Luca, direc
torul căminului cultural din comu
na Catanele. în fostul cămin cul
tural — căci numai cămin cul
tural nu mai poate fi acum — azi 
locuiesc sute de păianjeni cu ru
dele lor cele mai apropiate. Aici 
mănîncă, aici dorm și tot aici au 
„filatura" și „țesătoria“ unde mun
cesc. Directorul căminului cultural 
se îngrijește de ei ca un tată. A 
cam avut el destul scandal pînă 
i-a hotărît pe tineri să renunțe de 
a mai intra în acest local. Prin
cipalul e însă că a reușit. Pentru 
ca să nu deranjeze cu nimic li
niștea păianjenilor el a fere
cat ușa cu vreo trei lacăte. 
Dacă te uiți pe fereastră ai în față 
un spectacol rar : cărți împrăștiate 
pe jos, pe podele, gunoi nescos de 
luni de zile. Directorul și-a 
făcut obiceiul âe a sta pe 
capul lui Florică de la bo
dega satului. Aici încearcă băutu
rile pe rînd să-și poată da seama

dacă gustul vreuneia s-a schimbat 
de la o zi la alta. Abia spre prînz 
consideră că e cazul să-și mai o- ai}a w oa uluai.
dihneasca truditele oase, să mai gg. Iar pentru că ■ secția culturală 

~ , a sfatului popular raipnal „n-aude,
n-a vede", directorul nostru s-a 
apucat și de alte îndeletniciri ob
scure. A primit de la elevii școlii 
de 7 ani 100 lei pentru ca atunci 
cînd va merge pe la oraș să le cum
pere o minge de fotbal. Banii i-a 
„donat" contra secărică. Elevii 
nu au mai putut avea minge. No
roc că tinerii 
mistui Petre 
satului. Aici, 
Lucian Dinu, 
ca Gheorghe,
Ene, Șorici Vasile, Viorica Stănă- 
șel și alții din brigada artistică 
de agitație, vin să-și învețe rolu
rile și să facă repetiție. De ce nu 
se fac totuși aceste repetiții în sala 
căminului cultural ?

Pentru că președintele sfatului 
popular comunal împreună cu cei 
de la secția culturală a raionului

I. TEOHARIDE

pună o îmbucătură în gură;. Și 
atunci se îndreaptă spre casă» 
alene, legănat, proptindu-se de 
stîlpii de telegraf și de garduri.

șire granițele. „Pe același pămînt, 
sub același soare, toți oamenii au 
același drept la fericire". Cuvin
tele îi aparțin studentului din 
Camerun, Aimis Pivot Eting. Lor 
le-a subscris jnulțimea adunată la 
Ostancino în seara solidarității cu 
tinerii din țările coloniale.

O tribună din bambus, instala
tă pe o barcă africană, plutea pe 
oglinda lacului. Indianul Sucendu 
Madjundara a vorbit despre tine
retul ce trăiește în țările colonia
le. Au răsunat apoi cuvintele unei 
englezoaice, ale unui polonez și 
ale unui arab. Toți au fost de a- 
cord : Colonialismul este o rușine 
pentru secolul nostru.

Reflectoarele s-au încrucișat pe 
cer. Jocurile de artificii comple
tează decorul nocturn. Pe un pla
tou s-a aprins un foc de tabără. 
Vreascurile aruncau limbi de foc 
pe înaltul cerului. Pe ringurile 
de dans, în luptă cu înghesuiala, 
pasionații valsează. Liniștitele alei 
sînt tulburate de improvizatele 
spectacole : columbienii sînt în 
vervă și răscolesc cu cîntecele și 
dansurile lor întregul parc.

•dr fi greșit să se creadă că la 
Ostancino stăpînea numai dansul 
și cîntecul. Am avut prilejul să 
ascult numeroase discuții pe pro
blemele cele mai grave ale 
tineretului din țările coloniale., 
Mkaur-Khogali, din Kartum ex
plica danezei Jan Tomsen ce în
seamnă colonialismul. O discuție 
fără definiții academice, dar însu
flețită de argumentarea faptelor 
de viață. O japoneză povestea in
tr-un grup de tineri cum și-a pier
dut la Nagasaki întreaga familie 
în timpul bombardamentului ato
mic. Dimineață, veselele franțu
zoaice prezentaseră la G.U.M. o 
paradă a modei franceze. Acum 
ascultau povestea tristă a Algeriei. 
Tăceau. O tăcere ce ascundea in
dignarea și rușinea. Zîmbetele li 
se împietriseră pe obraz. Rîsul 
lor plin de farmec se stinsese. As
cultau... Tijo Ahpala delegat din 
Nigeria, solicitat să-și spună pă
rerea despre semnificația manifes
tării de la Ostancino a spus: „Fiii 
Africii și Asiei ne dau noi forțe 
în lupta 
fericit".

Gașara 
Dakar a

ționantă : „Sînt foarte fericit 
a întâlni la Festival amici din 
mea întreagă. între noi nu sînt și 
nici nu pot fi probleme de discrimi
nare, însă în țara mea sîntem ne- 
voiți să luptăm pentru drepturile 
noastre. Rasiștii, colonialiștii afir
mă că noi, negrii, sîntem mai pu
țin inteligenți și nu o să reușim 
să ne autoguvernăm. — Nu este 
adevărat. Noi vrem libertate și in
dependență și vom putea pune în 
valoare inteligența noastră. Sper 
că tinerii ce se găsesc aici vor în
țelege aspirațiile noastre și ne 
vor susține".

Plimbîndu-mă pe o alee am fost 
martorul unei întâlniri neprevă
zute. în hainele lor pitorești, tine
rii din republicile asiatice sovie
tice, cîntau. Un grup de africani 
și asiatici i-a înconjurat. îmbrăți
șări, schimb de daruri și o discu
ție care s-a prelungit mult peste 
miezul nopții. Tinerii din țările 
coloniale erau purtați pe aripile 
povestirii în lumea visurilor lor 
celor mai fierbinți, lume a cărei 
bogăție o admiraseră cu cîteva ore 
mai înainte în pavilioanele magni
fice ale Expoziției Agricole Unio
nale.

Cinci continente s-au întâlnit la 
Ostancino. Cinci continente au 
confirmat că cei ce trăiesc pe a- 
celași pămînt și se bucură de mîn- 
gîierea aceluiași soare, au dreptul 
la aceeași fericire.

E. OBERST

de 
lu-

Bal laKremlin

noastră pentru un viitor

Buseman, student din 
/Scut o declarație emo-

Semnalul începerii balului l-a 
dat vestitul orologiu din tumul 
Spaskl. întregul teritoriu al 
Kremlinului era feeric luminat. 
Perechile de tineri s-au prins în 
primul vals al balului. Apoi, 
rînd pe rînd, prin fafa spectato
rilor s-au perindat tineri în co
stume naționale rusești șl din re
publicile unionale, 
stradă și de circ.

Gazdele sovietice 
lor s-au întrecut în 
scene improvizate.

artiști de e-

șl musafirii 
spectacole pe

-Ml» -
Seara, ce să mai caute pe la că

min ? Doar n-a băgat aumnezeu 
zilele în sac. Se va duce a doua 
zi.

A doua zi ar merge într-ade
văr la cămin, dar îi iese mai re
pede în cale bodega lui nea Flo- 
rică. Așa că, de unde timp și pen
tru cămin ?

București
Tovarăși matrozi și soldați, cart nici și sergenți /
Tovarăși ofițeri, amirali și generali!
Poporul nostru muncitor și Forțele sale Armate sărbătoresc astăzi 

Ziua Marinei R.P.R.
Personalul Forțelor maritime militare ale R.P.R. întîmpină tradi

ționala sărbătoare cu succese însemnate în perfecționarea măies
triei marinărești, în întărirea ordinei și disciplinei militare, contri
buind astfel la ridicarea capacității de apărare a patriei.

Pe navele militare numărul fruntașilor în pregătirea de luptă și 
politică, al posturilor și unităților de luptă fruntașe, crește mereu. 
Noi și importante realizări obțin muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de pe șantierele navale. Ei desfășoară larg întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea și depășirea planului de transport și schimburi co
merciale, construcții și reparații de nave și organizarea muncii în 
porturi.

Tovarăși matrozi și soldați, cartnici și sergenți I
Tovarăși ofițeri, amirali și generali I
Cu prilejul sărbătorii Zilei Marinei R.P.R. vă felicit și vă urez 

noi succese în ridicarea măiestriei militare și în însușirea tehnicii 
moderne de luptă.

Urez, muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de pe șantierele 
vale, noi realizări în muncă.

In cinstea Zilei Marinei Republicii Populare Romine, 
ORDON:

Astăzi, 4 august 1957 tn orașele Constanța și Giurgiu se 
trage în semn de salut, cîte 21 de salve de artilerie.

Trăiască Forțele Maritime Militare ale Republicii Populare 
mine 1

Trăiască Republica Populară Romînă I
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn 1

Ministrul Forțelor Armate ale R. P. R. 
General-colonel

LEONTlN SÂLÂJAN

Cart. maj.
Ignat Vasile

Cart. maj. 
Lăutaru Tudot

Cart. maj. Cart. maj.
Aldescu C-tin loniță Gheorghe

na-

vor

Ro-

Cart. maj. Cartnic Carzol 
Mureșan. Alex. Gheorghe

De ziua marinei
noastre dragi

Urlndu-I schim
bului „bun cart 
inainte", vechiul 
cart pornește 

cu pași grăbiți spre cazarmă. Va
lurile mărunte mingile bordajul 
navei șușotind parcă mesagii de 
nedeslușit. întunericul întețit 
vestește apropierea zorilor. Ma
rinarul de cart caută să pătrun
dă întunericul. Iși ațintește pri
virea spre soare răsare. Acolo 
bezna a fost îndulcită de o fișie 
palidă de lumină. Parcă marea 
incepe să radieze lumină. La ori
zont apare o geană de soare pa
lidă, tremurătoare. Apele fără 
de sfîrșit ale Mării Negre lu
cesc într-o culoare albastru-ver- 
zuie. Soarele, primul, salută ma
rinarii de ziua lor.

A intrat in obișnuința poporu
lui nostru ca in fiecare an. în 
prima duminică a lunii august 
să se sărbătorească Ziua Marinei 
R.P.R. In această zi, matrozii,

Cpt. de rangul II 
FRANCISC DOMOKOȘ

cartinicil șl ofi
țerii Forțelor 
Maritime Mili
are și, alături 
navelor comer- 

tehnicienii și in-

s-au înțeles cu ute- 
Vîlcan, bibliotecarul 
la bibliotecă tinerii 
Marin Mirea, Auri- 
Maria Luca, Marin

Aspect din seara solidarității cu tinerii din țările coloniale

de ei echipajele 
claie, muncitorii, 
ginerii de la șantierele navele pre
zintă partidului, guvernului și 
întregului popor bilanțul muncii 
lor entuziaste.

Astăzi, marinarii de sub co
manda căpitanului locotenent 
Teslaru Mihai raportează cu 
mîndrie și bucurie că nava lor 
este o navă fruntașă în Forțele 
Maritime Militare. In rîndurile 
echipajelor aliniate stau în a- 
ceastă zi și cartnicul major Al
descu Constantin, cartnicul ma
jor loniță Gheorghe, cartnicul 
major Ignat Vasile, cartnicul 
Mureșan Alexandru și alții care 
pentru merite deosebite în pre
gătirea de luptă și politică au 
fost dpcorați cu „Medalia mun
cii".

De Ziua Marinei R.P.R. mari
narii raportează despre succesele 
obținute în pregătirea de specia
litate, marinărească și politică, 
despre creșterea numărului ma
rinarilor fruntași, al posturilor și 
unităților de luptă fruntașe. Ra
portul anunță că ieșirile în mare 
și pe fluviu, aplicațiile tactice, au 
fost executate în condiții apro
piate de lupta reală și că ei, ma
rinarii. au învătat astfel să bi
ruie greutățile ivite, obținind ca
lificative bune Ia tragerile nava
le, la aplicațiile șl exercițiile tac 
tice.

Succesele 
obținute în îndeplinirea misiunii 
încredințate de patrie, dovedesc 
că ei știu cum să răspundă în
crederii poporului, că sînt demni

Vacanța 
provinciala
— Mamă, mămico, mămi- 

cule, mă plictisesc...
— îndată-ți pun muzica să-ți 

cînte !
— Ce muzică, mămicuțule ?
— Aia militară... Fanfara 

puișor...
— Hm, hm, tu rîzi de mine 

și eu mor de plictiseală... Am 
să mor, vrei să mor ?

— Sorel, ce vorbe sînt astea? 
De unde știi tu de moarte ?

— De la Mircea. Mama lui 
tot mereu îi sppne c-o să-l o- 
moare în bătaie. Dar, eu văd

și el nu

marinarilor noștri,

(Continuare în pag. 2-a)

că în fiecare zi îl bate 
mai moare niciodată.

— Destul, lasă-mă, ia-ți cer
cul și du-te joacă-te pe ceardac.

— Hh, hm, vreau în curte; 
ceardacul e mic !

— Pe ceardac ! Curtea e 
prea mare și... sînt șopîrle care 
dacă, doamne ferește, te mușcă, 
mori pe loc...

— Dar eu, cînd le văd, fug!
~ Fugi de lingă mine și 

lasă-mă să-mi termin pasiența... 
Ce mă fac cu popa de treflă ?

— Cu cine, mămică ?
— Nu-i treaba ta ! Te ispi

tesc cărțile de mic. Cartofor ca 
taica-tu, ai ? în loc de joacă 
pe ceardac, tragi cu ochiul la 
cărți... Halală creștere ! Fru-- 
moașă educația lui taică-tu.

— M amico, ce înseamnă să 
fii cartofor ?

— Adică să joci, să-ți placă 
prea mult cărțile...

— Nu-i așa că nu-i urît să 
fii cartofor ?

— Nu-i urît ! ? țje ce în
trebi ?

— Pentru că, nu-i așa că tu 
nu faci lucruri urîte ! ?

VALERIU LAZAROV



TINERETE-EDUCAȚIE-RASPONDERI

Fericirea
nu se cumpără cu bani!

:5ijiiiiîiiiiiiSiSifjjji^^
Gustav este un băiat potrivit de 

înalt și brunet. Unele fete ar pu
tea spune că e drăguț. Poate nu 
ar greși, de ar fi să judecăm oa
menii după înălțimea trupului și 
culoarea părului. Dar, vezi, noi 
sîntem obișnuiți să-i judecăm după 
caracter, după ideile în numele 
cărora luptă și după țelul pe care 
și I-au propus în viață. Pentru 
că, se înșeală cine crede că viața 
nu e într-un fel sau altul — o lup
tă permanentă, și cîteodată ne
spus de aspră. Spunînd acestea, 
mă gîndesc la colega mea, Ra
șela Miler și bineînțeles, la Gus
tav Grîimberg. Asemănările dintre 
ei sînt două: întîi — amîndoi sînt 
tineri. Apoi — amîndurora le pla
ce să-și vadă, conștiincios de trea
bă : colega la 
A.D.A.S., Gustav la 
de cofetărie.

Deosebirile sînt, 
parabil mai multe.

Gustav socotește că e timpul să 
se însoare. Foarte bine. Oricine 
trece doar prin aceste momente. 
Depinde însă cum trece. Două lu
cruri se petrec în viața omului, 
fără voia iui: nașterea și moar
tea sa. Căsătoria este un mare 
act în viață, pe care omul îl hotă
răște prin propria-i voință, în nu
mele visurilor mari și al viitoru
lui fericit pe care și-l întrevede și 
pentru făurirea căruia luptă. Dar, 
tocmai aici, ideile lor se bat cap 
în cap. Gustav judecă așa: o 
place pe fată și o vrea, neapărat, 
de soție. In sprijinul voinței sale 
a venit o mătușă, împreună cu 
părinții Rașelei.

„Ritualul pețitului" s-a desfă
șurat într-o seară. S-a întrunit fa
milia. Băiatul a fost prezentat. 
S-au uitat tinerii unul la altul, 
după care fata a ieșit. Nu a fost 
luat în seamă gestul ei și s-a ho- 
tărît logodna.

— Dar nu ne cunoaștem, nu 
simt nimic pentru el...

— Să taci! Asta-i soarta noa
stră, a femeilor. O să simți ! 
Băiatul cîștigă bine. Are să aducă 
bani în casă.

— Prin urmare, mă vinzi, 
mamă; indirect, dar mă vinzi...

împotrivirea Rașelei părea să 
fie înfrîntă, întrucît imediat a fost 
pusă să plătească 600 lei pentru 
un inel de aur, ce a fost dăruit 
„logodnicului". Dar nu 1 Abia 
după cîteva zile a izbucnit scan
dalul în familia M. in ultimul 
timp, pentru evitarea scandalului, 
în această familie nu auzi decît 
„bună-dimineața" și „bună-sea- 
ra". Mai mult nici o vorbă. Gus
tav acționează din umbră, tacit, 
spre a o „cuceri" pe fată. Care 
este suportul pe care se inten
ționează a fi închegată această 
tamilie ? Banii.

Murdar I
Josnic !
Sînt îngrozitoare concepțiile po

trivit cărora își dorește Gustav 
întemeiat căminul. Ele țin de mo
rala putredă, burgheză, a trecu
tului. Țin de acea educație, de 
acea viață, în care locul iubirii 
adevărate îl ia interesul egoist, 
în care preocupările de seamă se 
reduc la o tură pe Lăpușneanu, o 
halbă la grădină, o pungă de 
semințe și bîrfeli despre fata lui 
X, băiatul lui Y, casa lui Z. Un 
fapt mărunt, meschin ia proporție 
de fenomen și luni de zile e co
mentat. O viață ferecată într-un 
cerc vicios, fără orizont, fără idea
luri, fără perspective. Rașela nu 
poate să se împace cu toate astea. 
De altfel, cum ar putea să se

inspectoratul 
un laborator

însă, incom-

complacă în așa ceva ? Morala, 
educația noastră se bazează doar 
pe cu totul alte principii decît cele 
ale părinților ei. Pe cu totul alte 
principii decît cele ale logodnicu
lui. Primele porunci ale logodni
cului au fost: „Să nu apd de 
muncă de teren, să nu aud de an
samblul artistic al tineretului (în 
a cărui formație de estradă Ra- 
șela deține un rol principal), să 
nu aud de învățămînt politic. Așa, 
să știi că eu sînt logodnicul tău" 
— a încheiat el — ca și cum ar 
fi spus: „eu sînt stăpînul tău".

Cîteva greșeli a făcut și tova
rășa Miler, pe parcursul celor 20 
de ani, pe care în curînd îi va îm
plini. Așa. de exemplu, a început 
o școală medie tehnică de energie 
electrică, pe care a părăsit-o. A 
făcut însă, aceasta întîi, pentru 
că părinții nu au lăsat-o să se 
ducă ia școala preferată de ea, ci 
au silit-o, fără un scop precis, să 
urmeze calea indicată de ei. Apoi, 
pentru că ei nu au exercitat, pe 
parcursul anilor, o influență po
zitivă asupra vieții, a educației 
fetei, ci au lăsat-o de capul ei. De 
asemenea Rașela a mai făcut un 
pas, pe care nici eu nu știu cum 
să-1 calific.

In urmă cu cîteva luni, un vis 
începu să-i încolțească în inimă. 
Nu se gîndea la căsătorie. Și-I în
chipuia însă, pe alesul ei. Nu știa 
precis cum are să arate. Dar sim
țea că are să-1 iubească, are să fie 
iubită, mult, cu pasiune neîntîlnită. 
Curînd a cunoscut un băiat E din 
București, inspector la noi, în cen
trală. II cheamă Mircea Lăză- 
rescu. A stat la Iași cîteva luni. 
S-au plimbat o dată, de două ori, 
de trei ori. S-au dus la filme, la 
teatru. Lăzărescu părea beat de 
dragoste. Rașelei, însă, îi era tea
mă să-1 iubească ; ceva, nici ea 
nu știa ce, o făcea să nu aibă des
tulă încredere în dragostea lui. 
Voia să fie rece, nepăsătoare, să 
se ascundă cînd îl vedea. întot
deauna gîndea așa, și întotdeauna 
făcea tocmai invers. De ce i-a fost 
teamă nu a scăpat. A fost slabă, 
prea slabă. Nu i s-a putut împo
trivi.

Pe urmă, Lăzărescu a plecat la 
București. De acolo i-a trimis cî
teva scrisori urîte. Rașela s-a în
chis, dureros, în sine. Nu a spus 
nimic, nimănui. Nu a cerut nimă
nui sfatul. Firește, a făcut rău pro- 
cedînd așa. De altfel, felul ei de a 
fi, puțin distantă de noi, ceilalți 
tovarăși de muncă, în special de 
tineri (menționez că utemiștii au 
aics-o în comitetul organizației de 
bază U.T.M.) i-a atras, intr-un fel, 
disgrația noastră. Pînă și situația 
relatată aici a trebuit să o aflăm 
pe căi lăturalnice. Mi-am dat sea
ma că greșim cu toții, purtindu-ne 
cu ea așa cum am spus. Am stat 
de vorbă, cu ea; își dă seama de 
greșelile ce-i aparțin. E convinsă 
că în societatea noastră individul, 
tînărul în special, nu mai poate 
fi sclavul concepțiilor vechi, re
trograde despre căsătorie. Noul 
cîștigă teren in conștiința sa. Iși 
dă seama că poartă și ea răspun
derea pentru situația în care a 
ajuns. Dar cum să iasă din ea? 
Nu vede. Părinții, care-i cunosc 
greșeala, în loc s-o ajute, s-au 
bucurat că o vor putea sili să'facă 
ce vor ei. I-a fost scos în cale 
Gustav.

Mircea Lăzărescu a întinat iu
birea Rașelei. S-a dovedit meschin, 
laș, om de nimic (deși ea con
tinuă să-1 iubească). Cîțiva din
tre noi îi cunoaștem situația, dar 
„nu ne amestecăm", în timp ce

INFORMAȚII
Uniunea Astronomică Interna

țională de la Copenhaga a anunțat 
Observatorul Astronomic din 
București că în ziua de 2 august 
a fost descoperită de către Mrkos 
(R. Cehoslovacă) o nouă cometă.

In ziua de 2 august cometa se 
găsea între constelațiile Gemeni 
și Ursa Mare și era de mărimea 
a treia, iar în seara aceleeași zile 
de mărimea a doua, fiind 
cu ochiul liber.

*
U Tha Myat, directorul 

din Ministerul Educației 
turii din Rangoon-Birmania, care 
se află de cîteva zile în țara noa
stră, ca invitat al Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a avut întrevederi cu 
tov. Ion Pas, adjunct al ministru
lui Invățămîntului și Culturii, Pe
tre Drăgoescu, director general în 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii, Ion Cozma, ministrul Agri
culturii și Silviculturii, conducă
tori ai Agenției Romîne de Presă 
și Radiodifuziunii. Cu acest prilej 
oaspetele s-a interesat de organi
zarea învățămîntului și lichidarea 
analfabetismului în R.P.R., de pro
bleme privind dezvoltarea cinema
tografiei, teatrului, muzicii, arte
lor plastice, presei, precum și de 
stadiul de dezvoltare a agricul
turii noastre.

U Tha Myat a vizitat de ase
menea Muzeul de Artă al R.P.R., 
Muzeul „Th. Aman", Muzeul Sa
tului, Muzeul Tattarescu, Combi
natul „Casa Scînteii", Institutul 
de folclor și Combinatul agroali- 
mentar „30 Decembrie".

(Agerpres)

vizibilă

Culturii 
și Cul

RUGĂMINTEA
LUI KIM HAK-SE

care noi vrem să 
poporului romîn. 
care se reconstru- 
după rănile răz-

activiștii comitetului orășenesc 
U.T.M. sînt „mulțumiți" că Gus
tav i-a „dat voie" să vină la încă 
două-trei repetiții ale ansamblului. 
Or, tocmai aceștia sînt factorii 
care îi pot veni în ajutor. Organi
zația noastră de bază U.T.M., ac
tiviștii utemiști, noi, tovarășii din 
ansamblu. Există argumente, exis
tă exemple și posibilități care ne 
pot fi de folos. Să uzăm de ele, 
arătînd părinților ei că — spre li
niștea copilului lor — nu au drep
tul să făptuiască un lucru necu
getat. Să-1 facem pe Gustav să în
țeleagă că dragostea nu poate fi 
cumpărată, ca prăjiturile în co
fetărie. Să înfierăm și să izgonim 
dintre noi pe toți cei de teapa lui 
Lăzărescu Mircea. Așa cred că pu
tem face ceva spre a o ajuta pe 
Rașela și, în egală măsură, pe 
părinții ei.

PANSELA CREȚU, 
membră în comitetul organizației 
de bază U.T.M., a inspectoratului 

A.D.A.S.-Iași

STROE STAN — Gura Cîlnău. 
Fără îndoială că nu e ușor să re
nunți la o idee la care ani de-a 
rîndul ai visat. Dar dacă la un 
moment dat îți dai seama că vi
surile tale nu au avut o temelie 
solidă, că nu au fost decît niște vi
suri copilărești, ai face foarte bine 
dacă ai privi situația bărbătește 
in față. Ai căzut de două ori la 
examenul de admitere la Facul
tatea de medicină. N-are rost să-ți 
pierzi vremea așteptînd mereu cîte 
o sesiune. Profesia de medic e 
frumoasă firește, dar ea presupu
ne să ai și anumite înclinații. Nu 
este însă singura. Mai sint multe 
aliele cel puțin tot așa de frumoa
se. Nu e oare la fel de util 
să fii constructor, să fii chimist 
sau agronom ? Gîndește-te ! La 19 
ani nimic nu e pierdut. Toate dru
murile îți sînt deschise, e nece
sar doar să știi să-l alegi pe acel 
care ți se potrivește mai bine, să 
nu faci calea întoarsă de la jumă
tate.

M. LUKACS — Oradea. Vrei să 
știi în care loc de pe glob s-a în
registrat temperatura cea mai scă
zută. Cîteva vești care ne-au sosit 
în urma măsurătorilor preliminare 
ale Anului Geofizic Internațional 
răspund întrebării dumitale. Ast
fel cercetătorii sovietici de la sta
ția științifică Vostok I., din interi
orul Antarctidei, au înregistrat de 
curînd cea mai joasă temperatură 
—70,1 centigrade sub zero. Aceas
ta constituie un record mondial 
absolut, depășind vechiul record 
stabilit la Verhoiansk, unde s-au 
înregistrat în ianuarie 1855 și în 
februarie 1892 temperaturi minime 
de 68 grade sub zero.

ORGANIZAȚIA U. T. M. DIN 
COMUNA HOREZU-POENARI, 
RAIONUL SEGARCEA. împărtă
șim și noi aceeași părere cu pionie
rii din comună. Trebuie atrași în 
cercul apicol și școlarii, care nu 
sînt încă purtători ai cravatei 
roșii. Pentru aceasta însă trebuie 
să vă gîndiți cum ați putea să or
ganizați mai bine această activita
te extrașcolară. Noi credem că pre-

OE ZB Marinei NOASTRE DRAGI
(Urmare din pag. l-a) 

și în măsură să apere suverani
tatea R.P.R.

■ In această zi, cînd la bordul 
navelor silleele și goarnele sună 
onorul la pavilion, in privirile 
marinarilor strălucesc mindria 
și bucuria de a fi urmași demni 
ai acelor navigatori rommi, care, 
prin fapte nepieritoare și-au în
scris numele în istoria poporului 
nostru.

Tradițiile marinei noastre sint 
strîns legate de trecutul glorios 
de luptă al poporului pentru li
bertate și independență. Cotropi
torii turci au simțit pe pielea lor 
vitejia, curajul și iscusința ma
rinarilor de pe navele cu rame de 
pe Dunăre, care, acționînd la po
runca lui Ștefan cel Mare, le-au 
pricinuit de atîtea ori pierderi 
grele. Marea flotă turcească care 
a cucerit puternicile cetăți bizan
tine, și genoveze de pe coastele 
apusene ale Crimcii, a fost în
vinsa în 1475 de. flota moldove
nească.

Prima filă a istoriei frăției de 
arme dintre marinarii romîni și 
ruși s-a scris in luptele pentru 
cucerirea cetății Ismail, în 1791. 
Această filă de istorie a fost în
semnată cu sîngele marinarilor 
romîni și ruși care acționau sub 
comanda Generalissimului Suvo
rov.

Flota rusă și cea romînă și-au 
adus contribuția și la victoriile 
războiului pentru independență. 
Înaltele calități de lupta și ma
rinărești ale echipajelor romîne, 
care au acționai și aici cu fra
ții lor ruși, au fost apreciate 
mult de comandamentul rus, 
care a decorat cu ordine și me
dalii mulți marinari de sub co
manda maiorului Murgcscu și ar- 
tileriști de sub comanda maioru
lui Maican Demetrescu.

In timpul primului război

mondial, canonierele, șlepurile cu 
tunuri, cît și distrugătoarele Flo
tilei a 6-a ruse au constituit prin
cipala forță de apărare a nordu
lui Dobrogei.

Salvele de tun de pe crucișăto
rul „Aurora" au stîrnit un pu
ternic ecou în rîndurile marina
rilor romîni. Sub influiența Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, în anii 1917—1919, pe mul
te nave românești iau ființă co
mitete revoluționare sub condu
cerea cărora echipajele răsculate 
alungă vechii comandanți și 
schimbă denumirea navelor. La 
Sevastopol, pavilionul roșu flu
tură pe navele Marinei Revolu
ționare Romîne: „Ion Roată"» 
„Emanciparea", „Republica Ro
mînă", „Revoluția Socială", și 
„1907".

Amintirea acestor acțiuni re
voluționare este păstrată cu sfin
țenie de poporul nostru, de ma
rinarii noștri.

Acestor tradiții glorioase li se 
alătură acțiunile de luptă cura
joase săvîrșite de marinarii ro
mîni, alături de cei sovietici, în 
luptele de eliberare a Romîniei 
de sub jugul fascist.

Astfel, în primele zile după 23 
august 1944, marinarii romîni 
reușesc să ocupe litoralul Mării 
Negre și să împiedice debarca
rea trupelor hitleriste. Pe Du
năre, navele militare urmăresc o 
serie de convoaie de nave ina
mice, capturînd o parte din ele. 
Monitoarele „Ardeal" și „Laho- 
vary" și alte nave au capturat un 
număr însemnat de mijloace de 
transport fluvial fasciste. Mari
narii romîni iau parte la dezar
marea de unități hUeriste la Că
lărași, Turnu Severin etc. .Mo
nitoarele minează Dunărea la Os
trovul Corbului. Datorita acestor 
baraje de mine, hitlerișbi n-au 
putut acționa, fiind obligați să-și 
scufunde aproape 60 de nave.

In fruntea luptei pentru însu
șirea la perfecție a tehnicii na
vale complexe și pretențioase, 
pentru însușirea științei militare 
navale, în fruntea luptei pentru 
formarea de cît mai multe pos
turi de luptă fruntașe, pentru în
tărirea ordinei, disciplinei și vi
gilenței la bordul navelor, stau 
comuniștii și utemiștii. Printre 
comuniști și utemiști se numără 
tot mai mulți fruntași în pregă
tirea de luptă și politică, tot mai 
mulți comandanți de posturi de 
luptă fruntașe.

Ca o înaltă apreciere a stră
daniei marinarilor de a-și per
fecționa continuu măiestria de 
luptă și marinărească, pe piep
tul multor marinari strălucesc 
semnele onorifice „Marinar de 
frunte", „Artilerist de frunte", 
^Tehnici an de frunte". Crește 
numărul acelor matrozi, cartnid 
și ofițeri fruntași cărora li s-a 
înmînat pentru merite deosebite 
în muncă „Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M.". Printre aceștia 
se numără cartnicul major Mol
dovan Macedon, cartnicul major 
Mihalcea loan, cartnicul major 
Grigore loan, cartnicul major 
Lăutaru Tudor și alții.

înconjurați de dragostea și în
crederea poporului muncitor, pă
trunși de importanța misiunii ce 
le revine, gata oricînd să apere 
granițele pe apă, libertatea și in
dependența patriei, matrozii, 
cartnicii și ofițerii din Forțe.le 
noastre Maritime Militare depun 
eforturi sporite pentru a mînui 
la perfecție și în orice condiții 
tehnica modernă de la bordul na
velor. Cu prilejul Zilei Marinei 
R.P.R. ei se leagă printr-un an
gajament solemn că vor păși 
înainte cu și mai multă hotărire 
și perseverență pe calea obți
nerii unei și mai înalte măiestrii 
de luptă și marinărești.

1

zența unor apicultori cu o activi
tate bogată în această privință, 
precum și schimburile de ex
periență pe care trebuie să le 
organizați, fie la prisăcile din gos
podăriile agricole de stat sau din 
gospodăriile colective fie la cele 
ale țăranilor cu gospodării indivi
duale, este o formă interesantă, 
care vă poate aduce foloase multe.

GETA ȘTEFANSCU — FAL- 
T1CEANU. Ai vrea să cunoști cite- 
va lucruri despre istoria cinema
tografului. Cum s-a născut și cum 
s-a dezvoltat. Ne este însă foarte 
greu să-ți răspundem pe îndelete 
la „Poșta redacției". îți propunem 
altceva : în colecția S.R.S.C. a apă
rut în urmă cu cîțiva ani lucrarea 
lui Petre Mihăileanu „Originea și 
dezvoltarea cinematografiei" unde 
vei putea găsi cîteva lucruri inte
resante despre tehnica cinemato
grafiei și istoria ei.

Poștașul

Un grup de delegați la Festival vizitînd Expoziția Agricolă 
Unională.

IA MOSCOVA se eintă
șl se dansează romtnește

in după amiaza zi
lei de ieri, în parcul 
Sokolniki din Mosco
va, au răsunat cînte- 
cele și dansurile ro
mînești. Dar cîntece- 
le noastre nu sînt 
cîntate numai de ti
neri romîni. Alături 
de ei cîntă și dansea
ză și tinerii comso- 
moliști din Moscova. 
De ce ? Pentru că 
aici a fost organizată 
o zi în care tinerii 
romîni îi învață pe 
comsomoliști dansu
rile și cîntecele ro
mînești.

Ce a plăcut mai

mult ? Evident, „pe- 
rinița" și... „Marini- 
că". Ele au un suc
ces deosebit în zile
le acestea la Mosco
va.

— Perinița este 
simplă, a spus Tania 
Zuzina de la uzina 
„Krasnîi Proletar". 
Dar hai să dansăm 
și altceva.

— Bine, atunci să 
învățăm o sîrbă.

Orchestra „Doina"", 
care și-a cîștigat de
ja simpatia unanimă 
a moscoviților, a cîn- 
tat o sîrbă. Ritmul 
impetuos, năvalnic al

dansului, a plăcut 
mult tinerilor comso
moliști, iar dansul a 
fost învățat repede.

— E frumoasă sîr- 
ba. Ce alt jac fru
mos aveți voi ?

— Brîul.
Și s-a jucat și 

brîul. Tinerii romîni 
au dansat apoi cîteva 
dansuri rusești.

— Dansurile voas
tre sînt frumoase, 
ne-au spus comsomo- 
liștii. Noi o să mai 
venim la cantona
mentul vostru, să mai 
învățăm și alte dan
suri.

Cămine culturale
și biblioteci doar cu numele

(Urmare din pag. l-a)

vor probabil să sprijine mai mult 
crescătoriile de păianjeni.

Moș Retevei și căminul 
cultural

In lunile martie și aprilie ale 
acestui an, în comuna Ne goi 
afla ca director al căminului cul
tural utemistul Marin Purcaru. 
Din ceea ce cunoștea, dăruia cu 
drag tineretului. In acest timp bri
gada artistică de agitație a avut 
o activitate bogată. Tinerii îl iu
beau pe utemistul Purcaru.

Intr-o zi însă acesta a fost des
tituit din funcție de către preșe
dintele sfatului popular comunal, 
Nicolae Avram, ca fiind (!) inac
tiv. S-a mirat fostul director, s-au 
mirat și ceilalți tineri. In locul lui 
Purcaru fu numit director moș 
Marin Cioroianu.

— De ce, tovarășe președinte ? 
Doar moș Cioroianu e încadrat ile
gal! El nu are decît patru clase 
primare. Noi îl vrem pe Purcaru. 
El a făcut și școală și ne împăcăm 
și bine — au îndrăznit tinerii.

se

CĂMIN CUlTU^k

zi

1 iu

la față.
Ce, nu

tu, ăla 
acum! . . 
vă treziți voi ?

— Ia arată-te, 
Ăla care vorbiși 
s-aude ? Păi unde 
Sînt ori nu președinte ? Dacă sînt, 
să nu-mi nesocotești cuvîntul...

Și cu asta discuțiile s-au înche
iat, iar Marin Cioroianu s-a 
scăunat ca director (salariat) al 
minului cultural.

Căminul cultural posedă o bi
bliotecă de 2.000 volume cu o sală 
de lectură. Tot la cămin se mai 
găsesc jocuri de șah, domino, un 
aparat de radio etc. De la aceas
tă dată tineretul nu a mai putut 
să le folosească. Deseori găsești 
ușile zăvorite căci moș Cioroianu 
are de lucrat pămînt, nu glumă. 
Cele 9 pogoane trebuie îngrijite 
pentru a da rod. Cînd însă ușile 
sînt deschise, tinerii n-au voie să 
intre. Moșul spune că ei sînt „mi
zerabili" și nu merită să intre, 
pentru că murdăresc podeaua.

Dacă unii au insistat acesta a 
pus mina pe o măciucă și s-a ju
rat că-l pocnește „la mir" pe pri-

în
că-

mul tinăr ce va încerca să intre 
fără voia lui.

De atunci tinerii l-au botezat în 
semn de protest „Moș Retevei*.

Brigada artistică de agitație for
mată din cei 70 de tineri s-a des
trămat, neavînd unde să mai facă 
repetiție. Cei 30 de tineri prin
tre care: Ștefan Mic, Gheorghe 
Deculescu, Dumitru Decă, Nechi
ta Chelu, Georgeta Zamfir, Gica 
Stanciu, Elena Voinea și alții, nea
vînd de unde să mai împrumute 
cărți, au renunțat la concursul 
„Iubiți cartea". In toată comuna azi 
nu mai găsești nici un participant.

In jurul aparatului de radio se 
adună cîțiva cetățeni necinstiți 
din sat. încuie ușa căminului pe 
dinăuntru și in acest fel se fac 
audițiile „colective" la radio. Tine
rii sint nemulțumiți și pe bună 
dreptate. Președintele și-a căutat 
un director pe măsura sa. Vorba 
proverbului: și-a găsit sacul pete
cul.

„Intelectuali1*
Dacă străbați mai departe comu

nele și satele raionului Băilești dai 
Și peste comuna Rast. Aici întîl- 
nești tineri de treabă, țărani mun
citori dornici de a face ceva pe li
nie culturală și in comuna lor. In
telectualii satului însă „nu au timp” 
să se ocupe și de cerințele lor. In 
frunte cu directorul școlii de 7 ani 
de aici, Firu Bădele, se încuie în 
bibliotecă, la tînăra Stana Mica. 
Motivează că „învață pentru fa
cultate". în realitate își pierd vre
mea de pomană.

Tinerii au și uitat de cînd nu au 
mai citit o carte. Asta din pricină 
că Stana Mica e firește „tare ocu
pată". Cercurile de citit s-au des
trămat și ele.

Așa zișii noștri intelectuali, în 
timpul examenelor școlare, au 
luat-o razna care încotro. Direc
torul cu Elena Greblă — instruc
toare de pionieri — la Craiova. 
Tamara Nicolae a stat și ea vreo 
7 zile pe la Orașul Stalin. Nu au 
avut aprobarea nimănui. Fiind se
rios criticați de secția de învăță
mînt a sfatului popular raional au 
găsit o rezolvare. Au lăsat repe- 
tenți vreo 13 elevi care au fost 
bănuiți că „i-au pârât".

Nu vrea să se pună 
rău cu nenea Pătru...

mitățile" comunei. Tinerii de rînd 
n-au voie să stea pe ele.

Unde e mobilierul acestui că
min ? Doar suma necesară a fost 
strinsă de însuși președintele sfatu
lui popular comunal, Pătru Ion. 
Atunci ?

Florea Ceaușu e directorul cămi
nului cultural. El e un băiat „tă
cut". Dacă vreun tânăr îi cere pă
rerea asupra vreunei cărți el îi 
spune :

— E grea... Filozofie literară. Nu 
o poți citi tu. Te plictisește.

Și tânărul pleacă fără a mai cere 
ceva, cu toate că biblioteca numără 
peste 2.500 de cărți.

Tinerii din sat au avut o bri
gadă artistică de agitație. Au vrut 
să ceară și sprijinul directorului că
minului asupra punerii în scenă a 
unor piese mici. Dar el i-a sfătuit;

— Sînt grele. Nu vă puteți pre
găti așa ușor. N-aveți nici deco
ruri. Eu vă sfătuiesc să vă lăsați 
păgubași.

Probabil că această filozofie a 
leneviei îi naște cîte un gînd la 
fiecare ceas: „Sînt grele" I „Mai 
bine mă las păgubaș". Tinerii în 
repetate rânduri l-au îndemnat, l-au 
criticat cerîndu-i să mai stea de 
vorbă cu președintele asupra mobi
lierului căminului cultural.

El, însă, cu un calm neclintit, a 
îndrugat în silă :

— E greu! Și nici nu vreau să 
mă pun rău cu nenea Pătru. El 
are pîinea și cuțitul.

Și voind să semene cît mai mult 
cu „nenea Pătru", a încasat vreo 
300 Iei de la o serbare dată de pio
nieri și școlari în scopul de a crea 
fonduri pentru stimularea celor mai 
merituoși copii. Banii însă nimeni 
nu i-a mai văzut. Și nici copiii ca
dourile. Dar, ca și președintele, el 
susține într-una: banii îi am, dar 
ce rost are să vi-i arăt ?...

Comuna Afumați este cea de-a 
patra comună unde am poposit 
pentru a vedea cum se desfășoară 
activitatea culturală.

Căminul cultural are un mobi
lier ciudat. In cele patru puncte 
cardinale ale interiorului au fost 
așezați butuci de lemn. Originali
tate ? Nu, nepăsare! Mai există, 
e drept vreo două bănci. Acestea 
insă sint ocupate totdeauna de „se

Toate acestea nu fac de loc 
cinste raionului și regiunii. E 
clar că oamenii aceștia, pe 
care statul îi plătește să con
tribuie la ridicarea culturală a 
satelor noastre nu așa trebuie 
să muncească, să se comporte. 
Salariații secției culturale și de 
învățămînt a sfatului popular 
raional Băilești trebuie să mear
gă mai des pe teren, să contro
leze munca acestor oameni, să-i 
ajute. Dar, probabil, acum e 
prea cald, iarna prea frig, iar 
toamna și primăvara, prea mult 
noroi... Se poate să gîndească 
și așa, deoarece despre teren 
mulți știu să vorbească frumos, 
cu o singură condiție: să nu 
fie ei trimiși acolo. Considerăm 
că măsurile ce se vor lua ne 
vor îndreptăți să ne schimbăm 
părerea.

La întâlnirea tinerilor coreeni și 
romîni emoția a ajuns pînă la la
crimi. Pare paradoxal că Ia sărbă
toarea cu cele mai deslânțuite sen
timente de veselie și entuziasm 
ochii tinerilor festivaliști să fie 
umbriți de apele limpezi ale lacjir 
miior. Și totuși la această întâlnire 
s-a plîns.

întâlnirea n-a avut nimic oficial 
și protocolar. De Ia început, de la 
primele strîngeri de mîini emoția, 
prietenia cea mai caldă, a stapînit 
inimile tuturor. Cuvîntările au fost 
călduroase. Din partea romînilor 
a vorbit tovarășul Florea Vasile. 
A răspuns Cian-Son-Huan, unul 
dintre conducătorii delegației co
reene la Festival.

— Dragi prieteni romîni, a spus 
el. Cuvintele noastre sînt prea să
race pentru a cuprinde în ele toate 
mulțumirile pe 
le transmitem 
In țara noastră, 
iește vertiginos 
boiului, lucrează ingineri, medici 
și alți specialiști romîni care ne 
dau ajutor neprețuit. Copiii co
reeni, ai căror părinți au pierit în 
război își petrec copilăria în mi
nunata voastră țară, visurile lor 
fragede nu cunosc umbrele sufe
rințelor și durerilor.

Față de voi, poporul coreean nu
trește cele mai calde sentimente 
de prietenie și dragoste.

.Apoi s-a dansat, s-a rîs, s-a cân
tat, tinerii au discutat între ei. 
Tractoristul Dinu Ion de la S.M.T. 
Inotești, regiunea Ploești s-a îm
prietenit cu studentul coreean 
Cian-Son-Ha. Dinu i-a dăruit un 
fular cusut în motive naționale ro
mînești, iar tânărul student coreean 
un batic. S-a dansat, bineînțeles, 
„periniția" apoi tinerii coreeni i-au 
învățat pe romîni un dans de al 
lor. Cian-Son-Ha l-a invitat la dans 
pe Dinu Ion și peste cîteva minute, 
tânărul tractorist romîn învățase 
deja dansul.

— Cînd am sa ajung acasă am 
sa-i învăț pe tinerii din stațiunea 
mea dansul vostru, i-a spus tracto
ristul Dinu Ion. Brigada noastră de 
agitație o să fie bucurosă și o să-1 
pună în programul său.

Intr-un colț al sălii tinerii ro
mîni s-au adunat în jurul unui tâ
năr coreean cu pieptul plin de de
corații.

— Mă numesc Kim Hak-Se, s-a 
recomandat el. Am fost pușcaș în 
armata populară coreeană.

Abia atunci am observat că Kim 
Hak-Se nu are o mină.

— Ai fost rănit în război, Kim 
Hak-Se ? l-a întrebat cineva.

— Da, mi-am pierdut mina la 21 
august 1950.

Kim Hak-Se m-a luat deoparte 
și mi-a spus în rusește:

— Dragă prietene, am o rugă
minte la tine. Frățiorul meu se 
află în Romînia. El învață acolo 
într-o școală. Eu nu l-am văzut 
de mulți ani. Te rog să-1 cauți și 
să-i spui că m-ai întîlnit la Fes
tival.

— Da, am să-1 caut Kim Hak-Se.
Kim Hak-Se avea ochii plini de 

lacrimi.
— Să-1 îmbrățișezi și să-1 săruți 

pentru mine. Să-i spui că-l rog să 
învețe bine, să fie cuminte, să vie 
în țară băiat mare și învățat.

Spune-i că aș vrea să ajungă in
giner constructor, pentru că și eu 
sînt zidar. Amîndoi o să construim, 
o să muncim și o să fim fericiți. 
Spune-i că la noi este bine. Ora
șele și satele sînt iarăși frumoase, 
oamenii sînt voioși. Spune-i să uite 
războiul, să nu plîngă, pentru că 
el nu este orfan, are în țara voa
stră părinți buni care au grijă de 
el ca de proprii lor copii. Ai să-i 
spui, da ?

L-am îmbrățișat pe Kim-Hak- 
Se.

— Da, am să-i spun totul. Iar 
tu să n-ai nici o grijă. Cînd va veni 
în țară fratele tău o să fie un flă
cău voinic și destoinic, inginer con
structor, așa cum dorești tu.

I. BĂIEȘU.

Un autograf din partea unui tinăr 
din Ceylon

Imagini la care nici visul

Zeci de mii de 
panți la festival, 
stat dorința de i

nu se ridica
tineri pârtiei- 

, și-au manife- 
a vedea baletul 

sovietic, vestit în lumea întreagă. 
Pentru a le satisface această do
rință, moscoviții au amenajat pe 
terenul stadionului Dinamo" mai 
multe scene pardosite cu plexy- 
glas, ceea ce a dat impresia unei 
imense oglinzi. Scena principală, 
în suprafață de 1,000 m.p., se 
transforma rînd pe rînd fie în- 
tr-un lac, fie într-un covor orien
tal, fie într-o grotă cu pietre pre
țioase.

Programul principal al specta
colului a fost susținut de Teatrul 
de Operă și Balet „S.M. Kirov", 
Teatrul mic de operă și Ansam
blul coregrafic, de mai multe case 
de cultură din Leningrad și școa
la coregrafică din Leningrad.

Pe scena principală, peste 100 
de balerine au interpretat actul 
2 din baletul ;,Lacul lebedelor" 
de Ceaikovski. Apoi în fața spec
tatorilor a apărut o scenă din 
baletul „Floarea de piatră" de 
S. Prokofiev. Efectele de lumină 
erau uluitoare. In fața spectato

rilor apăreau colțuri de stînci ar
gintii, violete, stalactitele grote
lor dădeau unduiri de apă.

In timp ce înfățișarea scenei 
principale se schimba, spectato
rii urmăreau captivați pe baleri
nii și balerinele care evoluau cu 
grație în sunetele valsului nr. 7 

de 
de 
pe

de Chopin, al unor melodii 
Gluck etc. Un adevărat val 
entuziasm a stîrnit apariția 
scena specială a neîntrecutei dan
satoare Galina Ulanova, artistă a 
poporului din U.R.S.S. de la Tea
trul Mare din Moscova.

Finalul spectacolului a fost o 
grandioasă încununare a acestei 
splendide manifestări a coregra
fiei sovietice. Artiștii Kurgapchi- 
na, B. Bregvadze, I .Umrihin, 
împreună cu sute de dansatori din 
Ansamblul de amatori, au inter
pretat selecțiuni din baletul Ga- 
yaneh de Haciaturiăn.

Minunatele mișcări de ansam
blu, costumele multicolore, deco
rurile invadate de lumini ului
toare, au lăsat zecilor de mii de 
spectatori o impresie de neuitat.

întâlnirea tinerilor parlamentari
Unul din evenimentele remarca- Japonia și alte țări, care s-a orga- 

bile ale celei de-a 6-a zile a fes- nizat la Clubul international al 
tivalului a fost întîlnirea tinerilor întîlnirilor. Participanta la întîl- 
parlamentari din Brazilia, Egipt, . nire au adoptat o declarație co- 
Grecia, R. D. Germană, India, Ita- mună în care au arătat că sînt ho- 
lia, China, Polonia, Siria. Uniunea tăriți să lupte pentru slăbirea în- 
Sovietică, Franța, Ceylon, Chjje, cordării internaționale, pentru pace.
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PATRIA, BUCUREȘTI, GRADI
NA PROGRESUL, 23 AUGUST 
(sală și grădină), LIBERTĂȚII : 
Dansez cu tine ; REPUBLICA : Me
lodiile Festivalului; Peisaje din 
Silezia, Toamna la Leningrad; 
MAGHERU, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE : Intr-un ceas bun ; V. 
ALECSANDRI, I. C. FRIMU (sală 
și grădină). MIORIȚA: Căpitanul 
din Koln ; ELENA PAVEL (sală și 
grădină). MOȘILOR (sală și gră
dină) ; Odată în viață ; LUMINA, 
VA.SILE ROAITA : Till Buhoglin- 
dă ; CENTRAL, AL. SAHIA (sală 
și grădină), 1 MAI (sală și grădi
nă) Noapte de carnaval ; GH. 
DOJA G COȘBUC (sala și gră
dină) : Infernul îngerilor ; DOINA. 
Bătălia din Golful Caliacra ; MA
XIM GORKI : N. Grigorescu, Și Ilie 
face sport ; TINERETULUI : Don 
Juan ; TIMPURI NOI : La 4 au-

gust, Munții Pirini. Paradisul cas
torilor. O poveste din pădure, 
Sportul romînesc nr. 4; ALEX. 
POPOV: Vrăjitorul; GRIVIȚA: 
Vocație , CULTURAL, POPULAR : 
Stan și Bran studenți la Oxford; 
UNIREA (sală și grădină), OLGA 
BANCIC (sală șl grădină) Tranda
firii lui Allah ; CONST. DAVID : 
încotro ?; FLACĂRA : O carieră ra
tată ; T. VLADIMIRESCU : Fiica 
mea trăiește la Viena ; ARTA (sală 
și grădină) : Trenul merge spre 
răsărit . DONCA SIMO (sală și 
grădină) : Cio-Cio-san ; ILJE PIN- 
TILIE (sală și grădină) : In toiul 
luptei ; M EM1NESCU : Din nou 
împreună ; VOLGA : Pasărea fur
tunii , complectare. Scurtă istorie ; 
N. BALCESCU (sală și grădină) ; 
Un pichet în munți ; AUREL VLAI- 
cu: Oameni fără importantă; 
ALIANȚA : înălțimi.



Componența delegației sovietice 
care va vizita R. D. Germană
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum s-a 
anunțat în presă, Comitetul Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania și guvernul Republicii 
Democrate Germane au invitat o 
delegație de partid și guvernamen
tală a U.R.S.S. să viziteze în luna 
august a. c. Republica Democrată 
Germană.

C. C. al P.C.U.S. și guvernul 
U.R.S.S. au acceptat această invi
tație și au desemnat următoarea de
legație care va pleca într-o vizita 
de prietenie în Republica Demo- 
orată Germană : N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S.; 
A. I. Mikoian, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.^ 
A. A. Gromîko, Ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. ; P. N. 
Kumîkin, locțiitor al Ministrului 
Comerțului Exterior al U.R.S.S.; 
I- V. Spiridonov, secretar al Comi-

tetului orășenesc Leningrad al 
P.C.U.S.; V. V. Grișin, președin
tele Consiliului central al sindica
telor din U.R.S.S.; Z. V. Mironova, 
vicepreședintă a Comitetului Exe
cutiv orășenesc Moscova ; V. E. 
Semieeastnîi, secretar al C.C. al 
U.T.C.L.; G. M. Pușkin, ambasa
dorul U.R.S.S. în Republica Demo
crată Germană.

Delegația de partid și guverna
mentala a Uniunii Sovietice va 
pleca la 7 august din Moscova în 
Republica Democrată Germană.

In călătoria sa în Republica De
mocrată Germană, delegația de 
partid și guvernamentală a Uniu
nii Sovietice va fi însoțită de L. F. 
Ilicev, membru al Colegiului Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.; I. T. Vinogradov, șef de 
secție adjunct a C.C. al P.C.U.S.; 
I. I. Ilicev și F. F. Molocikov, șefi 
de secție din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

Hotărîrea P. C. din Germania de a vota 
în alegerile din R.F.6. pentru candidații P.S.D.

Precizările făcute
BERLIN 3 (Agerpres),- — ADN 

transmite: In cadrul unui discurs 
pronunțat în fața posturilor de 
radio ale R. D. Germane Max 
Reimann, prim secretar al C.C. al 
P.C. din Germania a făcut o serie 
de precizări în legătură cu ho
tărîrea Partidului Comunist din 
Germania de a vota pentru can
didații partidului social-democrat. 
Reimann a declarat că această 
hotărîre nu reprezintă o dovadă a 
încrederii fciță de partidul social
democrat, ea fiind luată numai 
pentru a lipsi partidul lui Adena-

de Max Reimann
uer de un milion de voturi, spre 
a contribui la îndepărtarea sa 
de la conducerea țării.

In încheiere Reimann a decla
rat : „Partidul lui Adenauer yi 
sprijinitorii lui au o singură posibi
litate — distrugerea celor ce li se 
opun, divizarea clasei muncitoare. 
Pentru acest motiv, Partidul Co
munist din Germania încearcă, 
astfel, să creeze o nouă ocazie 
pentru acțiunea unită a clasei 
muncitoare în viitoarea luptă po
litică".

Pentru un acord privind încetarea 
experiențelor cu armele nucleare

LONDRA 3 (Agerpres). — dezarmării, ci au avut drept scop 
TASS transmite : Unele1 organe de elaborarea unei :X!! "
presă au atribuit neașteptatei că‘ 
lătorii a lui Dulles la Londra sar
cina „salvării" subcomitetului din 
impasul care amenința activitatea 
sa. Aceste știri au fost primite 
aici cu nedumerire.

Atunci cînd a coborît din avion 
pr -eroportul din Londra, Dulles 
ș ixprimat speranța că „în cu- 
riiiu se va putea pune o oarecare 
bază practică" realizării măsurilor 
In domeniul dezarmării. Totuși 
tratativele dintre Dulles, Lloyd, 
Pineau, care a sosit în grabă din 
Paris, și ceilalți reprezentanți oc
cidentali nu s-au referit la fondul

_____ ______ ,i poziții comune 
față de inspecția aeriană și GĂ
SIREA MIJLOACELOR PENTRU 
A ÎNTĂRI POZIȚIA PROPAGAN
DISTICĂ A PUTERILOR OCCI
DENTALE CARE a fost foarte 
zdruncinată prin refuzul de a 
adopta propunerea Uniunii Sovie
tice cu privire la încetarea ime
diată a experințelor cu arma ato
mică pe o perioadă de 2—3 ani. 

In ședința din 2 august după 
cuvîntările lui Lloyd (Anglia), 
Moch (Franța) și Johnson (Ca
nada),, care au sprijinit acest 
plan a luat cuvîntul reprezentan
tul U.R.S.S., V. A. Zorin.

Cuvîntarea lui V. A. Zorin —
UNDE, DUPĂ CUM SE 
PE O DISTANȚA DE MII DE KI
LOMETRI NU EXISTA AȘEZĂRI 
Șl CU ATIT MAI PUȚIN CON
STRUCȚII MILITARE, BAZELE 
MILITARE ALE STATELOR U- 
N1TE. N.A.T.O. ȘI S.E.A.T.O. SI
TUATE IN AFRICA DE NORD, 
IN ORIENTUL APROPIAT, IN 
PAKISTAN, JAPONIA, Șl IN 
ALTE ȚĂRI, NU FAC PARTE 
DIN NICIUNA DIN ZONELE 
PROPUSE DE PUTERILE OCCI
DENTALE.

în fața subcomitetului, a spus 
în continuare V. A. Zorin, se află 
în primul rînd sarcina de a se 
ajunge la un acord asupra măsu-

Reprezentantul sovietic s-a re
ferit la problema măsurilor pentru: 
preîntîmpinarea unui atac prin 
surprindere, despre care a pome
nit .Dulles în cuvîntarea sa. A- 
minttnd propunerile Uniunii So
vietice, care a inițiat discutarea 
acestei probleme, V. *A. Zorin a 
declarat că delegația sovietică va 
studia cu atenție propunerile pre
zentate de Dulles.

Totuși, a observat reprezentan
tul sovietic, se poate spune de pe 
ac”m că propunerile prezentate 
r naștere, în mod firesc la cî- 
t întrebări. IN TIMP CE SE 
PREZINTĂ PROPUNEREA CU 
PRIVIRE LA ZONA ARCTICĂ

ȘTIE,

„Un complot tn favoarea 
Iui Adenauer"

A. Bevan critică politica paterilor occidentale 
față de problema germană

rilor care trebuie luate în dome
niul dezarmării privind armamen
tul atomic și clasic. După părerea 
noastră, PRIMA MĂSURA IN 
ACEST DOMENIU TREBUIE SĂ 
FIE ÎNCHEIEREA “
CU PRIVIRE LA 
FIE CEL PUȚIN 
MEN ANUMIT, A ..
ȚELOR CU ARMA ATOMICĂ ȘI 
CU HIDROGEN ȘI CU PRIVIRE 
LA STABILIREA UNUI CON
TROL INERNAȚ1ONAL ASUPRA 
ÎNCETĂRII.

V. A. Zorin a atras atenția asu
pra propunerii guvernului sovietic 
din 14 iunie cu privire la înceta
rea experiențelor pe o perioadă de 
2—3 ani cu instituirea unui con
trol internațional, inclusiv stațio
narea posturilor de control pe te
ritoriile Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite, Angliei și in Zona Pacifi- 

.lui.
Trebuie amintit că la conferința 

de presă din 19 iulie, președintele 
Statelor Unite, domnul Eisenho
wer, a vorbit în mod favorabil 
despre propunerile Uniunii Sovie
tice, admițînd posibilitatea rezol
vării separate, independente, a 
problemei încetării experiențelor 
cu arma atomică și cu hidrogen. 
In lumina acestei declarații a pre
ședintelui Statelor Unite era de 
firesupus că vom găsi rapid o so- 
uție care să corespundă cererilor 

cercurilor largi ale opiniei publice 
mondiale.

Totuși, a spus în continuare V, 
A. Zorin, cînd se părea că propu
nerea sovietică a netezit calea 
pentru realizarea unui acord, 
ne-am lovit de o nouă piedică. 
De data aceasta delegațiile occi
dentale, inclusiv delegația State
lor Unite, au prezentat o serie de 
condiții care au împiedicat adop
tarea hotărîrii cu privire la înce
tarea imediată a experiențelor cu 
armele atomică șl cu hidrogen.

UNUI ACORD 
ÎNCETAREA, 
PE UN TER- 

EXPERIEN-
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„Publicul din Atena 
a fost cucerit de 
acest maestru"

Comentarii elogioase 
la adresa maestrului 
C. Silvestri

ATENA — (Agerpres) co-J 
respondență specială: PresaS 
greacă continuă să publice co- ? 
mentarii elogioase la adresa1 
maestrului Constantin Sil- i 
vestri după concertul pe care 
artistul romîn l-a dirijat la 
Teatrul „Odeon Irodu Atticu" 
din Atena.

Ziarul „ Ethnos", scrie între 1 
altele: „REALIZÎND UN SU- 
PERB ECHILIBRU ACUSTIC ' 
IMBININD PLASTICITATEA 
CIOCNIRILOR DRAMATICE 
CU TONURILE LIRICE, 
SILVESTRI S-A DEZVĂLUIT 
CA UN OM FIN ȘI CU MIȘ
CĂRI EXPRESIVE CE TRA- 
DEAZA O BOGATA LUME 
INTERIOARA, SENSIBIL, 
TANDRU Șl O NATURA MAI 
MULT ROMANTICA. PUBLI
CUL DIN ATENA A FOST 
CUCERIT DE ACEST MAES-C 
TRU".

In Cuba continuă
tulburările

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 1 august gu
vernul Batista a desființat garan
țiile constituționale din Cuba. In 
ultimele opt luni garanțiile consti
tuționale sînt desființate pentru a 
patra t oară.

După cum arată ziarul „New- 
York Times", la 1 august orașul 
Santiago „a fost paralizat” de o 
grevă generală antiguvernamentală 
declarată în ciuda desființării ga
ranțiilor constituționale și a ame
nințării autorităților militare de a 
reprima greva cu forța. Au încetat 
lucrul muncitorii și funcționarii 
aeroportului, de la căile ferate și 
din transportul orășenesc. Au fost 
închise o serie de instituții, maga
zine, fabrici, iar teatrele erau goale. 
Orașul este împînzit de trupe.

„Fapte de arme“ săvîrșite 
de tineri huligani americani

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press relatează 
că săptămîna care s-a înche
iat la 2 august a fost în cel 
mai mare oraș al America „o 
săptămână de teroare a bandelor 
de tineri huligani".

Agenția americană relatează ur
mătoarele „fapte de arme" săvîr
șite de tineri huligani în cursul a- 
cestei săptămâni: Walter Ormond, 
de 25 de ani, a răpit într-o ma
șină o familie compusă din trei 
persoane silind sub amenințarea 
revolverului pe mamă și fiică să 
se dezbrace după care le-a rănit 
cu cuțitul. Edward Sims, de 15 
ani, a fost atacat de o bandă de 
15 tineri, care i-au spart capul i-au 
zmuls doi dinți și l-au înjunghiat 
cu cuțitul. Michael Farmer, de 
15 ani, a fost omorât de doi hu
ligani. Richard Stokes, de 74 de 
ani, unul din cei mai cunoscuți 
libretiști de opere din Statele Fi
nite, a fost atacat de o bandă de 
tineri într-un parc și a sucombat 
din cauza spaimei și a loviturilor 
primite. Robert Prager, fiul unui 
polițist, a fost omorât în bătaie de 
o bandă de tineri. Trei băieți de 
circa 10 ani au dat foc unei bise
rici. Alți trei tineri au bătut și 
jefuit un bătrîn și pe fiul acestuia.

Poliția a operat numeroase ares
tări, dar, declară agenția america
nă, situația este departe de « fi 
satisfăcătoare.

Jocurile sportive
prietenești de la Moscova

telefon deMOSCOVA 8. Prin 
la trimisul Agerpres.

Sportivii romlni s-au 
remarcabil în cea de a . 
Jocurilor sportive internaționale 
obținînd frumoase victorii.

comportat 
șasea zi a

BOX-

Mircea Dobrescu a cîștîgat pri
mul loc la categoria muscă învin- 
gîndu-1 la puncte pe Kim En Bom 
(R.P.D. Coreeană) după • partidă 
în care a avut mereu inițiativa mar- 
cînd lovituri clare cu croșeurile sale 
rapide. N. Linca a avut un adver
sar de calitate în persoana tînăru- 
lui pugilist sovietic Radoniak, 
care i-a servit o replică dîrză. Linca 
a obținut avantajul necesar vic
toriei în ultimul rund cînd a pla
sat cîteva lovituri Ia plex. Repre
zentantul nostru nu a boxat Ia 
adevărata lui valoare fiind declarat 
învingător cu 3—2.

SCRIMĂ :

In continuarea întrecerii de flo
retă (fete) individual tinerele Ță- 
răngoiu și Orb au avut comportări 
excelente reușind să se califice în 
turneul final alături de Garilhe 
(Franța), Marvalicz (R.P. Ungară), 
Rastrorova (U. R. S. S.), Efimova 
(U.R.S.S.), Rejto (R.P. Ungară) și 
Ehbert (Austria).

In turneul final al probei de flo
retă fete, sportiva din R.P.R., Eca- 
terina Orb a cucerit medalia de 
bronz clasîndu-se pe locul trei. 
Primul loc a revenit sportivei ma
ghiare Rejto urmată de Efimova 
(U.R.S.S.). Cea de-a două repre
zentantă a țării noastre în finală 
Țărăngoiu s-a clasat pe locul 7.

atacat excepționali pe ultima sută de 
metri dar replica germanului Rein- 
nagel și Vamos (K. P. Romînă) a 
fost de-a dreptul uluitoare, facind 
ca întrecerea să cunoască un meri
tat succes. Reprezentantul nostru 
a confirmat marile sale calități de 
demifondist realizînd un timp de 
l’49“4/10. Performanța lui Vamos 
constituie un nou record republi
can.

Clasamentul probei de 800 m 
plat: 1. Kazmierszki (R.P. Polonă), 
148“2/1O; 2. Reinnagel (R.D. Ger
mană) 1’48**5/10; 3. Vamos (R.P. 
Romînă) l“49“4/10 ; 4. Kruge
R. D. Germană) 1’49**6/10; 5. Iva
kin (U.R.S.S.) 1’49*8/10.

NATAT1E

ATLETISM : 4x200

Adunări iestive
cu prilejul

Zilei Marinei
prilejul Zilei Marinei Repu- 
Populare Romîne sîmbătă 
a avut loc o adunare fes-

O întrecere de toată frumusețea 
s-a dat în finalul cursei de 800 m 
plat în care victoria a revenit atle
tului polonez Kazmierszki cu tim
pul de l’48“2/10. învingătorul a

Cîntece și veselie 
pe stadioanele Capitalei

Finala probei de ștafetă 
m. liber (masculin) a fost ciști- 
gată de valoroasa echipă a 
U.R.S.S. (Sorokin, Strujanov, Ni- 
kolaiev, Nikitin) care cu timpul 
de 8’34”5/10 a stabilit și un nou re
cord unional. Echipa țării noastre 
s-a clasat pe locul 6 cu 9’09’’8/10.

In cursul zilei de simbătă s-au 
disputat și seriile probei de 200 
m brass (băieți). Printre cei 8 
Înotători calificați se află și cam
pionul nostru A. Oanță care 
clasat pe locul doi in seria 
cu un timp de 2’45”3/10.

s-a
11-a

, La orele cînd 
sub cerul Mosco
vei tineretul lumii 
își dă mina frățeș
te. sub zodia prie
teniei strînse, sin
cere și calde, tine
rii din patru raioa
ne ale Capitalei au 
făcut să răsune, 
ieri, cîntecele și 
bucuria pe stadi
oane și în parcuri, 
in semn de salut 
celui de-al Vl-lea 
Festival.

Stadionul C.F.R.- 
Giulești a găzduit 

ieri după amiază 
festivalul tineretu
lui din raionul Gri- 
vița Roșie. Pista 
întreagă se putea 
asemui cu un imens 
album de culori, 
înfățișînd scene 
vii. Erau prezente, 
acolo, costume spe
cifice diferitelor 
regiuni ale țării, 
sportivi în tricouri 
colorate, pionieri.

Cu 
blicii 
seara _____ —_ _ _______  -
tivă în sala Teatrului C.C.S. din 
Capitală.

Au luat parte tovarășii St. Cru- 
ceru, secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., An
ton Vlădoiu, președintele Sfatu
lui Popular al Capitalei, contra
amiralul Gr. Marteș, general ma
ior Neagu Andrei, Florea Ale
xandru, președintele Comitetului 
orășenesc A.V.S.A.P. București, 
V. Neagoe, secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. București, 
reprezentanți ai Ministerului For
țelor Armate, Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
și Comitetului pentru cultură fi
zică și sport, ostași ai Forțelor 
Armate ale R.P. Romîne, ai Flo
tei Maritime Militare și marinari 
ai Flotei Comerciale, oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei.

Au luat cuvîntul contra-amtra- 
Iul Gr. Marteș

Tov. V. Neagoe a adus apoi 
salutul Comitetului orășenesc 
București al U.T.M.

★
In sala Teatrului de Stat din 

Constanța a avut loc sîmbătă sea
ra adunarea festivă consacrată Zi
lei Marinei Republicii Populara 
Romîne.

La adunarea festivă au luat par
te amirali, ofițeri, cartnici și ma
trozi ai Forțelor Maritime Milita
re, marinari ai Flotei Comerciale, 
constructori navali, oameni ai 
muncii din orașul Constanța.

In prezidiul Adunării au luat 
loc tovarășul general colonel Leon- 
tin Sălăjan, ministrul Forțelor Ar
mate ale R..P Romîne, Vasile VU- 
cu, prim secretar al Comitetului 
regional P.M.R. Constanța, gene
ral locotenent Ion Tutoveanu, ad
junct al ministrului Forțelor Ar
mate, contraamiralul Mihai Ni
colae, Tudose Vasiliu, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular regional Constanța, Gh- 
D. Safer, adjunct al ministrului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, Iacob Coțoveanu, președin
tele C.C. al Sindicatului muncito
rilor din Transporturi și Teleco
municații, Ion Cîrcei, secretar al 
C.C. al U.T.M., general locotenent 
Alexandru Paraschiv, Ilie lo nes cu, 
prim secretar al Comitetului orășe
nesc P.M.R. Constanța.

Despre Ziua Marinei , Republicii 
Populare Romîne a vorbit contra
amiralul Mihai Nicolae, coman
dantul Forțelor Maritime Militare 
ale R.P. Romîne.

Tov. Ion Cîrcei, secretar al 
C.C. al U.T.M., în numele C.C. al 
U.T.M. și al tinerilor din țara 
noastră, și tov. Gh. D. Safer, ad
junct al ministrului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor în nume
le lucrătorilor din transporturi, au 
adus un salut călduros și au feli
citat pe marinari cu prilejul Zilei 
Marinei R.P. Romîne.

Parlicipanții la adunarea festivă 
au adresat o telegramă de salut 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

BASCHET

Ro
din

Echipa masculină a R. P. 
mine a susținut ultimul joc 
cadrul preliminariilor intîinind e- 
chipa Elveției. Baschetbaliștii ro
mlni au terminat învingători cu 
scorul de 96—60. In urma acestei 
victorii echipa R.P.K. s-a califi
cat in turneul final care reunește 
echipele U.R.S.S., R.P. Ungare. 
R. P. Bulgare, R. Cehoslovace, 
și Braziliei.

CICLISM

Primele două probe de șosea 
s-au încheiat cu rezultate scon
tate. De-a lungul a 99 km. în com
petiția pe echipe contra cronome- 
trului, și-au disputat victoria 10 
reprezentative. Mai omogenă for
mația U.R.S.S. a realizat cel mai 
bun timp ; 2h 23’ 15”. Echipa R. 
P. Bulgaria a marcat 2h 26’ 22” 
iar echipa Angliei 2h 29’ 38”.
Formația R.P.R. a ocupat locul 4 
cu 2h 30’ 15”. Echipa noastră a 
fost handicapată de faptul că L. 
Zanoni a abandonat după primul 
tur. Cel mai bun om al echipei a 
fost C. Dumitrescu, 1. Vasile nu 
a făcut față urcușurilor iar Gh. 
Șerban a rulat sub posibilitățile 
lui.

La feminin echipa U.R.S.S. a 
întrecut echipa R.P.R. realizînd 
pe 24,800 km. timpul de 40’14”. 
Formația R.P.R. s-a clasat pe lo
cui doi cu 43’58”.

copii, fruntași în producție.
„răsfoim" filele acestui „album", 
în ordinea paginilor. 12 trompe- 
tiști, îmbrăcați în alb, au um
plut dintr-o dată văzduhul cu su
netul majestuos al alămurilor: 
s-a deschis festivalul raional. Co
loane de demonstranți, în frunte 
cu fiii Griviței luptătoare — ti
neri de la Complexul C.F.R. Gri- 
vița Roșie, Depou Triaj, Uzinele 
metalurgice Grivița etc. au defilat 
în fața publicului. Printre aceștia 
i-am remarcat pe fruntașii în 
producție Neagoe Constantin, 
Zaharia Paul, Călin Eugenia, 
Vasilescu Adam și alții care au 
cinstit prin depășiri de plan ma
rea sărbătoare a tineretului lu
mii de la Moscova.

Iau cuvîntul tovarășii Iorda- 
che Gheorghe, prim secretar al 
Comitetului raional U.T.M. și 
Vasile Popescu, secretar al Co
mitetului raional de partid, care 
salută festivalul. Apoi, tinerii 
formează cu trupurile lor cuvîn
tul „Pace", în timp ce zeci de 
porumbei albi, ca la un semn, să
getează văzduhul necuprins.

Sub vraja „incendiului" cre
puscular, festivalul continuă să 
ss desfășoare cu însuflețire.

★
Cînd am asistat Ia deschiderea 

festivalului din raionul 23 Au
gust, la stadionul cu același 
nume, am încercat parcă senza
ția de acum patru ani, cînd a- 
eeat stadion a fost martorul uria
șei demonstrații a tineretului ve
nit la Festivalul de la București. 
Sute de tineri tn cele mai fru-

moașe costume naționale, spor
tivi purtînd flamuri și insignele 
Festivalului au demonstrat pen
tru pace și prietenie, solidari cu 
tineretul din întreaga lume. Am 
reîntîlnit și aici voioșii pionieri 
cu cravatele lor purpurii, copiii 
— care s-au întrecut într-un con
curs de trotinete și triciclete. 
Pauza a fost rezervată pentru o 
plăcută surpriză: demonstrația 
aeromodelelor.

Tinerii oțeiari de la Uzinele 
„23 August" și „Republica", pre
cum și de la celelalte întreprin
deri, au putut raporta cu mîn- 
drie că au organizat în produc
ție, în cinstea Festivalului, un 
număr de peste 280 de brigăzi 
de tineret, fruntași fiind Ion Va- 
sile». Ion Albulescu, Ion Cris- 
tea, Tudose Maria, Stănciulescu 
Alexandrina și alții. Tinerii 
din raionul 23 August se pot 
mîndri astăzi cu cele peste 87.000 
ore muncă voluntară, cu cele 68 
formații artistice de amatori care 
s-au întrecut în cinstea Festiva
lului, o bună parte dintre ele 
dîndu-și concursul și aici; se a- 
flau printre acestea — ansamblul 
de fluierași din Dobroiești și pă- 

.............. “ »eara, 
loc
au

Dl. Ludwig Metzger
despre vizita în țara noastră
Timp de două săptămîni, dl. 

Ludwig Metzger, jurist, deputat 
social-democrat în Bundestagul 
de la Bonn, ne-a vizitat țara la 
invitația comisiei pentru afaceri 
externe a Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne. Cu prilejul 
acestei vizite, vineri la amiază, 
deputatul Ludwig Metzger s-a 
întîlnit la casa ziariștilor din 
București cu reprezentanți ai 
presei romîne.

In cadrul acestei întîlniri, oas
petele a împărtășit impresii asupra 
vizitelor întreprinse în diferite 
regiuni și localități din țară.

„Am primit cu plăcere invita
ția de a veni în Romînia, a spus 
dl Metzger, pentru că socotesc 
că aceasta este important, că 
trebuie să ne vizităm în mod re
ciproc, să obținem impresii pro
prii, personale, juste. Izolarea în
delungată care a existat între po
poarele noastre a duș la crearea

de impresii false de ambele părți 
în legătură cu țările noastre. De 
aceea m-am străduit să văd lu
crurile obiectiv. Mi-am exprimat 
dorința de a putea în primul rind 
să am libertatea să văd ceea ce 
doresc și să discut în mod des
chis cu toți acei care ar putea 
să mă lămurească în legătură cu 
problemele care mă interesează. 
Pot să afirm că această dorință 
mi-a fost îndeplinită întru totul.

M-a impresionat în mod deo
sebit faptul că teritorii, declara
te odinioară înapoiate din punct 
de vedere economic, s-au trans
format mult — a spus printre 
altele vorbitorul.

„In ceea ce privește cultele, a 
continuat vorbitorul — problema 
care m-a interesat în mod deo
sebit — în cadrul discuției cu dl. 
Muller, episcop evanghelic din 
Sibiu, domnia sa mi-a arătat că 
statul nu se amestecă în trebu
rile interne ale bisericii. Această 
atitudine se pare a fi foarte ju
stă. Am văzut că în R.P. Romî
nă bisericile sînt deschise, că ele 
pot fi vizitate, sînt reconstruite".

Vorbitorul s-a referit apoi la u- 
nele aspecte privind viața mino- 
rității germane din R. P. Romînă.

„Ca german — a spus deputa
tul L. Metzger — m-a interesat 
în mod firesc, situația germanilor 
din Romînia, în special a germa
nilor din Ardeal și Bucovina. A- 
ceasta. deoarece în orașul Darm
stadt, în care locuiesc și unde 
am fost primar între anii 1945- 
1951, se află și o colonie de ger
mani bucovineni. Aceștia vorbesc 
despre Romînia în cuvinte calde. 
De aceea, m-a interesat foarte 
mult să cunosc fosta patrie a a- 
festor oameni care sînt acum ce
tățeni ai orașului Darmstadt".

„La fel ca și celelalte popoare, 
nici la noi aproape că nu există 
cineva 
serios 
război 
scăpat 
boi se 
mai scăpa careva, și aceasț-a fără 
deosebire de persoană, oricine ar 
fi ea. De aceea avem toate moti
vele să facem totul pentru a îm
piedica un viitor război".

In încheiere, oaspetele vest- 
german a mulțumit pentru con
vorbirea sinceră pe care a putu
t-o avea cu ziariștii romîni. „Sînt 
personal convins, a încheiat de
putatul Metzger, că relațiile di
plomatice dintre R.F. Germană 
—- să sperăm cu toată Germania 
— și Romînia se vor realiza în
tr-un timp nu prea depărtat. A- 
cest lucru nu poate fi împiedicat; 
și corespunde intereselor ambe
lor popoare".

pușarii Școlii medii nr. 8. 
în parcul 23 August a avut 
un spectacol deosebit la care 
participat toți tinerii: dans.

★
T®t tn cursul zilei de ieri 

avut loc festivalurile tineretului 
din raioanele Nicolae Bălcescu— 
la Arenele Libertății șl Tudor 
Vladimirescu — pe stadionul L«- 
comotiva P.T.T.

L MIHUȚ

Via Germaniei o va face din nou 
arbitrul destinelor europene".

Arătînd că declarația vest- 
berlineză „nu conține în rea
litate nimic nou* Bevan subli
niază în continuare că puterile 
occidentale au repetat din nou 
„cunoscuta lor teză că o Ger
manie unificată pe bază de a- 
legeri libere, avînd dreptul de 
a adera la Uniunea occidentală, 
este o condiție indispensabilă 
asigurării păcii și securității în 
Europa". Bevan protestează îm
potriva faptului că puterile oc
cidentale condiționează astfel 
realizarea unui acord multila
teral cu privire la dezarmare, 
de unificarea Germaniei.

„Considerăm, 
scrie Bevan, că 
a lega regle- 

iiait mentarea poli- 
Silltică de dezar

mare înseamnă 
de fapt a le anihila pe amân
două.

lnafară de aceasta, protes
tăm împotriva propunerii pri
mejdioase ca această reglemen
tare politică să fie însoțită de 
o demonstrație de forță. Insis
tența puterilor occidentale asu
pra acestei poziții nu poate fi 
interpretată altfel decît că ele 
nu vor un acord cu privire la o 
dezarmare generală și nici o re
glementare politică.

„Poporul german trebuie 
înțeleagă, declară Bevan, 
majoritatea poporului englez 
sprijină această declarație 
la Berlin și poporul englez vrea 
ca Germania să fie unificată. 
El este însă convins că acest 
lucru poate fi făcut numai pe 
planul larg al unei reglementări 
europene generale, cu partici
parea Rusiei... Nu este nevoie 
de neutralizarea Germaniei u- 
nificate ca atare, ci de retra
gerea forțelor marilor puteri 
din întreaga Europă centrală, 
însoțită de garanții din partea 
marilor puteri, inclusiv din 
partea Rusiei în ceea ce pri
vește viitorul ei".

Săptămânalul „Tribune" pu
blică un articol semnat de la
buristul A. Bevan care critică 
cu asprime politica puterilor 
occidentale față de Germania 
occidentală calificînd această 
politică drept „un complot în 
favoarea lui Adenauer". In ar
ticol se spune : „Declarația de 
la Berlin", dată publicității în 
această săptămână de către 
patru puteri — Anglia, Franța, 
Statele Unite și Germania oc
cidentală — nu reprezintă alt
ceva decît o încercare camu
flată de a influența în folosul 
lui Adenauer alegerile federa
le, care urmează să aibă loc 
în curînd în Germania 
dentală. Mai 
precis, aceasta & 
este echivalent 
cu un complot 
cu scopul de a 
asigura un gu-
vern vest-german de aceeași
nuanță ca și guvernele State
lor Unite, Angliei și Franței.

Nici măcar politica moderată 
a social-demacraților din Ger
mania occidentală nu poate să 
diminueze ostilitatea reacțio
narilor din lumea occidentală. 
Forțele care au dat naștere re
gimului lui Hitler nu au tras 
nici un fel de învățăminte. 
Hitler a ,paralizat diplomația 
Occidentului . folosind Rusia 
drept sperietoare. Adenauer 
face același lucru. Poate că el 
face acest lucru mai puțin gro
solan, poate că nu recurge la 
același limbaj războinic, dar în 
esență tema este aceeași.

Desigur că această compara
ție nu trebuie dusă la extrem, 
insă teza principală se bazează 
pe principiul că pacea în Eu
ropa poate fi asigurată nu prin- 
tr-o reglementare cu Rusia, ci 
suscitîndu-i o ostilitate perma
nentă și de neîmpăcat... Lui 
Adenauer și prietenilor săi îi 
convine, la fel cum ir-a convenit 
și lui Hitler, să înșele popoare
le Occidentului pînă în mo
mentul cînd renașterea militară
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* Concentrări de trupe pentru un atac 
maciv * Bombardamente necruțătoare 
împotriva răsculaților

LONDRA 3 (Agerpres). — A- 
gresiunea britanică din Oman ia 
amploare. După ce inițial în cer
curile 
că va 
viației 
liunii, 
presă ___ _
CONCENTREAZĂ TRUPE 
VEDEREA UNUI ATAC MASIV 
TERESTRU ÎMPOTRIVA RAS- 
CULAȚILOR DIN OMAN. Potri
vit agenției Associated Press, 
vice-mareșalul aerului Sinclair, 
comandantul aviației britanice din 
Golful Persic, a anunțat sîmbătă

oficiale engleze se crezuse 
fi suficientă intervenția a- 
pentru a pune capăt rebe- 
telegramele agențiilor de 

anunță că ENGLEZII -------------- --------- IN

că trupe ți tancuri engleze stați
onate la Aden, au pornit spre 
Oman, pentru a face joncțiunea ou 
forțele sultanului din Maskat.

Intre timp, potrivit comunica
telor engleze, aviația britanică 
continuă atacurile care în ultime
le zile au devenit și mai necru
țătoare. Astfel, agenția United 
Press relatează că avioane de tip 
„Venom" și „Meteor", precum și 
bombardiere ou patru motoare 
de tip „Shackleton" au distrus o 
tabără a răsculaților din apropie
rea orașului Nizwa.

Aniversarea bătăliei de la Mărășești
In cuvîntul de deschidere, ge

neral-colonel I. Teclu a arătat 
că poporul romîn și armata sa 
sărbătoresc în mod deosebit ani
versarea a 40 de ani de la marea 
bătălie de la Mărășești, care a 
constituit unul din eele mai în
semnate evenimente militare pe 
frontul romîn în primul război 
mondial.

A luat apoi cuvîntul general 
de armată in rezervă C. Vasi
liu-Rășcanu care a făcut expune
rea intitulată: „Operațiunile mi
litare pentru înfring^erea ofensi
vei germane la Mărășești".

A vorbit apoi general maior 
Gh. Zaharia, care a evocat cura
jul, dirzenia și eroismul ostașu
lui romîn acum 40 de ani, în lup
tele de la Mărășești.

Vorbitorul subliniază de ase
menea jertfele aduse în tot cursul 
bătăliei de către forțele armatei 
a 4-a ruse, care au luptat cot la 
cot cu trupele romîne, precum și 
actele de bravură ale ofițerilor 
și subofițerilor misiunii militare 
franceze care acționau în acest 
sector.

Intre popoarele francez și ro
mîn s-au închegat în decurs de 
generații legături adinei de prie
tenie care și-au arătat trăinicia 
în împrejurările grele prin care 
au trecut țările noastre.

Vorbitorul a amintit principa
lele evenimente care au marcat 
relațiile romino-franceze de-a 
lungul vremii.

In încheiere general Petin mul
țumește generalului 1. Teclu pen
tru primirea călduroasă făcută 
delegației franceze.

Sîmbătă dimineața a avut loc 
tn aula Academiei Militare „I.V. 
Stalin" adunarea festivă consa
crată aniversării a 40 de ani de 
la bătălia de la Mărășești.

Au participat membrii Comite
tului pentru organizarea aniver
sării a 40 de ani de la bătălia dc 
la Mărășești, membrii delegației 
foștilor combatanți francezi care

VA «Nf ORNAM
PEKIN. — La Pekin a fost dat 

publicității comunicatul Direcției 
de Statistică din R. P. Chineză, cu 
privire la rezultatele îndeplinirii 
planului economiei naționale pe 
anul 1956.

Pianul pe 1956 în ce privește 
producfia industrială (exclusiv cea 
meșteșugărească și cooperatistă) a 
fost îndeplinit in proporție de 109 
la sută.

BRUXELLES. — După cum re
latează presa belgiană, la 31 de
cembrie 1956 populația Belgiei era 
de 8.95L443 locuitori, din care 
4.552.951 femei și 4.398.492 băr
bați.

MOSCOVA. — La 2 august, In
stitutul unificat de cercetări nu
cleare din orașul Dubna, din apro
pierea Moscovei, a fost vizitat de 
un grup de dlplomați și ziariști 
străini, printre care d-I Docarrii, 
ambasadorul Argentinei, cu soția.

d-l Loronsi, ambasadorul Urugua- 
yuiui, cu sofia, precum și func
ționari ai ambasadelor Argentinei 
și llruguayului la Moscova.

PRAGA. — Uzina de automobile 
„Tatra" din Koprivnice a primit 
din partea unor oameni de afaceri 
din New York scrisori din care 
reiese că aceștia sînt interesați în 
stabilirea unei reprezentanțe gene
rale la New York pentru automo
bilele „Tatra-6C3“.

TOKIO. — După cum se anunță 
din Tokio, guvernul japonez a ri
dicat restricțiile la alte zece arti
cole de export în comerțul cu R.P. 
Chineză. Sînt menținute însă res
tricții în ce privește cantitatea ce 
urmează a fi exportată.
■ MOSCOVA — La 2 august 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a avut loc o conferință 
de presă pentru ziariștii sovietici 
și străini. Lutnd cuvtntul tn ca-

drul conferinței de presă, L. F. 
Ilicev, șeful serviciului de presă 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a făcut cunoscută ce
lor prezenți declarația Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S 
cu privire la chestiunile legate de 
problema germană.

CAIRO. — După cum anunță 
ziarul „Al-Ahram", în cursul lunii 
iulie prin canalul de Suez au tre
cut 1.425 nave, adică cu 154 de 
nave mai mult decît în luna tre
cută.

LENINGRAD. — La Leningrad 
a sosit delegația guvernamentală 
siriană, condusă de Haled Azem, 
ministru de stat și ministrul 
Apărării Naționale al Siriei.

BUDAPESTA. — Tribunalul po
pular din Gyor a pronunțat sen
tința în procesul membrilor con
ducerii așa zisului Consiliu națio
nal transdunăreaxi.

ne vizitează țara cu ocazia ace
stei aniversări, veterani ai bătă
liei de la Mărășești, generali și 
ofițeri activi și de rezervă, elevi 
ai Academiei Militare.

Au asistat Jean Deciry, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
Franței la București, A.F. Ka
banov, consilier al Ambasadei U- 
niunii Sovietice, locotenent colo
nel L. L’Helgouach, atașat mi
litar al Franței și A.N. Goncea- 
ruk, secretar al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

La masa prezidiului adunării 
au luat loc general colonel Iacob 
Teclu, adjunct al ministrului For
țelor Armate, general de armată 
în rezervă C. Vasiliu-Rășcanu, 
președintele Comitetului pentru 
organizarea aniversării a 40 de 
ani de la bătălia de la Mărășești, 
general de corp de armată în re
zervă Victor Petin, conducătorul 
delegației foștilor combatanți 
francezi, general colonel în re
zervă C. Popescu și general colo
nel în rezervă Gh. Oprescu, vice
președinți ai Comitetului 
tru organizarea 
40 de ani de 
la Mărășești, 
tienne Sorrel, și „ 
mată al aerului Rene Chambe, 
juneți ai conducătorului delega
ției foștilor combatanți francezi, 
general-locotenent Constantin Ver- 
deș, acad. prof. I. Jalea, general- 
maior Gh. Zaharia, veteranii bă
tăliei de la Mărășești, Nicolae 
Georgescu, Ion Luca și Con
stantin Stoenescu.

care să dorească în mod 
războiul. Dacă din ultimul 
putem afirma că abia am 
cu viată, la un viitor răz- 
pune întrebarea dacă va

aniversării 
la bătălia 

profesor 
general de

pen- 
i a 

de
E-

: ar- 
. ad-

a



* Ați auzit de „Tîrgul sărutului" ? * 45 secunde pentru o friptură 
și 80 secunde pentru o prăjitură * Treizeci de 

nave se pregătesc de drum * Furnici 
pompieri * UMOR 

* JOCURI
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TIRGUL FETELOR"
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S-A NĂSCUT

Pasezi tu. Pasez șl eu.

Al CUI ~ 
VOR FI J 
ACEȘTI ; 
FOTBALIȘTI

Tirul cu arcul se bucuri de o largi popularitate tn Republica 
Cehoslovacă. In luna iulie a avut loc la Praga campionatul mondial 
de tir cu arcul.

Din lotul echipei cehoslovace a făcut parte Hades, de mal multe 
ori campion mondial.

Știați că
...furnicile manifestă calități 

neobișnuite de pompieri? Dacă 
în furnicar sau în apropierea 
lui cade un corp incandescent, 
bineînțeles nu prea mare, fur
nicile se ocupă imediat de stin
gerea Iui. Ele se îngrămădesc 
in jurul corpului care arde și 
îl stropesc cu acid formic pe 
care îl produce organismul 
lor?

% w
an, în duminica

_____să datei de 20 iulie, are loc în Țara 
Moților, pe Muntele Găina, tradiționalul „Tîrg 

al fetelor**, a cărui origine se pierde în negura mile
niilor trecute. . •.

Fenomen unic, nemaiîntâlnit aiurea, „tîrgul** de pe 
muntele Găina a preocupat pe cercetătorii de la noi 
și din alte țări. Ca urmare s-au dat numeroase expli
cații acestei sărbători.

O largă circulație a căpătat explicația potrivit că
reia „Tîrgul fetelor** s-ar fi născut din necesitatea 
de a se stabili un loc de întîlnire al tinerilor care, 
zice-se, erau lipsiți de posibilitatea de a se cunoaște 
și căsători, dată fiind marea dispersare a caselor mo-, 
țănești.

Alții susțin că originea „Tîrgului de la Găina* nu 
poate fi explicată de cît prin „necesități economic*. 
Probabil că așa se explică și zelul unor organizații 
economice care de cîțiva ani se străduiesc să urce 
pe Muntele Găina cît mai multe mărfuri, tinzînd să 
transforme această sărbătoare a naturii și dragostei 
curate într-un simplu bîlci la altitudine.

încă cu mult timp în urmă, mi-a atras atenția un 
citat din Herodot, marele istoric al antichității, cane 
socotesc că poate fi luat drept punct de pornire în 
explicarea originii „Tîrgului fetelor** a „Tîrgului să
rutului** a „Tîrgului muerii** din Munții Codrului și 
a altor sărbători care s-au pierdut, dar au avut loc 
în trecut în regiune.

Enumerînd triburile care locuiau pe teritoriul Da
ciei, Herodot arată că în regiunea Munților Apuseni 
locuia tribul Agatîrșilor. Bărbații acestui trib, men
ționează Herodot, „purtau podoabe de aur și aveau 
femeile în comun pentru a nu fi prilej de ceartă 
între ei**. De fapt, aceasta se referă la căsătoria poli
gamă, așa cum a existat ea în organizarea gentilică 
a societății.

Există de altfel numeroase fapte care dovedesc că 
încă mult timp după Herodot s-a păstrat în 
regiune orînduirea gentilică. Rudimente ale 
epoci, slabe ecouri ale ei au aiuns pînă în 
noastre.

Elemente din aceste epoci s-au transmis ...... 
folclor, prin obiceiuri, erau oglindite prin ținerea a- 
numitor sărbători care nu aveau nimic mistic în ele. 
O asemenea sărbătoare o constituia și „Tîrgul săru
tului** care s-a ținut pînă către anul 1930, în comuna 
Hălmagiu, aflată la 14 km. de vîrful Găina. Acest

această 
acestei 

zilele

;( prin

...pentru zona tropicală sînt 
caracteristice temperaturile ri
dicate și umiditatea excesivă, 
favorabile dezvoltării plante- 
telor ? Dintre plantele tropicale 
cel mai rapid cresc bambușii, 
din sudul Asiei. Viteza medie 
zilnică de creștere a bambu
sului este de 29 cm. O aseme
nea plantă atinge într-o lună 
înălțimea de 8,75 m. ?

...o balenă cîntărește cît 36 
de elefanți sau cit 2.000 de 
persoane — greutatea ei atin- 
gînd pînă la 130.000 kg. Lun
gimea balenei atinge 30 m., 
scheletul ei cîntărește 22 de 
tone, carnea — 50 tone, grăsi
mea — 25 tone, limba — peste 
3 tone, iar inima — aproxi
mativ 700 kg. Balena are 8000 
kg. de sînge. Trebuie mențio
nat că balena este un mamifer, 
ea respiră cu ajutorul plămî- 
nilor, iar sîngele 
peratura sîngelui

ei are tem- 
uman ?

automat co- 
datează de

,.xel mal vechi 
mercial din lume 
peste 2000 de ani șl se află în 
prezent Ia Muzeul Britanic. 
Pentru cîțiva bani el turna o 
vadră de vin ?

Se cunosc multe cazuri de ata
șament remarcabil între berze, dar 
cel care s-a produs cu cîțiva ani 
în urmă într-un sat din Ucraina, 
pare într-adevăr neobișnuit.

O pereche de berze a venit în
tr-o zi să-și clădească un cuib pe 
acoperișul unei vechi biserici. 
Trăiră acolo toată vara iar la ve
nirea toamnei se despărțiră: băr- 
zoiul plecă în spre ținuturile calde, 
iar barza rămase în satul ucrai
nean.

Nefiind obișnuită cu asprimea 
iernii, barza suferi crunt și trebui 
să-și caute adăpost sub acoperișu
rile silozurilor. Primăvara, băr- 
zoiul se întoarce acasă și cuplul 
îngriji de puii care tocmai se năs
cuseră. Așa a fost timp de trei ani, 
pînă ce în anul al patrulea, băr- 
zoiul rămase și el acasă, îndurînd 
rigorile iernii alături de barză. Tre
cură astfel alți trei ani pînă ce 
într-o bună zi, un vînător necu
getat împușcă ambele păsări.

Examinînd corpul berzei t-au 
descoperit urmele unei vechi răni 
care o împiedica să plece în lun
gile călătorii către ținuturile calde. 
Din atașament față de ea, hărzoiul 
renunțase și el în cele din urmă 
la plecare, afecțiunea fiind mai 
puternică decît instinctul milenar.

Un exemplu care ar putea da de 
gîndit multor oameni!.

Bucatâria electronică

„tîrg* prezintă o însemnătate deosebită în explicarea 
fenomenului de pe vîrful Găina și dacă privim mai 
larg aduce și unele elemente care demonstrează că 
trecerea de la căsătoria poligamă la căsătoria mono
gamă nu s-a produs brusc.

„Tîrgul sărutului** de la Hălmagiu se ținea de 
două ori pe an, odată toamna la un așa zis „Sînt 
barbură** și odată primăvara. La Hălmagiu veneau 
tinerele neveste, de prin satele vecine, căsătorite în 
perioada dintre cele două „tîrguri**, îmbrăcate în ro
chie de mireasă și oricine avea dreptul să le sărute. 
Personal aș interpreta aceasta ca un tribut plătit ve
chii căsătorii poligame. In ultimii ani de existență a 
acestui tîrg, odată cu pătrunderea puternică a rela
țiilor bănești, se obișnuia ca cine le săruta să le dea 
și cîte o monedă.

Socotesc că numai o apropiere între cele trei „tîr
guri** ținute în Munții Apuseni („Tîrgul fetelor*, 
„Tîrgul sărutului* și „Tîrgul muerii**) ar putea să 
dea soluția pentru stabilirea originii „Tîrgului de la 
Gaina**, singurul care se mai păstrează.

Intre aceste „tîrguri** au exilat anumite apropieri. 
Toate trei erau „tîrguri** ale jocului și cîntecului, ale 
dragostei și bucuriei de a trăi și nici de cum nu erau 
izvorîte din „necesități economice**. Cine a fost pe 
Muntele Găina știe că în trecut la „Tîrgul fetelor* 
nu se vindeau și cumpărau de cît mici amintiri : 
donicioare și' cărtulețe încrustate cu fierul roșu, 
pungi de bani lucrate cu motive naționale, vase de 
pămînt în miniatură frumos smălțuite, tulnice, flu- 
ere și băuturi dintre care erau renumite țuica de 
cireși amare și rozolia (o băutură ce se vindea nu
mai la „Tîrgul de la Găina****). Altfel de „schimburi** 
nu au avut loc și nici nu ar fi fost posibile datorită 
greutăților pe care le-ar fi implicat transportul.

Trebuie să se renunțe de asemenea și la ideia că 
aici se încheiau căsătorii. Personal am fost de mai 
multe ori la „tîrg* dar nu am văzut încheindu-se 
nici o căsătorie. Nimeni dintre cei cu care am vor
bit nu au putut să indice nici un singur caz concret 
că s-ar fi căsătorit aici tineri, iar bătrînii cu care 
am stat de vorbă au negat cu totul această ipoteză.

Pentru locuitorii din această regiune, „Tîrgul de 
______________ la Găina** nu apare însă lipsit de

‘ scop. Sînt semnificative în acest 
sens cuvintele cu care mi-a răs
puns un bătrîn moț din Vidra care 
venea la „tîrg** de peste 60 de ani, 
atunci cînd l-am întrebat cum s-a 
născut această petrecere : „Apoi, 
vezi fătul meu, acest tîrg s-a năs
cut din dragoste**! Da! Din dra
goste s-a născut „Tîrgul de la Gă
ina**. Din dragostea oamenilor de 
a se înfrăți cu natura, în decorul 
măreț și calm al munților Apu
seni, din dragostea de a trăi, de a 
petrece, de a cînta și a juca, de 
a-și găsi alean inimii.

Factorii care răspund de dezvol
tarea mai departe a acestui „tîrg** 
unic în Europa, mă refer la sfatu
rile populare ale regiunilor Cluj, 
Oradea și Hunedoara, să țină cont 
de originea acestui monument viu 
al trecutului poporului 
să-l păstreze nealterat.

Prof. ROMULUS

Primesc cu modestie critica.

„Maestrul*4 decadent compune.»

nostru fi

DUMA

Cu prilejul celei da 
a IV-a Expoziții in
ternaționale de elec
tronică care a avut 
loc recent la Roma și 
la care au participat 
numeroase țări prin
tre care U.R.S.S., 
S.U.A. și Anglia, vizi
tatorii au avut ocazia 
să facă cunoștință cu

multe... „minuni** ale 
erei atomice. Cea mai 
puternică impresie a 
lăsat-o desigur gospo
dinelor bucătăria e- 
lectronică, care utili- 
zînd unde magnetice 
la • frecvență foarte 
înaltă poate să coacă 
orice mîncare sau

prăjitură în mod per
fect uniform și într-un 
timp ultra rapid : 
80 secunde pentru o 
prăjitură, 45 secunde 
pentru o friptură.

In clișeu : cupto
rul bucătăriei electro
nice demonstrează 
proprietățile tale mi
raculoase.

metri

Stnt fnctntătorl, nu? Păpușii» 
acestea vor parcă să vorbească. 
Probabil, să-și povestească im
presiile de la Festival. Cei cinci 
„sportivi- pe care ti vedeți, fac 
parte din darurile lucrat» de ti
nerii sovietici pentru p^rticipanțll 
la Festival. Așa că, după termi
narea acestuia, „echipa* de față 
va lua drumul cine știe cărui 
oraș din Asia, Africa, Europa sau 
America.

Va hrăni agricultura marina 
cele 4 miliarde 

pămînteni din anul 2000?
După cele mai recente statistici, 

populația globului va atinge la sfîr- 
șitul veacului nostru o cifră de 
peste patru miliarde de locuitori.

Cea mai sumară analiză știin
țifică a problemei ne arată însă că 
după toate probabilitățile, hrănirea 
acestui număr sporit de oameni 
nu va constitui o problemă prea 
grea, de ar fi să folosim chiar și 
numai mijloacele actuale amplifi
cate. Fără a vorbi < 
progrese care 
pot fi realizate 
în exploatarea 
pămînturilor cul
tivate la ora ac
tuală precum și 
de posibilitățile 
oferite de întin
sele regiuni încă 
nedesțelenite în 
numeroase țări, 
se pot perfecțio
na forme noi de 
agricultură. Mai 
mult decît atît 
chiar, se pot 
dezvolta culturi 
care nu vor mai 
fi supuse hazardului 
solurilor sau capriciilor fenomene
lor naturale.

In mod practic, există încă de pe 
acum două soluții care formează 
obiectul unor studii foarte amănun
țite și avansate în numeroase țări 
și anume agricultura hidroponi- 
că și agricultura marină.

IRIGAREA 
DEȘERTURILOR 

CU APA DE MARE
Cu cîteva luni în urmă Academia 

de Științe din U.R.S.S. a anunțat 
că treizeci de nave speciale, com
plect utilate, vor pomi într-o serie 
de călătorii în Marea Neagră, Ma-

despre marile

compoziției

rea Barenț, Marea Caspică și O- 
ceanul Pacific pentru a studia flo
ra, fauna, și compoziția apei din 
fiecare mare în parte. Este demn 
de menționat că la lucrările efec
tuate în Marea Neagră, savanții 
sovietici colaborează cu colegii lor 
din țara noastră. In alte regiuni de 
pe glob, cercetători aparținînd 
foarte multor institute lucrează da 
asemenea intens la numeroase stu
dii asemănătoare.

Ca urmare a acestor lucrări pre
cum și a altora mai vechi, s-au 
putut redacta hărți submarine des-

Cum să păstrăm 
borcanele cu conserve

Conservele de casa trebuiesc 
păstrate în bune condiții, la loc 
răcoros și uscat, ca să nu se alte
reze. Odată puse în raft, e bine să 
nu mai fie mișcate din, loc, con- 
trolîndu-le des în primele 8—10 
zile, fără însă a le atinge. Perde- 
luțe groase, atîrnate pe rafturi, 
opresc decolorarea conservelor.

Conservele cele mai reușite sînt 
acelea la care, după sterilizare, hîr- 
tia celofan sau bășica de vită s-a 
adîncit în spre corpul borcanului. 
Dacă însă celofanul s-a întins dea
supra, e un indiciu că acele bor
cane trebuiesc controlate mai des. 
Fermentarea se observă cînd de la 
fundul borcanului se ridică mici 
bășicuțe cu aer. Acele borcane nu 
se mai pot păstra decît dacă li se 
schimbă zeama și se fierb din nou.

Dacă vă cade părul...

săpun care nu Irită, cum ar fi de 
pildă săpunul „Cheia** ; se clătește 
cu apă călduță și în ultima apă 
se adaugă oțet pentru a face pă
rul mătăsos. Se repetă la 10 zile.

Rezultatele acestui tratament 
nu se pot observa imediat, ci abia

fie la un nivel mai înalt decît 
restul corpului.

Pentru aceasta puneți o pernă 
sub saltea în partea unde se află 
picioarele, sau, mai simplu încă, 
așezați sub picioarele patului 2 că
rămizi.

...vă recomandăm o rețetă sim
plă, ușor de făcut și care dă re
zultate foarte bune. Se amestecă 
5 linguri rom cu 2 linguri ulei de 
ricin (dacă nu se găsește ulei de 
ricin se înlocuiește cu 3 linguri 
untdelemn) și 1 gălbenuș de ou. 
Se freacă pielea capului cu acest 
amestece și se stă așa două ore. 
Apoi se spală părul in mod obiș
nuit;’ adică cu apă caldă și cu un

după 2—3 luni de la începerea lui 
și numai dacă este făcut regulat 
și conștiincios. In cazuri mai gra
ve de cădere a părului, este nevoie 
de consultația unui medic specia
list în boli de piele.

Dacă vă simțiți 
picioarele obosite

Adesea, întorși acasă după o zi 
de muncă, cînd ați stat mult în 
picioare, vă simțiți picioarele grele, 
umflate. Un bun mijloc pentru a 
obține o ușurare și a restabili cir
culația sîngelui este de a dormi în 
pat în așa fel îneît picioarele să

Desigur, rezultatul nu se vede 
Imediat și cîteva nopți petrecute 
în această poziție nu vor aduce o 
schimbare radicală, dar dimineața 
veți simți o mare ușurare și, trep
tat, odihnindu-vă în felul acesta, 
veți face o adevărată „cură** de re- 
paos, care vă va aduce o îmbu
nătățire a stării sănătății dvs.

Cum spălăm lemnăria 
ferestrelor și a ușilor

trol. Acesta are proprietatea de a 
curăța, fără să scoată vopseaua. 
Geamurile spălate astfel se șterg 
repede și devin strălucitoare.

SFATURI PRACTICE
'fr Pentru a feri de rugină roțile 

nichelate de Ia cărucioarele de copii 
aau alte obiecte de acest fel, se 
ung din cînd în cînd cu o jumă
tate de ceapă, apoi se șterg cu o 
cîrpă îmbibată cu gaz.

'A' Cazanul do aramă se curăță cu 
un amestec format din 5 părți ni
sip, și o parte făină după ce este 
umezit cu oțet. Se lustruiește apoi 
ca o flanelă uscată.
<r Adăugați la cutiile de ceară (care 
se găsesc în comerț), o lingură de 
soluție de clor și una de spirt dena
turat. Veți da un lustru mai bun 
parchetului sau mobilelor vopsite.

In ajutorul
celor care nu au cîntar

Tenis la 120 de 
sub pămînt

în salinele din Wieliczka, în 
apropierea orașului polonez Craco
via, se află o sală de sport la 120 
dc metri sub pămînt. Istoricul sălii 
este demn de interes. Din acest loc 
s-a scos sare pînă în anul 1818. 
După aceea a fost folosită ca sală 
pentru baluri. După război sala a 
fost transformată în sală de 
sport și adăpostește un teren de 
tenis cu zgură roșie. Dimensiunile 
sînt : 54 x 18 m. iar tavanul se află 
la o înălțime de 10 ni. Totul este 
din sare : podeaua (acoperită cu 
zgură), peretele și tavanul și poate 
primi pînă la 1.000 de spectatori. 
Sala are o temperatură foarte po
trivită pentru sport, vara este ~~ 
coroasă, iar iarna este încălzită 
căldura pămîntului.

ra
de

„Democrația" 
în sportul elvețian

1 lingură de supă' poate conține: 
10 gr. făină ; 20 gr. unt sau un
tură ; 15 gr. zahăr; 15 gr. apă; 
15 gr. lapte.

1 ceașcă obișnuită de ceai poate
Ușile albe, tocurile ferestrelor conține : 100 gr. făină ; 200 gr. unt 

și geamurilor se spală foarte bine sau untură ; 150 gr. apă ; 150 gr. 
dacă în apă adăugați puțin pe- lapte; 150 gr. zahăr.

In ultima reuniune a Federației 
internaționale de bob s-a admis 
afilierea boberilor din Republica 
Democrată Germană. Votul secret 
a dat rezultatul de 9 voturi pentru 
și 7 contra. Recent, Federația elve
țiană de bob s-a adresat Federa
ției internaționale cu un memo
riu cerînd pur și simplu a- 
nularea afilierii Republicii De
mocrate Germane mot ivind că 
delegatul elvețian a votat pentru 
afiliere deși federația sa i-a dat 
mandat să voteze contra. Ori în 
acest caz voturile fiind 8 la 8, nu 
s-ar fi admis afilierea.

Întrebarea care se pune „demo
craților** elvețieni din Federația de 
bob : dacă votul a fost secret de 
unde se știe cum a votat delegatul 
elvețian ?

Visul unei nopți de vară
ORIZONTAL i .

Marele Will. 2. Du
cele Atenei, personaj 
înzestrat cu... cîinii 
de vînătoare. — În
locuiește... orice per
sonaj masculin ! — 
Chemare. 3. Arbore 
ce crește prin locu
ri umede — Tatăl 
uneia din cele două 
rivale. — Foarte bi
ne ! 4. Inima Hermi
ei ! Mai mare peste 
fee, zîne, fauni, elfi 
și spiriduși. 5. In 
miezul unei nopți de . 
vară... — Unul din
tre cei doi rivali în 
dragoste. 6. Iată și 
înlocuitoarea oricărui 
personaj feminin! — 
Conjuncție. — Molib
den. 7. Interjecție.
— Unul din personajele fan
tastice ale piesei — Umorul 
lui Shakespeare. 8. Al doi
lea rival în dragoste... provizoriu. 
9. Nicu Florescu. — Organizatorul 
serbărilor ateniene , și... shakespea
riene. 10 Păsări de pradă. — Per
sonaj feeric al „nopții de vară“.
11. Cristal cu o singură axă opti
că. — Poznașul spiriduș al piesei.
12. Meșteșugar și stîngaci „actor** 
din întîmplare. — Alt meseriaș 
care apare pe scenă.

VERTICAL : 1. încă un artist 
de ocazie. 2. Iubita lui Lisander.—■ 
Personaj de basm al „Visului unei 
nopți de vară** : zeitate de cîmp. 
3. O zi. — Plin de apă. — Fiica 
lui Cndmus. 4. Personaj shakes- __ ___ __  ___
pearian din „Regele Lear**. — Vi- medie de Victor Ion Popa.
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sul nopților de vară ale gurmanzi
lor. — Refren popular ardelenesc. 
5. Subsemnatul. — Fluviu în 
U.R.S.S. — Pus la risc. 6. Literă 
cirilică. — ...Mendelssohn-Barthol- 
dy, compozitorul muzicii pentru 
feeria „Visul unei nopți de vară*. 
7. Calul poeților. — Oraș in patria 
lui Shakespeare. 8. Rivala de cîte
va ceasuri a Hermiei. — Comună 
în Corsica. 9. Vuind. — Spetează. 
— Raportul dintre circumferința și 
diametru. 10. Visul unei nopți de... 
iarnă. — Prepoziție latină. — Vi
sul florilor din grădină. 11. Alt 
personaj al feeriei : geniu al văz
duhului. — Pusă în circulație. — 
Două sute. — 12. Partenerul Tita- 
niei. — Personaj titular dintr-o co-

| £ CONCUQSUL DE JOCUU!

tul de amănunțite. %S-au pus tot
odată la punct procedee ae disti
lare care p^hnit recuperarea apei 
dulci din apa de mare și care vor 
servi la irigarea unor vaste ținu
turi astăzi deșerte și în primul rînd 
a, celor din regiunile de coastă. 
Este drept că pentru un moment, 
aceste metode sînt încă prea cos
tisitoare pentru a oferi o prodi 
vitate convenabilă, dar viitorul 
rezolva desigur și această proble
mă cu ajutorul energiei nucleare.

Mările și oceanele mai cuprind 
în compoziția lor și o cantitate da 
îngrășăminte solubilă destul de 
mare pentru a fertiliza toate pă- 
mînturile așa zis „epuizate". Fie
care kilometru cub de apă conține 
astfel 185 tone de azot, 55 tone de 
fosfor și 432.000 tone potasiu. A- 
cestea ar putea constitui impor
tante sub-produse ale operațiilor de 
distilare. Conținînd de 20—30 ori 
mai mult gaz carbonic decît at* 
mosfera terestră, vegetația marină 
este foarte bogată și variată. După 
un calcul apro.xim.ativ, ea ar fi de 
cinci ori mai mare decît cea a tu- 
tuturor continentelor. Ca exemplu, 
am putea cita recentele experiențe 
de cultivare a algelor verzi în ba
zine, care dau anual din fiecare 
hectar 40 tone de alimente bogate 
în proteine.

CULTURI IN APA
Să ne oprim o clipă și la agric.. 

tura hidroponică.
In esență este vorba de cultiva

rea plantelor în apă, fără ajutorul 
intermediar al pămîntului. Cu alte 
cuvinte, cercetătorii caută 
nizeze direct acestor plante, prin 
metode speciale, majoritatea sub
stanțelor nutritive de care au ne
voie pentru creștere. După cele mai 
recente experiențe se pare că ran
damentul cultivării în apă este cu 
300 la sută mai mare decît într-un 
teren de cultură de calitate supe
rioară.

Acest randament excepțional se 
datorește în primul rînd faptului 
că plantele sînt apărate pe această 
cale de acțiunea de distrugere a 
numeroșilor agenți externi, cum ar 
fi : paraziții, buruienile, animalele 
și fenomenele naturale. Pe de alta 
parte, avînd la dispoziție pe acea
stă cale o hrană special pregătită, 
plantele nu mai trebuie să-și „piar
dă timpul" și să-și consume ener
gia extrăgînd sărurile necesare exis
tenței, din sol. Cine știa dacă în- 
tr-o bună zi gospodăriile agricole 
și fermele obișnuite de astăzi nu 
vorA^l înlocuite cu construcții uria
șe închizînd în clădirile lor mul
tiple bazine de cultură I

In Uniunea Sovietică se desfă
șoară la ora actuală o vastă cam
panie de cercetări dedicate cul
turii algelor foarte bogate în pro
teine. hidrocarburi, vitamine, gră- 
simi și săruri minerale. Prof. Gaefs- 
kaia (fotografia noastră), care s-a 
specializat de multă vreme în acest 
domeniu, a obținut rezultate exce
lente în laboratorul pe care-1 con
duce

să fur-
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