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în anii burgheziei, industria noastră cons- 
tructoare de mașini era aproape inexistentă. 
Capitaliștii, interesați să obțină profituri cit 
mai mari, n-au dezvoltat o asemenea Industrie. 
Așa se face că în anul 1938 industria noastră 
nu producea nici strunguri, nici tractoare, nici 
rulmenți, nici aparate de radio și nici alte 
multe produse.

Astăzi, ne mindrim că tinăra noastră indus
trie realizează de la an la an noi mașini. Gra
ficul nostru reprezintă producția realizată In 
anul 1956 la cîteva din aceste produse, purtind 
pentru prima oară marca „Fabricat în R.P.R.“.

întrecerea dă roade

DE CALITATE SUPERIOARĂ
NUTRITUL ÎNSILOZAT

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Să tot fi fost ora 11 dimineața. 
La Osmancea, comună pierdută în 
nesfîrșita cîmpie a raionului Ne
gru Vodă, eia liniște.

Curtea gospodăriei colective era 
pustie, iar în liniștea satului se 
auzea de departe vuietul constant 
al batozelor. La o depărtare de 
numai un kilometru una de alta, 
în marginea comunei Osmancea, 
se află amenajate cele două arii 
ale gospodăriei colective.

Utemistul Pernat Dervișt este 
responsabilul uneia din arii. Cu 
toate că nicăieri nu era scris că 
aict ar fi o arie a tineretului, un 
număr de treizeci și șase de tineri 
o deserveau. Munca mergea bine, 
iar tinerii zoreau ca în 2-3 zile să 
termine complet treierișul. In a-< 
jun, după terminarea lucrului, ti
nerii treieraseră 400 kg. de grîu 
din spicele adunate de ei.

După ce a spus* toate acestea, 
tînărul alergă și se urcă pe ba
toză. Un bătrîn care asistase la 
această scenă găsi de cuviință să 
mă lămurească ;

— „E cătrănit rău, taică, nu 
știu cum pîrdalnicul se făcu că și 
azi am mers prost. Drapelul o să 
rămînă din nou la Melucu.

In cîteva minute moșneagul 
spătos îmi furniză toate informa-

tiile. Cele două arii erau într-o în
verșunată luptă pentru titlul de 
arie fruntașă. In fiecare zi la ora 
12 președintele gospodăriei îm
preună cu inginerul agronom fă- 
cînd bilanțul muncii, decernă stea
gul de arie fruntașă. De două zile 
steagul se afla la aria condusă 
de Melucu Tăcu.

La această arie, tinerii coșari 
Rudji Selamet și Raip Chișpi stri
gau cu înverșunare la ajutoarele 
lor, Mugesi End și Raim Murla 
să zorească cu desfacerea snopi
lor.

Și la saci era mare fierbere. 
Niță Oprea și Aladin Acmula
— doi tineri ca doi brazi vînjoși
— abia pridideau cu schimbatul 
sacilor.

Expediind o mașină cu saci, 
Raip Chișpi mai trase cu creta o 
linie pe oblonul batozei. Ce-or fi 
insemnînd aceste linii ? Le numă- 
rai. Erau 25.

M-am lămunt atunci cînd pre
ședintele gospodăriei a inmînat 
tinerilor de la această arie dra
pelul de arie fruntașă. In acea 
zi, ei treieraseră 25.600 kg. grîu.

în același timp, „jdversarii” de 
la aria nr. 2 treieraseră 24.700 kg. 
grîu. » > ; . .w

Peste cîteva zile angajamentul 
luat’ de tineri în cinstea lui 23 
August va fi complet îndeplinit. 
La 18 august, după cum sună 
acest angajament, ei vor termina 
complet treierișul.

I. ȘERBU

Oameni ai mttncii ♦ 
din industria cons-ț 
trucțiilor și materia-I 
lelor de construcții! t 
Dați în funcțiune la ♦ 
termen construcțiile ! | 
îmbunătățiți calitatea ț 
și reduceți prețul de\ 
cost al lucrărilor! Spo-I 
riți producția și imbu- ♦ 
nătățiți calitatea ma-1 
terialelor de cons- ♦ 
trucții! ♦

(Din chemările C.C. .ai f 
P.M.R. la a XIII-a aniver-1 
sare a eliberării patriei). ♦

pAoiNi de glorie și mîndrie
Din lupta poporului nostru 

împotriva fascismului german

0 nouă victorie
Schimbul tineretului condus 

de prim-maistrid oțelar Tiberiu 
Sircă de la oțelăria Martin a 
Combinatului siderurgic din 
Hunedoara se mîndrește cu o 
nouă victorie în muncă: înde
plinirea înainte de termen a 
angajamentului de a elabora 
pînă la 23 August 300 șarje 
rapide și de a da peste plan 
2.000 tone oțel. Joi dimineața, 
oțelarii din acest schimb 
elaborat cea de a 301-a 
rapidă din acest an.

Încununată de succese
și activitatea celorlalte schim
buri și brigăzi de la oțelăria 
Martin. In perioada 1—15 au
gust, schimbul de oțelari con
dus de Nicolae Munteanu a 
elaborat 19 șarje rapide depă
șind norma de lucru cu 203 
tone oțel, iar schimbul lui 
Gogu Josan a elaborat în ace
eași perioadă 14 șarje rapide 
și a dat peste normă 101 tone 
de oțel.

au 
șarjă

este

iunie 1941 poporul romîn 
aruncat fără voia sa în 

război antisovietic, 
măcel în care nume

roși fii ai poporului nostru și-au 
pierdut viața pentru poftele ne
măsurate ale imperialismului ger
man.

In condițiile deosebit de grele 
ale celei mai crunte dictaturi 
pe care a cunoscut-o poporul 
romîn — dictatura fascistă an- 
tonesciană — poporul nostru și-a 
nanifestat totuși în diferite for
me ura profundă pe care o nutrea 
pentru acest război prădalnic și 
pentru odioșii Iui inițiatori, do
rința de a pune capăt cruzimilor 
fără seamăn ale fasciștilor. Sa
botarea producției de război la 
Reșița, în Valea Prahovei, la fa
bricile de armament Astra, Ford, 
Leonida din București etc., de
zertările și neprezentarea la or
dinul de chemare în armată, 
predarea de bunăvoie în mîinile 
armatei sovietice, grevele și ma
nifestațiile de la Petroșani, Ani
na, București etc., apoi acțiunile 
grupelor de partizani antifas
ciști sînt numai cîteva aspecte 
ale rezistenței și luptei desfășu
rate de masele populare din Ro
mînia împotriva sîngerosului 
război dus de fasciștii germani și- 
de slugile lor 
meritul istoric 
de a fi reușit 
cale justă ura 
hitlerismului

In 
fusese 
criminalul 
groaznic 
(_x: ::: .......
pierdut viața pentru poftele ne

din Romînia. Este 
al P.C.R. — acela 
să canalizeze pe o 
maselor împotriva 
și să creeze un

front de luptă pentru scoaterea 
Romîniei din războiul criminal 
antisovietic. întărit după înlătu
rarea — la 4 aprilie 1944 — a 
bandei dușmănoase a lui Foriș, 
P.C.R. a trecut mai larg la orga
nizarea forțelor ce aveau să ducă 
la doborîrea dictaturii fasciste.

Insurecția armată populară de 
la 23 August 1944, organizată și 
condusă de P.C.R. în condițiile 
favorabile create de înaintarea vic
torioasă a Armatei Sovietice a 
pus capăt regimului fascist și ju
gului germano-hitlerist. In aceste 
condiții armata romînă a pornit 
împreună cu întregul popor, răz
boiul drept împotriva Germaniei 
hitleriste.

Istovit după o perioadă de 
grele pierderi umane și mate
riale poporul nostru a găsit to
tuși după 23 August 1944 puteri 
nebănuite pentru a lupta activ a- 
lături de Armata Sovietică în 
vederea alungării cotropitorilor 
fasciști din țară și pentru urmă
rirea lor dincolo de granițele Ro
mîniei, pentru eliberarea Unga
riei și Cehoslovaciei.

Noile condiții de după 23 Au
gust 1944 au dat posibilitatea 
poporului nostru să-și manifeste 
direct sentimentele sale antifas
ciste. Iar trecerea armatei în to
talitatea ei. la chemarea partidu
lui. în lupta împotriva hitleriști- 
lor arăta clar că chiar în rîn- 
durile armatei, unde fasciștii se 
străduiseră mai asiduu să propa
ge ideologia fascistă, mocnea o

ură nemărginită față de cotropi
torii hitleriști și trăia dorința 
fierbinte de a fi alături de arma
tele sovietice. Fiii și nepoții doro
banților de la 1877 nu s-au împă
cat niciun moment cu împrejura
rea că »u fost forțați să lupte îm
potriva vechilor lor frați de arme 
ruși, alături de cotropitorii pru
saci. De aceea n-a fost nevoie de 
cît de un singur semnal pentru ca 
întreaga armată romînă să se 
transforme din aliat, cu forța, al 
hitleriștilor în dușmanul lor fățiș 
declarat. Urmînd drumul indicat 
de P.C.R. armata romînă a reîno- 
dat firul frăției de arme romî- 
no-ruse cimentată de-a lungul 
secolelor.

Trecerea întregii armate de 
partea forțelor antifasciste din 
Romînia a constituit o mare lo
vitură dată hitleriștilor.

Faptul acesta a constituit în 
același timp o lovitură zdrobi
toare pentru elementele profas
ciste din țară și a pus în derută 
întreaga reacțiune.

Războiul jusț pe care armata 
romînă sprijinită de forțele popu-

Creșterea numărului de animale 
și asigurarea unei producții tot 
mai mari în sectorul zootehnic se 
poate realiza numai prin asigu
rarea unei baze furajere îndestu
lătoare.

Cea mai bună hrănire a anima
lelor se face în timpul verii — la 
pășune sau la grajd, cu furaje 
verzi. în obținerea fînurilor însă, 
se produc pierderi de substanțe 
nutritive care ajung în unele ca
zuri pînă la 80 la sută din valoa
rea nutritivă a ierburilor din care 
provin. Furajele însilozate păstrea
ză aproape integral substanțele 
hrănitoare și vitaminele. Iată de 
ce însilozarea furajelor capătă o 
extindere din ce în ce mai mare.

Datorită faptului că îri trecutul 
apropiat nu se dădea importanța 
cuvenită problemei însilozării fu
rajelor, s-au creat și anumite con
cepții care de multe ori devin 
frîne serioase în ducerea la bun 
sfîrșit a acțiunilor inițiate de par
tid și guvern, privind asigurarea 
bazei furajere. De aceea concep
țiile învechite privind însilozarea 
furajelor trebuie combătute cu 
toată tăria.

în primul rînd este bine să se 
știe, că în afară de porumb se pot 
însiloza și alte plante ca lucernă, 
trifoi, borceag, iarbă, floarea-soa- 
relui etc. în unele țări se însilo- 
zează și pelin, brustur, susai, lobo
dă, mohor, vrejii de la pepeni, 
bostani, castraveți, resturile de la 
grădină, precum și vrejii de la 
.cartofi, roșii etc. Toate acestea 
dau un furaj de foarte bună cali
tate, înlocuind în bune condiții 
furajul verde din timpul verii.

în ceea ce privește timpul în 
care se produce fermentarea—adi
că după cîte zile se transformă 
masa verde în furaj însilozat — 
sînt multe păreri contradictorii. 
Mulți tehnicieni din agricultură 
susțin că fermentarea se termină 
abia după 50-60 zile. Știința și 
practica au arătat că timpul ne
cesar fermentării în condiții opti
me este de numai 3-8 zile, timp 
după care nutrețul însilozat poate 
fi dat în hrana animalelor.

Mijloacele de depozitare dau 
multă bătaie de cap. S-a crezut și

Ing. Gr. Chițleanu
Consilier tehnic în Departamentul 
Gostat din Ministerul Agriculturii 

și Silviculturii

ca 
în
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că 

există și mijloace mult mai puțin 
costisitoare prin care se poate 
realiza însilozarea.

Se pot construi silozuri la su
prafață prin diferite mijloace 
practice și ieftine. în cele mai 
multe cazuri nu se mai întrebuin
țează nici un fel de material pen
tru pereți, ci se fac grămezi cu pe
reți drepți ca ori ce șiră de fîn 
sau paie, bine clădită, sau ca plat
forma de bălegar,

Astăzi, cînd fiecare gospodărie 
de stat sau colectivă însilozează 
sute de vagoane, trebuie neapărat 
schimbată concepția greșită cu pri
vire la dimensiunile silozurilor. 
Dimensiunile clasice de 2 m. adîn- 
cime, 2-3 m. lățime și cîțiva me
tri lungime nu mai sînt corespun
zătoare pentru gospodăria mare.

Un siloz de 4 m. lățime, 2. m. 
adîncime în pămînt și 1,5*2 m. 
înălțime de la suprafața pămîntu
lui și 40 m. lungime (fără rampele 
de coborîre ce au 10 m.) ne ofe
ră posibilitatea depozitării într-un 
singur loc a unei cantități de cca. 
400 tone furaje. O astfel de groa
pă, de dimensiuni mari, poate fi 
executată mecanic, cu screpere, 
buldozere etc., ceea ce nu se poate 
face în cazul silozurilor de dimen
siuni mici. De asemenea, în silo
zurile mari îndesarea masei toca
te se poate face în bune condiții 
cu tractorul pe șenile.

O mare atenție trebuie dată mă
rimii tocăturii plantelor ce se însi
lozează. Lipsa de mijloace de to- 
care a dus în multe locuri la în
silozarea plantelor întregi. Acest 
procedeu provoacă însă pierderi 
mari, întrucît furajul de lîngă pe
reți se strică, deoarece nu se 
poate elimina aerul. Pe lîngă a- 
ceasta, în nutrețul netocat au loc 
pierderi însemnate de substanțe 
hrănitoare și vitamine.

se crede încă, de către unii, 
furajele se pot însiloza numai 
turnuri de metal sau cărămidă 
în gropi. Practica ne arată însă

Pentru a asigura condiții opti
me de însilozare, trebuie deci ca 
furajul să fie tocat cît mai mărunt 
posibil. La porumb și floarea- 
soarelui, bucățile să nu depă
șească lungimea de 1-2 cm. ; la 
nutrețurile din ierburi, trifoi, lu
cerna, borceaguri, frunze de radă- 
cinoase, lungimea bucăților de to- 
cătură să fie sub 0,5 cm. în aceste 
condiții presarea se face ușor, in
tră o cantitate mai mare de furaje 
la metru cub de spațiu din siloz, 
aerul este eliminat aproape în în
tregime, iar fermentarea arc loc 
într-un timp scurt și fără pierderi 
de substanțe hrănitoare.

Din practica însilozării s-a pu
tut constata că pentru obținerea 
unui furaj de bună calitate este 
necesar ca îndesarea masei tocate 
în siloz să fie făcută cu cea mai 
mare grijă.- Cînd este vorba de în- 
silozat leguminoase, taina reușitei 
constă tocmai în modul cum se 
execută îndesarea. Cu cît va fi 
mai puțin aer în masa de furaj, 
cu atît procesul de fermentare se 
va termina într-un țimp mai scurt. 
Or, prin tndesare se realizează toc
mai înlăturarea aerului din siloz. 
Lipsa de grijă la presare duce la 
alterarea furajului. Aceasta a făcut 
pe unii tehnicieni să spună — gre
șit de altfel — că „însilozarea u- 
nor specii de plante nu este po
sibilă".

Cea mai bună presare se face 
tractorul cu șenile care se plim- 
încontinuu peste

g 8
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M. CAPR1Ș — LUNGFANU

A 12-a aniversare a eliberării Coreei

Cocktail oferit de ambasadorul 
R. P. 0. Coreene ia București

La 15 august, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Democrate Co
reene la-București, Kim Ben Dik a 
oferit un cocktail la restaurantul 
„Pescăruș" cu ocazia sărbătorii , , _ ____ ____
naționale a poporului- coreean — diplomatice acreditați la București 
cea de-a 12-a aniversare a elibe- și alți membri ai corpului diplo- 
rării Coreei de către glorioasa Ar- — 
mată Sovietică.

Au luat parte tovarășii: Chivu 
Stoica, Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, 
Ștefan Voitec, Janoș Fazekaș, Vla
dimir Gheorghiu, Ion Cozma, Ion 
Pas, Popa Gherasim, Ghizela 
Vass, Marcel Popescu, Voinea Ma. 
rinescu. Aurel Vijoli, Aurel Măl- 
nășan, T. Rudenco, Anton Moises- 
cu, V. Cristache, C. Doncea, Gh.

Vasilichi, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, oameni de artă și cul
tură, oameni ai muncii, reprezen
tanți ai presei romîne și străine.

Au participat șefii unor misiuni

matic.
Amasadorul R.P.D. Coreene, Kim 
Ben Dik și tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Romîne, au toastat pen
tru glorioasa Armată Sovietică, 
eliberatoarea poporului coreean, 
pentru prietenia veșnică dintre po
poarele romîn și coreean strîns 
unite în lupta pentru pace și so
cialism.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.
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In parcul „Mihail Eminescu" din Botoșani
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Buciumași în munfii Rarăulul

Cu cîtva timp în urmă am 
poposit, din întîmplare, prin sche
lele petrolifere din regiunea Plo- 
ești.

La
reau 
auzit 
uitat 
put nimic, tn schele pregătirile se 
desfășurau cu maximum de rapi
ditate. Furtuna venea. Așteptam 
ca din clipă în clipă să se petrea
că ceva îngrozitor, dar cineva a 
ridicat două degete și s-a făcut 
liniște. Totul a reintrat în normal. 
Fetele drăguțe, s-au întors în bi
rouri. la locurile lor, strîmbînd 
din nas la vederea petelor de ți
ței pe halate. Furtuna trecuse. 
Acum nu mai erau muncitoare ci 
domnișoarele funcționare.

Totul reintră în normal. Razele 
soarelui se dăruie pămîntului fără 
nici o rezervă. E cald. Fețele son
dorilor au căpătat culoare arămie. 
Se muncește eroic, se luptă 
pămîntul avar, se-nalță steagul 
ruinței: sonde forate înainte 
termen, țiței peste plan...

La aceste ceasuri din zi, în 
muri este mai răcoare. Aici se 
trage draperiile, sau, la caz de 
voie, se pot lipi hîrtii la ferestre. 
Ascunși de razele fierbinți ale 
soarelui, oameni care știu să se 
„descurce" în viață, să-și aranjeze 
o situație mai bunișoară prin orice 
mijloc, își fac veacul absenți la 
viața care se scurge. Să-i prezen
tăm sumar dragi cititori.

t..GURA OCNIȚEI. Belu Con-

început toate lucrurile pă- 
normale, cînd deodată am 
că vine „furtuna". Ne-am 

unul la altul și n-am prict-

stanța, statisticiană la secția 
energetică, Trandafirescu Elena, 
Maria Matache, funcționare, toate 
cu calificări care le-ar îndreptăți 
să muncească direct în producție. 
Le-am cunoscut intr-un fel cu 
totul ciudat. Cîteva ' cuvinte 
spuse de Bucurică Grigore, secre
tarul comitetului U.T.M. și-n față 
aveam oglinda conștiinței fiecăreia. 
Împreună am reconstituit urmă-

...T1RGOVIȘTE. Un scurt po
pas. Zamfirescu Stela privește 
liniștită pe geam. O să plouă ? 
Păcat. Dimineața prevestea o zi 
veselă. Ceasul macină cu dinții săi 
metalici timpul. Peste trei ore li
beră, dar...

— Stela, repede...
— Repede, vin cei de la minis

ter... Furtuna...
îndată pe masă apare actul care

re, și veți rămîne stupefiați. Au 
învățat pe de rost formule: „Să 
fie primii în producție, eroism, 
patos". Aceasta bineînțeles cînd 
este vorba de alții. Cu ei este alt
ceva. Ei sînt absolvenți de școli 
medii tehnice, de facultăți și nu 
se cade să munceasca-n rînd cu 
toți.

Tineretului îi este specific entu
ziasmul, dorința de a izbîndi, de

cu 
bi
de

bi- 
pot 
ne-

In birouri răcoroase
La schelele petrolifere Gura Ocnifei și Tîrgovișfe, 
există oameni calificați care nu muncesc în 

posturile in care au fost încadrați

toarea scenă. Ochii Elenei joacă 
în lacrimi. Glasul pare stins:

— Tovarășe doctor nu pot să 
lucrez în schelă; zău. Am nevoie 
de un certificat medical. Tranda
firescu Elena își privește unghiile 
așteptînd ca rugămintea ei să dea 
roade. N-a dat greș.

Așa se face că oameni sănătoși, 
pregătiți anume pentru meseriile 
de brigadieri, ajutori brigadieri, 
sondori șef, mecanici nu se găsesc 
la posturile lor ci în răcoarea ade
menitoare a birourilor.

glăsuiește că Stela este încadrată 
ca ajutor de brigadier. Fata își îm
bracă, strîmbînd din nas, un halat 
și fuge, fuge disperată la sonde. 
Săraca, ce chinuri trebuie să su
fere în timpul cînd tovarășii de la 
minister sînt acolo.

Și ea nu este singură. Ingine
rii Simionescu Vasile, Cătănescu, 
Maria Petru muncesc din răsputeri 
pentru a muta hîrtiile dintr-un 
loc în altul prin diverse birouri.

Încercați să întrebați pe acești 
tineri despre datoria lor de onoa-

a învinge vechiul. Și nu puțini 
sînt cei ale căror nume sînt rostite 
cu respect de oameni cu părul 
nins de anii vremii. Stela, Maria, 
Vasile, n-au nevoie să-i caute, ei 
sînt in apropierea lor. Oare nu se 
cunoaște faptul că brigada con
dusă de inginerul Dumitru Mihăi- 
lescu nu rămîne niciodată sub 
plan; că inginerul Petru Gheorghe 
a realizat o inovație care aduce 
schelei economii anuale în va
loare de 500.000 lei ?

De oamenii aceștia, care n-au

somn atunci cînd undeva lucrul 
nu merge cum trebuie ei au auzit 
nu odată. Curios că niciunul din
tre acești „funcționari" nu s*a 
simtit tentat să le urmeze exem
plul, niciunul nu s-a gîndit să 
recunoască c-a dezertat și să mear
gă la locul de muncă pentru care 
a fost pregătit,

E banal să repetăm că pregăti
rea cadrelor de specialiști nece
sită fonduri mari. E un adevăr de 
necontestat și facă conducătorii 
acestor schele petrolifere au acea
stă convingere cum se expliiă 
faptul că permit ca cineva să fie 
încadrat pe post de muncitor, teh
nician, inginer și în fond să fie 
funcționar? Cum se face că secre
tarii comitetelor U.T.M. trec ne
păsători pe lingă aceste situații? 
Oamenii din jur care muncela 
conștiincios n-au nimic de zis?.

Nici una din furtunile de pînă 
acum n-au zguduit cum tre
buie această mascaradă. E 
timpul ca acest lucru să se întîm- 
ple. Avem nevoie de muncă, de 
entuziasm. O viață nouă nu ss 
construiește cu intenții bune, cu 
zîmbete, ci cu muncă asiduă. 
Acesta este un lucru elementar pe 
care nu trebuie sări uite cei ce 
răspund de producția petrolului 
de pe meleagurile ploeștene, cei 
care răspund de educația tineretu
lui din schele și, în primul rînd 
nu trebuie să-l uite cei citați în 
acest articol.

LIDIA POPESCU
PUIU NICOLAE
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LEONARDO DA VINCI
la avioanele moderne

încă din cele mai îndepărtate 
timpuri ale antichității omul a 
rîvnit să imite zborul păsărilor.

Prima afirmație categorică pri
vind posibilitatea sborului o găsim 
în opera lui Leonardo da Vinci.

După moartea lui, timp de a- 
proape 200 de ani, istoria nu ne 
mai prezintă vreo realizare de 
seamă în domeniul zborului. Abia 
în 1783 frații Montgolfier con
struiesc balonul cu aer cald, care 
deschide o epocă de peste 100 .de 
am de cercetări și realizări în 
acest domeniu. La început, baloa
nele erau la discreția curenților de 
aer, Iar aeronauții. dacă știau de 
unde se înalță, nu puteau nici
odată cunoaște locul aterizării. 
Jules Verne a descris eu lux de 
amănunte în „Insula Misterioasă** 
și în „Cinci săptămîni în balon*4, 
aventurile ce se puteau întîmpla 
acestor temerari călători. Spre 
sfîrșitul secolului XIX, baloanele 
capătă o formă alungită, li se pun 
cîrme și motoare. Savantul rus 
Jukovski pune bazele teoretice ale 
aerodinamicei moderne ce dă un 
puternic impuls construcției de a- 
vioane.

La început, dezvoltarea aparate
lor de zburat mai grele decît aerul 
a avut de întîmpinat două obsta
cole importante: — lipsa unui 
motor destul de puternic și ușor 
și convingerea greșită a 
cercuri științifice că un 
mai greu ca aerul nu 
zbura.

Dar în 1882, rusul Alexandr Mo- 
jaiski realizează un avion mono- 
plan, acționat de un motor cu 
aburi.

In 1890, francezul Clement A- 
der construiește un avion acționat 
de asemenea de un motor cu a- 
buri cu care execută cîteva sări
turi.

In acest timp, germanul Otto 
Lilienthal construiește o serie de 
planoare cu care execută sistema-

tic zboruri reușite, în tirfipul că
rora își găsește însă moartea.

De aci înainte istoria avionului 
începe să facă pași mari.

Realizarea unui motor cu ex
plozie pentru avion permite fra
ților Orville și Wilbur Wright să 
zboare la 17 decembrie 1903.

In 1900 avionul lui Traian Vuia 
înzestrat cu tren de aterizaj pro
priu. părăsește solul. Pînă la el 
nimeni nu rezolvase această pro
blemă pe această cale.

Tot în 1900 Santos Dumont exe
cută 
chis.

In 
naiul

In

primul zbor în circuit în-

1909 Bleriot traversează Ca- 
Minecii.

1910 zboară Aurel Vlaicu.

EPISOADE

unor 
aparat 
poate

In 1913 recordul de viteză atin
ge 203 km/oră, iar cel de înăl
țime depășește 4.000 m.

In timpul primului război mon
dial, necesitățile militare duc la 
noi și neîntrerupte perfecționări.

Fiecare pas a fost însemnat cu 
jertfe omenești. Traseele peste 
Mediterana, peste Sahara, mai 
tîrziu trecerea Atlanticului, și-au 
cerut tributul lor de vieți. Fie
care tip nou de avion, înainte de 
a intra în uZ, cerea riscul pilo
tului încercător.

Tn acest timp însă, tehnica a 
progresat. De la liniile de poștă 
aeriană s-a trecut după 1930 
la liniile aeriene de călători pe 
trasee lungi. Avioanele, rutele 
și aeroporturile au fost uti
late cu mijloace de asigurare a 
navigației și a aterizării pe orice 
vreme, cu radiofaruri, cu terenuri 
de aterizaj ajutătoare echipate cu 
mecanici și piese de schimb. De 
curînd s-au sărbătorit 20 ani de la 
zborul fără escală Moscova—Polul

Recent a avut loc la Moscova 
cel de-al 6-lea Congres al ftizio- 
logilor din Uniunea Sovietică. Con- 
------------------------------------------——i.greșul a reunit 

legați ai rețelei 
U.R.S.S. și aproape 100 de delegați 
străini din țările de democrație 
populară și din țările din occident.

Participarea internațională s-a 
manifestat prin prezența celor mai 
de seamă reprezentanți ai discipli
nei ftiziologice din multe țări ale 
lumii ca și a reprezentanților comi
tetului de conducere a Uniunii In
ternaționale contra . Tuberculozei. 
Delegația romînă a fost compusă 
din acad. M. Nasta, conf. A. Brill, 
director și director adjunct al In
stitutului de. Ftiziologie, și dr. 
Iliescu Octavian.

Problemele puse în discuție au 
cuprins aspecte multiple din pro
filaxia, patogenia și clinica tuber
culozei pulmonare și extrapulmo- 
nare.

Tematica foarte variată a lucră
rilor Congresului prezentate de 
ftiziologii • sovietici s-a ilustrat prin 
contribuții de cel mai mare interes 
practic și științific. Somități ale 
ffiziologiei sovietice din cele 16 
Institute de tuberculoză și zecile 
de clinici de tuberculoză ale faculr 
tăților de medicină, practicieni din 
rețeaua de tuberculoză, au adus 
fiecare, din ținuturi centrale sau 
foarte îndepărtate, lucrări de inte
res practic sau teoretic, observații 
clinice de diagnostic și terapeu
tică, lucrări de epidemiologie și 
profilaxie, metode perfecționate de 
lucru în dispensare și sanatorii, 
care toate au scos în evidență înal
tul nivel științific și minunatele 
realizări practice ale ftiziologiei 
sovietice.

Participarea delegației romîne a 
fost foarte activă, prezentînd șapte 
comunicări asupra diverselor teme 
care erau la ordinea de zi a Con
gresului, care toate au fost accep
tate spre a fi expuse fie în ședin
țele plenare, fie în ședințele pe 
secții și au fost foarte favorabil 
apreciate.

peste 1.000 de de- 
de tuberculoză din

Cu privire la literatura științifico-fantastică

exoatre o rețetă magică?
Literatura științifico-fantastică, această cenușereasă a literaturii 

uoastre, cunoaște în sfîrșit cîteva zile de binemeritată vesel t re. 
Paginile „Scînteii tineretului** s-au deschis ospitaliere pentru dis
cuții largi care au un prim merit : acela de a readuce în discuție 
publică existența ei.

După părerea mea. unele din „punctele de vedere** care s-au 
succedat au fost intr-adevăr puncte de vedere iuibrucate în haina 
unei argumentații valabile, dar altele au fost simple afirmații 
sentențioase sprijinite poate pe concepția oarecum deformată de 
profesiunea celui ce a luat cuvîntul.ce a luat cuvîntul.

din preopinențiidoar titlul lui I. M. Ștefan, umilDacă cităm ________ ___ _  __ ____, ____ . ,
mei - JNTRE FANTEZIE. ȘTIINȚA. CONVENȚIE ȘI AVEN
TURI** — cred că rezumăm cu apreciabilă vigurozitate temele 
pe cere le-au dezvoltat aproape toți cei ce au răspuns anchetei 
deschise

E adevărat că prin fața cititorilor au defilat toți maeștrii aces
tui gen literar — mai alea Huxley, Capek și Jules Verne, ma
rele Jules Verne care a ajuns argumentul suprem al tuturor 
celor care vor să spună ceva în această problemă ; totuși nu se 
poate spune că adunînd toate aceste puncte de vedere — din 
toate cite puțin - s-ar putea alcătui acea rețetă magică pe cate 
o așteptăm cu toții. O rețetă în care să fie bine stabilite —

conform unei farmacopei ad-hoc — procentele de literatură, cele 
de știință, cele de fantastic și așa mai departe.

N-ar strica desigur ca alături de această rețetă să putem ela
bora și niște instrucțiuni de folosire în care să fie specificate 
granițele pînă uude poate tinde fantezia scriitorului, locul și 
forma în care poate fi acceptată convenția și eventual coordo-

Nord—S.U.A. efectuat de eroicii 
piloți sovietici.

Tot în acest timp, avi .ția a de
venit unul din principalele mij
loace 
derne.

In curînd s-a trecut la avioane 
construite numai din metal, fapt 
care a dat o extraordinară dezvol
tare industriei aluminiului.

Cercetările <din domeniul aero
dinamicii pun o bază serioasă, 
științifică. Formele avioanelor ca
pătă linia caracteristică în formă 
de picătură de apă alungită, de 
pește, linie pe care o vor păstra 
pînă în era vitezelor supersonice. 
Pe bord se instalează aparate gi
roscopice de pilotaj automat, care 
ușurează și asigură conducerea a- 
vioanelor pe distanțe lungi.

In ultimii ani ai acestui deceniu 
au apărut primele prototipuri de 
avioane cu reacție, rachetele, au- 
togirul și helicopterul realizate în 
timpul războiului. Progresele pre
cum și necesitățile noi, au deter
minat în perioada postbelică o 
dezvoltare uimitoare a aviației.

Progresul rapid al mijloacelor 
de propulsie : motoare, turboreac
toare, turbopropulsoare, statoreac- 
toare și motoare rachetă, precum 
și al științei aerodinamicii au dat 
naștere unei avalanșe de recor
duri de viteză și înălțime. In 10 
ani a fost doborît „zidul sonic**, 
iar azi constructorii de avioane 
înfruntă bariera termică.

In acești cîțiva ani aluminiul, 
material de bază al construc
ției- de avioane, a început sa fie 
înlocuit cu oțelul și titanul, sin
gurele capabile să reziste la tem 
peraturile mari dezvoltate de fre
cările cu aerul.

Recordurile de înălțime au de
pășit 20 km, cele de viteză au de
pășit 2.500 km. pe oră Un mare 
număr de operații de pilotaj sînt 
automatizate Pe bordul avioanelor 
și-au făcut apariția mașinile elec 
tronice de calculat. Racheta devine 
un puternic mijloc ajutător, mai 
ales pentru decolare.

Liniile aeriene sînt străbătute 
acum de avioane de tipul lui 
„Tu-104". Ucraina**. „Moscova**

Am ajuns în pragul epocii cînd 
mediul avioanelor nu va mai fi 
atmosfera, în care se va călători 
dincolo de limitele atmosferei, în 
care se vor «ace popasuri pe sa
teliți artificiali.

In clipa de față, aviația se dez
voltă cu pași de uriaș. Neconte
nit apar noi și noi tipuri de a 
vioane.

de luptă ale armatelor mo-

Ca o deosebită atenție arătată 
delegațilpr țărilor de democrație 
populară, trebuie arătat că a- 
cestea au fost invitate, după ter
minarea congresului, să ia parte 
la o ședință a Academiei de Me
dicină a U.R.S.S. în care s-a expus 
și discutat planul general de cer
cetare pe viitorii,. 15 ani, propus 
de Institutul de Tuberculoză al 
Academiei cu care ocazie s-au dis
cutat și posibilitățile de a realiza 
o mai strînsă colaborare între In
stitutele acestor țări și acelea ale 
U.R.S.S.

Pentru ftiziologii romîni, Con
gresul a fost un fericit prilej de 
întîlnire cu numeroși colegi sovie
tici, de mai înainte 
de stabilirea de noi 
prietenii cu alții,

Participanții străini 
greș și-au exprimat 
mulțumiri pentru calda și generoa
sa ospitalitate oferită.

Congresul, s-a spus, a dovedit 
că între ftiziologii din toată lumea 
există o unitate de vederi, o co
munitate de aspirații spre o mun
că închinată combateri unuia din
tre cele mai grave flagele care au 
bîntuit omenirea, cu speranța că 
această sinceră și frățească colabo
rare își va atinge cit mai curînd 
țelul, pentru binele, prosperitatea 
și fericirea tuturor popoarelor.

Ing. A. NEAGU.

cunoscuți, ți 
cunoștințe ji

la acest con
ceit mai vii

ajută savanți- 
de studiere a

aerologic din

Marea campanie Internațio
nală pentru cercetarea pămîn- 
tului, Anul geoflzic interna
țional continuă cu succes în 
majoritatea țărilor lumii. Noi 
și noi aparate 
lor în opera lor 
pămîntului.

Observatorul
Lindenberg (R.D.G.) este în
zestrat cu cele mai moderne 
aparate pentru stabilirea pre
siunii, temperaturii, umidității 
atmosferei.

In fotografie, 
un balon din 
materie plastică 
care urcă cu a- 
ceste 
pînă 
metri

aparate 
la 2.000 
inilțlme.

Macarale auto „Star 20

Radiosondă intestinală
La Institutul de cercetări din 

Dresda a fost proiectată o inven
ție epocală în domeniul tehnicii 
medicale : o radiosondă care poate 
fi înghițită. După înghițire, în 
timp ce sonda străbate aparatul 
digestiv al omului, ea semnalează 
unui aparat de recepție înzestrat 
cu un oscilograf, starea organelor 
din fiecare loc pe unde ea trece.

Radiosondă constă dintr-un bas- 
tonaș cu o lungime de 24 mm., 
prevăzut cu un înveliș din mate
rial plastic. In interiorul bastona-

șului se află un transistor, precum 
și un aparat de emisie pe unde 
scurte, deservit de un microacu- 
mulator. Intr-un viitor apropiat, 
această sondă va deveni un acce
soriu medical indispensabil pentru 
diagnosticul multor boli interne, 
deoarece utilizarea ei permite im
portante determinări pe baza că
rora medicul poate trage conclu
zii, între altele și asupra stării 
stomacului și a intestinelor, pre
cum și asupra diferitelor boli. i.

Teiinicicnu polonezi de la 
transporturile rutiere încearcă 
de mai mult timp să rezolve 
problema încărcării, transportu
lui, ridicării sau mutării din-

„Omul constrictor66
Ramura construcțiilor a fost 

pînă acum slab reprezentată în 
literatura noastră de populariza
re, fapt semnalat în repetate rîn- 
duri de articolele de analiză apă
rute în presă. Anul acesta au vă
zut în sfîrșit lumina tiparului cî
teva lucrări menite să umple a- 
cest gol. Ne referim la „Omul 
constructor** de B. Iosub, „Din 
istoria drumurilor** de Rolland 
Eminet și „Metode moderne de 
îmbunătățire a păminturilor** de 
R. J. Baly. Acea care dă cititori
lor viziunea cea mai largă, într-o 
formă în genere atrăgătoare este 
fără îndoială „Omul constructor*4

B. Iosub nu este la prima sa 
carte de popularizare. A mai scris 
„Aritmetica distractivă și Geome
tria recreativă**, mult apreciate. 
Dar de această dată, scriitorul a 
abordat o temă de istorie a teh
nicii și, în ansamblul ei, cartea 
constituie fără îndoială o reuși- 

I tă. Sentimentul pe care îl ai

după ce ai parcurs cele aproape 
300 de pagini, este acela al re
marcabilei bogății de fapte pe 
care B Iosub a izbutit să ți le 
înfățișeze:

Vă interesează cum își amena
ja locuința omul primitiv sau 
cum a izbutit să ridice menhirii

Cel mai mic rulment
Construcția aparatelor de preci

zie nu se poate lipsi de rulmenți.
Pentru a satisface insă cerințele 

speciale care se ridică este necesar 
ca acești rulmenți, ca și multe

alte elemente ale aparaturii mo
derne. să urmeze „moda** atomi
că. și să devină din ce in ce mai 
mici.

Rulmentul a cărui imagine o 
reproducem, are dia
metrul exterior de 
1,1 mm., iar cele 
3 bile ale sale au 
numai 0,4 mm. dia
metru.

La asemenea di
mensiuni, montorii 
aparatelor trebuie să 
se ferească de a ră
tăci vreun rulment 
pe masa de lucru, 
căci altfel ar trebui 
să-l caute mult 
timp cu lupa.

și dolmenii, unii dintre ei în greu
tate de sute de tone? Vreți 
cunoașteți amănunte despre pi
ramidele egiptene, despre stilu
rile arhitectonice grecești, ma
rele zid chinezesc, pagodele in
diene sau construcția vestitului 
pod al lui Traian ? Sau poate că 
vă interesează construcțiile inca
șilor, monumentele artei gotice, 
istoria vestitului turn oblic din 
Pisa sau aceea, mai recentă, a 
Turnului Eiffel, cupola teatrului 
din Novosibirsk — cu un dia
metru la bază de 55,5 metri și 
o grosime a pînzei de beton ar
mat de numai 8 centimetri ? Do
riți să aflați cîteva momente im
portante din istoria construcțiilor 
din țara noastră, de la vechile 
biserici fortificate din Ardeal și 
Moldova, la construcțiile din 
blocuri și panouri mari prefabri
cate de astăzi, de la Podul de la 
Cernavoda, pînă la Podul Prie
teniei din ultimii ani ? Sau — în- 
sfîrșit — poate că vă interesează 
construcția drumurilor, tuneluri
lor, barajelor, canalelor, hidro
centralelor, istoria diferitelor ma
teriale de construcție — de la 
piatra sau trunchiul de lemn 
neprelucrat la betonul precompri- 
mat — uneltele folosite de-a- 
lungul mileniilor în procesul de 
construcție? Despre toate acestea 

| și despre multe altele aflați din 
I această interesantă lucrare.

să

Cartea „Omul constructor** 
răspunde efectiv unor întrebări 
atît de variate pe care fiecare ni 
le-am pus și dă o imagine atît 
de grăitoare a titanicei lupte a 
omului cu natura, încît fiecare 
pagină își aduce aportul la o mai 
bună cunoaștere a civilizației 
materiale a omenirii.

Lucrarea nu este însă lipsită 
de unele scăderi.

Cred, de pildă, că într-o măsu
ră insuficientă se arată legătura 
dintre construcții și societatea 
sau epoca care le-a creat.

Sînt pe de altă parte capitole 
— izolate, e adevărat — unde ci
titorului i se servesc prea multe 
date tehnice, prezentate 
formă neatrăgătoare, 
ceea ce face ca lectura să 
uneori obositoare

Mai trebuie observat 
prezentarea tehnicii moderne a 
construcțiilor, criteriul economi
cității procedeelor este adesea 
neglijat.

In sfîrșit, cîteva cuvinte des
pre figuri. D. Ionescu, realizato
rul lor, este un desenator talen
tat, așa cum a dovedit și în ilus
trarea altor cărți științifice. Ex
presive, viguroase, pline de dina
mism, unele dintre figurile dese
nate de el rețin atenția, între
gind fericit textul, chiar atunci 
cînd e vorba de imaginea unei 
simple betoniere (fig. 35). Dar 
nu e mai puțin adevărat că în 
realizarea desenelor lipsește un 
stil unitar, că unele dintre ele 
sînt atît de confuze, încît cu greu 
te dumirești ce vor să reprezinte 
(fig. 2, 12, 75, 97, 100 etc.) și 
că în general ilustratorul a fost 
mai puțin îndrăzneț și imagina
tiv decît la alte lucrări.

Aceste insuficiențe nu mi se 
par însă esențiale și „Omul con
structor** se înscrie printre cele 
mai interesante cărți de popu
larizare publicate de Editura Ti
neretului.

civilizației

într-o 
uscată, 
devină

că în

1. M. ȘTEFAN

încadrată „rigurozitatea ștun-natele în cuprinsul cărora să fie 
țifică**.

După părerea mea, din acest 
este însă altul. Această rețetă nu _
nu există o formulă minuțioasă a unui roman istoric, a unui 
roman social, după cum nu se poate spune cît la sută să fie 
literatură și cît fantastic într-o nuvelă fantastică — tot așa nu 
poate exista un indicativ rigid care să formuleze canoanele ro
manului, nuvelei, schiței științifico-fantastice.

Ceea ce cred eu că dorește cititorul este in primul rind lite
ratură.

Literatura aceasta trebuie să folosească eroi adevărați și^ nu 
marionete, să însăileze conflictele și. din miezul acestora să se 
nască felurite caractere. Dar oamenii, îmbrăcați în superplastie 
sau nu, călătorind cu aerotaxiurile sau agățați de propulsoare, 
cu televizoare la braț sau la picior, cu ochelari mctascopici sau 
fără, oamenii aceștia trebuie totuși să fie vii, să trăiască, să-i 
simțim că trăiesc. Ori acest lucru nu se prea vede în tot ce s-a 
scris pînă acum la noi. Și din această cauză de multe ori restul 
sc estompează; ideile științificește valabile, fantezia și rezultatele 
ci, in cele din urmă mesajul, semnificația pc care autorul vrea s-o 
imprime se pierde și ea. A , -

Și pentru că cei care au luat cuvîntul m cadrul acestei ru
brici s-au oprit mai mult asupra operelor clasice din acest gen. 
eu am încercat să spicuiesc cîteva exemple edificatoare din ceea 
ce a apărut piuă acum la noi — din lucrări socotite ca fund 
mai reușite și poate din cele mai plate — încercînd astfel sa 
dovedesc că ceea ce provoacă inerția cititorului este faptul ca 
haina literară în care am înțeles mulți dintre noi cei ce am sens 
pînă acum, să îmbrăcăm acțiunile eroilor noștri, descrierea lor. 
modul de prezentare a eroilor și conflictelor, toate acestea au fost 
false, chiar dacă rigurozitatea științifică a fost deosebit de res
pectată.

puncte de vedere, adevărul 
se poate elabora. După cum

I
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Și să începem cu doi tineri care se iubesc in „Proxima Cen
tauri** și care-și vorbesc într-o noapte de august cu lună plină 
cam așa :

— Dar liniștește-te. Ești puțin nervos. Acest pseudo savant nu 
va reuși să ne facă nimic și noi vom putea să reconstruim pro- 
puișorul, să ne continuăm munca și să ne luăm zborul. Să îmblîn- 
zim (sic!) luna și soarele și să-i aducem puterea pe pămint. 
S-o folosim pentru binele omenirii**.

Palpitant, nu ?
Sau poate, fi atrăgător pentru cititor — indiferent de virata 

la care se află — 1 ’ J * ’ l-- i
eroul din „A 12-a 
tuturora. „Trebuie, 
carea animalelor... 
se taie în feliuțe 
ș.a.m.d.

Aceeași impresie de nefiresc, de artificios, de rece care nu 
poate solicita decît gTeu atenția o provoacă și unele pasagii din 
„Sahariana** Aci întîlnim și o altă fațetă a literaturizării și 
anume, lucrarea abundă în afirmații de două rînduri care caută 
să definească prezumtoriu anumite fenomene sociale care s-au 
■ntimplat sau se vor înthnpla. Acțiunea care suferă de o oarecare 
lipsă de ritm, de tensiunea necesară a acestui gen, este îmbrăcată 
în (raze scurte, aproape tehnice, iar amănuntele de ordin științific 
îți taie respirația atunci cînd nu crezi că participi la o ședință 
lungă și plictisitoare.

Eu — ca mulți dintre cititori probabil, ași fi preferat să pot în
chide Sahariana și să-mi spun : „Hm ! Interesant tip Tăun ăsta... 
Și ce idei ! llona ce e drept... e puțin cam ștearsă, fadă... dar 
e totuși o personalitate... Am mai întîlnit cîndva o astfel de fe
meie**. N-am putut s-o fac M-am gîndit doar că autorii sînt niște 
oameni de știință foarte bine pregătiți, că-și mărturisesc că au 
simțit o ușoară înțepătură de invidie — au avut o putere de 
muncă uriașă pe care au folosit-o pentru o documentare bogată.

Se vor întreba poate unii : „măiestrie literară ceri d-ta pentru... 
antifo*oni, transistori și jet de particule elementare ?**

Și vreau ca răspunsul meu să fie pe cît se poate de categorie. 
Măiestrie literară, literatură bună în primul rind. Sine qua non.
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următorul aliniat din discuția pe care Fredi, 
variantă** o poartă spre lămurirea noastră, a 
să știți — spune Fredi — că... după socriți- 
diferitele lor organe se pun în formol, apoi... 
extrem de subțiri... feliuțele se colorează"*

în rest va decide autorul dacă va adopta conflictul polițist, aven
tura sau oricare altă formă de acțiune, care să prindă de la prima 
pagină atenția cititorului. Aș spune chiar: mai puține note ex
plicative („Ultimul văl** frumoasa povestire a lui Ion Hobană 
care cuprinde multe pasagii deosebit de reușite ca gen, păcătuiește 
prin acel epilog explicativ și este un exemplu în acest sens) mai 
puține descrieri forțate, artificiale și de un documentarist» stri
dent, care boxează dureros retina cititorului nevinovat. Acesta 
are dreptul să citească o povestire frumoasă, captivantă, atrăgă
toare. Și închizînd ultima pagină să-și dea seama că de fapt a 
fost... literatură științifico-fantastică.

Considerațiunile mele n-au constituit decît o înșiruire sumară 
a unor observații disparate — să le zicem critice — asupra cîtorva 
lucrări.

Literatura noastră științifico-fantastică, așa tînără cum este ea, 
a început plăpîndă să facă primii pași acum cîțiva ani. Azi se 
ține ceva mai bine pe picioare. Au și apărut numeroase lucrări 
de acest gen. Dar au fost ele analizate undeva ?

I. M. Ștefan și Radu Nor au avut, norocul — o spun cu toată 
seriozitatea — ca Ov. S. Crohmălniceanu să se ocupe de lucrarea 
lor. Și probabil că îmbunătățirea celui de-al doilea volum pu
blicat se datorește acestui fapt.

Dar noi ceilalți ? E drept, s-a mai scris despre literatura știin
țifico-fantastică dar... așa... în general. Cu excepția lui Ovidiu 
Rîureanu care într-un foileton a parcurs cu viteze... ași spune 
științifico-fantastice — sute de pagini apărute — și a lui Atanase 
Toma — mai mult un exercițiu de compoziție literară decît un 
articol sănătos critic — în rest ? O tăcere care ne învăluie și am 
putea spune, ne copleșește chiar. Să fie într-adevăr vorba de 
pseudo-iiteratură ? De gen minor ? Niciunul dintre criticii literari 
nu ne poate da o mină de ajutor ? Eu cred că cel puțin de acum 
înainte orice lucrare care apare sub egida literaturii științifico- 
fantastice să fie analizată riguros, să se arate care sînt părțile 
bune și de ce sînt ele bune, care sînt cele rele și de ce. Și mai 
ales să se facă aprecieri care să-i dovedească autorului că cel 
puțin lucrarea sa a apărut. Și nu numai în librării.

Acestea sînt punctele mele de vedere. Și le semnez în dublă 
calitate: de cititor și de autor.

MIRCEA BRATEȘ
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In ajutorul
astronomilor^

La Universitatea de Stat din; 
Moscova a fost realizat un aparat: 
special pentru fotografierea conco-j 
mitentă a întregii bolți cerești, care; 
va servi la studierea aurorelor po-j 
lare. Aceste aparate, construite sub; 
conducerea prof. Lebedev și in sta ; 
late la 35 de stații sovietice, sînt: „ „
superioare celor străine și permit landa, 
m se obțină fotografii la scară mai. Turcia. 
mare.

tr-un loc într-altul a unor po
veri mai mari pe șantiere, pe 
debarcaderele fluviale sau de 
pe canale, în fabricile de che
restea și în depozite. Încercă
rile acestea au fost încununate 
de succes. Astăzi pretutindeni 
acolo unde nu este rentabilă 
instalarea unei macarale fixe, 
sînt folosite macaralele trans
portabile auto de tipul Star 20.

Macaralele auto Star 20 sînt 
înzestrate cu toate dispozitivele 
cerute de tehnica modernă și 
ele pot fi deplasate intr-un 
timp relativ scurt dintr-un loc 
în altul, datorită vitezei lor 
care poate atinge pe o șosea 
asfaltată 80 km. pe oră.

Întreaga instalație este de
servită de o singură persoană, 
adică de șofer.

Un avantaj deosebit al aces
tor macarale este că ele ridică 
greutățile și concomitent se 
pot roti pînă la 270°.

Producția macaralelor Star 20 
a trecut în anul trecut de la 
stadiul de probă la cel de serie, 
ajungînd să fie apreciate în nu
meroase țări din lumea întrea
gă, printre care menționăm ur
mătoarele : R.P. Chineză, R. P. 
Bulgaria, R.D. Germană, Fin- 

Argentina, Brazilia,

Dicționar ȘTIINȚIFIC
FOTOELASTICITATE.

riaiele solide transparente au 
proprietatea de a schimba po
larizarea luminii care le stră
bate în funcție de starea de 
tensiune 
zona respectivă. Dacă se constru
iește un model al unei piese și se 
supune { la eforturile respective 
fiind privit prin transparență în 
lumină polarizată, se pot vedea o 
serie de figuri care dau indicații 
asupra stărilor de tensiune in di
feritele puncte aie modelului.

Astfel, se pot obține date inte
resante asupra rezistenței piese
lor de mașini, poduri etc.

FLUAJ. Aproape toate materia
lele au proprietatea de a curge 
cînd sint supuse unei forțe. In ge
neral această curgere este atit de 
lentă încît nu are importanță prac-

Mate-

a materialului în

la temperaturi înalte (paleți de 
turbine cu gaze, piese de reactori 
atomici) această curgere este des
tul de rapidă, scurtînd viața pie
selor. Studiul fiuajului a devenit 
astfel o ramură foarte importantă 
a științelor inginerești moderne.

FOTOSINTEZA. Procesul de 
transformare al energiei radiante 
a soarelui in energie chimică.

FISIUNE. Reacția nucleară 
care eliberează energie prin ex
plozia unui nucleu atomic.

FUZIUNE. Reacție nucleară 
care eliberează energie in urma 
unirii a două nuclee de elemente 
ușoare care constituie astfel un 
nucleu mai greu. Două nuclee de 
hidrogen greu (deuteriu) produc 
un nucleu de heliu, eliberînd o 
cantitate foarte mare de energie-
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tr Un interesant 
articol publicat de 
V. Pospelov în 
„Promîșleno ekonomi- 
cescaia gazeta" ne a- 
nunță că in laborato
rul de modelare elec
tronică al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., 
condus de L. Guten- 
maher, doctor în ști
ințe tehnice, s-a ela
borat o nouă mașină 
electronică de calcu
lat, dispunînd

„memorie" de lungă 
durată. Noua mașină, 
care nu cuprinde 
piese mobile, permite 
memorizarea a mili
oane și miliarde de 
semne binare.

☆ 
sîntem 
există 
creării
care vor analiza cu
prinsul literaturii 
tehnico-științifice, vor 
efectua traduceri din-

De asemenea 
anunțați că 

perspectiva 
unor mașini

tr-o limbă în alt* 
etc..

fi Pe viitor vor ti 
elaborate de aseme
nea mașini pentru 
traducerea orală din- 
tr-o limbă 
Oamenii de
naționalități se 
putea înțelege 
— de exemplu 
conferințe internațio
nale — fără să re
curgă la ajutorul in- 
terpreților.

în alta.
diferite 

vor 
ușor 

bl
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Să discutam despre

TINEREȚE - EDUCAȚIE - RĂSPUNDERI

55Spune-mi cu cine te-nsoțești, 
ca să-ti spun cine

Am în față tăieturi din ziarul 
„Scînteia tineretului". Am tăijat 
o serie de articole publicate 5n 
cadrul rubricii „Să discutăm des
pre tinerețe, educație, răspun
deri". Am în față părerea unora 
despre faptele josnice ale altora 
șr în special articolele care înfie
rează huliganismul, beția.

Gindul se întoarce în urmă cu 
trei-patru ani. încerc un senti
ment de rușine și astăzi cînd îmi 
amintesc de cele întîmplate cu 
mine în decursul unui singur an. 
Mă simt dator să iau cuvîntul 

' însă în cadrul discuției care se 
poartă în ziaru! „Scînteia tine

retului", să arăt tuturor celor 
care o urmăresc unde poți ajunge 
din pricina „prietenilor", cum 
am decăzut treaptă cu treaptă, 
cum dintr-un miner fruntaș am 
ajuns dezertor și cum m-a ajutat 
colectivul.

...Era în 1953. Eram miner des
tul de priceput și apreciat. Lu
cram într-un abataj frontal, apli- 
cînd graficul ciclic. Venisem în 
brigada lui Ion Vîrtei, de la alt 
miner încercat șl cunoscut, loan 
Demeter, la care lucrasem din 
1951 cînd am terminat școala 
S.F.U. îmi însușisem cunoștințe 
temeinice, mînuiam cu pricepere 
mașinile, cîștigam bine. O adu
sesem și pe mama la mine, deoa
rece acolo la Valea-Seacă (raio
nul Gura Humorului, regiunea 
Suceava) nu mai avea ce face. 
Era singură de cînd nu mai lu
cram acolo la pădure și era da
toria mea să-i îngrijesc de bătrî- 
nețe. Dar înainte de venirea ma
mei locuiam cu Gheorghe Vizaru, 
Vasile Melenciuc, Dumitru Cor- 
bu, Dumitru Preda și Velicu 
Bulboacă în aceeași cameră; e- 
ram toți buni prieteni. în timpul 
liber mergeam la spectacole, la 
reuniuni și uneori — nu prea 
des — la o șliboviță. In că
minul nostru exista însă pe 
atunci o gașcă de cîțiva tineri 
condusă de Gavrilă Popescu; 
băieții aceștia umblau beți, fă
ceau scandaluri, bătăi, lipseau 
de la șut. Cum de l-au atras pe 
unul din tovarășii mei, pe Dumi
tru Corbu, nu știu. Atîta doar 
că el a reușit să ne influențeze 
pe toți și ne-am trezit în gașcă, 
începusem o altă viață: timpul 
liber îl petreceam prin cîrciumi, 
cînd veneam noaptea de străzi, 
luam la bătaie pe cine întîlneam, 
la cămin trînteam, spărgeam și 
stricam tot ce ne ieșea în cale. 
Eram aprigi la scandaluri, nu 
ne era rușine și nu ne temeam 
de nimic și de nimeni. La canti
nă nu mai plăteam* într-MO seară 
am luat cu forța 16 farfurii cu 
mîncare iar după ce am mîncat 
am devastat bunurile cantinei. 
A doua zi am fost chemat la co
mitetul U.T.M. Tovarășii de a- 
colo au încercat să mă facă să-mi 
dau seama că ceea ce fac e rău, 
că a venit timpul să mă las de 
așa-zișii „prieteni". Parcă înce
peam să înțeleg că prietenii rău 
aleși mă influențau, că de fapt 
nu eram un grup de prieteni ci 
o bandă în care domnea 
litatea. Dar de-abîa ieșit 
diu, „prietenii" m-au luat 
mire j

— Lasă bă. că n-o să

imora- 
din se
in pri-

He ni-

mic ! Te-au criticat, o să mai 
faci iar, o să te critice și gata ! 
Hai să bem ceva să-ți treacă nă
duful.

Rămăsesem „șeful" găștii în 
locul lui Popescu, care fusese dat 
afară. Lucram de noapte. Am 
plecai cu Velitu la Petroșani și 
am întîrziat intr-o circiumă pînă 
la orele opt seara.

Tîrziu am ieșit din restaurant 
și, tăvăliți prin noroaiele șanțuri
lor ne-am îndreptat spre cămin, 
l-am sculat pe toți, am spart cî- 
teva uși. Dintr-o cameră a ieșit 
mama ; am repezit-o și pe ea :

— Pleacă din cameră sau te 
trimet acasă ! Și am injurat-o. 
Toți ortacii au rămas încreme
niți. l-am privit prin ceața tul
bure a beției, i-am înjurat și pe 
ei apoi am intrat in camera mea 
și m-am trezit în zori pe pat tă
vălit in noroi. A doua zi am fost 
chemat din nou la U.T.M. și la 
conducerea minei. Eram dat afa
ră definitiv din mihă. Am ieșit 
din sediu, m-am dus pe malul 
gîrlii și am stat să mă gindesc 
la cele făcute : cum de am putut 
eu, miner stimat de ortaci, să a- 
jung în asemenea stare de plîns.

Mi-e greu să scriu ce am sim
țit, cum m-am judecat eu atunci. 
Regretam cele făcute. Ba mă și 
înfuriam pe mine că nu găsesc 
tăria necesară să rup odată cu 
„prietenii". Mi-era rușine de mi
nerii bătrîni, de comunistul loan 
Mațanga, de maistrul miner Ni- 
colae Miclea, de ortacii mei din 
brigadă, pentru că toți mă mus- 
traseră, mă îndemnaseră să las 
drumul greșit pe care apucasem- 
Cei bătrîni îmi povestiseră nume
roase intîmplări din viața lor, 
de lupta lor pentru o bucată de 
pîine.

Am hotărît să plec din Valea 
Jiului. Peste o lună eram tocmai 
pe la Huși. Și într-o noapte, pri
vind puzderia de stele din înaltul 
cerului mi-am amintit de stelele 
din adîncul minei: lămpile mine
rilor...

Dacă ai lucrat cit de puțin în 
mină, cu greu te mai desparți de 
ea... A doua zi am plecat spre 
Valea Jiului. Cărbunele mă re
chema. M-am dus la comitetul 
U.T.M. și la conducerea minei, 
am cerut tovarășilor să mă ajute, 
i-am cerut iertare mamei, ortaci
lor mei și m-am așternut pe trea
bă. Lucram la sectorul cinci în- 
tr-un abataj frontal. Am început 
să-mi cumpăr haine, să refac cele 
pierdute. Comitetul U.T.M. a 
știut să mă ajute și in primul 

surind să-mi atragă atenția asupra 
prietenilor pe care o să mi-i fac. 
Am aflat cu acest prilej că și 
ceilalți tineri din fosta „gașcă" 
au pornit-o pe drumul bun, că 
organizația i-a despărțit schim- 
bîndu-le locurile de muncă și 
căminul și însărcinînd uterqiști 
buni să se ocupe de ei, să-i con
ducă pe calea unei prietenii ade
vărate.

Sînt astăzi responsabilul unei 
brigăzi de tineret ce lucrează la 
înaintarea în piatră deschizînd 
noi drumuri spre straturile de 
cărbune.

Faptul că am rupt definitiv cu 
drumurile pe care apucasem, că

ești !“
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astăzi mă aflu printre fruntașii 
minei, în continuă întrecere cu 
ei, vi-l fac cunoscut pentru a i- 
lustra deplina mea revenire. Pen
tru aceasta trebuie să-i mulțu
mesc colectivului care m-a aju
tat. Puterea colectivului nostru, 
a organizației de partid și 
U.T.M. a reușit să mă trezească 
la timp din starea in care căzu
sem, a știut să-mi deschidă ochii 
asupra unui lucru esențial din 
viața omului — prietenii pe care 
și-i alege. Și nu numai față de 
mine a existat această purtare ci 
și față de toți ceilalți: Vizaru e 
miner în brigada mea și nu 1-aȘ 
schimba cu nimeni altul, Dumi
tru Corbii e secretar de sector 
la mîna Lupeni, Melenciuc s-a 
făcut miner bun și acum e mili
tar, iar Bulboacă s-a căsătorit 
și el, are familie și e om cuminte 
și așezat. Eu m-am căsătorit și 
am un copil, în casa mea găsești 
tot ce-i trebuie unei familii și 
mă străduiesc să conving condu
cerea minei Petrila să-mi dea un 
apartament mai mare: nu mai 
am unde pune lucrurile pe care 
le-am făcut.

Am scris aceste rînduri pentru 
cei ce se mai află încă pe drumul 
huliganismului, ai beției. înconju
rați de așa ziși „prieteni**, le-am 
scris și pentru colectivele ce tre
buie să muncească temeinic la 
readucerea lor pe drumul cel bun 
veghind in primul rînd la alege
rea prietenilor.

Popularul proverb „Spune-mi 
cu cine de însoțești ca să-ți spun 
cine ești" e vechi dar e deplin 
valabil șl pentru zilele noastre.

DUMITRU LETEANU
Responsabilul unei brigăzi de 

tineret din sectorul III al minei 
Petrila

f Scrisori

Ca la mu.te întreprinderi din Capitală și din țară și la fa
brica de tricotaje „Bela Brainer“ din Capitală se desfășoară 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea angajamentelor lua
te în cinstea zilei de 23 August.

In fotografie: Elena Dulea lucrează la mașina de tricotat 
Raschel. Ea s-a angajat s& dea peste plan zilnic 5 kg. de 
tricotaje.

lin nutreț ieftin, 
de calitate superioară: 

NUTREȚUL însilozat* «

(Urmare din pag. l.a)

cînd se termină umplutul silozu
lui. După umplere, se mai bătăto
rește 2 ore dimineața și 2 ore sea
ra timp de 4-5 zile, după care si
lozul se învelește.

în această privință trebuie ară
tat că nu este neapărat necesar ca 
silozul să fie învelit cu un strat 
de pămînt cu o grosime de 50-80 
cm., cum se recomanda pînă nu 
de mult. în cazul cînd îndesarea 
s-a executat în condițiile cerute nu 
mai este necesară altă greutate dea
supra silozului.

Silozul trebuie neapărat ferit de

de la CORESPONDENT!
O emoționantă felicitare

în mai puțin de 60 zile, bri* 
gada artistică de agitație a fa
bricii de ciment din Turda a 
prezentat 13 spectacole pentru 
muncitori. Ultimul spectacol a 
fost dat cu ocazia împlinirii a 
60 de ani de viață a bătrînului 
fierar Katona Iosif, fruntaș al 
întrecerii socialiste și inova* 
tor la Atelierul C.F.l. din ca
drul fabricii. De peste 35 ani, 
el muncește în același loc de 
muncă, bucurîndu-se de dra
gostea și respectul tovarășilor 
săi. Tinerii pe care îi îndrumă 
și-i învață meseria de fierar, 
au pregătit locul de muncă, au 
adus flori, i-au pregătit un 
frumos program artistic. La 
sărbătorirea de la atelierul 
C. F. 1. au fost de față, 
reprezentanți ai organizației de 
partid din fabrică, ai comitetu* 
lui de întreprindere și U.T.M. 
și conducerea tehnico-admini
strativă. Aceștia au salutat pe 
bătrînul fierar și i-au urat spor

la muncă, noi realizări și ani 
îndelungați de viață.

AUREL PUSTAI
„Drumeții vasali" la sate
Comitetul organizației de 

bază U.T.M. și comitetul de 
întreprindere de Ia S.M.T. Po- 
doleni au organizat înainte de 
plecarea în campanie emisiu
nea „Drumeții veseli" cu în
trebări legate de viața practica 
a muncitorilor din S.M.T. pe 
tema : „Să ne cunoaștem mai 
bine mașinile agricole cu care 
lucrăm"..

Emisiunea s-a bucurat de 
mult succes. La întrebări au 
răspuns muncitorii fruntași 
Filimon Laurențiu, Rustei 
loan, Popa Stelian, Pădurarii 
Vasile, lantă Ion, Aramă Gh. 
și alții care au obținut cu a- 
cest prilej premii în valoare 
de 250, 200, 150 și 100 lei.

CRISTIAN CONSTANTIN 
și ARAMA VIOREL 

tractoriști

ploi și de zăpezi, care spală sub
stanțele hrănitoare din partea de 
deasupra. Acest lucru se poate e- 
vita ridieînd partea de mijloc a si
lozului chiar de la umplere, astfel 
ca acesta să capete forma unui a- 
coperiș.

Acoperirea se face foarte bine 
așternînd un strat de buruieni 
verzi care prin putrezire formea
ză un strat izolator pentru aer și 
apă. Tot pentru acoperiș se poate 
folosi un strat de 2-3 rînduri de 
coceni, paie, pleavă, bine înde
sate, stuf, carton asfaltat ; în ul
timul timp o întrebuințare largă 
au căpătat învelișurile de polieti
lenă.

Un înveliș practic se realizează 
și cu pămînt așternut în strat de 
5-6 cm. în care se seamănă seca
ră» orz, ovăz, • care după ce Creș
te formează cu ajutorul tulpinilor 
și frunzelor un bun apărător con
tra apei din ploi și zăpezi.

Procedîndu-se în acest fel, fu
rajul însilozat poate fi păstrat 
foarte bine ani de zile. Agronomii 
sovietici precizează că silozul își 
păstrează calitățile inițiale timp 
de 5-6 ani. Această posibilitate ne 
permite ca în anii favorabili unor 
producții excepționale de furaj — 
cum este anul acesta — să depo
zităm cantități însemnate, care să 
servească și drept rezervă pentru 
eventualele lipsuri viitoare. Avînd 
eantități suficiente de furaje însi- 
lozate, le vom putea folosi cu suc
ces în hrana tuturor animalelor și 
chiar și a păsărilor.

Tineretul, căruia în lumina ho- 
tărîrii comune a C.C. al U.T.M. și 
a Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii îi revin sarcini mari 
pentru perioada însilozării, tre
buie să știe că așa cum nu se 
concepe agricultura fără plug* 
nici zootehnia economică nu este 
posibilă fără furaje însilozate.

Cu cît mai mari vor fi cantită
țile de furaj însilozate cu atît mai 
mari vor fi și producțiile obținute 
de la animale, cu atît mai bună 
va fi aprovizionarea oamenilor 

i muncii cu aceste produse.

pAQiiwi de glorie șimîndric
Din lupta poporului nostru 

împotriva fascismului german
(Urmare din pag. l-a") poporului nostru de^ sprijinire a 

luptei antihitleriste, în perioada 
care a urmat pînă la sfîrșitul 
războiului.

★

Romînia a fost prima țară din 
sud-estul Europei care, în condi
țiile create de insurecția armată 
populară de la 23 August a în
tors armele împotriva 1 
naziste.

Poziția antihitleristă 
noastre armate a fost 
loviturile grele pe care le-a pri
mit lagărul fascist-hitlerist, pre
ludiul eliberării popoarelor din 
Balcani și din centrul Europei.

Atît indirect, prin poziția sa ho
tărîtă antihitleristă, cît și direct, 
prin luptele duse alături de ar
matele sovietice, armata romînă 
a dat un sprijin important luptei _____________ _
duse de popoarele care se aflau țn luptele pentru cucerirea orașu- 
-.jv, j : i— Qheorghe care avea

o mare însemnătate pentru pozi
țiile hitleriștilor în Transilvania, 
prin următoarele cuvinte: „Cu o- 
cazia eliberării orașului și a cu
ceririi fortificațiilor de la Sf. 
Gheorghe, salut din toată ini
ma ofițerii, subofițerii și solda- 
ții diviziei „Tudor Vladimi- 
rescu". Le urez succes în luptele 
viitoare. îmi exprim mulțumirea 
întregii divizii". De luptele pen
tru eliberarea orașului Sf. Gheor
ghe este legat printre alte multe 
numele soldatului din divizia 
„Tudor Vladimireșcu", Gheorghe 
Epure care a murit eroic eățărîn- 
du-se pe turela unui tanc german 
turnînd lichid incendiar în inte
riorul carului de luptă.

Un ordin de zi din septembrie 
1944 dat de generalul sovietic 
Managarov, comandantul unui 
grup de armate amintește de ase
menea de faptele de arme ale 
unor unități romînești care a- 
vînd sprijinul unităților sovie
tice motorizate au reușit să res
pingă la 10 septembrie printr-o 
luptă îndîriită, trupele hitleriste, 
dincolo de Mureș. „...Unitățile 
romîne au dat dovadă de curaj

lare La dus după 23 August a 
fost războiul poporului însuși, 
războiul maselor largi ale po; 
fiorului nostru cărora hitleriștii 
e aduseseră mari suferințe.
Continuîndu-și politica lor anti

patriotică, clasele exploatatoare 
în frunte cu partidele^ lor politice 
s-au menținut și după 23 August 
1944 pe aceeași poziție de spriji
nire a fasciștilor. Transformîn- 
du-se din sprijinitori ai războiu
lui dus de dictatura antonescia- 
nă în sabotori ai războiului dus 
de poporul nostru alături de ar
matele sovietice, clasele reacțio
nare nu făceau altceva decît să 
se mențină pe poziția sprijinirii 
fascismului.

Sub lozinca „Totul pentru 
front, totul pentru victorie" Par
tidul Comunist Romîn a antre
nat și a mobilizat însă masele 
largi b mărirea eforturilor lor 
în lupta cu sabotorii, pentru 
sprijinirea războiului antihitle
rist. . £

In lupta susținută contra saboto
rilor eforturilor noastre în războiul 
antihitlerist, care devenise cauza 
întregului popor muncitor, s-au 
strîriș și mai mult rîndurile oa
menilor muncii conduși de P.C.R., 
a crescut avîntul revoluționar 
al maselor care la 6 Martie 1945 
au reușit să aducă la conducerea 
țării un guvern democratic care 
să organizeze sprijinirea cu ma
ximum de efort a luptei antihit
leriste, să îndeplinească întocmai 
condițiile de armistițiu și^ să a- 
plice platforma F.N.D. în ve
derea instaurării unei orînduiri 
democratice în țară. Cu doborî- 
rea guvernului reacționar al lui 
Rădescu care sabota războiul 
antihitlerist și aducerea guvernu
lui democratic de la 6 Martie 
1945 masele muncitoare conduse 
de P.C.R. au obținut o importați-
din tară ai războiului antihifle- ------ - - -- . .
rist și au creat condițiile pentru vingeau și mai mult de faptul 
organizarea de sus a eforturilor că războiul antihitlerist pe care

trupelor

a întregii 
una din

îl duceau alături de armatele so
vietice este sprijinit de masele 
largi populare, că zdrobirea hi- 
t.lerișților era dorința fierbinte 
a tuturor patrioților cinstiți din 
Romînia, a maselor largi munci
toare care simțiseră din plin a- 
supririle, umilirile și jaful foș
tilor „aliați".

Conștiința că luptă pentru ade
văratele interese ale poporului 
a fost izvorul numeroaselor acte 
de eroism de care au dat do
vadă ostașii noștri mai ales în 
luptele de la Sfîntu Gheorghe, în 
cele de pe linia Mureșului și de 
la Oradea.

Printr-un ordin de zi al co
mandantului Armatei a 27-a So
vietice, ostașii eroicei divizii ro
mîne „Tudor Vladimireșcu" au 
fost felicitați pentru atitudinea 
curajoasă pe care au dovedit-©

Atleții noștri în
BALCANIADEI DE LA ATENA

Atletismul romînesc se pregătește pentru a-și trimite reprezentanții 
la o tradiționala întrecere atletica ce va avea loc în 30—31 august și 
1 septembrie în capitala Greciei : balcaniada atletică. Despre intere
sul suscitat de această întrecere cît și despre popularitatea de care 
se bucură ea în rîndurile amatorilor de atletism ar fi multe de spus. 
Considerăm suficient să amintim că încă din anul 1946 cînd a avut 
loc prima balcaniadă de după război ea a fost deosebit de dîrză, re
prezentanții noștri comportîndu-se cu acest prilej nesperat de bine. 
Dr. Arnăut cu care ne-am întreținut ieri asupra Balcaniadei de Ia 
Atena și care a luat parte și la cea de Ia Tirana din anul 1946 își 
amintește un aspect interesant ce a avut Ioc atunci. In rîndurile at 
lefilor noștri care participau la întreceri se număra și cunoscutul re
cordman Ion Moina. Fără discuție eroul întrecerilor de atunci a fost 
Moina care concurînd la probele de 100—200—400 metri, lungime și 
ștafetă a reușit să termine, spre uimirea organizatorilor, învingător. 
Pentru a le amplifica dilema, conducătorii noștri au anunțat (deși nu 
se punea această problemă) că Moina va participa și la proba de 
800 metri, ceea ce a provocat o adevărată spaima printre participanții 
la Balcaniadă.

Recenta Balcaniadă care va a- 
vea loc la Atena îi găsește pe 
atleții noștri — ne informează Dr. 
Arnăut — în plină pregătire. Pre
gătirile au început încă cu mult 
timp înainte, timp în care 
atleții s-au pregătit după un pro
gram judicios. Reveniți în Capitală 
ei și-au continuat pregătirile. Ca 
un rezultat imediat al acestor mi
nuțioase pregătiri sînt demne de 
reținut cele 2 recorduri republica-

ne doborîte de Rășcănescu și Diți 
cu prilejul recentului concur» de 
selecție. Și celelalte rezultate obți
nute de atleți au fost valoroase. Ca 
urinare a acestui concurs de selec
ție colegiul de antrenori a alcătuit 
echipa care ne va reprezenta la 
Balcaniada de la Atena. O trăsă
tură caracteristică a acestui triaj 
o constituie faptul că selecționarea 
s-a făcut strict, după valoarea re
zultatelor obținute la selecție, spre
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Cind peste veacuri năvălise ura 
Cînd cel sărac îndestulat se vruse
Cind glia chiar își ridica făptura 
A fost scump an. Așa cum nu mai fuse.

Cu ghiare reci fjirase bogăția 
pînă atunci, și ultimul dărab.
— Dar i-i destul. La dracu sărăcia î 
Pe umăr iată, coase-apar degrab’.

Revolta nu mai pot să o înfrîng 
genunchii frinți o-nalță de sub biciu... 
— Tu rai ai vrut din singe de rumîn! 
Dă socoteală crimii la calici I

Cu furci și sape ori cu parul ciut. 
Ura-i aceași, sate ridieînd.
E glas de brazde pîn-acuma mut 
Și-ngemînat cu omul crește-arzînd.

Se vor afla două versuri dintr-o poezie a lui Tudor Arghezi cu
prinsă în volumul „Cîntare omului". Atragem atenția că, pentru 
transcrierea corectă a versurilor, ă=a și invers, i = i, și invers, ș = s 
și invers.

Convoi bire cu unui 
dintre antrenorii 

lotului, dr. Arnăut

deosebire de alte dăți cînd existau 
și Grjterii de principiu privind a- 
ceșt lucru. Bineînțeles că s-au fă
cui și unele excepții ca de exemplu 
cu Aurel Raica care deși a suferit 
o luxație rămîne totuși primul pe 
lista selecționaților și Florica Oțel 
care n-a putut concura la 
Festival fiind accidentată, și nu a 
putut participa la întrecerile de se
lecție. Totuși concursurile de se
lecție rămtn la baza alcătuirii e- 
chipei noastre de atletism care ca 
participa la Balcaniadă.

Cît privește antrenamentele, ele 
sînt oarecum îngreunate din cauza 
căldurii sufocante, fapt care dău
nează și alimentației atleților și con* 
dițiilor in care se pregătesc in ge
neral. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît nici noaptea căldura nu scade 
prea mult, ceea ce face ca somnul 
să fie insuficient de odihnitor.

Cît privește întrecerile ce ur
mează să le susțină atleții noștri, 
în cadrul Balcaniadei, acestea vor 
avea loc seara între orele 9 și 11. 
Ele se vor desfășura după sistemul 
„pe echipe" întocmindu-se clasa
mente după punctaj, fapt, ce con
stituie un element wimulatoriu 
pentru (Ftleții partictp'mți, fiecare 
atlet fiind astfel interesat în obți
nerea unui rezultat cît mai bun.

Balcaniada de la Atena aduce 
la startul întrecerilor pentru prima 
oară în istoria Balcaniadelor atle
tele, fapt care ridică considerabil 
valoarea întrecerii. Participarea 
atletelor a fost adoptată la cererea 
țărilor de democrație populară. 
Cît privește echipa noastră repre
zentativă, se prezintă kt această în
trecere cu șanse remarcabile. Sin
gurele atlete de valoare le trimit 
iugoslavii, pe cînd turcii și grecii 
prezintă atlete mai puțin valoroase 
în comparație cu reprezentativa 
noastră. Evident unele surprize nu 
sînt excluse.

La băieți însă adversarii noștri 
principali vor fi grecii și sîrbii. 
Dintre atleții greci se remarcă 
Rubanis care deține recordul euro
pean 4,55 m. la săritura cu pră
jina, Ciacanicas care s-a apropiat 
de 17 metri la aruncarea cu greu
tatea. Atleții iugoslavi se prezintă 
foarte bine la ciocan unde proas
pătul nostru recordman are de în
fruntat un record mai buri decît 
al nostru, de asemenea la 110 m. 
garduri unde Lorgher deține o 
formă foarte huna. La înălțime 
lupta se va da — ne declară Dr. 
Arnăut — între Marianooici și 
Soter. Cunoscînd însă faptul că 
atletul nostru știe să șe mobilizeze 
în competițiile de amploare, spe
răm intr-o victorie.

In încheierea discuției Dr. Ion 
Arnăut a arătat că ar fi foarte in
dicat ca pînă la Balcaniada de la 
Atena atleții să-și continue pre
gătirile într-o regiune unde cani
cula să nu fie de proporțiile celei 
din București.

E. PITULESCU

sub dominația hitleriștilor, mă
rind puterea loviturilor lor anti
hitleriste.

In toată perioada celor aproa
pe 9 luni de zile cît au luptat 
unitățile armatei romîne alături 
de Armata Sovietică, pentru 
zdrobirea cotropitorilor hitleriști, 
forțele patriotice în frunte cu 
P.C.R. au asigurat participarea a 
15. divizii romînești pe frontul an
tihitlerist, care au luptat alături 
de Armata Sovietică.

Tn luptele cu hitleriștvi din zo
nele București și Prahova unită
țile armatei romîne au primit un 
sprijin prețios pentru zdrobirea 
rezistenței, hitleriste, din partea 
gărzilor patriotice de luptă îndru
mate de P.C.R. formate mai ales 
din muncitori și alte elemente 
patriotice pătrunse de dorința 
de a alunga cît mai repede pe 
cotropitori.

In afară de ajutorul efectiv 
pe care gărzile patriotice l-au 
dat în ciocnirile cu hitleriștii, 

ue r- lupta lor a avut o mare impor
tă victorie0împotriva dușmanilor tanță pentru ridicarea moralu- 
din tară ai războiului antihifle- lui ostașilor romîni care se tou
rist si au creat condițiile pentru vingeau și mal mult de faptul

și hotărîre și au îndeplinit cu 
cinste sarcina măreață primită", 
iar mai departe ordinul de zi al 
comandantului sovietic exprimă 
încrederea că armata romînă „își 
va încununa din nou steagurile 
cu glorie".

De la 24 august și pînă la 
sfîrșitul lunii octombrie 1944, 
armatele romîne au luat parte 
activă la nimicirea și dezarmarea 
trupelor hitleriste care se aflau 
în Romînia, luptînd eroic alături 
de trupele sovietice care urmă
reau pe hitleriști după ce aceștia 
fuseseră înfrînji pe frontul de la 
Iași.

Alături de Armata Sovietică e- 
liberatoare, unitățile armatei ro
mîne au dat lovituri zdrobitoare 
cotropitorilor hitleriști, silindu-i 
să depună armele.

In luptele pentru eliberarea 
țării noastre au fost facuți 53.151 
prizonieri hitleriști printre care 
14 generali.

Armatele I și IV Romîne, Di
vizia de voluntari romîni „Tudor 
Vladimireșcu" și un corp aerian 
romîn au continuat să lupte ală
turi de armatele sovietice șî pen
tru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei.

încă la 26 septembrie 1944, 
trupele sovietice și romîne care 
înaintau în Valea Mureșului și a 
Crișului Alb luptau deja pe teri
toriul Ungariei, eliberînd printre 
primele localități Ketegyhâza și 
Gyula, în timp ce pe alte fron
turi continuau luptele pentru eli
berarea Transilvaniei.

Către sfîrșitul lunii octombrie, 
terminîndu-se luptele pentru eli
berarea Romîniei, cu ultimele lo
calități eliberate, Satu Mare și 
Careii Mari, unitățile romîne 
luptau exclusiv pe teritoriul Un
gariei. In Ungaria trupele romî
ne au parcurs distanța de la gra
nița romînească la cea Cehoslo
vacă pe o adîncime de 300 km. au 
forțat trei cursuri de apă : Tisa, 
Bodrog și Hernad și au partici
pat activ la eliberarea a 1237 de 
localități printre care 14 orașe.

întreaga armată romînă care 
a luptat alături de unitățile Ar
matei Sovietice pentru eliberarea 
Ungariei a dovedit un înalt spi
rit de sacrificiu înscriind pe dra
pelele ei de luptă numeroase fap
te eroice. La vitejia dovedită de 
armatele romîne în timpul luptei 
lor din Ungaria se referă ordi
nul de zi adresat de comanda
mentul suprem al Armatei So
vietice către generalul R. I. Ma
linovski, comandantul Frontului 
2 ucraineni după eliberarea 

o

la 20 octombrie a orașului De
brețin și ordinul de zi al coman
dantului Frontului 2 ucrainean 
R. I. Malinovski, adresat co
mandamentului Armatei a 4-a 
romîne care lupta In Valea Her- 
nadului din Ungaria.

Pentru vitejia de care a dat 
dovadă în luptele grele duse ală
turi de Armatele Sovietice pen
tru eliberarea Debreținului, punct 
important de comunicație în Un
garia, eliberare care a avut o 
importantă hotărîtă în prăbuși
rea totală a apărării hitleriste 
în aceste regiuni, divizia romînă 
„Tudor Vladimireșcu", a primit 
prin ordin de zi al comandamen
tului sovietic permisiunea de a 
adăuga la numele său pe acela 
de Debrețin.

După sprijinul pe care l-au 
dat la eliberarea Ungariei, Ar
mata IV-a Romînă și divizia „Tu
dor Vladimiresou" au trecut gra
nița ungaro-cehoslovacă, luptînd 
pentru eliberarea Cehoslovaciei.

Pe pămînturile Cehoslovaciei 
unitățile armatei noastre au par
ticipat la luptele care s-au dat 
pe înălțimile munților Tatra, Ja- 
vorma, lîngă Rojneava, Pods- 
kalka, Bresnobania, Banska Bis
trița etc. ajungînd pînă aproape 
la 100 km. de capitala Cehoslova
ciei, orașul Praga. Deși hitleriș- 
tii au opus rezistență dispera
tă executînd numeroase contra
atacuri, rezistența lor a fost 
zdrobită.

Printre miile de ostași romîni 
care au căzut în luptele pentru 
eliberarea poporului vecin, în 
memoria luptătorilor de pe cîm- 
purile de luptă ale Cehoslovaciei 
au rămas adînc întipărite numele 
tinerilor voluntari între care u- 
tecistul Petre Vîșcu, în tfîrstă de 
numai 16 ani, fost muncitor pe
trolist din Gura-Ocniței Prahova, 
neînfricatul utecist Godeanu, 
membru al C.C. al U.T.C., ute- 
ciștii Ion Purcaru, Traian Abra- 
movici din București, Ludovic 
C., Mihai Pop, Moise Bunica, Ion 
Grădinaru, Niculescu Bujor,
și ale altor tineri care și-au jert- cîștigat-o în lupte- 
fit viața în luptele pentru zdrobi
rea hitleriștilor.

Tinerii care și-au dat viața în 
luptele din Cehoslovacia, exprimă 
spiritul de sacrificiu al tineretului 
din fabrici, de pe ogoare și din 
școli care răspunsese cu entu
ziasm chemlrîî" din decembrie 
1944 a Partidului Comunist Ro-

mîn de-a se înrola voluntari 
în unitățile armatei noastre ce 
luptau pentru nimicirea hitleriș- 
tilor.

In întreaga perioadă de lupte 
alături de armatele sovietice pen
tru eliberarea Romîniei, Unga
riei și Cehoslovaciei, ostașii ro
mîni au avut o comportare vite
jească.

In cele 260 de zile de operații 
militare alături de Armatele So
vietice. unitățile noastre au adus 
o importantă contribuție la gră
birea victoriei asupra hitleriștilor 
luînd parte la 367 lupte și la 16 
mari bătălii, pătrunzînd în dis- 
pozitivul forțelor fasciste de Ia 
Mureș pînă în Boemia, luptînd 
eroic ostașii noștri au străbătut 
12 masivi muntoși în plină-iarnă 
și în regiuni lipsite de adăposturi, 
au trecut 12 cursuri importante 
de apă printre care Mureșul, Ti
sa, Gronul, Vagul și Morava. Ei 
au participat la eliberarea a 3831 
localități, printre care 53 orașe, 
înșirate de-a lungul a peste 1000 
km., capturînd mai bine de 
100.000 hitleriști. Vor rămîne vii 
pentru totdeauna faptele glorioa
se ale unor asemenea unități ro- 
mînești ca : divizia „Tudor Vla- 
dimirescu-Debretin", divizia 9 in
fanterie. divizia 2 munte, regi
mentul 2 care de luptă, sau Școa
la de ofițeri de rezervă Beiuș. 
Vor rămîne mereu vii în aminti
rea poporului nostru acte de e- 
roism ca acel al ostașului Mir- 
ceanu Viorel din regimentul 2 
care de luptă, care și-a dat viața 
pentru a salva echipajul unui 
tanc incendiat sau 
Cel al sublocote
nentului Dumitraș 
Constantin care a 
preferat să moară 
schingiuit în chip 
barbar de fasciști 
decît să trădeze 
secretul militar. 
Despre vitejia de 
care au dat dova
dă unitățile arma
tei romîne și glo
ria pe care și-au

mini, conferirea numelui „Debre
țin" diviziei „Tudor Vladimireșcu" 
pentru gloria de ca re. s-'a acope
rit în luptele pentru eliberarea 
acestui oraș și ordinul Sovietic 
„Drapelul Roșu" pe care l-a pri
mit această divizie. Despre con
tribuția importantă pe care au 
adus-o armatele romîne la lupta 
antihîtleristă vorbește de aseme
nea faptul deosebit de impor
tant al citării de 7 ori prin or
dine de zi a unităților romîne 
de către Comandamentul Suprem 
Sovietic și de 78 de ori de către 
comandamentele sovietice.

Ne putem mîndri cu faptul că 
sîntem pe locul al patrulea între 
țări în ce privește efectivul for
țelor armate angajate în lupta 
împotriva Germaniei hitleriste. 
Iar sacrificiile noastre în lupta 
pentru zdrobirea hitlerismului se 
cifrează la 169.822 morți, răniți 
și dispăruți.

Luptînd cot la cot cu ostașii 
sovietici, ostașii romîni sprijiniți 
de întregul popor muncitor au 
adus astfel prin vitejia și erois
mul lor, o contribuție însemnată 
la scurtarea duratei războiului 
și la zdrobirea militară a fascis
mului hitlerist.

Cunoscînd și apreciind ma
rea contribuție a armatei 
noastre la desfășurarea opera
țiunilor din ultima perioadă a 
războiului antihitlerist, la cursul 
evenimentelor din Balcani, la eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei, 
ne putem da seama de însemnă
tatea internațională a zilei 
August 1944.

DOUA VICTORII - Patria. Bu
curești. DANSEZ CU TINE - 
Grădina Procesul, Alexandru Po
pov, Arta (sală și grădină) : MA
ZURCA DRAGOSTEI - Republica ; 
CAMELIA - Magheru, I. C. Fri- 
ftu. Gil Dnja, I Mai. (sală și gră
dină) , FEDRA - Vasile Atecsan- 
dri. Elena Pavel. înfrățirea intre 
popoare, Alex Sabia. 23 August, 
Libertăfii (sală și grădină). FRU
MOASELE NOPȚII-Lumina ; PO
VESTEA UNUI OM ADEVARAT— 
Central. ROȘU ȘI NEGRU (am
bele serii) - Doina ; CIO-C1O-SAN 
(colorat) — Maxim Gorki; OAME
NI DIN VALEA CĂRBUNII.OR. 
AȘTERNE-TE MASA. JUCTNDU-TE 
LA LOCUL DE MUNCA. BĂNCU
ȚĂ - Timpuri Noi; CRONICA A- 
MANȚILOR SĂRĂCI - Tineretului; 
ALECO - Grivita . INFERNUL IN. 
GERILOR — Vasile Roaită ; TAI
NA NOPȚII ETERNE - Cultural.

PHOIIAHÎL)

de 23

Institutul Meteorologic Central a- 
nunță pentru zilele de 17, 18 și 19 
august următorul timp probabil :

Tn București: vreme caldă și us
cată. Temperatura rămîne ridicată.

Jn țară : vreme nestabilă în re
giunea de munte și în nordul țării 
unde vor cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice, iar 
temperatura va scădea moderat. In 
sud vreme uscată și caldă, tempe
ratura ureînd pînă la 39 de grade 
în cîmpie.

le grele pentru ni
micirea cotropito
rilor hitleriști vor
besc miile de or
dine și medalii ro
mîne și 
cu care
decorați numeroși 
soldați și ofițeri ro-

sovietice 
au fost

PAUL ATANAS1U Lupta de ia Debrețin



Majoritatea covîrșitoare
a germanilor dorește sincer
să trăiască în prietenie cu poporul sovietic

— a declarat N. S. Hrușciov la mitingul 
de pe stadionul „ Lenin" din Moscova —

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov la 14 august 
pe stadionul central „Lenin“ din 
Lujniki în care se spune printre 
altele:

Am constatat cu profundă satis
facție că vizita noastră a fost în
cununată de un succes deplin. Ea 
nu numai că a justificat, dar a și 
depășit toate așteptările noastre.

Ce impresii ne-au produs nu
meroasele tntîlniri cu oamenii mun
cii din Republica Democrată Ger
mană ? Pretutindeni am găsit cor
dialitate și înțelegere reciprocă, 
am văzut îngrijorarea pe care o 
încearcă fiecare om cinstit în le
gătură cu soarta păcii. Am simțit 
dorința fierbinte a germanilor de 
a întări forțele păcii, de a preîn- 
tîmpina un război, de a dezvolta 
relații de prietenie între popoarele 
noastre, cu popoarele celorlalte 
țări.

La Berlin, Leipzig, Magdeburg, 
Rostock, în toate orașele și satele 
pe care Ie-a vizitat delegația noa
stră, pe străzile și în piețele pline 
de oameni a răsunat în limbile rusă 
și germană cuvintul „Prietenie!*4, 
apropiat inimii popoarelor. Am 
văzut tablouri emoționante cînd 
mase mari de oameni, grupuri sau 
persoane izolate, de diferite vîrste, 
stînd pe străzi, și-au exprimat 
sentimentele de simpatie și prie
tenie față de noi, reprezentanții 
poporului sovietic.

Știm, firește, că printre germani 
mai există și oameni care nu nu
tresc sentimente bune față de 
Uniunea Sovietică. Dar nu ei sînt 1 
acum acei care dau tonul. Am a- 
juns la convingerea fermă că ma
joritatea covîrșitoare a germanilor 
dorește sincer să trăiască în prie
tenie cu poporul sovietic și să 
lupte împreună cu toate forțele iu
bitoare de pace pentru preîntîmpi- 
narea unui nou război.

Adenauer se grăbește
PARIS 15 (Agerpres). — După 

cum s a anunțat, în Germania occi
dentală s a sărbătorit zilele trecute 
cu mare pompă crearea primelor 
unități teritoriale militare formate 
din aproximativ 50.000 oameni. 
Ziarele franceze consemnează cu o 
îngrijorare abia mascată acest fapt 
subliniind că Republica Federală 
Germană era obligată prin tratatul 
Uniunii Europei occidentale să aș
tepte aprobarea acestui organism. 
Răspunsul trebuia să-i fie dat în 
octombrie. „Astfel, scrie ziarul 
„Combat**, fără a ține seama de 
angajamentele pe care și le-a luat, 
Germania occidenală și-a și orga
nizat aceste unități care nu depind 
de comandamentul N.A.T.O.**.

★
, BONN. — După cum a anunțat 

Ministerul Apărării de la Bonn gu
vernul vestgerman a comandat fa
bricilor de armament din S.U.A. un 
număr de 234 de tancuri model 
„M. 48 A. 1**, care urmează să 
fie incluse în unitățile blindate

ale noii armate vestgermane. Pe 
lingă aceasta la Bonn s-a anunțat 
că au fost alocate credite în va
loare de 50 de milioane de mărci 
în vederea proiectării și punerii 
în fabricare a unui nou model de 
tanc pentru armata Republicii Fe
derale.

KIEV. De la trimisul special A- 
gerpres. — Joi dimineața, cu un 
tren special, au sosit în gara Kiev 
sute de delegați la Congresul 
F.M.T.D. Tineretul din orașul 
gazdă a acestui important eveni
ment în viața tineretului lumii a 
făcut oaspeților o primire caldă, 
prietenească.

Sutele de delegați, reprezentînd 
aproape 84 de milioane de tineri 
din 97 de țări, împreună cu nu
meroși invitați și observatori din 
partea unor organizații neafiliate 
ia F.M.T.D, se vor intîlni mîine. 
vineri, la prima ședință a Congre
sului F.M.T.D.

Congresul al IV-lea al F.M.T.D. 
va face bilanțul drumului parcurs 
de organizația mondială a tinere
tului democrat de la 10 noiembrie 
1945 —cînd la Londra reprezen
tanți a 30 de milioane de tineri 
din 63 de țări au constituit 
F.M.T.D — și pînă în zilele noa
stre. Despre activitatea rodnică a 
F.M.T.D. vorbește creșterea numă
rului de tineri care sprijină acti
vitatea sa, afilierea la F.M.T.D. a 
zeci de noi organizații, astfel în- 
cît ea cuprinde acum tineri din 
aproape toate țările lumii. Suc
cesul deosebit al celui de-al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova, partici
parea la manifestările lui a 34.000 
de tineri din 131 de țări, sprijinul 
de care s-a bucurat festivalul din 
partea a peste 1.000 organizații 
naționale și 22 de organizații in
ternaționale, dovedesc că ideile 
care călăuzesc F.M.T.D. — lupta 
pentru pace și înțelegere reciprocă 
intre popoare, pentru o prietenie 
trainică și un viitor fericit al ome
nirii — găsesc un larg ecou în rîn-

durile tinerilor și tinerelei- de dife
rite naționalități, păreri politice 
sau reiigic-ase.

Pe ordinea de zî a Congresului 
sînt înscrise următoarele proble
me: 1) TINERETUL IN LUMEA 
CONTEMPORANA Șl SARCINI
LE F.M.T.D ; 2) NOUL STATUT 
AL F.M.T.D ; 3) ALEGEREA OR
GANELOR EXECUTIVE ALE 
F.M.T.D.

CONGRESUL DE LA KIEV AL 
F.M.T.D. - DESCHIS TUTUROR 
ORANIZAȚIILOR DE TINERET, 
CA Șl PERSONALITĂȚILOR 
CARE SE PREjOCUPA DE PROB
LEMELE DE TINERET — VĂ 
DISCUTA PE LARG PROBLE
MELE COOPERĂRII DIFERITE
LOR ORGANIZAȚII DE TINE
RET PENTRU SATISFACEREA 
REVENDICĂRILOR Șl NĂZUIN
ȚELOR TINEREI GENERAȚII.

Pornind de la faptul că o ca
racteristică a mișcării de tineret 
actuale este creșterea numărului 
de organizații și activită(i colec
tive, tezele puse în discuția Con
gresului subliniază că colaborarea 
între organizații diferite este po
sibilă pe baza respectului reciproc 
șl egalității în drepturi și necesară 
în interesul rezolvării problemelor 
tineretului.

Lucrările Congresului se vor 
desfășura atît în ședințe plenare, 
cît și în colegii de discuții și in- 
tîlniri pe regiuni ale globului.

—a—

Interesele
întăririi păcii cer 

destinderea încordării 
în Europa

— a declarat V. A. ZORIN —

Lupte sîngeroase în Algeria
ALGER 15 (Agerpres). — A- 

genția France Presse transmite un 
adevărat comunicat de război din 
Alger, relatînd despre ciocnirile 
și luptele care au avut loc în 
cursul ultimelor zile pe teritoriul 
Algeriei. Potrivit datelor oficiale 
provenite din sursă franceză, în 
luptele care s-au dat în regiunea 
de Ia sud de Alger au fost uciși 
126 de patrioți algerieni. Pierderile 
franceze — potrivit datelor agen
ției France Presse — se ridică la 
11 morți.

în regiunea masivului muntos 
Bou-Zegza au avut loc de aseme
nea lupte sîngeroase în cursul că
rora 128 de algerieni au fost uciși, 
iar alți 13 au Tost luați prizonieri. 
In toate aceste lupte, comanda
mentul trupelor franceze a făcut 
uz în mod intens de aviația de 
luptă și de bombardament.

In cadrul operațiilor polițienești 
efectua4? în orașele algeriene, la 
Alger poliția și trupele franceze 
au operat un număr de 13 ares
tări.

Tratative de culise în problema Ciprului
ATENA 15 (Agerpres).—Apro

pierea sesiunii O.N.U. readuce în 
actualitate problema Ciprului. 
Corespondenții de presă din Ate
na notează că, în dorința de a 
nu mai prezenta la viitoarea se
siune spectacolul unor aliați di* 
vizați prin contradicții ireconci
liabile, diplomația eng’eză, spri
jinită în mod discret dej cea a-, 
mericană, a dus intens tratative 
de culise pentru a determina a- 
doptarea în problema Ciprului a 
unor soluții de compromis. A- 
ceste soluții nu țin seama însă 
de cererile fundamentale ale 
populației cipriote. In ultimele 
zile, potrivit relatărilor agenției 
France Presse, eforturile anglo-

americane în această privință au 
sporit. Ministrul S.U.A. la Ate
na. • George Allen, a plecat în 
Turcia pentru o „vizită particu- 
lară“ de două zile.

Corespondentul agenției Fran
ce Presse din Atena relatează pe 
de altă parte că în cercurile bine 
informate din capitala Greciei se 
declară că „negocierile de culise 
care se desfășoară actualmente 
la Londra, Washington, Atena și 
Ankara au ca scop să pună la 
punct o formulă de autonomie 
politică a insulei în cadrul Com- 
monwealth-ului sau sub egida 
N.A.T.O. (aceasta din urmă ar 
fi soluția pieferată de S.U.A. 
pentru motive lesne de înțeles—

n.r.)\ Formula este prevăzută 
pentru o perioadă destul de lun
gă în cursul căreia nu ar putea 
fi introdusă nici o schimbare în 
statutul insulei**.

După cum se precizează la A- 
tena, această formulă nu cores
punde intereselor populației ci
priote și nici poziției guvernului 
grec. Cercurile .politice de la A- 
tena sînt de părere că nu se 
poate găsi nici o soluție reală 
acestei probleme atîta vreme — 
relatează France Presse — cît 
„guvernul de la Londra va refu
za să ia inițiativa unor tratati
ve directe și prealabile cu repre
zentanții majorității grecești 
insulei**.

LONDRA 15. (Agerpres). TASS 
transmite: La ședința din 15 au
gust a subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, repre
zentantul sovietic V. A. Zorin a 
atras atenția subcomitetului asu
pra faptului că în ședința trecută 
reprezentantul Marii Britanii, enu- 
merînd măsurile care, după păre
rea puterilor occidentale, trebuie 
să fie cuprinse în acordul cu pri
vire la dezarmarea parțială, nu a 
amintit deloc despre problema re
ducerii forțelor armate ale marilor 
puteri, care se află în Europa și 
în primul rînd în Germania, mă
sură căreia anterior guvernul en
glez îi acorda importanță.

Puterile occidentale recunosc —- 
și în această ordine de idei se 
poate cita declarația radiotelevi
zată a lui Dulles din 22 iulie, — 
că Europa constituie o regiune 
unde se înfruntă direct principalele 
forțe armate ale celor două gru
pări militare. Aceasta, după cum o 
înțelege fiecare, crează o situație 
încordată, care poate da naștere 
unor conflicte militare în această 
regiune a lumii de importanță vi
tală.

Interesele întăririi păcii și în
lăturării primejdiei de război cor 
destinderea încordării din această 
regiune.

Școala centrală de Pedagogie 
a minorităților naționale din Hanoi

Intr-un cartier elegant din Ha
noi, unde de o parte și de alta 
a străzilor largi, umbrite, se ali
niază cele mai frumoase vile din 
oraș, 410 tineri și tinere veniți din 
cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării, au luat în primire un vechi 
liceu care a devenit școala lor.

In încăperile mai degrabă au
stere și curțile înconjurate de zi
duri ale acestei clădiri situată în 
centrul capitalei, rochiile și baticu
rile multicolore ale tinerelor de la 
munte și dialectele lor cîntate, a- 
vînd intonații de o mare diversi
tate au adus toată căldura și va
rietatea folclorului din Vietnam. 
Sînt aci reprezentate 33 minorități 
naționale, Nung, Tai și Man din 
Viet-bac, Thai și Meo din pito
reasca zonă din Nord-Vest, Moung 
din văile din Hoa-binh, Djarai, 
Ede, Bahnar, Hre din vastele pla
touri ale Centrului pînă la Khme
rul bogatelor orezarii din delta 
Mekong.

lui

m- 
Ea

Totuși școala n-a cunoscut 
totdeauna acest cadru citadin, 
a luat naștere în jungla deasă a 
Viet-bacului, în regiunile populate 
de minorități.

Era în 1953. La această dată 
provinciile de frontieră din Nord 
care cuprind un adevărat amestec 
de popoare de la Lang-son la 
Son-la erau eliberate. In această 
vastă zonă muntoasă care acoperă 
delta pe o întindere de 400 km., 
analfabetismul era răspîndit încă 
în quasl-totalitatea populației. Pen
tru a-l lichida era necesar să se 
promoveze cît mai rapid cadre 
provenite din masele însăși.

Astfel se. născu ideea primei 
școli centrale de pedagogie a mi
norităților naționale. Localuri nu 
existau, posibilitățile financiare 
erau minime iar cadrele calificate 
lipseau: proiectul se năștea cu o 
moștenire grea.

de Truong Dac Vy
Profesorii și elevii au fost ne- 

voiți să curețe terenul din pădure 
și să-și construiască barăcile sub 
vălul protector al codrilor înalți 
care-i ascundeau de aviația ina
mică. După 5 luni de muncă, 5 
profesori și 153 elevi de 8 națio
nalități începeau cursurile în am
fiteatrul acoperit de foi de pal
mier. Chiar înaintea conferinței de 
la Geneva, prima promoție de ca
dre culturale începu să-și desfă
șoare activitatea la sate.

Restabilirea păcii, crearea celor 
două zone autonome din Nord- 
Vest și Viet-bac trebuiau să dea 
un nou impuls școlii care tocmai 
se instalase în clădirea unui 
liceu. Efectivul s-a mărit de 
ori în mai puțin 'de doi ani. 
publica Populară Chineză a 
ruit instituției un laborator, 
săli de cursuri spațioase, terenuri 
de joc, club și infirmerie, școala 
s-a transformat într-un adevărat 
centru național de studii cu un 
program care cuprinde materiile 
predate la celelalte școli de peda
gogic.

fost 
trei
Re- 
dă- 
Cu

Setea de învățătură este fără în
doială trăsătura cea mai caracte
ristică a acestei școli. In anul șco- 
hr 1955—56, lOWo din candidați 
au trecut cu succes examenul de 
absolvire. Dorința de a ajunge din 
urmă întîrzierea datorită anilor co
lonialismului a fost așa de puter
nică incit conducerea s-a văzut 
nevoită să ia măsuri pentru a mo
dera ardoarea unui număr impor
tant de elevi care nu-și îngăduiau 
nici o clipă de răgaz și nu încetau 
să studieze în orele libere și în zi
lele de odihnă.

Școala are ca scop să dezvolte 
cunoștințele elevilor in toate do
meniile iar un loc important este 
rezervat diferitelor activități cultu-

rale. Viitoarele cadre sînt îndru
mate să facă parte, conform gustu
rilor lor, din diferite cercuri de 
studii științifice, din grupurile 
sportive sau din ansamblul de cîn
tece și dansuri. Acesta din urmă 
cunoaște de altfel un succes e- 
norm .* majoritatea minorităților 
naționale din Vietnam, mai ales 
minoritatea Thai, au tradiții foarte 
vechi în ceea ce privește dansurile 
populare pe care țin în mod deo
sebit să le îmbogățească. In timpul 
vacanțelor, cu ocazia excursiilor 
care s-au organizat în acest scop, 
studenții au cunoscut portul Hai- 
fong, minele din Hongay și dife
rite locuri istorice și caracteristice 
din deltă.

Sărbătorirea Zilei 
Independenței în India

DELHI 15 (Agerpres). —
In dimineața zilei de 15 august 

la Delhi a avut loc solemnitatea 
cu prilejul Zilei Independentei. 
In sunetele imnului de stat al In
diei și in salvele de salut, primul 
ministru Jawaharlal Nehru a 
înălțat drapelul national pe ve
chea cetate Fortul Roșu.

Apoi "Nehru a rostit o cuvîn- 
tare in care a vorbit despre ma
rile sarcini creatoare care stau 
in fa(a tării.

In extremitatea sudică a tării, 
în capitala statului Kerala — 
orașul Trivandrum, solemnitatea 
cu prilejul Zilei Independentei 
Indiei s-a desfășurat în prezenta 
președintelui republicii, Rajendra 
Prașad, care potrivit tradiției, 
participă în fiecare an în statele 
din sud ale tării la sărbătorirea 
acestei zile. Președintele a luat 
cuvtntul Ia 14 august la mitingul 
din Trivandrum.

Președintele a declarat că exis
tenta unui guvern comunist In 
India, în statul Kerala, reprezintă 
o experiență în domeniul coexis
tentei și un exemplu pentru res
tul lumii.

Din ministru de Finanțe 
— președinta de trust

NEW YORK. După curn rela
tează agenția „United ~ 
George Humphrey, jos 
tru de Finanțe al Stat 
a fost numit președinte

Press**, 
istul minis- 

_ ițelor Unite,
a fost numit'președintele marelui 
trust siderurgic american „Na
țional Steel**. Humphrey a mai 

fost în trecut membru. în consiliul 
de «conducere și președintei/* co
mitetului executiv al acestei so
cietăți pînă în 1953 cînd preșe
dintele Eisenhower l-a numit mi
nistru al Finanțelor.

O amintire
puternică, vie

Festivalul Mondial dl Tinere
tului de la Moscova este co
mentat de numeroase ziare 
din străinătate. Datorită succe
sului obținut el se află în aten
ția opiniei publice din întreaga 
lume.

Ziarul egiptean „AL-MASA" 
a consacrat o pagină întreagă 
încheierii celui de-al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților.

„Moscova, scrie „Al-Masa", 
a întîmpinat oaspeții cu 
cordialitate și le-a pus la dis
poziție tot ce are". Orașul a 
fost împodobit sărbătorește. De 
dimineața pînă noaptea tîrziu 
străzile erau pline de tineri ve
seli. Aici se aflau împreună 
ruși, americani, argentinieni, 
francezi, egipteni, chinezi și 
toți cîntau cîntece despre prie
tenie, dragoste și pace.

Ziarul subliniază că Festiva
lul de la Moscova a depășit 
toate festivalurile anterioare 
atît în ce privește numărul, 
delegaților cît și în ce pri
vește numărul țărilor partici
pante. Corespondentul scoate 
în evidență îndeosebi organiza
rea minunată a Festivalului de 
la Moscova și marile lucrări de 
pregătire, ceea ce a asigurat un 
succes strălucit acestei mani
festații internaționale.

Corespondentul ziarului „AL- 
GUM HURIA" scrie că în zi
lele Festivalului de la Moscova 
a domnit o atmosferă de o 
neobișnuită bucurie și veselie. 
„Nu ați fi putut intîlni în 
Moscova o figură tristă, scrie 
corespondentul, fiecare era ve
sel și fericit. Pe străzile și în 
grădinile Moscovei răsunau 
ziua și noaptea cîntece și se

auzeau vocile vesele ale tine
rilor".

Ziarele argentiniene „LA 
PRENSA", „EL PUEBLO", 
„CRITICA" publică știri din 
Moscova despre încheierea ce
lui de-al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor. Ziarele scot în evidență 
succesul Festivalului.

Ziarul „LA PRENSA" scrie 
că întîlnirile tineretului din 
Africa și Asia, care s-au desfă
șurat în timpul festivalului, au 
avut un deosebit succes. In
tr-o informație a coresponden
tului agenției United Press, pu
blicată în ziarul „La Prensa", 
se subliniază în mod deosebit 
prietenia și ospitalitatea rușilor.

Majoritatea ziarelor israelie- 
ne, inclusiv ziarele care au scris 
mult despre așa numitele „sco
puri propagandistice" ale festi
valului, sînt nevoite să recu
noască uriașul succes al aces
tuia.

„In Inimile acelora care au 
asistat la festival — scrie zia
rul „DAVAR" — s-au întipărit 
pentru totdeauna amintirile 
despre marea Țară Sovietică, 
despre marele popor sovietic, 
care și-a exprimat năzuința sin
ceră spre pace, prietenie și re
lații frățești cu toate popoarele".

Corespondentul ziarului „HA- 
AREȚ", Schif, amintind de 
ziua deschiderii festivalului 
scrie că uriașe mase de oameni 
sovietici și-au exprimat năzuin
ța sinceră spre pace. „Trebuie 
să spun — a declarat el — că 
niciodată nu am văzut un elan 
mai nemijlocit decît în timpul 
acestei gigantice demonstrații".

Cele 6 luni ale unui idol amăgitor
Au trecut 6 luni de atunci. 

„Doctrina Eisenhower** era 
prezentată ca un idol amăgi
tor, ce aduce fericirea atît de 
mult așteptată de popoarele 
arabe. Pe vremea aceea De
partamentul de Stat vorbea 
pe un ton dulce, moale, dră
găstos. Se promitea totul, in
clusiv marea cu sarea. Că se 
va acorda „ajutor*1... că vor 
exista mari „binefaceri**... că 
se va produce o „destindere 
a situației44 în Orient.

Și „Doctrina Eisenhower** a 
intrat în acțiune. Un vast 
complot, urzit pînă ia micul 
amănunt, o mașinărie forma
tă din cei mai buni experți în 
comploturi, sume astronomice 
plătite serviciilor secrete. Toa
te acestea au intrat intr-un 
circuit furibund al cărui sccp 
era, în versiunea oficială: 
nele popoarelor arabe.

Ce „binefaceri** a adus 
ceastă „doctrină** dotată 
numele lui Eisenhower, 
fond fiind o creație străbătu
tă de spiritul lui Rockefeller, 
din familia magnaților petro
lului ? întregul proces al &- 
plicăril „doctrinei Eisenho
wer** în cele 6 luni nii este 
altceva decît transpunerea în 
viață a „sfaturilor** lui Roc
kefeller, de a se obține în A- 
sia, Africa și alte regiuni slab 
dezvoltate „o influența politi
că și militară tot atît de mare, 
dacă nu chiar mai mare de- 
cît aceea obținută în Europa 
prin „planul Marshall**.

bi-

multe ori poliția a tras. Au J 
fost făcute numeroase vic- J 
time. Frontul Național Liba- j 
nez s-a pronunțai împotriva | 
adoptării „doctrinei** contrare- ] 
voinței poporului. 3

In Siria se plănuia o lovi- N 
tură în stil mare. Un complot B 
antiguvernamental, inspirat n 
de ambasada americana la 5 
Damasc avea drept scop să & 
aplice „doctrina Eisenhower** n 
și să schimbe ordinea de stat S 
existentă in Siria. Complotul P 
a dovedit că S.U A. sîjit ace- K 
lea care conduc forțele impe- Jj 
rialismului inveterat și diri- J 
jează activitatea lor. Pe bună J 
dreptate ziarul sirian „Al 5 
Aiam** arată că complotul | 
descoperit este unul dintre 
cele mai respingătoare mani- I 
festări ale politicii imperiahs- ! 
te duse de S.U.A. în țările a- 
rabe. Oare este compatibilă i 
metoda complotului cu prind- ' 
piile democrației și ale urna- i 
nității despre care se vorbeș- 1 
te mult în S.U.A.? I

După cum a mai procedat l| 
și cu alte prilejuri asemăn^toa- j 
re Departamentul de Stat s-a ( 
grăbit să afirme că este vor- J 
ba de o scornire și că Siria 
s-ar opune ca S.U.A. „să c- 
cupe în Orientul Mijlociu lo
cul rămas liber**. Poate fi 
oare vorba de „vid** acolo unde 
există țări suverane, membre 
ale O.N.U. ?

„Doctrina Eisenhower** era 
prezentată ca o apărare a ță
rilor arabe împotriva oricărei 

___ agresiuni. In timpul luptelor 
rămîntarea se intensifică tot din Oman S.U.A. nu au mișcat 

Chiar diplomații nici măcar un deget pentru a 
veni in sprijinul menținerii 
libertății și independenței 
Omanului. Au închis cehii și 
au tăcut. .

Au trecut 6 luni. „Binefa
ceri**... „O destindere a situa
ției** în Orient... Acestea erau 
făgăduielile Departamentului 
de Stat. Ele au rămas făgă
duieli. Doctrina Eisenhower 
nu reprezintă altceva decît 
un colonialism de tip nou, a- 
merican.

se putea ajunge la acest țel ? 
Prin ocuparea locului france
zilor și englezilor în Orient, 
prin dezbinarea lumii arabe, 
cu scopul de a izola Siria și 
Egiptul. A fost pus în joc un 
întreg ansamblu de măsuri, 
care era folosit, alternativ, 
după rezistența întîmpinată. 
Metodele aplicate, în crescen
do, au cunoscut treptele: „îm
prumuturi**, șantăjuri, ame
nințări, coruperi, răsturnări 
de guvern. Să ne reamintim : 

In urmă cu cîteva luni Ior
dania pășea, sub premierul 
Nabulsi, pe calea unei politici

W^TARM

independente. „Doctrina Ei
senhower** în 'acțiune, folosind 
lovitura de stat în complici
tate cu curtea regală, „îm
prumuturi**, șantajul intrării 
in acțiune a flotei a 6-a ame
ricane a adus la putere o cîr- 
muire reacționară. Elementele 
patriotice sînt lichidate, teroa
rea bîntuie nemilos. Deși tem
porar, Departamentul de Stat 
triumfă, lucrurile nu s-au ter
minat încă. Ziarul „Al Hamișj 
mar“ din Tei Aviv arată că 
în Iordania are loc o luptă 
ascunsă și încordată. Elemen
te patriotice „cheamă toate 
păturile poporului iordanian 
la lupta comună pentru lichi
darea regimului slugilor im
perialismului din Iordania...** 
Frămîntare

lucrurile nu 
Aderarea la

Iordania este 
trainic și câ 
ajunul unor

C. ROMAN

Președintele Ho Și Min in mijlocul elevilor școlii

va « ei r o oZ M;

mai mult. <
americani care pînă de cu- 
rînd au fost convinși că vor 
repurta victoria și credeau că 
șl Siria le va cădea în mîini 
ca un fruct copt, simt acum 
că regimul din Ț 
departe de a fi 
țara se află în 
noi evenimente.

Nici . în Liban 
merg prea bine, 
„doctrina Eisenhower** a mar
cat momentul începerii unei 
largi campanii antiimperialis- 
te. In cîteva orașe au avut 
loc puternice manifestații. De

A 12-3 anivarsarâ 
a eliberării Coreei

Cuvîntarea 
ambasadorului 
R.P.D. Coreene 

la posturile noastre 
de radio

Cu prilejul celei de-a 12-a ani
versări a eliberării Coreei, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.P.D. Coreene la 
București, Kim Ben Dik a ținut 
joi seara o cuvîntare la postu
rile noastre de radio în care a 
spus printre altele :

Acum 12 ani poporul coreean 
a fost eliberat pentru totdeauna 
de sub jugul japonez de către 
glorioasa Armată Sovietică, și 
pentru prima dată în istoria sa, 
creind statul democrat-popular
— Republica Populară Democra
tă Coreeană — el a ieșit pe are
na vieții mondiale ca o națiune 
liberă a unui stat independent, 
construind o puternică bază de, 
mocratică in partea de nord a 
țării sale.

Războiul pornit din inițiativa 
agresorilor americani a fost o 
încercare grea pentru poporul 
nostru și pentru regimul nostru 
democrat-popular. Poporul co
reean însă, obținînd o victorie 
strălucită în acest crîncen război, 
a pășit din nou pe drumul cons
trucției pașnice.

Vorbitorul a înfățișat apoi ma
rile succese obținute în lupta și 
munca pentru restabilirea și recon
strucția economiei naționale după 
război, succese care sint un re
zultat al politicii juste a Par
tidului Muncii din Coreea, a 
muncii entuziaste a clasei mun
citoare și a tuturor oamenilor 
muncii strîns uniți în jurul par
tidului și guvernului R.P.D. Co
reene. în frunte cu tovarășul Kim 
ir Sen.

Sentimentul nostru comun de 
dragoste față de popoarele so
vietice și idealul nostru comun
— pacea și' construirea socialis
mului — a spus ambasadorul 
R.P.D. Coreene, constituie baza 
indestructibilă a prieteniei din
tre popoarele Coreei și Rominiei.

Poporul romîn a trimis echi
pe medico-sanitare, care au dat 
poporului coreean un prețios aju
tor medical.

Numeroși studenți și copii co
reeni. orfani de război, sînt in- 
struiti și educați in Rominia, 
fiind înconjurați de toată dragos
tea și grija părintească a po
porului romîn.
In perioada de după armistițiu, 

poporul frate romîn continuă să 
ne dea un puternic sprijin ma
terial și tehnic, prin care contri
buie la opera de restabilire și 
reconstruire a economiei noastre 
naționale și de ridicare a nive
lului de viată material și cultu
ral al poporului nostru.

Poporul coreean este bucuros 
și adine recunoscător că are un 
asemenea prieten credincios prin
cipiilor internaționalismului pro» 
letar cum este poporul romîn șl 
in cadrul familiei mari a lagăru
lui socialist, în frunte cu Uniu- 
nea Sovietică, depune toate efor
turile pentru întărirea multilate
rală a relațiilor frățești cu po
porul romîn. Referindu se la si
tuația grea din Coreea de sud, 
ambasadorul Kim Ben Dik a 
spus printre altele:

Noi insistăm stăruitor asupra 
retragerii cit mai rapide a arma
telor americane-agresoare din 
Coreea de Sud. pentru a da po
sibilitate poporului coreean să 
hotărască singur tn ceea ce prtr 
vește efectuarea unor alegeri ge
nerale pe întreaga Coree de Sud 
și de Nord, fără vreun amestec 
din afară, pentru a făuri un gu
vern unic pe întreaga Coree.

Noi cerem convocarea unei 
conferințe internaționale a tarilor 
interesate, pentru menținerea 
păcii în Coreea și pentru regle
mentarea pașnică a problemei 
coreene.

Cauza noastră dreaptă se 
bucură de sprijinul unanim al 
întregului popor coreean, precum 
și de ajutorul cald al popoarelor 
din țările lagărului socialist, tn 
frunte cu Uniunea Sovietică și 
de simpatia tuturor popoarelor 
iubitoare de pace din lumea în
treagă.

Poporul coreean consideră tn- 
tărirea_ continuă a unității și so
lidarității cu popoarele Uniunii 
Sovietice și ale tuturor țărilor 
frățești, drept o garanție traini
că pentru înfăptuirea unificării 
pașnice a patriei sale.

Depuneri de coroane 
la Monumentul 

Eroului Sovietic
Cu prilejul aniversării a 12 ani 

de la eliberarea Coreei de către 
Armata Sovietică de sub juizul 
imperialismului japonez, sărbă
toarea națională a R.P.D. Co
reene, joi dimineață, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar ai 
R. P. D. Coreene la București, 
Kim Ben Dik și membrii ambasa
dei au depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroului Sovietic 
din Piața Victoriei.

Cei prezenti au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
ostașilor sovietici căzuti pentru 
eliberarea Coreei.

PARIS. După cum transmite rioada 1953—1956 au intrat în 
corespondentul ^din Cairo al a- funcțiune exploatările deschise de 

r- _____ Haicijou (provincia).
BUDAPESTA. — Cu prilejul 

celei de-a 13-a aniversări a elibe
rării Rominiei, Biroul de Informa
ții de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al R.P.U. și Uniunea Zia
riștilor maghiari au organizat la 
12 august o conferință de presă 
la care au participat numeroși re
prezentanți ai presei ungare.

PARIS. — Publicațiile franceze 
anunță apariția în librării a unui 
nou volum semnat de cunoscutul 
scriitor și publicist Vladimir Poz- 
ner. Este vorba de volumul „A- 
mintiri despre Gorki**, pe care 
Pozner a avut fericirea să-l cu
noască îndeaproape.

SOFIA. — La 14 august preșe
dintele Republicii Democrate Viet. 
nam. Ho Și Min, și persoanele 
care-1 însoțesc, s-au întîlnit cu 
membrii Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar și 
ai guvernului bulgar. După în-! 
trevedere s-a oferit în cinstea oas
peților un prînz care a decurs în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

HANOI. Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam a a- 
nunțal că la începutul lunii sep
tembrie, S. Vukmanovici. vice
președintele Vecei Federative 
Executive, va face o vizită în 
R.D. Vietnam. In aceeași lună, 
Vukmanovici va vizita R.P. Chi
neză, ca invitat al premierului 
Ciu En-lai.

genției France Presse, reprezen
tantul permanent al Imamului 
Omanului a declarat că „trupele 
naționale ale Omanului au re
purtat victorii însemnate în ul
timele 24 de ore și au silit tru
pele sultanului din Maskat să se 
retragă de pe unele poziții im
portante4*.

RANGOON. — Incepînd de 
la 2 august filmul documentar 
romînesc N. Grigorescu a rulat 
timp de o săptămînă la un cine
matograf central din Rangoon. In 
continuare filmul a rulat la unui 
din cele mai mari cinematografe 
din orașul Mandalay. Filmul a 
fost apreciat de către spectatori.

PARIS. — După cum anunță 
agenția France Presse, în orașul 
Lucea (Italia) a fost efectuată o 
operație chirurgicală rară asupra 
unor gemeni care s-au născut uniți 
la torace. Capetele, umerii și 
membrele lor au fost normale. O- 
perația pentru despărțirea ge
menilor a reușit.

PEKIN. — Pînă la eliberare 
China ocupa locul al 10-lea în 
lume și al doilea din Asia în ceea 
ce privește extracția de cărbune, 
care se cifra la 61 milioane tone. 
Tn 1956 minele din Republica 
Populară Chineză au livrat apro
ximativ 106 milioane tone de căr
bune. In prezent Republica Popu
lară Chineză deține locul al 5-lea 
în lume și primul loc în Asia.

Potrivit relatărilor presei în pe-

orice fată care a trecut de 20 ani 
și nu s-a măritat. Or eu nu voi 
termica școala înainte de a împlini 
21 ani. Părinții mei s-au opus ple
cării mele, vecinii au rîs de mine. 
Chiar acuma, de cite ori mă în
torc acasă se găsesc unii care fac 
haz. *Dar sînt ferm hotărîtă: atîta 
timp cît fluviul Ma care curge 
în regiunea Thai nu va seca, eu 
nu voi abandona studiile mele.

Și apoi ? Ce aș avea de re
gretat? Toate aceste prejudecăți 
vechi sînt pe cale de dispariție".

Ne putem da seama in aseme
nea* condiții de complexitatea și 
diversitatea problemelor ridicate 
de crearea unei Școli centrale de 
minorități* naționale.

A reuni tineri aparținînd la 33 
naționalități, în ciuda prejudecăți
lor și a deosebirilor de dialect nu 
era un lucru lipsit de îndrăzneală. 
Nu se construiește viitorul fără o 
atinge oarecum anumite aspecte 
ale trecutului.

Și totuși, în ciuda greutăților 
de tot felul, școala a fost înfiin
țată și s-a mărit. De 3 ani, sule 
de dascăli au absolvit-o și au ple
cat în satele unde sînt chemați 
să facă să trăiască și să moară în 
acelaș timp trecutul, pentru a des
chide calea viitorului.

Un viitor .în care fiecare om de 
la munte va ști să scrie și să ci
tească și unde fetele dintr-o re
giune din Thai nu vor mai fi fete 
bătrîne, odată trecute de 20 ani.

de o tînără din minoritatea Mao 1
— In legiunea mea, ne spune 

ea, se povestește că în timpuri în- 
depărtate, cînd strămoșii noștri 
au venit să se stabilească în Viet
nam, au avut de trecut un flu
viu mare. Neputînd lua cu ei ma
nuscrisele literare, s-au decis să 
le îngroape înainte de a traversa 
fluviul. Aceasta este fără îndoială 
doar o legendă. Dar faptul to
tuși rămîne: aceste manuscrise 
sînt dezgropate efectiv de către 
noi.

Fără îndoială că toată această 
muncă nu se face fără dificul
tăți. Anumiți elevi au fost dez
orientați la început de lucrurile 
absolut noi care li se prezentau. 
Alții se gîndesc că la terminarea 
studiilor nu vor putea să se în
toarcă în satele lor la Sud de pa
ralela 17. Acest lucru mi l-a spus 
tînărul Payr-Ser, un Bahnar din 
centrul Vietnamului. „In aștep
tare, adăugă el, voi preda bucu
ros într-o școală din Nord; mun
cind, vom grăbi reunificarea țării".

Elevii se lovesc deasemeni de 
obstacole care n-ar putea fi pre
văzute de o persoană care nu cu
noaște tradițiile și superstițiile 
anumitor minorități. O tînără fată 
din minoritatea Thai ne-a făcut 
în această privință o

Una din temele favorite ale 
propagandei colonialiste era de a 
susține că populația minorităților 
naționale ar fi incapabilă să se 
adapteze vieții moderne și la con
diții de viață diferite de cele cu
noscute de ei pînă acum. Școala 
Centrală de Pedagogie a Minori
tăților este 6 desmințire vie.

Intrebînd pe un tînăr aparți
nînd miiwrității Tay dacă nu se 
simte oarecum străin în cadrul u- 
nui oraș mare cum este Hanoi, el 
ne-a răspuns :

— Se întîmplă să ne fie dor de 
casă. Este de înțeles și e natural. 
Condițiile de viață de aci se deo
sebesc mult de cele din satul 
meu. Dar mîine, poți să știi ce ca 
deveni satul meu? Tocmai de a- 
ceea sîntem aci, pentru ca anu- 
miteț^... . s_ 
tele noastre, fără a pierde însă 
ceva _ ___
ginalitatea și valoarea propriei 
noastre culturi. Dascălii noștri 
sînt devotați, formăm echipe de 
buni tovarăși. Cu toate că sîntem destul de curioasă, 
departe de satele noastre, ne sim- — „După obiceiurile 
țim ca acasă la școală. giunea mea, ne spune

Aceeași idee a fost exprimată se consideră ca „fată

lucruri să se schimbe în sa-

din ceea ce constituie ori-

confidență

din re- 
eâ roșind, 

bătrînă"
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Informații
Cu prilejul împlinirii a 5) de 

ani de la crearea sindicatelor din 
U.R.S.S.. joi după-amiază a avut 
loc la Teatrul Consiliului Centrul 
al Sindicatelor o adunare a acti
vului sindical din Capitală.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Ion Șerban, secretar al Con
siliului sindical orășenesc Bucu
rești.

La invitația redacției revistei 
„La Roumanie d'Auiourd’hui" zi
lele acestea a sosit în capitală 
dl. Abderrahman Chlrif, redactor 
al ziarului „Al Akbar“ din Tun s.

(Agerpres) j
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