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Proletari din toate fările, uniți- văI

♦ Oimeni ai muncii din agricultură ! 
îndepliniți in bune condițiuni lucrările 

agricole pentru ca rodul bogat al aces
tui an să fie sfrins la timp și fără nici 
o pierdere. Pregătiți-vă din vreme pentru 
luzurile agricole de toamnă de care de
pinde recolta anului viitor !

i

♦
(Din che mările C.C. al P.M.R, la a XI!l-a ♦ 

aniversare a eliberării patriei.) I

File 
de întrecere Cifre și

Solemnitatea dezvelirii 
Monumentului

Eroilor Patriei

înteia 
râtului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Hunedoara. Ceta
tea oțelului, locul ca
re vorbește în ter
meni elogioși despre 
puterea de muncă și 
hărnicia tineretului. 
Pentru că trebuie să 
știți un lucru : Hune
doara este dominată 
de tineret. Ori unc’e 
ai merge, ori unde 
vei poposi, în această

^antică uzină, vei 
.utîlni tineri, mulți 
tineri.

...Căldura e dogo
ritoare la oțelărie. 
Cum intri în secție 
te întîmpină fericită, 
bucuroasă, tinerețea. 
Cuptorul nr. 1 este 
„cuptorul tineretului", 
în jurul lui roiesc ti
nerii, asemenea unor 
albine harnice.

Berta Pavel ridică 
ușița.

— Vezi tu, Vasile, 
e copt fructul ?

Vasile Burz, prim 
oțelarul cuptorului, 
un utemist cu față de 
copil (încă n-a împli
nit 20 de primăveri) 
își potrivi ochelarii

fumurii. Cercetă în
delung cuptorul .

— Lăsă capacul în 
jos. Se întoarse spre 
Pavel, ajutorul său 
și-i șopti zîmbind.

— Fructele sînt
bune de cules...

Acesta era semna
lul. Ciobanu Vasile, 
Panait Nedelcu, Pa
vel și prim oțelarul 
Burz zoreau acum... 
Oțelul se scurgea 
zvăpăiat.

— încă o șarje ra
pidă. E cea de-a 
52-a — îmi spuse în- 
tr-un moment de ră
gaz Burz...

Angajamentul este 
clar : pînă la 23 Au
gust s-au angajat să 
elaboreze peste plan, 
55 șarje rapide.

...Inginerul Borza, 
șeful furnalelor noi, 
n-are astîmpăr nici 
un moment. Cu 
greu îl poți găsi.

— Rezultate ? Cîte 
vreți... Deci notați: 
economii realizate 
800.000 lei fată de 
50.000 cît ne-am

angajat. Productivita
te : 7 la sută, realizat 
comparativ cu 2 la 
sută cît ne-am pro
pus.

...Am poposit în 
toate secțiile marelui 
combinat. La forjă, 
în luna iulie, brigada 
tînărului Gh. Silion 
și-a îndeplinit sarci
nile de plan în pro 
porție de 208 la sută. 
Laminatorii au adău
gat celor 3.700 tone 
de laminate (angaja
ment în cinstea lui 
23 August) încă 700 
tone. în fruntea lor 
se situează schimbul 
maistrului Gh. Andre- 
șescu.

Cifre, cifre. Unora 
li se vor părea seci. 
Ele ascund însă un 
crîmpei din dorința 
nestăvilită a tinerilor 
hunedoreni de a cinsti 
prin fapte, ziua eli
berării patriei de sub 
jugul fascist.

Sînt fapte grăi
toare.

M. MUNTEANU

Sîmbătă dimineața, a avut loc 
în Piața Eroilor solemnitatea 
dezvelirii Monumentului Eroilor 
Patriei ridicat în amintirea luptă
torilor neînfricați împotriva fas
cismului, pentru libertatea și in
dependența țării noastre.

La solemnitate au participat 
tovarășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, Gheorghe Apostol, 
general de armată Emil Bodnă* 
raș, Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Moghioroș, Constantin Pîr- 
vulescu, membri ai Biroului poli
tic al C.C. al P.M.R., Dumitru

Coliu, Grigore Preoteasa, Lconte 
Răutu, general colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, membri 
supleanji ai Biroului politic al 
C.C. al P.M.R., Ianos Fazekaș, 
Vladimir Gheorghiu, secretari ai 
C.C. al P.M.R., Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, I. Cozma, FI. Dă- 
nălache, Elena Lascu-Iordăchescu, 
P. Lupu, M. Mujic, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ing. Popa Gherasim, 
C. Scarlat, Miron Șerban, Glii- 
zela Vass, membri ai C.C. al 
P.M.R.,’ Avram Bunaciu secreta
rul Prezidiului Marii Adunări

(Continuare în pag. a ll-a)
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SOSIREA IN CAPITALA
A jNĂLTILpR OASPEȚI DIN IUL VIETNAM

Sîmbătă la amiază a sosit în Ca
pitala patriei noastre, într-o vizită 
de prietenie, tovarășul Ho Și Min, 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam și președinte al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
însoțit de tovarășii Hoang Minh 
Giam, ministrul Culturii, Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, dr. Pham 
Ngoc Thach, locțiitor al ministru
lui Sănătății.

în întîmpinarea eminentului fiu 
și conducător al poporului vietna
mez. tovarășul Ho Și Min, și per
soanele ce-l însoțesc au venit zeci 
de mii de locuitori ai Bucu- 
reștiului.

Aeroportul Băneasa, unde a a- 
vut loc primirea oaspeților, era 
pavoazat sărbătorește. Fluturau 
drapelele de stat ale Republicii 
Populare Romîne și Republicii De
mocrate V ietnam.

Pentru a-i primi pe solii poporu
lui vietnamez, la aeroport au ve
nit tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej,

Cuvîntarea
Tovarăși I

’’’ilatura de cînepă din Fălticeni 
a început să producă primele fire

In cinstea zilei de 23 August 
în orașul Fălticeni din regiunea 
Suceava a început să producă pri
mele fire cea mai mare filatură
de cînepă din țară. Noua fila
tură este înzestrată cu utilaj mo
dern primit .4in-; U.R.SiS. Potrivit 
calculelor făcute de specialiști, 
mașinile au o productivitate de 
3 pînă la 8 ori mai mare decît 
aceea a mașinilor existente în res
tul filaturilor similare din țară-

Pe baza rezultatelor obținute 
pînă acum cu prilejul rodajului

-pentru confecții 
lor, țesături albite

și a primelor operații ale proce
sului de producție se scontează 
pe obținerea unor sortimente su
perioare celor din proiect și chiar 
a unora neprevăzute în proiect.

Astfel, se vor produce fire fine 
din in mai rezistente și mult su
perioare bumbacului care vor pu
tea fi folosite pentru produse de 
larg consum cum sînt: țesăturile 
pentru rochii și haine de vară, 

destinate copii- 
pentru lenje

rie, fețe de mese etc.
Procesul de producție este me

canizat, iar în parte automatizat. 
Pentru securitatea muncii, mași
nile sînt prevăzute cu dispozitive 
de oprire automata în cazul cînd 
se ivesc defecțiuni.

în curînd se va da în folosință 
un grup social pentru muncitori, 
cu cantină spațioasă, vestiare, du
șuri și un bloc de locuințe.

(Agerpres)

Sergentul IONAȘCU 
din Deleni

Dezvelim astăzi monumentul în
chinat ostașilor romini care au 
luptat pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist, pentru libertate 
șl independență națională.

Poporul romîn păstrează vii în 
conștiința sa lupta și jertfele bra
vilor soldați și ofițeri care și-au 
vărsat sîngele pentru eliberarea 
patriei noastre și cinstește cu sfin
țenie eroicele fapte de arme săvîr- 
șite de trupele romîne pe frontul 
antihitlerist.

Dezvelirea acestui monument 
are loc in preajma zilei de 23 
August, Ziua eliberării naționale 
o poporu.ui romîn.

Participarea armatei romîne la 
războiul antihitlerist a fost rezul
tatul ofensivei victorioase a Ar
matei Sovietice eliberatoare pe 
teritoriul țării noastre și al victo
riei insurecției armate, inițiată și 
organizată de Partidul Comunist 
Romîn. Partidul a înfăptuit acțiu
nea coordonată a forțelor patrio
tice populare și a soldați lor, ofițe
rilor și generalilor patrioți din ar
mată care a dus la doborîrea dic

taturii militaro-fasciste, Ia scoate
rea Romîniei din războiul hitlerist

tovarășului Chivu Stoica
potrivnic intereselor noastre națio- tante, au capturat peste 100.000 de 
nale și urît de popor.

Cu o hotărîre de nezdruncinat, 
întreaga armată romînă a întors 
armele împotriva armatelor hitle- 
riste, luptînd cot la cot cu invinci
bila armată sovietică, pentru eli
berarea teritoriului țării și dincolo 
de hotarele ei, pînă la victoria fi
nală asupra fascismului.

Nenumărate sînt faptele eroice 
de arme ale ostașilor romîni în 

războiul antifascist.
Împreună cu formațiunile de 

luptă patriotice, trupele romîne 
au infnnt și dezarmat numeroa
se unități germane eHberînd 

complet capitala țării, orașe și 
centre industriale și capturînd zeci 
de mii de prizonieri. Hitleriștii au 
fost împiedicați să distrugă ora
șele țării și să masacreze popu
lația ; au fost evitate mari distru
geri, ruina totală a economiei, 
noi și grele suferințe pentru popor.

In crîncena încleștare cu dușma
nul în perioada 23 august 1944— 
12 mai 1945, cele 15 divizii ro
mîne au luat parte, alături de vi
tezele armate sovietice, la 16 mari 
operații și 367 lupte. Unitățile ro
mîne au participat la eliberarea 
a 3.831 centre populate, dintre care 
53 orașe și 180 centre mai impor-

S-a întîmplcrl în zilele acelea, 
cînd nemții îngroziți fugeau in
cendiind într-o cumplită furie sa
tele și orașele Moldovei...

Era spre sfîrșitul lunii august 
a anului 1944. Pe drumurile și 
cimpiile crăpate de arșiță, coloa
ne de panduri din divizia „Tudor 
Vladimirescu** înaintau pe pămin» 
tul scump al patriei, lăsînd tot 
mai departe in urmă apele Prutu
lui. Pe marginea drumurilor, în 
șanțuri și viroage, zăceau sfin
mate căruțe și tancuri. Ici, colo, 
cîte o claie arsă mai scotea încă 
spre cerul închis un fum albicios.

Drumul trecuse de Vaslui, oco* 
li nd. orașul pe la sud. Departe, in 
zarea încremenită, se contura dea
lul Bulboacei. lonașcu, un ostaș 
' 'alt, cam deșirat, cu gîtul și fața

■tegrile de soare, rămase cu pri
virea pierdută într-acolo. Dincolo 
de Bulboaca erau Delenii, satul 
lui. Pe drumul acesta trecuseră 
nemții și urmele lor erau destul 
de proaspete, lonașcu își închipui 
dintr-odată casa, soția, copiii și 
gindul acesta ii strecură in su
flet îngrijorare

Dealurile se măreau din ce în 
ce, iar printre copaci ieșea la 
iveală luciul depărtat al acoperi
șurilor de tinichea. Aerul era înă
bușitor și greu. De o parte și de 
aha a drumului, pomii, cu trun
chiurile jupuite pe alocuri, își în
tindeau ca o rugă ramurile alu- 
mate și frinte. Soldații priveau în
delung cimpiile arse și clătinau 
din cap. „Amarnic au mai dis
trus !**

In depărtare, peste dealuri, se 
auzea mai mult ca o părere zgo
mot înfundat de motoare. Lui lo
nașcu, zgomotul acesta lent 
duce aminte de timpul 
ierișului, cînd la arie 
za zumzăia necontenit, zi și 
te, făcind parcă parte din
liniștea satului. Satul său ! Puțină 
vreme numai și va trece prin el. 
Nu mai e mult. Coborîșul în lun
că, și de aci pandurii vor urca 
panta dealului spre sat. lonașcu 
începu să-și imagineze casa lui din 
Deleni. își. va cere voie de la co
mandant să stea măcar cîteva mi
nute de vorba cu soția, să-și strîn- 
gă copiii în brațe... Cît noroc poa
te să cadă asupra unui om !

ii a- 
tre- 

bato- 
noap- 
însuți

Deocamdată însă, 
tresări. Dincolo 
dini se auzi o i 

ră de proiectil. Urmă
detunătu- f 

. I o cti* (
pă de tăcere încordată, apoi din 
nou detunătura se repetă. Inima f 
lui tonașcu zvîcni : Doamne, ce f 
«ă fie asta ? Din direcția satului ț 
izbucni dintr-odată foc puternic ( 
de mitraliere, lonașcu își duse ( 
mina la frunte, ferindu-se de ra- 
zele soarelui și întinzindu-și gîtul, ( 
încercă să dezlege întîmplarea. Sa ( 
fie oare nemții ? Privirea ii era 
tulburată. Cît puteai cuprinde cu 
ochii, în afara tovarășilor săi 
arme, nu se zărea nici un 
Detunăturile se repetau și 
deasupra uliței și grădinilor în
cepură să se ridice valuri all i- 
cioase de fum. lonașcu ghicise. 
Un detașament de nemți, rătăcit 
în timpul retragerii, se cuibărise 
în satul Deleni și acum, la Vede
rea trupelor romînești, deschisele 
focul.

Soldații își pironiseră ochii spre 
sat. Fără să se întrebe nimic unu! 
pe altul, înghițeau în sec și fețele 
le erau crispate într-o pornire în
cordată.

Peste cîteva minute, pandurii au 
primit ordin să ia formație de 
luptă. In obrajii negri de soare ai 
lui lonașcu, lot sîngele năvăli 
deodată. Și i se făcu util de cald, 
incit își smulse boneta și-și șter
se lini piele fierbinți. Luase parts 
la multe lupte. Văzuse sate jefui
te. arse, oameni schingiuiți și 
spinzurați. Auzise neîntrerupt in 
urechi vuietul războiului, dar u 
bia acumț văzind ce se petrece in 
talul lui, in Delenii lui, simți to'i- 
lă ura împotriva acestei groaznice 
încleștări. Și din nou ii trecură 
prin minte copiii, soția și casa- 
Gindul acesta îl împunse in inimă 

Locul unde se adăpostise plut r 
nul sublocotenentului Șerban era 
chiar livada de pruni a lui /o 
nașcu. In timp ce-și scotea lopata 
din port, lonașcu privi împrejur, 
lnuintea lui se întindeau rinduri 
de pruni, alintați ca soldații la 
raport, toți tineri și drepți. Erau 
de toate neamurile. Unii aveau 
coroanele încărcate cu prune lungi 
și vineții, alții albe, popești, roșii 
ori rotunde și galbene ca corcodu
șele. In jurul lor, săpătura făcută 
de el în anii dinaintea 
prinsese acum iarbă

de
om.
pe

(
I

Am alăturat două cîte două cifre reprezentînd gradul de mecani
zare a agriculturii de la începutul și de la sfîrșitul intervalului. Am 
privit apoi cu atenție tabloul obținut și am ridicat din sprînccne în- 
cîntați. Am făcut ceva !

Nu e de mirare că astăzi de la un capăt la celălalt al țării du
duie la fiecare 8 kilometri pătrați un tractor, nu e de mirare că în- 
tr-atîf a crescut interesul țărănimii muncitoare față de lucrarea în 
comun a pămîntului îneît am ajuns să ne mîndrim cu faptul că în
tregul pămint al Dobrogei ca și al mai multor raioane din alte re
giuni s-a unit in tarlale mari, în cadrul formelor cooperatiste.

Mecanizarea din ce în ce mai irt:nsă a lucrărilor agricole creează 
posibilitatea unei creșteri nebănuite a producției agricole, ușurează 
infinit munca oamenilor, sporește mereu veniturile națicnah și ni
velul de trai al populației.

Și sîntem abia Ia început...

prizonieri, numeros armament și 
material de război.

Este un titlu de îndreptățită 
mîndrie pentru armata romînă fap
tul că Diviziile 2, 3 și 9 Infante
rie, Divizia 1 Cavalerie, Diviziile 

2 și 3 Munte. Divizia de voluntari 
„Tudor Vladimirescu“ au fost ci
tate in repetate rinduri prin ordin 
de zi de înaltul Comandament 
sovietic. Divizia „Tudor Vladimi- 
rescu" a primit denumirea „De
brețin" în amintirea participării la 
eliberarea acestui oraș și ordinul 
sovietic „Drapelul Roșu“. Pentru 
eroismul de care au dat dovadă 
în luptele crîncene din masivul 
Matra, din Munții Tatra și din 
alte locuri glorioase de luptă, mii 
de soldai i și ofițeri romini au fost 

decoraji cu ordine și medalii ro- 
mînești, sovietice, cehoslovace.

Zeci de mii de fii devotați ai pa
triei și-au vărsat sîngele săvîrșind 
fapte de eroism, care vor rămîne 
întipărite pentru totdeauna în me

moria poporului nostru.
Izvorul eroismului de masă ma

nifestat de ostașii armatei romîne 
în războit! antihitlerist il consti
tuie conștiința cauzei lor drepte. 
Ei luptau pentru alungarea cotro
pitorilor hitleriști, pentru libertatea 
și independența patriei, pentru ca 
poporul muncitor să-și înfăptuias- 

—'-că năzuințele sale de veacuri, să 
jdevină stăpîn pe soarta sa și să-și 
j făurească cu propriile sale mîini, 
Jo viață nouă, fără exploatare și a- 
jsuprire. Desfășurînd o vastă mun- 
jcă politică și organizatorică sub 
jlozinca „Totul pentru front, totul 
j pentru victorie !“ partidul nostru 
j a insuflat eroism cstașilcr pe 
j front și oamenilor muncii în spa- 
jte’e frontului. Trecînd peste nenu- 

j (Continuare în pag. a ll-a)

prim secretar al C.C. al P.M.R-t 
dr. Petru Groza, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a 
R.P.R., Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, general de armată Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, A- 
lexandru Moghioroș, Constantin 
Pirvulescu, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Dumitru 
Coliu, Gr. Preoteasa, Leonte Râ- 
utu, general colonel Leontin Sălă
jan, Ștefan Voitec, membri supleanți 
ai Biroului Politic al ~ 
P.M.R., Ianos Fazekaș, 
Gheorghiu, secretari ai 
P.M.R., Al. Bîrlădeanu, 
ședințe al Consiliului de 
al R.P.R., Avram Bunaciu, secre
tar al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, membri 
ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Anton Vlădoiu, președin
tele Sfatului Popular al Capitalei, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și a organizațiilor obștești, oameni 
fie știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori ai Forțelor Arma
te ale R.P.R., ziariști romini și 
străini.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, membri Ambasadei R.D. 
Vietnam în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La ora 11 avionul aterizează 
pe aeroport. Din avion coboară 
tovarășul IIo Și Min și persoanele 
care-l însoțesc.

în drumul de la Sofia la Bucu
rești înalții oaspeți au fost însoțiți 
de tovarășii ; Theodor Ruden- 
co, adjunct al ministrului Afaceri
lor Externe, general-maior Petre 
Dumitrescu și Caius Franțescu, 
șeful Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Tovarășul Ho Și Min îmbrățișea
ză cu căldură pe tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza 
și Chivu Stoica.

Se intonează imnurile 
ale R.D. Vietnam șt R.P.

C.C. al 
Vladimir 
C.C. al 
vicepre- 
Miniștri

de Stat 
Romine.

V.

războiului 
deasă și

BÂRAN

(Continuare în pag. a ll-a)

Tovarășul Ho Și Min însoțit de 
tovarășul dr. Petru Groza trece 
in revistă garda de onoare aliniată 
pe pista aeroportului.

Președintelui Ho Și Min și per
soanelor care-l însoțesc le sînt pre
zentați apoi membrii corpului di
plomatic acreditați la București, 
membrii guvernului 
personalități oficiale 
întîmpinare.

Tovarășul dr. Petru
apropie de microfon și rostește o 
cuvîntare de bun sosit.

în aplauzele miilor de oameni 
ai muncii veniți în întîmpinarea 
oaspeților la aeroport ia apoi 
cuvîntul tovarășul Ho Și Min.

și celelalte 
venite în

Groza se

Cuvîntarea conducătorului po
porului frate vietnamez a fost pri
mită cu puternice ovații.

Cei prezenți primesc apoi defi
larea gărzii de onoare.

Oaspeții părăsesc apoi aeropor
tul. Intr-o mașină deschisă iau loc 
tovarășii Ho Și Min, Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și dr. Petru Groza. De-a 
lungul drumului zeci de mii de 
bucureșteni au așteptat pe oaspeții 
dragi, i-au salutat, le-au urat bun 
sosit în capitala patriei noastre, 
le-au exprimat sentimentele de 
prietenie caldă pe care poporul 
nostru le nutrește față de eroicul 
popor vietnamez.

Cuvîntarea tovarășului 
dr. PETRU GROZA

Cuvîntarea tovarășului 
HO ȘI MIN

Scumpe tovarășe Ho Și Min,
Dragi oaspeți, 
în numele poporului romîn, în 

Marii Adunări Naționale și al 
bucuria să vă urez bun sosit pe , .
stre, în Capitala Republicii Populare Romîne.

Mii de kilometri, ape, munți și pămînturi întinse 
despart geografic țările noastre, dar prietenia dintre 
ele întemeiată pe țeluri comune, pe lupta comună, 
nu cunoaște piedici. In anii lungi și grei ai războiu
lui de eliberare a Vietnamului, poporul romîn a ma
nifestat o caldă simpatie și solidaritate față de lupta 
eroică a poporului vietnamez pentru libertate, in
dependență și viață mai bună. El a salutat din 
toată inima victoria asupra agresorii x colcnialiști 
și restabilirea păcii în Vietnam în anul 1954. Efor
turile depuse de atunci de poporul și guvernul viet
namez pentru reunificarea țării, ca și succesele ob
ținute în munca de construire a socialismului în Re
publica Democrată Vietnam, sînt întîmpiriâte cu bu-

(Continuare in pag. a lll-a)

numele Prezidiului 
meu personal, am 
pămintul țării noa-

Scumpe tovarășe președinte, scumpi tovarăși șl 
prieteni.

Vă mulțumesc pentru primirea atît de cordială 
și călduroasă pe care mi-ați făcut-o. Sînt fericit să 
vă transmit dv. și poporului romîn un salut frățesc 
și plin de recunoștință din partea poporului viet
namez.

Vom încerca să fel asini aceste cîteva zile pe care 
le vom petrece în mijlocul dv. pentru a cunoaște 
mai bine eroicul și harnicul dv. popor.

Expericnja dv. ca și experiența tuturor țărilor su
rori din marea familie a lagărului socialist ne vor 
ajuta intr-o mare măsură în lupta pe care o du
cem pentru const ruirea socialismului și pentru 
unificarea țării noastre.

In acest med călătoria noastră va contribui Ia 
strîngerea și mai mult a legăturilor de prietenie din
tre cele două popoare ale noastre care sînt unite 
prin mersul înainte către socialism.

Trăiască prietenia frățească între popoarele noa
stre !

Trăiască Republica Populară Romînă.

Cîteva întrebări 
de politică 

externă
(Comparați-vă cunoștințele 
cu răspunsurile din pagina 
a lli-a)

1. Ce mare conferință inter
națională în scopul intensifi
cării luptei împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen a avut 
Icc Intr-un oraș din Orientul 
îndepărtat și ce documente 
importante au fost adoptate?

2. Ce eveniment important 
pentru viitoarea activitate in
ternaționali a tineretului se 
desfășoară în momentul de față 
Ia Kiev ?

3. Ce țări asiatice și-au săr
bătorit săptămîna aceasta Ziua 
Independenței ?

4. Ce manifestare a prilejuit 
presei elvețiene cu pri- 
arta noastră ? 
evenimente se petrec a- 
Irlanda de Nord ?

ce colonie britanică din

elogiile 
vire

5.
cum

6. ___________ _______
America de Sud a biruit în a- 
legeri un partid progresist care 
luptă pentru independentă ?

7. Știți ce ziar publică urmă
toarele despre Festival:

_ „Rareori entuziasmul se men
ține atit de mult atît la oaspeți 
cît și li gazde. Deși multor de
legați Ic-a fost dor de casă, el 
au regretat că Festivalul s-a 
terminat" ?

8. In ce țară din Orientul 
Mijlociu a fost organizat un 
complot de către spionajul a- 
merican in vederea instaurării 
unui guvern favorabil doctri
nei Eisenhower ?

la 
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in 

In



Cu magnetofonul la... arie
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GABRIELA ANISIE - Bo
toșani. Mă grăbesc să-ți răs
pund. Iți place mult aviația. 
Foarte bine ! Nu știi insă, dacă 
există școli de pilotaj și pen
tru fete. Te anunț că aseme
nea școli există. Trebuie nu
mai să iei legătura cu tova
rășii de la comitetul orășenesc 
A.V.S.A.P. de unde vei primi 
informațiile necesare.

Așteptăm ca în viitoarea 
scrisoare să ne povestești im
presiile de la... primul zbor.

MARIA TAT0M1R — Deva.
Pînă acum, problema con

servelor pentru iarnă o rezolva 
mama. Anul acesta însă, fiind 
tînără căsătorită trebuie s-o 
faci dumneata. Ne-ai mărturi
sit în scrisoare, că nu te pri
cepi la preparatul conservelor, 
dar vrei neapărat să înveți. 
In toate orașele din țară, pre
cum și la Deva, există centre 
de preparat conserve, unde 
gospodinele cu mai multă ex
periență, ajută pe cele mai ti
nere să învețe acest lucru.

Nu ar fi deloc rău dacă ai 
studia și cartea Ecaterinei 
Teiscanu despre „Conserve de 
legume și fructe".

DUMITRU CORNE AN U — 
lași. Ne spui că ești un bun 
meseriaș, instalator pentru în
călziri centrale, dar într-o zi 
tovarășul dumitale, Vasile To
fan, te-a încurcat punîndu-ți 
niște probleme teoretice. Ai 
vrea să studiezi ceva pentru 
a-ți reîmprospăta cunoștințele 
teoretice în această frumoasă 
meserie.

„Cartea instalatorului pentru 
încălziri centrale" redactată de 
inginer L. M. Lascăr, apărută 
în colecția tehnică nr. 7 îți va 
fi de un real folos. începînd 
de la primele noțiuni despre 
căldură și pînă la cele mai 
complexe scheme de instalații, 
le poți afla din această lucrare. 
De asemenea iți recomandăm 
să consulți pe tovarășii de la 
cabinetul tehnic cd întreprin
derii unde lucrezi, pentru a-ți 
pune la dispoziție și alte lucrări

legate de problemele ce te in- I 
teresează. J

PETRE FÂRCĂȘANU — Ti- t 
mișoara. Ne întrebi dacă arheo- T 
logii pot fi ajutați în cercetă- I 
rile lor pentru stabilirea ve- ț 
chimii materialelor de către T 
noile descoperiri ale energiei a 

nucleare ? Desigur că da ! îți ♦ 
dăm un singur exemplu: Se T 
știe că organismele vii conțin I 
izotopul radioactiv al carbo- ț 
nului cu greutatea atomică 14. T 
După moartea organismului a- I 
cesta se dezagregă treptat. Can- ț 
titatea de izotopi radioactivi f 
permite stabilirea precisă a I 
vîrstei materiilor organice din ț 
unele colonii arheologice. "

F. ȘTEFAN — Bălcești. Ai ♦ 
avut perfectă dreptate. Sonei ♦ 
Stelian contabil șef al ocolului T 
silvic Bălcești a comis acte de | 
necinste. în urma semnalului | 
dumitale critic, organele tn T 
drept au întreprins o anchetă, I 
în cursul căreia s-au confirmat | 
cele relatate de dumneata în T 
scrisoarea adresată ziarului. I 
Contabilului necinstit i s-a des- I 
făcut contractul de muncă, iar T 
cazul lui a fost deferit justiției. I

MARIA ROȘIORU — comu- ♦ 
na Grădiștea. încadrarea du- I 
mitale într-o muncă adminis- i 
trativă, deși ești tehnician a- * 
gronom, a fost făcută greșit. T 
In urma sezisării făcută de ♦ 
redacția noastră, conducerea J 
sfatului popular al 
Grădiștea a dispus 
dumitale în postul 
cian agronom.

Sperăm că pînă la 
cestor rînduri ai și 
să practici profesia

Nu credeți ? Da, Emil Ga- • 
vriș a fost ascultat la aria din || 
Căzăneasca, raionul Slobozia, 
dar... imprimat pe bandă de | 
magnetofon . Doi redactori și ! 
un tehnician de la Radiodifu- '[ 
ziunea Romînă colindă în | 
aceste zile comunele și satele J 
raionului Slobozia. Aici, țara- I 
nii muncitori s-au angajat să i 
termine treierișul și cooperați- ! 
vizarea raionului în cinstea I 
lui 23 August. Și, spre bucuria |i 
celor de pe aria „individuali- i 
lor“ din Căzăneasca, cei de la 'i 
radio au venit cu... muzică toc- 
mai cînd treierau ultimele i' 
clăi. în afară de Emil Ga- ’j 
vriș și alți cîntăreți, a vorbit |i 
la magnetofon pentru cei de |l 
pe arie și consăteanul lor, An- j 
drei Trandafir, care intrase cu 
cîteva ore înainte în întovă- 
rășirea nou constituită în sa- I 
tul lor. |
• jwwwww-wwwJ

comunei 
mutarea 

de tehni-

citirea a- 
reînceput 
care te

pasionează atît de mult.

(eiMKMATOttltAW)
PATRIA, BUCUREȘTI : Două 

victorii; LUMINA: Frumoasele nop
ții ; GRADINA PROGRESUL, AL. 
POPOV, ARTA (sală și grădină) : 
Dansez cu tine ; REPUBLICA (Ci
nemascop) ; Mazurca dragostei ; 
MAGHERU, I. C. FRIMU (sală și 
grădină) ; GHEORGHE DOJA (sală 
și grădină), 1 MAI (sală și grădi
nă) : Camelia ; ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE, AL. SANIA (sală 
și grădină), 23 AUGUST (sală și 
grădină), LIBERTĂȚII (sală și 
grădină), ELENA PAVEL, V. A- 
LECSANDRI : Fedra ; CENTRAL : 
Povestea unui om adevărat; DOI
NA : Roșu și negru (ambele serii); 
TINERETULUI : Cronica amanților 
săraci ; MAXIM GORKI : Cio Cio- 
san ; TIMPURI NOI : Oameni din 
Valea Cărbunilor; Așterne-te masă; 
Jucîndu-te la locul de muncă ; 
Bărcuța ; GRIVIȚA : Aleko ; V. 
ROAITA (sală și grădină) : Infer
nul îngerilor ; CULTURAL : Taina 
nopții eterne; UNIREA (sală și 
grădină) : Vocație ; C. DAVID : 
In toiul luptei ; FLACARA : In
tr-un ceas bun ; T. VLADIMI- 
RESCU : Vagabondul (ambele
serii) ; MUNCA : Un pichet în 
munți ; MOȘILOR (sală și grădi
nă) ; Pasărea furtunii ; comple
tare : Scurtă istorie ; MIORIȚA : 
Vrăjitorul ; DONCA SIMO (sală și 
grădină), VOLGA: Căpitanul din 
Koln ; ILIE PINTILIE (sală și gră
dină), OLGA BANCIC (sală și gră
dină) : înălțimi ; M. EMINESCU : 
Floarea de piatră .

Cuvintarea tovarășului 
CHIVU STOICA 

la solemnitatea dezvelirii Monumentului
(Urmare din pag. l-a)

mărate greutăți, dovedind un 
înalt patriotism și spirit de sacri
ficiu, poporul nostru, clasa noastră 
muncitoare, țărănimea muncitoare 
au depus uriașe eforturi pentru 
aprovizionarea frontului, pentru a- 
sigurarea transporturilor, au par- 
ticipat activ prin întreaga lor 
'muncă la obținerea victoriei în 
| războiul antifascist.

In războiul antifascist, de eli- 
i berare s-a cimentat prin legături 
de singe frăția de arme romîno- 
sovietică. Veșnică, nepieritoare, 
v-a fi recunoștința poporului nos
tru față de popoarele Uniunii So
vietice ai cărei fii și-au vărsat 
sîngele și și-au jertfit viața pen
tru eliberarea Rominiei.

Vom păstra și vom întări 
necontenit prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul romîn și po
porul sovietic, care s-a făurit în 
lupia împotriva dușmanului co
mun, cel mai crîncen și cel mai 
barbar.

Tovarăși,
în anii care au trecut de ia 

eliberarea țării de sub jugul 
fascist, năzuințele pentru care au 
luptat și și-au dat viața ostașii 
romîni, a căror memorie o cin
stim prin dezvelirea acestui mo
nument, au devenit realitate. Da
torită transformărilor revoluțio
nare petrecute în acești ani, Ro- 
mînia s-a transformat dintr-o 
țară aservită marilor puteri im
perialiste, cu o economie înapo
iată, jefuită de capitaliștii străini 
și autohtoni, într-o țară liberă 
cu o economie în continuă dez
voltare și cu o cultură în plină 
înflorire.

Marile realizări obținute de oa
menii muncii sub conducerea în
țeleaptă a partidului dovedesc 
cît de nesecată este energia și 
capacitatea creatoare a unui po
por descătușat de exploatare și 
asuprire, care-și făurește o viață 
nouă socialistă.

în munca sa pentru construirea 
socialismului poporul nostru nu 
este singur. Țara noastră face 
parte din puternicul lagăr socia
list, în frunte cu Uniunea Sovie
tică, a cărui unitate de nezdrun
cinat este o chezășie a indepen
denței și suveranității fiecărei 
țări socialiste și a construirii cu 
succes a orînduirii noi.

Statul nostru democrat-popular 
duce o politică de întărire necon
tenită a lagărului socialist, a u- 
nității tuturor țărilor socialiste, 
în numele intereselor păcii, so
cialismului și progresului în lu
mea întreagă.

Pe arena internațională con
tinuă să acționeze cercuri impe
rialiste agresive, care întrețin o 
atmosferă de neîncredere, inten
sifică cursa înarmărilor atomice, 
se opun realizării unui acord în 
problema dezarmării și interzice
rii armelor atomice, realizării u- 
nei destinderi trainice în relațiile 
internaționale. Ele fac eforturi 
pentru reînvierea militarismului 
german revanșard. Dar forțele 
păcii sînt mult mai puternice de- 
cît forțele războinice. In prezent, 
cînd ideile nobile ale păcii, de
mocrației și socialismului cuce
resc de partea lor milioane și mi
lioane de oameni, crește convin
gerea popoarelor în posibilitatea 
preîntîmpinării unui nou război 
mondial, In posibilitatea menți
nerii păcii.

Acțiunile cercurilor agresive 
cer poporului romîn o vigilență 
mereu trează, o activă participa
re la lupta pentru destinderea 
încordării internaționale, o con-

Eroilor
tînuă grijă față de forțele arma
te ale țării, care stau de strajă 
cuceririlor socialiste ale p' poru
lui, independenței și suveranității 
patriei.

Moștenitoare legitimă a tradi
țiilor glorioase ale luptei pentru 
libertatea poporului și indepen
dența națională, armata noastră 
populară va ști întotdeauna să 
fie demnă de ele, să le cinsteas
că și să le îmbogățească.

Guvernul Republicii Populare 
Romine, exprimînd voința și in
teresele fundamentale ale între
gului nostru popor, a dus și vă 
duce și pe viitor o politică con
secventă și neabătută de întărire 
a păcii și prieteniei între popoare 
și depune eforturi susținute pen
tru coexistența pașnică între toa
te țările, indiferent de regimul 
lor social.

Tovarăși,
Cu prilejul dezvelirii acestui 

monument, în numele Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn și Guvernului R.P. 
Romîne adresez un călduros sa
lut participanților la războiul 
antihitlerist, militarilor forțelor

Patriei
armate romîne, tuturor celor care 
au luat parte la lupta împotriva 
fascismului, oamenilor muncii 
care construiesc socialismul în 
patria noastră liberă și indepen
dentă.

Monumentul eroilor romîni 
este mărturia curajului, dîrzeniei 
și abnegației cu care au luptat și 
s-au jertfit pentru libertatea și 
fericirea patriei, cei mai buni fii 
ai poporului nostru, o mărturie a 
patriotismului lor înflăcărat. El 
va glăsui totodată că armata 
noastră populară, călită în focul 
luptelor pentru libertate și inde
pendență, educată de partid în 
spiritul devotamentului față de 
patrie, veghează cu toată pu
terea, priceperea și curajul în a- 
părarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului și a independenței 
de stat a Republicii Populare Ro
mîne, pentru triumful cauzei pă
cii și socialismului.

Glorie veșnică ostașilor romîni 
și tuturor patrioților care și-au 
vărsat sîngele în lupta împotriva 
fascismului, pentru un viitor mai 
bun aii poporului nostru, pentru 
libertate și independența patriei !

Plecarea unei delegații sindicale
din R. P. R.

Sîmbătă dimineața au părăsit 
Capitala, plecînd la Moscova, to
varășii Anton Moisescu, membru 
în Prezidiul C.C. al Sindica
telor și Const. Mănescu, vechi 
militant al mișcării sindicale din 
țara noastră, care vor participa

la Moscova
la Plenara festivă a Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., prilejuită de împlinirea 
a 50 de ani de la întemeierea sin
dicatelor sovietice.

(Agerpres)

O amintire de la Muzeul Peleș din Sinaia

(Urmare din pag. l-a)

înaltă, iar brazdele se lipiseră în
tre ele ca o rană vindecată. De 
cînd plecase el, nimeni nu-i mai 
îngrijise. Prunii însă rodeau. io- 
nașcu izbi cu loputa pămintul 
tare, din toate puterile. începu 
să-și sape amplasamentul. Săpa 
cu indirjire și cu fiecare clipă 
care treceo nădejdea că-i va găsi 
pe ai lui in viață sporea. Tot plu
tonul săpa in tăcere, înșirat pină 
dincolo de gardul viu de mără
cini, care despărțea livada de o 
miriște arată de curind. Dintre 
toți, lonașcu termină cel dinții a- 
dăpostul.

Cînd era mic, în livada 
aceasta creșteau salcimii 
mărunți și tot felul de ciu

lini, iar toamna veneau oamenii 
de-i tăiau pentru îngrădirea ogoa
relor.

lonașcu își aminti cum intr-o 
primăvară, tatăl iui a scos din 
rădăcini toți ciulinii și a sădit, 
frumos rinduiți, prunii aceștia 
care au crescut odată cu el. Apoi 
cînd s-a făcut băiat mare și s-a în
surat, i-a dat-o lui de zestre. La 
aceasta s-a mai adăugat un loc de 
casă și o fișie de vie, atârnată sus, 
în virful dealului Deleni. O zi de 
arătură in lunca V asluiețului, fi
nețea și juncanii le-au adus Ru- 
xandra, soția lui lonașcu. Tinăra 
pereche și-a înjghebat o gospodă
rie frumușică. Pentru doi, averea 
lor era de ajuns. Mai târziu au ve
nit unul după altul copiii Șase 
copii, lonașcu a început să mun
cească din răsputeri. Lua pămînt 
in dijmă, muncea pe bani, nu 
stătea nici o zi din an. Lucrurile 
mergeau binișor Copiii creșteau 
voinici și sănătoși și prețuit de 
semenii săi, lonașcu trecea in s:t 
pe drept un om harnic și gespo- 
dar. A venit însă peste liniștea 
casei sale, războiul, lonașcu și-a 
aplecat spinarea sub greutatea ra
niței, a privit cu durere satul Și 
a plecat cu fruntea înnegurată .>pre

răsărit. După trei luni și jumăta
te, a căzut prizonier. Trei ani a 
stat pe pămînt străin, cu gîndul 
la cei rămași acasă. Zilele treceau 
greu și lonașcu nu se putea obiș
nui cu ele. Și războiul se lungea, 
slăbindu-i răbdarea. Intr-un timp 
lonașcu nu mai aștepta nimic. își 
socotea viața furată de nemți. Bea 
cu tot dinadinsul votcă, strîm- 
bîndu-se amarnic și cînta împreu
nă cu ceilalți ostași toate cînte- 
cele pe care le știa. Dimineața 
cînd se scula imaginea satului său 
îl chema însă cu dor fierbinte. Și 
curind, cînd s-a zvonit despre for
marea diviziei de panduri, speran
ța întoarcerii pe curind acasă a 
pus stăpînire pe toate gîndurile 
sale.

Ionașcu tresări. Printre case, 
dincolo de șosea, se zăreau 
ici, colo soldați în vestoane 

de culoarea șoarecelui. Și, pg neaș
teptate asupra poziției pandurilor, 
sclipiră tunind explozii, ridicînd în 
văzduh praf și bulgări de pămînt. 
Gloanțele izbeau în coroanele pru
nilor. Crengi și frunze se roteau 
retezate în aer și cădeau pe iar
bă. lonașcu își ridică privirea 
spre prunul din fața adăpostului 
său. Căzuse tăiat de schije. Își a- 
minți cînd, cu ani în urmă, Nan
ca și Ținea, fetițele lui gemene,

Sergentul lONAȘCU din Deleni
îi legaseră de cracă o frînghie și 
se legănau toată ziua...

Un șuier ascuțit de proiectil îi 
întrerupse gîndurile. în același 
timp, o rachetă cu trei stele roșu 
spintecă zarea și sublocotenentul 
Șerban ordonă plecarea la atac. 
Prin trupul lui lonașcu trecu o 
înfiorare. Nu-și mai aminti dacă a 
auzit comanda sau nu. A pornit 
ca o vijelie, înaintea tuturor.

Nemții întețiseră focul. Străbă
tând livada de pruni, plutonul 
sublocotenentului Șerban ajunse 
în grădina din spatele casei lui 
lonașcu. Dincolo de șosea, la cî
teva sute de metri, se observa 
bine șanțul de comunicație care 
ducea spre poziția de apărare a 
fasciștilor. într-o clipă, lonașcu 
sări gardul casei sale, se târî cîțiva 
metri prin curte și lipindu-și de 
țărîna măruntă pieptul și fața 
plină de apă, sărută cu smerenie 
pămîntul din bătătura lui. Inima 
îi bătea puternic. Cuprinse 
grabă dintr-o privire casa și

în 
ogra-

da. De la scara casei lipseau cî
teva seînduri, iar pridvorul își 
schimbase culoarea sub ploile și 
soarele verilor. „Dar soția, co- 
piii?“ Trebuie să fie ascunși un
deva în beci sau... Doamne! De-aș 
putea să-i am măcar o singură cli
pă în fața mea!"

Toate acestea trecură fulgerător 
prin mintea lui lonașcu. își po
trivi casca pe cap și ridieîndu-se 
scurt străbătu cu iuțeală șoseaua.

— Adăpostit, strigă sublocote
nentul Șerban. lonașcu se trînti 
în șanț.

— Ne prăpădim, șopti Nicoară- 
lonașcu se cutremură și își în

fipse mina în iarba uscată și pră
fuită. Și simți parcă cum pămîn
tul acesta galben pulsează în pul
sul palmei sale. Nu, nu trebuia 
să moară. Pămîntul pe care l-a 
visat cu ochii deschiși zile și 
nopți, pămîntul acesta care i-a dat 
puterea să ajungă pînă aici avea 
acum nevoie de brațele și de arma 
lui. își ridică fruntea udă și ochii 
îi fulgerară spre locul de unde ve
neau rafalele. Era un tanc așezai 

, sus pe o colină în mijlocul unei 
pădurici rare de salcîm. De la pă
durice spre șosea se întindea un 
răzor de vie pipernicită.

— Nicoară, vorbi el mai mult 
răgușit, cîte grenade ai ?

— Opt. Ce vrei să faci ?
— Dă-mi-le. Cunosc locul, 

mi-le.
Se strecură apoi ca o umbră pe 

marginea șanțului.
— Ionașcule, înapoi ! strigă 

sublocotenentul. Dar lonașcu nu 
auzi. Ajunsese la capătul viei și 
începu să se târască, lipit de ța
rină pe șanțul dintre butuci. Deo
dată însă pămîntul îi alunecă de 
sub piept și in față i se căscă o 
prăpastie fără sfîrșit. O boare cal
dă îi învălui trupul și căzu mo
leșit în vid. își reveni curind și in 
jurul lui văzu pămîntul răvășit de 
explozii. Deschise ochii mari și

Dă-

vru să-și înfigă mîna în țărînă să 
cuprindă iarăși în palmă pămîn
tul. Simțea că lucrul acesta ii dă 
putere. Dar mîna nu-l mai ascul
ta. Prin mîneca ciuruită a blu
zei se strecurau în țărînă șuvițe 
de singe și o durere ascuțită îi 
zvîcnea în tot brațul. Se uită îna
poi și observă că ostașii din plu
tonul său nu se mișcaseră din șan
țul șoselei. Dinspre tancul nem
țesc rafalele și mai întețite îl ți
neau încă acolo, lonașcu își rupse 
cu îndîrjire o fîșie din cămașă 
și și-o înfășură în jurul brațului. 
Toată ura lui împotriva hitleriș- 
tilor se concentrase acum împotri
va acestui tanc. Aproape că nu 
se mai tîra. Nu mai auzea nici 
exploziile proiectilelor nici șuierul 
gloanțelor. N-avea cînd să se gîn- 
dească la primejdia în care intra. 
Știa numai că tancul, tancul a- 
cesta care-i ținea țintuiți pe tova
rășii săi trebuia distrus numai de- 
cît.

Se strecură fugind ca o nălucă 
printre butucii viei și într-o clipă 
ajunse în marginea păduricii de 
salcimi. Ocoli apoi colina și curînd 
se află în stânga tancului unde se 
adăposti într-o tranșee părăsită.

— Gata, șopti el parcă ordo- 
nîndu-și ce trebuia să facă și a- 
runcă una după alta grenadele lui 
Nicoară. Apoi rămase cu ochii 
deschiși la incendiul din fața lui. 
Tancul amuțise.

— Ura ! înainte ! se auziră 
strigătele ostașilor din plutonul 
lui Șerban. înainte fraților !

Și lonașcu își simți ochii scai- 
dați în lacrimi.

L
tul și 
tul era 
povirniș 
trus de
Rămăsese acolo, cu 
fipte în pămînt,

iniștea se așternu de par
că cineva, cu o singură 
mișcare ar fi oprit bubui- 

vuietul luptei.
răscolit și
de colină

lonașcu mai

ars. 
tancul 

ardea 
ghiarele

încremenit

Pămîn- 
Pe un 

dis
locă, 
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de

trăznetul morții. Un vînt abia sim
țit aducea dinspre el pale lungi 
de fum. Era seară. Spre apus pîcla 
amurgului învăluise pădurile în
tr-o culoare arămie-roșiatică și din
tre norii zdrențuiți, soarele, numai 
pe jumătate, privea parcă înapoi, 
înserarea cobora de pretutindeni.

Pandurii au primit ordin să iasă 
din dispozitiv și să se facă apelul 
oamenilor. Muriseră doi. Cu unul 
lonașcu fusese prieten bun. Au 
fost luați amîndoi odată pri
zonieri. îl chema Paveliu Con
stantin și era de prin părțile 
Ardealului, de la Gherla. Tot 
timpul în lagăr și-au împărțit a. 
mîndoi tutunul și pîinea. Cînd lo
nașcu era trist și abătut, Paveliu 
îi dădea curaj și încredere în via
ță. El i-a adus în dormitor vestea 
înființării diviziei. „Mergem îm
potriva hitler iștilor, Ionașcule, 
mergem împreună cu sovieticii!** 
îți dai tu seama ce înseamnă asta? 
Patria noastră va fi liberă !*‘ Cînd 
spunea „patria noastră" ochii lui 
Paveliu se luminau ca o făclie. 
Acum zăceau întinși pe coasta 
dealului Delenilor. Moartea lui 
Paveliu îl întrista adine pe Io
nașcu. Se așeză pe iarbă și stătu 
multă vreme, privind mantia sîn- 
gerie a apusului. îl trezi un sani
tar care veni să-i panseze brațul

Intr-un târziu, dinspre panta 
văii veneau spre ostași comandan
ții. în frunte pășea scund și vioi 
șeful statului major. Puțin mai în 
urmă, venea comandantul batalio
nului, un căpitan tânăr, care purta 
totdeauna peste bluză o manta de 
foaie de cort. Sublocotenentul Șer
ban le ieși în întâmpinare și dădu 
raportul asupra luptei. Colonelul 
se apropie de sublocotenent, îi 
strînse mîna și ordonă : „Rămî- 
nem aici, în valea aceasta, pînă 
dimineața!" Apoi se întoarse că
tre soldați :

— E cineva din apropiere? 
lonașcu care nu-l slăbise din 

ochi ieși un pas înainte.
— Sînt chiar din sat, din De

leni, domnule colonel, raportează 
sergentul lonașcu Ion — zise el 
tare — roșind cu emoția unui co
pil.

Alexandru Sahia —
SCRIITOR COMUNIST

Se împlinesc două
zeci de ani de cînd 
într-un torid august 
1937, a murit A- 
lexandru Sahia, scri
itor, ziarist și comu
nist. Pentru literatu
ra progresistă demo
crată a contempora
neității moartea lui 
Alexandru Sahia a 
însemnat o dureroa
să pierdere, care a 
putut fi măsurată 
doar în perspectiva 
viitorului. Atunci 
cînd s-a sfîrșit din 
viață, scriitorul nu 
împlinise încă 29 de 
ani.

Tinărul Alexandru 
Stănescii, care avea 
mai târziu să-și alea
gă pseudonimul lite
rar Sahia. s-a născut 
în primul deceniu al 
secolului, în. anul 
1908 în satul Mănăs
tirea din Bărăgan. 
Și-a început studiile 
secundare la liceul 
militar din Craiova 
pentru ca să și le 
termine la liceul Sf- 
Sava din București. 
Climatul aspru al 
școlii militare își 
va lăsa urme adinei 
asupra viitorului 
scriitor. Nu odată 
Sahia își va aminti 
cu oroare de anii 
petrecuți în dormi
toarele cazone ale 
penibilei pepiniere 
de ofițeri. Repulsia 
pe care a simțit-o 
Sahia pentru toate 
formele de manifes
tare ale spiritului 
cazon trebuie pusă 
în legătură și cu a- 
cești ani în care a- 
dolescentul pur și so
licitat de idealuri, 
destul de confuze de 
altfel, a venit în con
tact direct frontal cu 
o realitate cazonă 
paralizantă. La ma
jorat, chinuit de în
doieli Sahia se refu
giază în mînăstire. 
Paradoxal, tocmai 
aci, îndărătul zidu
rilor bisericești se 
produce convertirea 
Ini Sahia la marxism. 
După doi ani de as
ceză monahală Sahia 
se reîntoarce nu nu
mai spre laicitate 
dar mai ales spre

oameni. Alexandru 
Stănescu devine în 
scurt timp scriitorul 
și gazetarul comu
nist Alexandru Sahia. 
Cel mai important e- 
veniment, de răscru
ce din viața lui Sa
hia l-a constituit în
tâlnirea cu Partidul 
Comunist. Partidul 
i-a dat lui Sahia 
conștiința propriei 
sale valori, i-a res
tituit umanitatea ul
tragiată de mediul 
sufocant.

Consecvența, fer
mitatea, politica u- 
manistă a lui Sahia 
este impresionantă. 
Articolele scrise în 
urmă cu douăzeci de 
ani se recitesc cu e- 
moție fiindcă tonul 
de sinceritate e co
pleșitor.

Un eveniment de
cisiv în viafa lui Sa
hia îl constituie că
lătoria pe care o face 
în 1934 în Uniunea 
Sovietică. Sahia are 
atunci prilejul să-și 
confrunte visurile cu 
realitatea. Rodul a- 
cestei fericite con
fruntări este prin
cipalul reportaj 
„U.R.S.S. azi" prima 
carte adevărată des
pre Uniunea Sovieti
că apărută la noi.

Sahia a lăsat pos
terității doar puține 
nuvele. Ele dovedesc 
însă un talent remar
cabil, care din nefe’ 
ricire n-a putut în
flori. Nuvelele lui

Sahia semnalează 
personalitatea lite
rară specifică a scri
itorului. Simplitatea, 
economia de mijloa
ce, sobrietatea dra
matică sînt calitățile 
majore ale scriitoru
lui. Ca și in publi
cistică Sahia este so
licitat de problemele 
esențiale ale timpu
lui său. „Revoltă în 
port" și „Uzina vie" 
consemnează Ia o 
mare altitudine criti
că realitatea capita
listă cu tragicele 
implicații. „In plot 
din iunie" face un 
sondaj profund în 
viața rurală. „Șomaj 
fără rasă" e o vigu
roasă luare de pozi
ție împotriva rasis
mului. Cele mai nu
meroase și interesan
te nuvele ale lui 
Sahia sînt consacrate 
armatei și războiu
lui. Execuție din 
primăvară", „întoar
cerea tatei din răz
boi", „Moartea tână
rului cu termen re. 
dus" sînt mărturii 
ale urii pe care fos
tul elev al liceului 
militar a purlat-o 
spiritului războinic. 
Alexandru Sahia, 
scriitorul comunist, 
precursor al literatu
rii noastre noi a fost 
un pasionat. Istor' 
literaturii îl va cou 
semna ca atare a- 
cordindu-i un loc de 
cinste.

SORIN ARGHIR

SOLEMNITATEA DEZVELIRII 
MONUMENTULUI EROILOR PATRIEI

(Urmare din pag. l-a)

Naționale, Dr. Voinea Marinescu, 
Gh. Gaston Marin, Marcel Po
pescu, A. Vijoli, miniștri, M. Gh. 
Bujor, acad. prof. dr. N. Gh. 
Lupu, C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, Romulus Zăroni, membri în 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale. A. Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, ing. 
A. Vlădoiu, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei, conducători ai 
instituțiilor centrale de stat și 
obștești, oameni de artă și cul
tură, ziariști romîni și străini, 
precum și delegații ale oamenilor 
muncii de la marile întreprinderi 
și instituții din Capitală.

— Din Deleni? se miră colone
lul. Ești un om fericit. Ai luptat 
pentru eliberarea propriului tău 
sat. îl privi pe sublocotenent :

— Să meargă acasă pină dimi- 
neuță !

De dimineață, în zori, lonașcu 
se sculă pe nesimțite și ieși în 
prag. Copiii dormeau. Toată noap
tea nu se deslipiseră de el.

— Pleci? întrebă în șoaptă so
ția lui. lonașcu nu-i răspunse. Se 
rezemă de un stâlp ațintindu-și 
ochii spre răsărit, unde zorile în- 
văluiseră orizontul intr-o culoare 
de purpură. De aici, din pridvor 
se vedea tot pămîntul Delenilor.

lonașcu își duse din nou privi
rea spre livada de pruni din spu- 
tele casei. Prunii își legănau ușor 
frunzele și ramurile și toată întin
derea respira parcă ușurată în a- 
dinca liniște a acestei dimineți. Se 
gîndi la clipele luptei de ieri. 
Peste pămintul acesta, acum liniș
tit și învăluit în purpură, trecuse 
el tirîndu-se să-l apere. Peste pă
mîntul acesta trecuse și Paveliu 
umezindu-l cu singe din trupul și 
din viața sa...

Poate și în satul lui Paveliu, a- 
colo in Ardeal, oamenii stau a- 
cum ascunși în codrul de fugi și 
arțari, ușteptindu-l. Dar Paveliu 
nu mai era.

„lartă-mă Paveliule, șopti în 
sine lonașcu simțind un sentiment 
de vinovăție că se află acum în 
pridvorul casei sale, lingă soție și 
copii. Am să ajung în satul tău 
și am să ți-l apăr așa ca și pe al 
meu ! lonașcu își întoarse capul. 
Din bucătărie, Ruxandra ieșea cu 
pîinea caldă.

— Mai avem puțină făină, vorbi 
ea încet. Uite, ți-am copt și cîteva 
ouă. Apoi întrebă :

— Să scol copiii ?
— Nu. Lasă-i să doarmă, rosti 

lonușcu tot în șoaptă. Să le spui 
că am să mă întorc curînd. Curînd 
de tot.

...După ce se desprinse din îm
brățișarea Sandei, își îndreptă 
trupul slăbit și cu ochii urzindu-i 
de o hotărire nestrămutată, porni, 
întins din curte, către tovarășii 
săi de arme, fără să mai privească 
înapoi... I

Erau prezenti de asemenea ge
nerali și ofițeri superiori ai For
țelor Armate ale R.P. Romîne, 
foști comandanți de mari unități 
care au luptat pe frontul antihit
lerist, general colonel lacob 
Teclu, adjunct al ministrului For; 
țelor Armate ale R. P. Romîne, 
generalii locotenenți Mircea 
Haupt și C. Verdeș, generalii ma
iori C. Bodea, C. Sandru și I. 
Enescu, general de armată în re
zervă Vasile Atanasiu, amiral 
rezervă P. Bărbuneanu, genera Li 
colonei în rezervă Costin lonașcu 
și Victor Dombrovschi, generalii 
locotenenți în rezervă Ilie Crețu- 
lescu și I. Popescu, general ma
ior în rezervă Mihail Maltopol și 
alții.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membrii ai corpului diplomatic.

La ora 9 sosesc în Piața Eroi
lor conducătorii partidului și gu
vernului.

Președintele Consiliului de Mi* 
niștri al R.P. Romine, tovarășul 
Chivu Stoica, primește raportul 
comandantului batalionului de 
onoare și trece apoi în revistă 
batalionul, după care rostește o 
cuviniare.

Tovarășul Chivu Stoica dezve
lește apoi Monumentul Eroilor 
Patriei. Se intonează Imnul de 
stat al R.P. Romîne. Asistența 
păstrează un moment de recuV^ 
gere în amintirea eroilor căzt^, 
pentru eliberarea patriei de sub 
jugul cotropitorilor hitleriști.

Tovarășii Gh. Gheorgniu-Dej, 
Gh. Apostol, N. Ceaușescu și C. 
Pîrvulescu, se apropie de monu
ment și depun o coroană de flori 
din partea Comitetului Central al 
P.M.R. Tovarășii A. Bunaciu. AL 
Gh. Bujor, acad. prof. dr. N. Gh. 
Lupu, C. Paraschivescu-Bâlacea- 
nu și Romulus Zăroni, depun o 
coroană de flori din partea Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne. Tovărășii Chivu 
Stoica, general de armată Emil 
Bodnăraș, Al. Moghioroș ș( St. 
Voitec depun o coroană de flori 
din partea Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne. Se depun co
roane de flori din partea Consi
liului Central al Sindicatelor, 
C.C. al U.T.M., C.F.D.R., Minis
terului Forțelor Armate ale R.P. 
Romîne și Ministerului Afacerilor 
Interne, A.R.L.U.S., Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
Comitetului regional București al 
P.M.R., Sfatului Popular al Ca
pitalei, Crucii Roșii a R.P. Ro
mîne, Complexului C.F.R. „Gri- 
vița Roșie", uzinelor „23 August* 
și din partea altor mari întreprin
deri din Capitală. Un grup de 
pionieri depun buchete de flori.

Monumentul Eroilor Patriei 
este opera unul colectiv de sculp
tori format din Marius Butunom, 
T. N. Ionescu, Zoe Băicoianu, Ion 
Dămăceanu și V. Barabaș. Monu
mentul înfățișează un grup de 
trei ostași — un infanterist, un 
aviator și un marinar — intr-un 
gest simbolic al victoriei.

La sfîrșitul solemnității asis
tența a primit defilarea batalionu
lui de onoare.



: Al IV lea Congres Ș Discuțiile la primul punct 
al F. M. T. D. f de pe ordinea de zi:

„Tineretul în lumeade azi și sarcinile F.M. T.D. *
KIEV 17 (de la trimisul spetit 

nare a Congresului F.M.T.D. au 
„TINERETUL IN LUMEA DE

Prima parte a ședinței a fost 
prezidată de EMO EGOLI (Ita
lia).

JOHN GROT (Danemarca) a 
vorbit delegațllor la congres 
despre ecoul puternic stîrnil în 
tara sa de popularul savant dr. 
Schweitzer.

Tineretul sovietic 

e de partea păcii

Cu viu interes au ascultat 
participanțli la Congres cuvîpta 
rea lui SERGHEI ROMANOV- 
SKI> președintele Comitetului 
organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S.

Noi trăim — a spus el — în vea
cul care este tot mal adeseori nu
mit veacul atomic. Din păcate, 
geniala descoperire a mintii o- 
menești este încă folosită în 
dauna omului. Tineretul nu se

l Agerpres). — Lucrările de simb 
fost consacrate discuțiilor asupra 

IZ1 Șl SARCINILE F.M.T.D:‘.

tului englez, francez, german să 
stringă legătura pentru a lupta 
împotriva divizării Europei. Dele
gatul tineretului sovietic a ex
primat solidaritatea tineretului so 
vietic cu tineretul țărilor Asiei și 
Africii care luptă pentru indepen
dență și libertate, pentru triumful 

principiilor de la Bandung. El a 
exprimat sentimentele prietenești 
ale tineretului sovietic pentru ti
nerii din toate țările, care își con
sacră forțele luptei pentru pace. 
„Ne adresăm — a spus delegatul 
sovietic — tineretului țărilor so
cialiste — frații noștri, tovarășii 
de luptă pentru cauza comună : 
construirea socialismului; sintem 
convinși că prietenia, colaborarea 
noastră și ajutorul reciproc frățesc 
vor crește și se vor dezvolta zi de 
zi".

RENZO TR1VELLI (Italia) a 
subliniat importanța Congresului 
F.M.T.D. hotărîrea tinerilor din

did dimineață ale ședinței ple- 
primului punct al ordinei de zi:

cele mai arzătoare ce se pun tine 
rilor din această parte a lumii.

Au mai luat cuvîntul CIAN SU 
HVA (R.P.D. Coreeană) și MAR
CEL LEVEST (Belgia).

Congresul t ales apoi comisia 
pentru punctul 1 al ordinei de zi.

După o scurtă pauză, ședința 
plenară a congresului a continuat 
sub președinția lui HU IAO BAN, 
(R. P. Chineză).

împotriva
„noului colonialism"

Delegatul tineretului din R. D. 
Vietnam, VU CVANG, a amintit 
că 150 de milioane de oameni din 
Asia și Africa, din țări cu o veche 
civilizație, s-au ridicat la luptă 
pentru libertate și că în ciuda 
„noului colonialism** nimic nu va 
putea fringe avîntul lor pentru 
dezvoltarea politică și economică.

francezi. In timp ce la sate 90 la 
sută din populație este analfabetă, 
colonialiștii francezi se îngrijesc 
doar de recrutarea de tineri din 
Senegal pentru trupele N.A.T.O.

Salutul Consiliului

Mondial al Păcii

Cunoscutul luptător pentru pace 
JAMES ENDICOTT a adus apoi 
Congresului F.M.T.D. salutul Con
siliului Mondial al Păcii, subli
niind activitatea pozitivă în apă
rea păcii. Vorbitorul a arătat nece
sitatea luptei pentru interzicerea 
și distrugerea armelor atomice și 
pentru reducerea armamentelor, 
luptă la care tineretul poate adu

ce o contribuție valoroasă.
ROBERT ROLLAND (insula 

Reunion) a vorbit despre creșterea 
forțelor progresiste în această in
sulă.

DOV PELLEG (Israel) s-a pro
nunțat pentru pace și colaborare

Vizita Inalților oaspeți din R. 0. Vie'nam
La Consiliul de Miniștri

Sîmbătă după amiază, președin
tele Ho Și Min împreună cu per
soanele care-1 însoțesc a făcut o 
vizită la Consiliul de Miniștri.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnăraș. Alexandru Moghioroș, 
Ștefan Voitec și Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, general colonel Leon- 
tin Sălăjan, ministrul Forțelor Ar
mate, I. Gh. Maurer, ministrul A- 
facerilor Externe. Gh. Gaston Ma
rin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Marcel Popes 
cu, ministrul Comerțului, Atanase

Joja, ministrul învățămîntului și 
Culturii, dr. Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Prevederiloi 
Sociale, Avram Bunaciu, secreta 
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Petre Belle, secretar ge 
neral al Consiliului de Miniștri.

Intr-o atmosferă de caldă priete 
nie, președintele Ho Și Min și cei
lalți soli ai poporului vietnamez 
s-a.u întreținut îndelung cu tovară
șul Chivu Stoica și membrii gu 
vernului, intormîndu se recipro< 
asupra problemelor construcției de 
stat din cele două țări, asupra co 
laborării și luptei comune a celor 
două popoare pentru construirea 
socialismului și consolidarea păcii.Depuneri de coroane Ia Monumentul Eroilor Patriei și Monumentul Eroului Sovietic

poate însă împăca cu situația 
cînd prezentul și viitorul său 
sînt amenințate de bomba ato
mică,

După ce a făcut o analiză amplă 
a realizărilor și greșelilor în mun
ca F.M.T.D.. Serghei Romanovski 
a exprimat dorința fierbinte de 
pace a tineretului sovietic: tine
retul stă cu toate forțele sale de 
partea păcii, prieteniei între po
poare, pentru fericirea generației 
noastre și celor viitoare".

El a chemat tineretul american 
la întrecere pașnică economică, la 
acțiuni pentru interzicerea armelor 
termonucleare, s-a adresat tinere-

O ziaristă franceză scrie despre R.P.R.
PARIS 17 (Agerpres). — Ziarul „In decursul vizitei lor, foștii 

„Combat" a început publicarea membri ai misiunii Berthelot au 
unor reportaje ale ziaristei fran- putut stabili contacte culturale și 
ceze Francoi.se Reiss, care a făcut chiar comerciale. Vizitarea mu~.ee- 
o călătorie în R.P.R. cu prilejul lor, fabricilor, gospodăriilor model 
vizitei delegației foștilor comba- au făcut ca francezii să-și poată 
tanți francezi la festivitățile săr- da seama de realizările rominești 
bătoririi a 40 de ani de la luptele și de spiritul care le însuflețește". 
de la Mărășești. Autoarea arată în încheiere că

Francoise Reiss subliniază pri- în viitoarele ei articole se va ocu- 
mirea călduroasă și emoționantă pa de cele văzute în Romînia 
făcută pretutindeni în Romînia nouă și de legăturile culturale tra- 
foștilor combatanți de la Mări- diționale dintre popoarele romîn 
șești. Și francez.

Sub semnul prieteniei 
romîno-ungare

din sala Congresului F.M.T.D. de

I - f■ i!f ■ f

Sîmbătă după-amiază preșe
dintele Ho Și Min, și persoanele 
care îl însoțesc au depus coroa
ne de flori la monumentul Eroi
lor Patriei, precum și la Monu
mentul Eroului Sovietic.

La solemnitatea depunerii co
roanelor au fost de față tova
rășii Alexandru Moghioroș și 
Ștefan Voitec, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, general 
colonel Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate, Avram 

Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Teodor 
Rudenco, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, general ma
ior Petre Dumitrescu, Caius

Franțescu. șeful Protocolului Mi
nisterului Afacerilor ’ Externe, ge
nerali și ofițeri superiori ai For
țelor noastre Armate, oameni ai 
muncii.

Companii de gardă au dat 
onorul.

Au fost intonate Imnurile de 
stat ale R P. Romine și R. D. 
Vietnam.

După depunerea coroanelor la 
Monumentul Eroilor Patriei noa
stre și la Monumentul Eroului 
Sovietic, cei prezenți au păstrat 
un moment de reculegere în me
moria eroilor romîni și sovietici 
căzuți în lupta pentru libertatea 

și independența patriei noastre.

La Prezidiul Marii 
Adunări Naționale

Sîmbătă la amiază, președin
tele Ho Și Min, împreună cu per
soanele oficiale care-1 însoțesc a 
făcut o vizită la Prezidiul Marii 
Adunări Naționale tovarășului dr. 
Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale.

Au fost de față tovarășii: 
Constantin Pîrvulescu, preșe
dintele Marii Adunări Na
ționale. Avram Bunaciu, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, M. Gh. Bujor, acad N. 
Gh. Lupu. C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu și Romulus Zăroqj, mem
bri în prezidiul Marii Adunări Na
ționale, Gabriela Bernachi, prof. 
N. Deleanu, Larisa Maieu, prof. 
D. Prapofgescu și Gh. Vidrașeu, 
deputați în Marea Adun-are Na
țională.

Tovarășul d.r. Petru Groza a 
salutat călduros pe președintele 
Ho Și Min și pe ceilalți oaspeți 
vietnamezi.

A răspuns președintele Ho. Și 
Min.

Președintele Prezidiului Mafii 
Adunări Naționale dr. Petru Gro
za, președintele Ho Și Min și ce
lelalte persoane oficiale prezente 
s-au întreținut apoi cordial.

Spectacol de gală ia Teatrul de Operă și Balet
Sîmbătă seara Prezidiul Marii 

Adunări Naționale a oferit la 
Teatrul de Operă și Balet al R.P. 
Romîne un spectacol de gală în 
cinstea președintelui Ho Și Min.

La spectacol au luat parte pre
ședintele Ho Și Min, însoțit de to
varășii Hoang Minh Giam, mini» 

trul Culturii, Hoang Van Hoan. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, dr. Pham Ngoc Thach, 

locțiitor al ministrului Sănătății.

Au luat parte de asemenea to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș. Nicolae Ceaușesfj 
Alexandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu Dumitru Coliu, Grigore 
Preoteasa, Leonte Răutu, general 
colonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Janos Fazekaș, Vladimir 

Gheorghiu, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, 
conducători ai organizațiilor ob
ștești, generali și ofițeri superiori,

oameni de cultură, ziariști romini, 
vietnamezi și străini.

Au asistat membri ai corpului 
diplomatic.

In aplauzele entuziaste ale 
asistenței și ale artiștilor pe scenă 
au urcat apoi președintele Ho Și 
Min, tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și Chivu Stoica care 
au mulțumit călduros artiștilor 
pentru reușita spectacolului.

(Agerpres)

BUDAPESTA 17 (coresponden
tul Agerpres transmite) : Din ini
țiativa comitetului de partid al 
combinatului din Csepel, în ceta
tea de oțel a capitalei ungare au 
fost organizate o serie de expu
neri despre cea de-a 13-a aniver
sare a eliberării Romîniei.

Prițnele mitinguri, la care au 
fost invitați și reprezentanți ai 
Ambasadei R.P.R. din Budapesta, 
au și avut loc.

La mitingurile ținute la secțiile 
turnătorie și metalurgie fină în 
fața unor săli pline, vorbitorii au 
arătat pe târg succesele obținute 
în cei 13 ani de la eliberare, au 
scos în evidență ajutorul impor

tant economic și politic acordat de 
poporul romîn poporului ungar în 
zilele rebeliunii contrarevoluțio
nare, au scos în evidență politica 
externă de pace a R.P.R. La sfîr- 
șitul mitingurilor, auditorii au 
manifestat îndelung pentru prie
tenia ungaro-romînă.

*
BUDAPESTA 17 (Coresponden

tul Agerpres transmite): In dimi
neața zilei de 17 august a sosit 
la Budapesta Ansamblul Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R.P.R., care va da timp de două 
săptămîni reprezentații în fața oa
menilor muncii din R.P. Ungară.

Președintele Sukarno cere poporului indonezian 
să fie unit

DJAKARTA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 17 august 
poporul indonezian a sărbătorit 
cea de-a 12-a aniversare a procla
mării Republicii Indonezia.

Cu acest prilej în piața din fața 
Palatului prezidențial Merdeka din 
Djakarta a avut loc un mare mi
ting în cadrul căruia președintele 
Republicii, Sukarno, a rostit o 
amplă cuvîntare.

Vorbind despre căile de dezvol

tare a democrației indoneziene, 
Sukarno a subliniat că democrația 
de tip occidental este inadecvată 
pentru Indonezia.

Președintele a criticat tendin
țele separatiste ale unor grupări 
politice din Indonezia și a decla
rat că aceste tendințe, dacă nu vor 
fi împiedicate, pot să se transfor
me „într-un adevărat separatism" 
ceea ce va submina unitatea na
țiunii și a statului.
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Aspect

Federația tineretului comunist ita
lian de a sprijini și în viitor ac- 
țivitatea F.M.T.D. El a arătat ca 
pentru a asigura viitorul tinere
tului este necesar să fie lichidate 
divizarea lumii in blocuri și cursa 
înarmărilor, să se pună capăt ex
periențelor nucleare, să se reali
zeze unirea pe terenul comun al 
luptei pentru pace și destinderii 
internaționale a diferitelor forțe 
care cer o schimbare a situației 
internaționale. Delegatul italian a 
sprijinit ideea organizării sub egi. 
da F.M.T.D. a unor întîlniri regu
late a tineretului din țările euro
pene care să discute problemele

El a înfățișat apoi succesele po
porului vietnamez în lichidarea ur
mărilor unui secol de colonialism, 
a anilor grei de război colonialist.

Cu simpatie profundă au urmă
rit delegații cuvîntul reprezentan
tului tineretului din Indiile de 
vest, JOHN HERMANN SIMMS 
care a înfățișat tabloul sumbru 
al asupririi de către colonialiștii 
din S.U.A. și Anglia a populației 
din Jamaica, Guiana Britanică, 
Trinidad. El a propus crearea 
unui secretariat al F.M.T.D. pen
tru America centrală și de sud.

TIAN BURRE (Senegal), a 
arătat viața grea a tineretului din 
țara sa asuprită de colonialiștii

la Kiev.
între Israel și țările arabe pe baza 
principiilor de la Bandung. El a 
arătat că inamiciția dintre Israel 
și Egipt a fost folosită de impe
rialiștii și ațîțătorii de război din 
Israel pentru a întări pe calea ar
melor pozițiile imperialiste în O 
rientul Apropiat și Mijlociu.

★
După-amiazâ, în ședința plenară 

prezidată de MARIAN RENKE, 
(Polonia), JACQUES DENIS a 
prezentat raportul asupra noului 
statut al F.M.T.D,

Au continuat apoi discuțiile la 
care au luat parte reprezentanți ai 
tineretului din Islanda, Finlanda, 
Irak, Cuba și alte țări.

Campania electorală din Germania occidentală
Puternică manifestație împotriva guvernului 

Adenauer la Munchen
MUNCHEN 17 (Agerpres). — 

La o berărie din Munchen s-a ți* 
nut recent un miting electoral al 
partidului creștin democrat al lui 
Adenauer la care a luat cuvîntul 
ministrul apărării vest-german, JO
SEPH STRAUSS. ACEST MITING 
S-A SOLDAT CU INCIDENTE 
SERIOASE CARE AU DUS LA 
FUGA RUȘINOASA A LUI 
STRAUSS PE UȘA DE SERVI
CIU, SUB PROTECȚIA POLI
ȚIEI. Deși s au luat măsuri de pre
cauție un numeros grup de tineri 
vestgermani, membri ai Uniunii 
socialiste a studenților și ai orga
nizației „Internaționala adversarilor 
războiului" au manifestat viguros 
împotriva amenințărilor războinice 
proferate de Strauss de la tribu
nă. In timpul mitingului electoral 
mai mulți studenți au predat lui 
Strauss în dar un pachet conținînd 
gume de șters, aluzie la declarația 
sa lăudăroasă anterioară că „Uniu
nea Sovietică ar trebui să fie ștear
să de pe harta lumii". In sală s-a 
scandat de nenumărate ori „Jos a- 
țîțăîorul la război". Mii de oameni 
care n-au putut pătrunde în sală

au demonstrat împotriva „politicii 
de pe poziții de forță" dusă de 
guvernul Adenauer în fața berăriei 
și pe străzile învecinate. INTRE 
MANIFESTANȚI ȘI POLIȚIE AU

Programul electoral al P.S.D.G.

AVUT LOC CIOCNIRI ȘI AU 
FOST OPERATE ARESTĂRI.

La acest miting nu s-a permis 
multor ziariști străini să participe 
tocmai pentru că guvernul de la 
Bonn se teme de ecoul pe care îl au 
in țară și în străinătate asemenea 
manifestații neașteptate de pro
test.

Cuvîntarea tovarășului dr. PETRU GROZA
(Urmare din pag. l-a) 

curie de poporul nostru. Oamenii muncii din patria 
noastră sînt siguri de succesul luptei poporului viet
namez pentru unitatea țării sale, pentru pace, inde
pendență și progres social.

Popoarele noastre care fac parte din marea fa
milie a țărilor socialiste, in frunte cu Uniunea So
vietică, deși au trăit de-a lungul veacurilor expe 
riențe istorice diferite, sînt călăuzite de aceleași nă
zuințe și sînt unite printr-o solidaritate frățească, 
de neclintit. între țările noastre se dezvoltă cu suc
ces relații de prietenie și colaborare frățească pe tă- 
rim politic, economic și cultural.

Sîntem convinși, scumpe tovarășe Ho Și Min,

dragi oaspeți, că vizita dumneavoastră ia țara noa
stră va constitui un aport important la dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre Republica Populară 
Romină și Republica Democrată Vietnam, la întări
rea prieteniei frățești dintre popoarele noastre, in 
folosul socialismului, al consolidării păcii și bunei 
nțelegeri in întreaga lume.

Trăiască poporul frate vietnamez I
Trăiască Republica Democrată Vietnam și preșe

dintele său Ho Și A4in I
Trăiască și să se întărească prietenia și colabora

rea frățească dintre poporul romîn și poporul viet- 
namez ’

Trăiască pacea în întreaga lume!

c. c. A. a cucerit 
prima victorie

lată-ne din nou în mjlocul tumultului caracteristic de pe stadion 
Iubitorii pasionați ai sportului care se bucură de cea mai mare 
popularitate — fotbalul, și-au dat întilnire ieri pe stadionul „23 
August**. După o scurtă vacanță și spectatorii și fotbaliștii așteptau 
cu nerăbdare ora 17,30 — ora cînd arbitrul A. Man a dat semnalul

Două constatări despre tineretul american:

Ignorantă criminalitate

BONN 17 (Agerpres). — TASȘ 
transmite : După cum relatează 
Buletinul de presă al partidului 
social-democrat din Germania 
„Parlamentarisch-Politischer Preș- 
sedienst", la 15 august a avut loc 
o ședință electorală comună a tu
turor organelor P.S.D.G. Ollen- 
hauer, președintele partidului, 
care a luat cuvîntul la această șe
dință, a declarat că scopul princi
pal al P.S.D.G. în alegeri constă 
în a lichida majoritatea absolută 
deținută în Bundestag de Uniunea 
creștin-democrată și în a deveni 
cel mai puternic partid în cea 
de-a 3-a legislatură a Bundesta- 
gului.

La ședință a fost adoptat apelul 
P.S.D.G. „Către alegătoarele și 
alegătorii germani”. în capitolul 
de politică externă aL apelului se 
spune printre altele: ,Social de
mocrația dorește unitatea Germa
niei în condițiile unei libertăți a- 
sigurate. Guvernul condus de ea 
ar propune, în consultare cu pu
terile occidentale, un sistem

0 anchetă cu rezultate „surprinzătoare"
NEJF 1ORK 17 (Agerpres). 

Revista „New Republic" a pu
blicat un articol în care expri
mă îngrijorarea pentru nivelul 
cultural scăzut al studenților 
din universitățile americane.

Autorul articolului dr. Arthur 
Orman de la Universitatea din 
Chicago și prof. Louis Sawy, 
de la Universitatea din statul 
Colorado, arată că în primă
vara acestui an ei au întocmit 
un chestionar cuprinzînd per
sonalități din istorie și au cerut, 
unui număr de 359 de studenți 
din unul. I și 11 de la o mare 
universitate dintr-un stat din 
md să indice tine sînt aceste 
personalități In listă figurau 
Karl Mtsrx. Lev Tolstoi, Oli
vier Cromwell. Giuseppe Verdi, 
Pablo Picasso și alții.

După cum se arată in articol, 
profesorii au fost surprinși de 
rezultatele anchetei. Deși au 
lost foarte indulgeitți. scriu au
torii articolului, doar 22 
sută din cei chestionați au pu
tut să indice naționalitatea și 
să caracterizeze mai mult sau 
mai puțin activitatea a jumă
tate din persoanele specificate

4 nume din 20 au fost identi
ficate în mod sigur de jumătate 
din studenți.

Numai 5 la sută din cei ches
tionați au știut cine este Karl 
Marx, numai 22 la sută au au
zit de Giuseppe Verdi, 78 la 
sută nu au putut să spună cine 
este Pablo Picasso, 81 la sută— 
Olivier Cromwell, 83 la 
din acești studenți nu au 
să răspundă cine este 
Tolstoi.

sută 
știut
Lev

Autorii arată că în răspunsuri 
s-au comis numeroase greșeli 
absurde. Marele compozitor ita
lian Giuseppe Verdi a fost nu
mit în numeroase răspunsuri... 
umorist și om politic. 
studenți au numit pe 
actriță franceză.

Pe Lev Tolstoi l-au 
„compozitor", „dirijor 
chestră", „fizician".

Majoritatea studenților nu au 
putut să scrie corect numele 
actualului președinte al S.U.A.

Cîțiva
Verdi...

numit 
de or-

securitate colectivă, în cadrul că
ruia toți partenerii își vor aduce 
contribuția avînd aceleași drepturi 
și obligații. Numai o asemenea 
politică va asigura securitatea în
tregii Germanii și Europe. Guver
nul federal condus de social-demo- 
crați va lupta cu toată energia 
pentru progres pe cule a spre o 
dezarmare generală controlată. El 
va anula serviciul militar obliga
toriu. P.S.D.G. cere încetarea ex
ploziilor experimentale cu bom
bele atomice.

Referindu-se la problemele de 
politică internă, P.S.D.G. promite 
printre altele. în caz de victorie, 
prețuri stabilizate, asigurarea „li
berei concurențe” în domeniul e- 
conomiei, îmbunătățirea sistemu
lui învățămîntului public și altele. 
P.S.D.G., se spune în apel, vrea 
ca economia să fie pusă în slujba 
tuturor oamenilor. Dominația per
sonală a lui Adenauer a făcut ca 
15 la sută din populație să dețină 
93 la sută din bogățiile țării.

'fiona/ef;

12.500 tineri infractori la Chicago
NEW YORK 17 (Agerpres). 

Ziarul „New York Times" a 
publicat la 16 august un bilanț 
al știrilor corespondenților săi 
cu privire la criminalitatea mi
norilor dintr-o serie de orașe 
din S.U.A.

La NEW YORK și în alte 
orașe, scrie ziarul, problema 
criminalilor minori a devenit 
în cursul ultimilor ani „și mai 
serioasă**- 14,9 la sută din cei 
arestați pentru diferite crime 
sînt tineri pinii la 21 ani. Din
tre aceștia 50 la sută au fost 
arestați pentru tîlhârie. iar 61.3 
la suta pentru furt cu efracție.

in lista comună. De fapt doar La CHICAGO anul trecut au

in- 
ti- 
19

fost arestați pentru diferite 
fracțiuni 12,5 mii tineri și 
nere în vîrstă de cel mult 
ani.
La LOS ANGELOS din 51.000 

trecut
10,5 

18

la

oameni arestați anul 
pentru infracțiuni penale, 
mii sînt adolescenți sub 
ani.
, Aceeași situație este și în 
șele SAN FRANCISCO 
BOSTON.

Ziarul consideră că motivele 
creșterii criminalității minorilor 
sînt „ura de rasă", „destrăbă
larea^ adulților și „indiferența 
opiniei publice față de proble
mele educației".

ora-

>•<

î

?

i
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(Răspunsuri la întrebările din pag. l-a)
1. La Tokio s-« ținut conferința internațională pentru interzi

cerea armelor nucleare la care au participat delegații din lumea 
întreagă cu diverse convingeri politice, sociale și religioase. A 
fost adoptată „Declarația de la Tokio' prin care se cere energic 
interzicerea armelor nucleare și a experiențelor cu aceste arme. 
S-a adoptat de asemenea „Apelul către O.N.U. și către guver
nele țărilor lumii" în care se cere întărirea eforturilor pentru în
cheierea unui acord pentru interzicerea experiențelor cu bombele 
atomice și cu hidrogen.

2. AI IV-Iea Congres al F.M.T.D. își ține lucrările la Kiev. El 
va indica noi căi pentru strîngerea legăturilor între tinerii din 
lumea întreagă, în vederea stabilirii unității tineretului, pentru 
întărirea prieteniei dintre tinerii lumii, pentru apărarea păcii, im
portanța acestui eveniment se vede și din faptul că la Congres 
participă reprezentanți a 200 de organizații afiliate la F.M.T.D 
și observatorii a 140 de organizații a F.M.T.D.

3. R.P.D. Coreeană, India și Indonezia.
4. Spectacolele date la Geneva de Ansamblul de cîntece și 

dansuri al Sfatului Popular al Capitalei Acest ansamblu s-a bu
curat de aprecierea unanimă a presei și a publicului francez, iar 
acum după un prim spectacol, la Geneva, intreprinde un turneu 
in principalele orașe elvețiene.

5. In întreaga Irlandă de Nord s-au intensificat acțiunile Ar
matei Republicane Irlandeze în scopul realizării unificării țării. 
Trupele și autoritățile britanice care ocupă nordul Irlandei în
cearcă sa reprime mișcarea patriotică de unificare. In duda ocu- 
panților englezi, acțiunile Armatei Republicane Irlandeze și ale 
patrioților au cuprins întreaga Irlandă de Nord concretizindu-se 
în acte de sabotaj economic, in editarea de publicații ilegale, ma
nifeste etc.

6. In Guyana Britanică. A biruit partidul popular progresist 
condus de Dr. Cheddy Jagan.

7. Ziarul american „Cristian Science Monitor", care a fost 
nevoit să recunoască succesul deosebit al Festivalului.

8. In Siria.

VARȘOVIA La Varșovia în 
cadrul Consiliului de ajutor 
economic reciproc au loc lu
crările Conferinței Internațio
nale pentru problemele trans
portului la care participă re

prezentanții Albaniei, Bulgariei, 
Ungariei, R. D. Germane, Poloniei, 
Romîniei, U.R.S.S. și Cehoslova
ciei. La conferință sfat examinate 
probleme legate de planificarea și 
coordonarea traficului de mărfuri 
cu mijloace de transport. Lucrările 
conferinței vor dura pînă la 21 
august.

MOSCOVA. Intre 16 iulie și 
16 august o delegație a C.C. al 
Partidului Comunist din Belgia, 
în frunte cu J. Van Murkerke, se
cretar al C.C. a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică.

BERLIN. După cum arată comu
nicatul Direcției centrale de statis
tică a R. D. Germane cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale a 
republicii în primul semestru din 
acest an producția industrială a 
crescut în total în această perioadă 
cu 8 la sută față de prima jumătate 
a anului 1956.

VARȘOVIA. După cum anunță 
agenția P.A.P., Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P. Polone a anunțat 
că corespondentul agenției United 
Press, Cavendish, nu mai este acre
ditat în Polonia deoarece a trans
mis informații false asupra situa
ției din această țară. Cavendish 
trebuie să părăsească Polonia in 
viitoarele șapte zile.

DJAKARTA. In curusl nopții de 
15 august elemente teroriste au a- 
runcat o grenadă asupra sediului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Indonezia. Grenada 
nu a nimerit ținta și a căzut pe a- 
coperișul unui magazin vecin, fără 
a cauza pagube. Un atac similar 
a avut loc în aceeași seară asupra 
locuinței colonelului Dahlan Djani- 
bek, adjunct al ministrului Apă
rării al Indoneziei.

BUENOS AIRES. La 16 august 
s-a deschis la Buenos Aires confe
rința economică interamericană 
convocată de Organizația statelor 
americane la care iau parte repre
zentanți ai majorității țărilor Ame- 
ricii Latine precum și ai Statelor 
Unite.

LONDRA. Legația Yemenului 
la Londra a dat publicității o de
clarație în care se spune că tru
pele engleze folosind tunuri și mi
traliere au atacat la 12, 13 și 14 
august o serie de obiective situate 
pe teritoriul Yemenului. In aceste 
trei zile, avioane engleze cu reac
ție au aruncat bombe de mare ca- 

' libru asupra punctului Sukair.

punerii în joc a balonului. Și astfel Dridea a avut cinstea să lo
vească primul mingea. Meciul a început și odată cu el tradiționala 
și dificila întrecere pentru titlul de campion al R.P.R.

Campionatul R.P.R. de fotbal care se dispută pentru prima dată 
sistem toamnă-primăvară, va fi de-acum înainte în centrul atenție!. 
Cele 12 echipe — cele mai bune — antrenate în lupta întrecerii 
sportive, au o principală datorie; SA CONTRIBUIE LA RIDICA
REA CALITATIVĂ A FOTBALULUI ROMÎNESC. Pentru aceasta 
este necesar ca absolut toți fotbaliștii și ne adresăm in mod special 
celor tineri, să privească cu cea mai mare seriozitate nu numai me
ciurile propriu-zise, ci mai ales îndeplinirea programului de pre
gătire, de antrenament. Numai prin perseverență, sîrguință în a 
învăța fotbalul, ascultînd de sfaturile antrenorului, prin modestie,
tinerii fotbaliști — și sînt mulți care vor evolua in acest campionat 
— vor putea să ajungă jucători de valoare. Fotbalul rominesc il 
așteaptă grele examene. In primul rind calificarea in turneul final 
al campionatului mondial. La 29 septembrie se va decide dacă re
prezentativa țării noastre va fi sau nu prezentă la Stockholm.

Noi urăm tuturor fotbaliștilor, acum la început de drum mult
succes!

Premiera campionatului R.P.R 
la fotbal s-a terminat așa cum de 
altfel era de așteptat, poate nu 
atît de categoric, cu victoria echi
pei C.C.A., care a întrecut „Ener
gia" Ploești cu 3—0 (3--0). Suc
cesul cu care a debutat echipa 
militară dovedește din nou că 
C.C.A. formează o echipă serioasă, 
omogenă, cu o concepție de joc 
modernă, în forță, viteză, tehni
că, peste care cu greu se va trece. 
Fără să se întrebuințeze, echipa 
noastră campioană a făcut în jo
cul de ieri multe faze de fotbal 
de calitate. în mod deosebit, a 
impresionat viteza lui Cacoveanu, 
jocul bun. făcut de Constantin, 
Tătaru și Bone. Dacă atacul echi
pei C.C.A. a satisfăcut intr-o oare
care măsură, nu același lucru îl 
putem spune despre linia de a 
parare, cu toate că echipa n-a 
primit nici un gol. Astfel, Apol- 
zan la care am admirat întotdea
una siguranța în lupta pentru ha 
Ion, de data aceasta a făcut cite- 
va greșeli, copilărești chiar, care, 
s-ar fi putut solda cu goluri.

Cel care înscrie primul gol al 
acestui campionat este Tătaru care 
in minutul 5 primind balonul pe 

\ linia de 16 metri trage surprinză
tor și puternic în plasă în conti
nuare atacanții militari inițiază 
noi acțiuni ofensive care pun în 
pericol serios poarta apărată de 
Maroși. în minutul 23. Alexan- 
drescu trimite mingea în centru 
la Constantin, care șulează la 
poartă făcînd inutilă intervenția 
portarului ploeștean. De acest gol 
se face vinovat stoperul Marines
cu pe lîngă care trecuse balonul. 
fără ca acesta să schițeze vreun 
gest de intervenție

Este rînduf ploeșlenilor să ata
ce poarta lui Tom a. Insă Geoign 
Marin cu toate că primește min
gea intr-o poziție foarte favora
bilă trage alături O hună ocazia 
o are și Dridea, care în lupta 
pentru balonul pe care Apolzan 
ezită să-l respingă, șutează pu
ternic. insă Toma. printr-un reflex 
extraordinar, trimite in corner.

înainte cu două minute de ter

minarea reprizei, Alexnndres''iș 
primește balonul în careu și ne
jenat trage fulgerător pe jos 'n 
plasă. Este 3—0.

Cea de-a doua parte a meciului 
are aspectul unui meci de luptă. 
Ploeștenii caută să forțeze șt să 
reducă din handicap. Acest lucru 
nu le reușește datorită faptului că 
acțiunile ofensive sînt lipsite de 
orizont iar cei care au posibilita
tea să înscrie, același Marin Geor
ge și Fronea ratează. Și militarii 
au ocazia de a mări scorul, tnsă 
Constantin și Cacoveanu ratează 
și ei.

Citeva cuvinte despre învinși. 
Jucătorii „Energiei" Plavșli 
pare că n-au reușit să formeze « 
echipă sudată așa cum am cunos
cut-o anul trecut Din această cau
ză au existat și multe neînțelegeri, 
pase, foarte multe, date gresii 
Cel care a muncit mai mult a fost 
tînărul Fronea Linia de apărare 
s-a prezentat cit se poate de slab, 
în frunte cu stoperul Marinescu 
„Energia" Ploești a dovedit in 
meciul de ieri că nu s-a pregătit 
așa cum se cuvine pentru acest 
început de campionat.

Este neplăcut că trebuie să 
menționăm in această primă crar 
nică unele aspecte negative *sti 
fel, este de condamnat atitudinea 
portarului Maroși care căulin>i să 
se răzbune la o intrare „tare" fă
cută de Alexandreseu asupra sa, 
l-a faultai pe aresta din urmă in 
mod grosolan, intenținnvt De alt
fel acest lucru l-a costat cel d» al 
treilea gol. căci Maroși in loc 
fie atent la hahin s-a preocupat 
de felul cum să-și in ..revanșa**. 
In cursul incului au mat in ul loc 
șl alte lucruri supărătoare luci
torii bucureșteni și cu cei pleoș
teai se certau după fiecare fault, 
ceea ce dădea un aspect de îneci 
de maidan Am dori ca asem‘nea 
atitudini să nu le mai intilnim 
în viitoarele jocuri Pentru aceog- 
ta un cuvint de spus îl m, 
ducerile eoleeiiveloi resiieilue.

R LUCIAN

Francoi.se


>’ Legenda spune că uneori, 
«, noaptea, pot îi văzute în anu- 
P mite locuri niște flăcărui albas- 

tre jucîndu-se la suprafața pă- 
E mintalul. Norcccsul care le-a 

zărit trebuie să alerge delndată 
k acolo și să sape locul întru- 
N.cît va găsi cu precizie o co- 
3.moară.
r Firește, povestea este o... 
N simplii poveste, dar nu-i mai 
[• puțin adevărat că multe comori 
J.se află ascunse într-adevăr în 
•' anumite locuri.
j In satul Dăcni, raionul Hîr-i 
P’șova s-a descoperit un tezaur J 
Jconținnd circa 130 monede* 
& de aur.
Kf După o simplă cercetare s-a 
f ajuns la concluzia că tezaurul 
^conținea staler! aur din vremea 
r’tai Alexandru cel Mare și Li- 
f simach, regele Traciei. Tezau- 
t’ful de la Dăeni face din nou 

. dovada existenței unor puter- 
P tiice așezări dacice în Dcbro- 

gea acum 2.300 ani.
Ji Tot în cursul acestei primă- 
J''veri, un grup de săpători care 
r executau lucrări de construire a 
fthnui dig în satul Stoenești, ra- 
p ionul Macin, au descoperit un 

mormint cuprinzind 2 schelete: 
\ unul de bărbat, altul de copil. 
B între ele, cam la înălțimea u- 
r merilor se afla un recipient cu 
L 22 monezi aur. Specialiștii au 
!• precizat că ele datează de pe 
»' vremea împăratului bizantin 
n loan a! Il-!ea Cornneanul, care 
fa domnit între anii 1118—1143. 
t Se crede că în această parte 
fr a bălții Brăilei trebuie să se fi 
& aflat un tezaur mai mare. 
K . Cum a ajuns însă el 
t aici? Ce relații economice, 
5 ce drumuri comerciale treceau 
rprin locurile inundabile ale 
J bălții Brăilei? Sînt întrebări 
fia care arheologii n-au răs- 

puns încă.
—-S.-R2W_WJ-.J-gi

Pădurea tace încremenită în ne
mișcare. La lumina zilei, viața își 
urmează încet, încet cursul. în 
colțul acesta al codrului, tn care 
brazii și fagii se îndeasă unul în- 
tr-aliul, împreunîndu-și ramurile 
într-o veșnică îmbrățișare, n-a 
călcat, se vede, picior de om. 
Pe-aici nu sînt poteci; stînci uriașe 
își ridică colții de calcar spre cer, 
trunchiuri prăvălite de cine știe 
ce furtună au devenit acum po
duri pe care se mistuie dintr-un 
loc intr-altul, cu mișcările lor mo-

latice, tigrii pădurilor noastre, rîșil. 
Trei ciocănitori cățărate pe un 
arbore bătrîn îl înjunghie neobo
site ; o gaiță s-a suit pe un bo
lovan și cine știe ce veste le îm
părtășește vecinelor, poate chiar 
despre faptul că în fund, din de
sișul ruginiu și întunecat, și-a fă
cut apariția un urs greoi și hăme
sit. lată și pe o ramură mai înaltă, 
gotcanid, cocoșul de munte.

Cu creștetul de un negru mat 
care devine sur în restul capului 
și pe grumaji,

Penicilina ochilor
I

cu sclipirile meta
lice de un albas
tru întunecat ale 
gușei, cu roșul 
viu al pielii din 
jurul ochilor, 
gotcanul este 
una din păsările 
cele mai fru
moase ale pădu
rilor noastre și 
totodată unul 
din trofeele cele 
mai de preț ale 
vînătorilor, 
e nespus 
greu de 

că, 
de 
observăm, 

desfăcut 
evantaiul 

aripilor, și...
Nu ! Acum 

n-o să mai zboa
re. Fiindcă în 
colțul din ne
străbătuta pădu
re pe care 
descriem, 
mai mișcă 

vreme.

căci 
de 

vînat. 
prin- 
veste

vi-l
nu
ai

I
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Cunoscînd numă
rul astronomic al 
microbilor care stau 
în suspensie în aerul 
marilor orașe, este 
într-adevăr miraculos 
că numărul bolnavi
lor nu este încă mult 
mai mare. în realita
te, corpul dispune de 
mijloace foarte puter
nice pentru a lupta 
contra invaziei micro- 
biene.

Să luăm spre 
xemplu ochii. Dacă 
afecțiunile acestor or
gane atît de delicate 
sînt totuși relativ rare, 
lucrul se datorește 
acțiunii antimicrobie- 
ne a lacrimilor, cel 
mai puternic antisep
tic natural existent. 
Lacrimile conțin o 
substanță numită li- 
sozima care este tot

e- atît de activă 
penicilina.

Doi savanți 
tici au reușit de mai 
mulți ani să extragă 
această substanță na
turală din țesuturile 
cartilaginoase și s-o 
concentreze. Ca ur
mare a acestei reali
zări, ei au întrebuin- 
țat-o ca antiseptic în 
cursul operațiilor chi
rurgicale și în trata
rea bolilor de ochi.

sovie-

meni, de multă
Ne aflăm doar în fața uneia din 

zecile de diorame pe care le pot 
admira vizitatorii muzeului de is
torie naturală „Grigore Antipa“. 
Istoria exponatelor din această 
dioramă, drumul animalelor din 
miezul pădurii pînă în vitrină, nu 
este după părerea noastră, lipsit 
de interes. Să-l luăm de pildă, pede interes. Să-l luăm de pildă, 
prietenul nostru, gotcanul.

IN DESIȘUL PĂDURII

Colțul medicinii

Pasărea aceasta, sprintenă 
cioc încovoiat de răpitoare, a 
se vede slobodă, pînă ce într-o 
noapte... într-o noapte a intrat în 
pădure un om cu o armă, un oas
pete nepoftit, un vînător. Cu ure
chile sale agere, omul a deslușit

cu 
trăit

Au fost descoperite urinele
.................................■■■ ■ .................................. A ' 11 1

unei expediții dispărută în 1913

Cumplitele dureri de dinți
vor dispare

de dr. LEONID PETRESCU
acestor rînduri, n-a petrecut 

a unui 
că nu

Cine dintre dv. dragi cititori ai 
un foarte neplăcut sfert de ceas în sala de așteptare 
dentist ? Cred că sînt puțini cei ce pot spune 
cunosc chinurile duble ale durerilor de dinți și ale așteptării 
clipei în care sa vor instala pe scaunul dentistului. Nu degeaba 
se spune că durerile de măsele sînt printre cele mai cumplite 
pe care le îndură oamenii.

Oare, așa cum afirmă unii, dinții stricați reprezintă unul din 
fenomenele care au apărut odată cu ridicarea nivelului de civi
lizație al omenirii, în urma unei alimentații mai rafinate ? Nici 
decum ! Această afirmație pe care ați auzit-o, probabil, de multe 
ori, nu se bizuie pe fapte reale.

Din trecutul dentisticii
încă din cele mai vechi timpuri, omul a suferit din pricina 

măselelor stricate. Astfel, de curînd, în urma unor săpături, în 
R. P. Chineză a fost descoperit craniul unei femei care, după 
aprecierile specialiștilor, ar avea o vechime de optzeci de mii de 
ani. Femeia era îu vîrstă de vreo 50 de ani și — fapt asupra că
ruia ne vom opri — suferea din cauza cariilor dentare.

Așa dar, încă din vremurile preistoriei, oamenii au cunoscut 
durerile provocate de dinții stricați.

1

Primele remedii cunoscute în istoria medicinei dentare au fost 
ierburile ale căror fierturi alinau durerile. Și astăzi. încă, planta 
„Hyosciamus niger*4 este numită în popor „măselariță44, tocmai 
pentru că a fost întrebuințată împotriva durerilor de măsele, deși 
conține unele substanțe toxice foarte periculoase.

Primele instrumente dentare erau foarte grosolane. Dinții se 
distrugeau prin acțiunea diferiților acizi care, firește, nu cruțau 
nici gingia. Dacă aceste mijloace nu se dovedeau suficiente, mă
selele se scoteau cu ajutorul unui clește uriaș, care nu se deose
bea cu nimic de cleștele fierarului. De altfel, de multe ori den
tistul era... însuși fierarul.

Prima proteză dentară s-a ivit pe vremea patricienilor romani. 
Ea consta dintr-o sîrrnă de aur cu ajutorul căreia erau legați de 
dinții sănătoși niște dinți artificiali, ciopliți^ din os. In secolul al 
XV-lea al erei noastre a fost pusă, după cîte se pare, prima 
blombă. încetul cu încetul, dcntistica a progresat. Prin 1595, se 
vorbea foarte mult despre „Copilul cu dinte de aur — era 
vorba de una din primele coroane de aur. în sfîrșit, descoperirea 
anesteziei, în secolul al XIX-lea, a însemnat o mare victorie a 
medicinei asupra durerii, o victorie cu răsunet și în dentistică. 
între timp, instrumentele s-au perfecționat, au apărut noi sub
stanțe antiseptice, noi metode de tratament...

Dacă aceasta a fost —- foarte pe scurt — evoluția stomatologiei 
în decursul veacurilor, care sînt actualmente tendințele „științei 
despre bolile dinților44 și ultimele sale realizări ?

Durerea
Iată ur capitol care, fără îndoială, îi interesează pe. toți citi

torii noștri. Nu încape îndoială că astăzi, scaunul dentistului nu 
mai este acel „scaun al chinurilor44 din vremurile trecute. Ex
tracțiile dentare se fac cu anestezie locală, iar tratamentele foarte 
grei > de asemenea sub anestezie.

Totuși, uneori anestezia locală este neputincioasă. în aceste ca
zuri, se folosește ca narcotic un gaz, protoxidul de azot sau gazul 
ilariant. întrebuințat în unele țări de multă vreme, el nu a fost
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printre zgomotele nopții un sunet 
ciudat, de parcă cineva ar fi as
cuțit un cuțit pe piatră. „Gotca
nul !“ gîndi vînătorul, încleștîn- 
du-și degetele pe trăgaci și cău
tând să străpungă cu privirile cer
neala groasă a întunericului. Got
canul nu zboară ci sare din copac 
în copac. Simte pe omul cu pușcă 
de la distanță. Nu-l poți vina. Și 
totuși, există nopți cînd pasărea 
aceasta fără seamăn de ageră, își 
pierde auzul și văzul. Sînt singu
rele nopți în care ea cîntă, pro- 
ducînd sunetul ciudat de care 
vorbeam. Sînt nopțile împereche
rii. Atunci vînătorul se poate a- 
propia și vînează cu ușurință pa
sărea.

IN ATELIERELE MUZEULUI

Ce se întîmplă însă apoi ? Se 
trece la împăiere. De cele mai mu'- 
te ori vînătorul muzeului este și un 
bun împăietor. Animalul este ju
puit după o anumită tehnică, pen
tru ca nu cumva să se deterioreze 
pielea sau penele. întoarsă pe dos, 
pielea este bine curățată de gră-, 
sime și este unsă cu săruri de 
arsen, care o îmbibă adînc pentru 
a omorî insectele care ar ataca-o. 
După aceea i se creează un corp 
artificial din talaj, de o dimensiu
ne apropiată cu corpul veritab.l. 
Noul corp este îmbrăcat în haina 
de care a fost dezbrăcat cel 
vechi, în pielea gotcanului, care 
e umflată apoi bine, cu vată. Prin 
picioare și prin cap se trec sîrme. 
Acestea vor servi atît la prinderea 
de postament cît și la fixarea unei 
expresii a animalului. Expresia a- 
nimalului preocupă de altfel pe 
împăietor încă înainte de a porni 
la împăiere. Pentru gotcan s-a 
stabilit o poziție gata de salt. Și 
iată-l într-adevăr pe craca unui 
fag, gata parcă să sară pe alta. A 
început a doua viață a gotcanu
lui.

teristic animalului. Nu poți 
pildă să pui în ghiarele vulturului 
de mare o vrabie, așa cum nu 
poți pune gotcanul într-o pădure 
de pini. Încet, încet, de sub pe
nelul pictorului decorator, al 
sculptorului modelator, ies locuri 
aidoma celor din codru pe care 
le-a străbătut înainte gotcanul. 
Diorama însă nu e terminată.

Încep să se preocupe de ea tâm
plarul, electricianul. Căci stâncile 
uriașe pe care le-am văzut, nu 
sînt altceva decît decoruri, aido
ma celor de la teatru, și pentru 
ca ele să pară autentice e nevoie 
de efecte de lumină speciale. Dio
rama este de altfel o scenă 
care 
terpretează o piesă aidoma 
cea pe care o jucau în vremea 
cînd erau în viață.

S-a stabilit lumina, s-au confec
ționat decorurile, au început să 
apară unul cîte unul interpreții, 
ursul, ciocănitoarea, gaița... E 
adus acum eroul reportajului nos
tru, gotcanul. De aici, de pe 
creanga pe care a fost fixat nu va 
mai sări niciodată. Nu va mai 
zbura pe potecile crăcilor și nu-și 
va mai rîde de vînători, iar în 
nopțile tainice nu va mai slobozi 
ciudate cînturi de dragoste. Din 
vreme în vreme, va fi scos, periat 
cu grijă și pus la locul său. Atâta 
tot!

Și totuși, noua viață a gotcanu
lui a căpătat un alt sens. El va 
trăi acum o viață mult mai lungă, 
vorbind oamenilor despre tainele 
de preț ale codrilor de nepătruns, 
despre bogățiile pădurilor noastre.

T. CARANF1L

în 
viețuitoarele pădurii in- 

cu

Debarcînd pe o. Insulă necu
noscută, spre răsărit de vărsa
rea fluviului lenisei, topografii 
unei expediții hidrografice a 
Academici de Știință din 
U.R.S.S., au descoperit o tă
bliță pe care era gravat un nu
me și o dată : „Hercule 1913". 
De jur împrejurul tăbliței, răs- 
pîndite pe o rr.ză mai mare, ex- 
pedițicnarii au descoperit nu
meroase resturi de mult pără
site, între care vestminte, o bu
solă, un aparat de fotografiat, 
cartușe de vînătoare, cești, lin
guri și un cuțit de vînătoare.

Ccntinuîndu-și cercetările în 
vederea dezlegării misterului 
legat de prezența acestor obiec
te într-o regiune complect pă
răsită, ei au descoperit și ac
tele unuia dintre marinarii va
sului „Hercule44, A. Ciucin, 
precum și un ceas de argint, 
purtînd inițialele lui V. Popov, 
alt membru al echipajului va
sului.

Astfel s-a aflat pentru pri
ma oară — după aproape 45 de 
ani — de soarta curajosului 
explorator pclar V. Rusanov, 
care a pornit în 1912 împreună 
cu logodnica sa pe bordul va
sului „Hercule", să descopere 
drumul care duce de la Marea 
Albă spre Siberia.

Vladimir Rusanov a plecat să-și 
continuie studiile la Paris. In 
1908 el a participat în calitate 
de geclag la o expediție știin
țifică franceză pe bordul vasu
lui „Jacques Quartier", In tim
pul acestei expediții, tînărul rus 
a fost primul om care a stră
bătut Noua Zemblie, de la gol
ful Neznaemy pînă la golful 
Krestovskaia.

In 1912, Rusanov a fost nu
mit șeful expediției trimisă la 
Spitzberg pentru căutarea zăcă
mintelor de cărbuni și cerce
tarea lor. In acest scop, el 
pleacă în Norvegia unde cum- 
pără în contul expediției vasul 
„Hercule". Vasul norvegian era 
solid și adaptat condițiilor spe
ciale ale navigației în mijlocul 
ghețarilor. Pe bordul său au 
fost încărcate toate materiale la 
și alimentele necesare expedi
ției pe timp de 1 an și jumă
tate.

SFIRȘITUL TRAGIC 
AL EXPEDIȚIEI

Expediția a ajuns cu bine 
Spitzberg, unde Rusanov des
coperi zăcăminte de cărbune

la

desfășurate pe o suprafață de 
mai multe zeci de km. Apoi, o 
parte a expediționarilor se în
toarse în țară. Un grup mai 
mic, format din Rusanov, lo
godnica sa, căpitanul Kucin, 
studentul Semionov și alți cinci 
marinari, au pornit în luna au
gust către regiunile răsăritene 
a e Asiei, prin Oceanul înghe
țat de Nord. Itinerariul micii 
expediții trecea prin Marea 
Kara către insulele Singurătății 
din Noua Siberie. Rusanov 
voia să demonstreze pe acea
stă cale posibilitatea navigației 
regulate prin mările înghețate 
ale extremului nord.

Ce s-a întîmplat cu vasul ex
pediției, nu se știe precis. Cer
cetările au permis doar stabili
rea exactă a sfîrșitului tragic al 
expediției. Vasul „Hercule44 a 
fost rupt de ghețari și în ciuda 
tuturor strădaniilor expedițio
narilor, a trebuit să fie aban- 
denat. Lipsiți de mijloc de la> 
comoție, ceî 9 temerari explo
ratori au încercat să-și croiască 
drum pe jos. Imensitatea de 
ghiață le-a fost însă potrivnică.

A. GHEORGHIU

După ce fusese deportat încă 
din tinerețe pentru participarea 
sa la mișcarea revoluționară,

UN PIONIER AL ARCTICEI

CERESC

A DOUA „VIAȚĂ44 
NULUI

Pînă acum pasărea 
cru muncitorilor și

A GOTCA-

a dat de lu- 
____ ____ r. specialiștilor 

din atelierul de taxidermie. 
timp ce pasărea e lăsată să 
usuce timp de cîteva săptămîni, 
înfășurată în bandaje de hîrtie 
specială, pictorul decorator por
nește la lucru pentru a realiza me
diul în care va fi expusă pasărea. 
Și aceasta e o chestiune dificilă. 
Specialistul trebuie doar să cunoa
scă perfect mediul de viață carac-

In
se

TRANSPIRAȚIA MIINILOR 
este întotdeauna un semn de 
anemie sau nervozitate. Este su
părător să-ți simți veșnic mîinile 
umede atît pentru tine însuți, cît 
și pentru cei cu care vii în con
tact. Pentru a remedia acest lu
cru spălați-vă mîinile dimineața 
și seara cu amestecul următor: 
sulfat de aluminiu 3 grame, apă 
de colonie 25 gr., esență de mentă 

3 picături, apă 10 gr.
După aceea, lăsați să se usuce 

șl pudrați mîinile cu : piatră acră 
făcută praf fin 50 gr., sulfat de 
aluminiu 10 gr., pudră de talcaluminiu 10 gr., pudră de 
100 gr.

DESPRE PETE
• Mătasea naturală albă, 

spală în apă ușor încălzită, iar 
la clătit se adaugă în lighianul 
cu apă 20—30 gr. de apă oxige
nată.

se

Un „salon“ de cununie
într-un atelier de fierărie

O căsuță de țară, asemănătoare 
majorității celor din satele și oră
șelele Scoției, împrejmuită cu un 
gard de lemn și verdeață. In față, 
prinsă în doi pari înalți, o firmă 
cu lilere de o șchioapă, care-ți fură 
ochii. „Aici este celebrul atelier de 
fierărie și salon de căsătorie din 
Gretna Green*.

La prima vedere, îți vine greu 
să găsești legătura care ar putea 
să existe între un atelier de fieră
rie și un salon de căsătorie. Dar...

Dar, povestea „salonului41 din 
Gretna Green e veche și bine cu
noscută în toată Anglia. In acest 
atelier de fierărie, în care n-a mai 
ars de multe zeci de ani focul for
jei, s-au căsătorit în ultimele două 
veacuri, mii și mii de perechi de 
tineri englezi fugiți de acasă de 
părinții care se opuneau căsătoriei 
lor. Povestea își are originea in 
anul 1753, cînd parlamentul en
glez a votat legea căsătoriilor, 
care consfințea de fapt, în text de 
lege, prevederile dreptului canonic.

Tinerii care nu puteau îndeplini 
multiplele condiții prevăzute de 
această lege, și mai ales cei sub 
21 de ani, cei ai căror părinții nu 
permiteau vreo „mezalianță", fu
geau în Scoția, unde legea nu era 
valabilă și erau cununați conform 
vechilor obiceiuri de către prima
rul satului, în atelierul fierarului. 
La aceste ceremonii, devenite cu

timpul tot mai populare, locul al
tarului îl ține nicovala pe care 
primarul consfințește cu trei lovi
turi de ciocan, căsătoria tinerilor.

Căsătoria a devenit astfel ocu
pația principală a locuitorilor oră
șelului de la granița anglo-scoția- 
nă. Cu atît mai mult cu cît, pentru 
ca unirea să devină valabilă, ti
nerii trebuiau să petreacă în prea

însă aplicat în mod rațional. La Institutul de cercetări stomato
logice din Uniunea Sovietică s-a construit un aparat special care 
administrează cu precizie doza necesară. Bolnavul își pierde cu
noștința pentru 19 sau 15 minute și, în acest timp, nici un fel 
de durere ®u se mai simte. în urma acestor cercetări, narcoza cu 
protoxid de azot va putea fi introdusă pe scară largă fără nici un 
fel de pericol.

în afară de durerile provocate de scoaterea dintelui bolnav, 
cititorilor noștri le mai sînt cunoscute, fără îndoială și senzațiile 
neplăcute provocate de mașina care perforează dinții în scopul 
de a ajunge la partea atacată a dinților și de a-i curăța. Aceste 
senzații sînt datorite vibrațiilor și în deosebi încălzirii dintelui 
în urma frecării perforatorului. Ei bine, și în această privință 
dentiștii ne pregătesc o surpriză. Doctorul R. B. Blake a cons
truit recent un aparat în care, în locul sfredelului folosit pentru 
perforat, se proiectează asupra dintelui un praf fin, dur (de oxid 
de aluminiu). Jelui este aruncat printr-un mic orificiu, cu o vi
teză de 330 de metri pe secundă — viteza avioanelor cu reacție, 
viteza sunetului ! Fără nici o durere, dintele este în acest fel cu
rățit, șlefuit și pregătit pentru aplicarea plombei.

Tot în același scop, s-a construit un alt dispozitiv, cavitronul. 
Acesta folosește ultrasunetele, care nu provoacă nici o senzație 
neplăcută. De altfel, chiar pentru mașinile de perforat obișnuite 
s-au pus la punct azi niște mici sfredele din diamant sau alte 
corpuri foarte dure, care perforează mai repede și mai ușor. Du
rerile provocate de încălzirea dinților sînt înlăturate prin niște 
instalații de răcire cu aer sau cu apă, care au fost introduse pe 
lîngă mașina de perforat.

Dinți din materie plastică
Un dinte a fost extras. Dacă locul rămîne gol, atunci pacientul 

va avea de suferit. Ceilalți dinți se vor „dezechilibra" ca să în
trebuințăm un termen pe care dentiștii nu-l folosesc. Mestecarea 
alimentelor se va face mai greu, și ca urmare vor apare turburări 
ale digestiei.
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• Parchetul pătat de grăsime 
se curăță astfel : turnăm pe pată 
esență de terbentină, peste care 
presarăm talc. Ținem fierul de 
călcat încins la cîțiva centimetri 
deasupra petei, pentru a încălzi 
locul fără să-1 aplicăm direct pe 
pată. îndepărtăm talcul încălzit 
și repetăm 
pata.

• Pata 
sau pînză 
cedînd în felul următor: mu'iem 
în apă rece partea pătată și fre
căm apoi locul cu o cîrpă udă. 
Călcăm înainte de uscare. Să 
nu spălăm pata cu benzină sau 
cu apă caldă, fiindcă în felul a- 
cesta, gălbenușul se prinde de 
material.

Recent, deasupra orașului Knex- 
viile din statul Tennessee (S.U.A.) 
a fost descoperită o ..farfurie zbu
rătoare" de dimensiuni uriașe.

Populația a fost cuprinsă de 
panica. Avioane de vînătoare au 
decolat în întîmpinarea „inamicu
lui" ceresc.

Meteorologii care s-au interesat 
de acest fenomen rar au dat ur
mătoarea interpfetare 
„crater ceresc" :

Norii cirrus, care se compun din 
mici cristale de gheață, coborînd 
de la o înălțime de 7000 metri au 
ajuns în contact cu un strat sub
țire de nori altocumulus, care con
stau din picături de apă. In urma

acestui

operația pînă dispare

de ou de pe mătase 
se îndepărtează pro-

acestei „ciocniri" a căzut o ploaie 
care, probabil, nici nu a ajuns pe 
pămînt, evapoiîndu-se în aer.

Partea norilor transformată în 
ploaie a format acest spațiu gol, 
prin care a devenit vizibil cerul 
întunecat.

Este de asemenea posibil că 
„craterul ceresc" 
acțiunea curenților 
atmosferă.

In cursul Anului 
național fenomene 
„craterului ceresc", precum și alte 
procese din atmosferă, au început 
să fie studiate amănunțit de oa
menii de știință din diferite țări.

(din „Vokrug Sveta")

posibil ca 
s-a format sub 
turbionari din

Geofizic Infer- 
asemănătoare

labil trei săptămîni pe teritoriul 
Scoțian. Nu este deci de mirare că 
cetățenii din orășel s au revo tat 
la recentul anunț al hotărîrii gu
vernului englez de a considera de 
acum înainte ca ilegale toate că
sătoriile perfectate la Gretna 
Green. Și odată cu ei, au protestat 
toți tinerii englezi, pentru care 
neobișnuitul atelier de fierărie sco. 
țian a devenit simbolul libertății 
de a se opune mentalități și barie
relor sociale învechite.

In clișeu : căsuța din Gretna 
Green în care se găsește atelierul 
de fierărie transformat în „salon*4 
de cununii, și nicovala care ține 
loc de altar pentru căsătoria tine
rilor.

V. CORBARU

Pentru a înlătura aceste neplăceri, în locul rămas liber den
tiștii pun un dinte artificial, de porțelan sau de materie plastică, 
pe care-1 prind de cei doi dinți alăturați. Dar, în acest fel, acești 
dinți învecinați sînt puși să suporte tracțiuni neobișnuite, sînt 
piliți și rezistența lor scade. Ei sînt astfel amenințați, la rîndul 
lor, să se strice !

Ce e de făcut ?
Noi cercetări efectuate în Uniunea Sovietică, aduc o soluție in

teresantă acestei probleme. Profesorul Vladimir Grigorievici Eli
seev, împreună cu colaboratorii săi, a construit niște dinți din 
plexiglas, uimitor de asemănători cu dinții adevărați. Acești dinți 
sînt introduși în orificiul lăsat de dinții scoși, îndată după extrac
ție. Fixarea lor se face cu sîrrnă. După vreo 10 zile, sîrma poate 
fi scoasă : dintele rămîne pe loc, bine „ancorat44.

Care este explicația acestei fixări ? .
Rădăcinile noului dinte artificial sînt străbătute dintr-o parte 

înlr-alta, în diferite direcții, de orificii transversale foarte subțiri. 
După așezarea dintelui artificial în locul unde se aflase dintele 
adevărat care a trebuit să fie scos pentru că era stricat, s-au în
tîmplat o serie de lucruri interesante. Sîngcle a început să se 
adune aici în cantitate mai mare. Deschizăturile canalelor 
din dinte s-au umplut cu o substanță numită fibrină, care se a- 
șează de-a lungul pereților formînd un fel de panglici. în interio
rul canalelor au pătruns leucocite (globule albe). Țesutul tînăr 
care a umplut canalele rădăcinii false a fost aprovizionat de va
sele de sînge. O capsulă vie, foarte puternică a prins astfel ca în- 
tr-un clește dintele artificial, care este acum tot atît de bine fixat 
ca și un dinte adevărat, sănătos 1

Este interesant de notat că, pentru a se ajunge la astfel de 
rezultate, a trebuit mai întîi să se cerceteze cum reacționează 
organismul nostru la introducerea de corpuri străine, din plexi
glas, în interiorul său. în acest scop, doctorul Evald Ivanovici 
Varcs și-a cusut în pulpa piciorului tnai multe bucățele de plexi
glas. El și le-a extras la intervale diferite — de la o zi pînă la 
cîțiva ani — și a constatat că plexiglasul nu provoacă reacții
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-5 puncte-
In legătură cu

fragmentul de
mai jos se cere
răspuns la ur.
mătoarele în-
trebări;

— Pe cine
reprezintă por-
tretul ?

— Ce loc o- 
cupă acest per
sonaj in istoria 
poporului nos
tru ?

— Cine a pic
tat tabloul ?

— Cînd?
— Cine șl cînd 

a mai pictat 
chipul acestui 
personaj ?

nedorite ale organismului. Abia după aceea s-a putut trece la 
cercetările asupra implantării dinților artificiali. Metoda nu este 
încă pusă la punct în toate amănuntele ei, însă desigur că nu va 
trece mult și ea va fi aplicată la numeroși pacienți.

Alte realizări
Actualmente, se fac în Uniunea Sovietică unele experiențe, în 

scopul de a se perfecționa protezele totale. în unele cazuri, după 
cum se știe este, necesar să se înlocuiască toți dinții. Noii dinți 
artificiali sînt fixați pe o placă. în protezele experimentale, s-au 
introdus magneți foarte ușori, de cîte 20-30 de grame, care fixează 
mult mai bine proteza.

In ce privește înlăturarea infecțiilor, azi după cum se știe 
antibioticele — printre care penicilina — sînt larg utilizate în 
toate domeniile medicinei. Nici stomatologia nu s-a putut lipsi 
de ajutorul lor. Tn prezent, unii cercetători au arătat că prin fo
losirea aureomicinei sau a penicilinei, pot fi salvați dinții care 
trec printr-un proces de abces purulent — chiar în cazurile în 
care procesul e atît de grav, îneît dinții ar putea fi Scoși cu dege
tul. De asemenea, s-a constatat că la cei ce folosesc un praf de 
dinți ce conține penicilină, cazurile de „dinți stricați" apar mult 
mai rar. Aceste date nu se sprijină deocamdată pe o statistică 
suficientă, dar aprofundarea lor va aduce desigur mult bine eelor 
suferinzi datorită dinților.

După cum se vede, dentistică sau, ca să folosim termenul mai 
potrivit, stomatologia, nu stă pe lcc. Zilnic se descoperă noi fe
nomene. se fac experiențe, se cercetează metode îndrăznețe. în 
acest fel. dacă nn noi. cel puțin copiii noștri vor fi scutiți de su
ferințele pe care le presupunea, pe vremuri, apropierea de „scau
nul i’entistului**.
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