
In întîmpinarea anului școlar Proletari din toate țările, uniți-vă!

Manualele - cal itatea
si stadiul de apariție

J Cine dintre cei care au trecut prin băncile școlii nu-și amintește 
t zilele dinaintea începerii anului școlar, cu emoțiile și bucuriile 
: cumpărării manualelor, împachetării caietelor, pregătirii uniforme" 
î lor ? Peste numai două săptămîni școlile își vor deschide cursurile, 
î Car? sduatio pregătirii manualelor necesare noului an de în- 
: vățămînt ? Mulți părinți și elevi ne pun această întrebare în seri- 
î sortie trimise redacției.
: Pentru a le răspunde, un redactor al ziarului 
: tov. I. DRAGU, director al Editurii Didactice 
,l gindu-l să ne răspundă la cîteva întrebări.

nostru s-a adresat 
și Pedagogice, ru-

— Cum s-a pregătit Editura de 
Stat Didactică și Pedagogică 
pentru deschiderea anului școlar 
1957—58 ?

— Anul acesta editura s-a stră
duit să asigure școlilor toate 
manualele cerute de planurile de 
învățămînt pentru clasele I—X. 
Numărul total al manualelor 
școlare necesare în anul școlar 
1957—58 este de 312. Dintre a- 
cestea, 112 sînt manuale noi, ori
ginale, 90 sînt noi traduceri din 
limba romînă în limbile naționa
lităților conlocuitoare, iar 110 
sînt reeditări sau revizii.

Tirajul total al manualelor ce 
s-au pregătit pentru acest an este 
de aproape 12.000.000 exemplare.

— Față de necesarul pe în
treaga țară manualele editate 
sînt suficiente ?

— După părerea noastră vor 
fi asigurate complect cererile de 
manuale ale tuturor elevilor. In 
stabilirea tirajelor pentru acest 
an s-a ținut seama atît de nu
mărul total al elevilor, potrivit 
planului de școlarizare cît și de 
cerințele celor care studiază în 
învățămîntul fără frecvență, de 
nevoile cadrelor didactice, precum 
și de faptul că anumite manuale 
sînt cerute și de alți cumpărători.

— Cum apreciați calitatea și 
Conținutul noilor manuale ?

— în primul rînd e vorba de 
o deosebire față de manualele 
vechi, cauzată de modificarea pla. 
nurilor și a programelor de în
vățămînt. Eșalonarea învățămîn- 
tului de cultură generală pe 11 
ani, introducerea unor discipline 
noi, trecerea la sistemul predării 
concentrice — toate acestea au 
pus în fața editurii probleme noi 
atît cu privire la îmbogățirea 
conținutului manualelor, cît și la

modului de pre-perfecționarea 
zentare a cunoștințelor din cadrul 
tuturor disciplinelor științifice 
care se predau în școală.

Nu încape nici o îndoială că 
manualele pe care le punem anul 
acesta la dispoziția elevilor și a 
cadrelor didactice vor contribui 
in mare măsură ca școala noa-

stră de cultură generală să-și în
de 
de

deplinească cu succes rolul 
verigă principală în sistemul 
pregătire a cadrelor necesare.

— Care este stadiul în care 
găsește tipărirea manualelor pen
tru noul an școlar și cum se va 
asigura difuzarea lor ?

— Aici mi se pare necesară o 
subliniere. Ritmul de apariție a 
manualelor este atît de susținut,

se

îneît pînă la publicarea datelor 
în coloanele ziarului d-voastră, 
s-ar putea ca multe dintre acestea 
să se învechească. Cum altă so
luție nu există, însă, vă voi arăta 
situația „la zi“. Din totalul de 
312 titluri pe care le edităm pen
tru anul școlar 1957/58 au apărut 
și au intrat în rețeaua comer
cială, pînă Ia 28 august, 259 de 
titluri. Din celelalte 13 titluri au 
și apărut primele exemplare și 
intră, la rîndul lor, în rețeaua 
comercială. Mai sînt deci de a- 
părut în total 40 de manuale, 
întrucît 14 dintre acestea vor fi 
necesare în școli mai tîrziu, iar 
volumul mare de muncă al edi
turii și tipografiilor nu a permis 
tipărirea lor paralel cu celelalte 
manuale, au fost programate să 
apară după deschiderea anului 
școlar și sa fie difuzate în școli 
înainte de data cînd va începe 
utilizarea lor.

Restul de 26 manuale sînt ne
cesare la deschiderea cursurilor. 
Dintre ele 20 de titluri sînt pro. 
gramate să apară pînă la 15 
septembrie.

Rezultă deci 
nuale din cele 
la deschiderea
pare după 15 septembrie. Cu ex-

■ ?

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Ce e nou în industrie

CHIMIA
AZI

Folosirea izotopilor 
radioactivi

La Institutul de cercetări chi
mice se studiază posibilitatea 
folosirii izotopilor radioactivi 
în industria chimică. In legă
tură cu aceste cercetări, au 
fost înființate laboratoare pen
tru cercetarea influenței radia
țiilor asupra reacțiilor chimice 
și asupra substanțelor și un la
borator de sinteză organică cu 
atonii marcați. Deși și-a începui 
activitatea de curînd, colectivul 
de cercetători a atacat o serie de 
probleme privind oxidarea pa
rafinelor, polimerizarea sub ac
țiunea radiațiilor, creșterea ran
damentului fabricării sulfatiazo- 
lului, controlul și măsurarea in 
procesele tehnologice pe baza 
izotopilor și radiațiilor radio
active. Pe baza rezultatelor ob
ținute se va trece la folosirea 
pe scară largă a izotopilor ra
dioactivi în industria chimică.

Pentru dezvoltarea cercetări
lor radiochimice vor mai lua 
ființă încă 4 laboratoare ce vor 
fi dotate cu utilaje din cele mai 
moderne. Producerea în țara\ 
noastră a izotopilor radioactivi 

9 f urnizați de reactorul atomici 
tj intrat recent în funcțiune v«i 
, permite dezvoltarea rapidă a' 
j cercetărilor de radiochimie. [

I

cii numai 6 ma- 
necesare în școli 
cursurilor vor a-

A murit Oliver Norvelle, I 
nul din cei doi parteneri ai l 
cuplului indivizibil cunoscut p 
aiurea sub numele de Laurel I 
și Hardy, iar pe meleagurile < 
noastre metamorfozat și locali- ( 
zat ca Stan și Bran. S-a sfișiat i 
perechea care, vreme de două- < 
zeci și cinci de ani a slîrnit I 
risul nereținut, rîsul în hohote i 
și cu lacrimi a milioane de i 
copii și de adulți care mai < 
păstrau copilăria în vreun un- ( 
gher al sufletului. Erau, aceș- < 
tia doi, atit de nedespărțiți, < 
contrastul dintre fizicul lor U < 
unea atit de mult, spiritul lor ( 
făcuse o osmoză atit de perfec- I 
tă, incit pină și trecerea lor in < 
eternitate (dacă cineva s-ar fi i 
gîndit la asta) ar fi fost ima- i 
ginată ca o dublă dispariție i 
simultană.

Viața are însă legi care 
țin seamă de simetrie.

A murit Bran.
Anii noștri fragezi, 

demult, primesc lovitura în 
cere. Amintirile se clatină, 
necă sub ceață subțire, se frîng 
o clipă și revin să plutească 
iarăși. Te revezi cu pantaloni 
scurți, cu freză inexistentă sau 
redusă la minim, intrînd în 
sala cinematografului de car
tier, așteptînd cu nerăbdare 
să se stingă lumina, intorcind 
capul de o sută de ori spre ca
bina operatorului, și tropotind 
înciudat in podeaua prăfuită.

Gata. însfîrșit, începe.
Și rîzi îneîntat, încă din pri-
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ZIUA AVIAȚIEI R. P. R.Expoziția 
de la Belgrad nu

de 
tă
tu

Zilele acestea la Belgrad s-a 
deschis Expoziția de tehnică și 
realizări tehnice. La expoziție 
sînt expuse numeroase produse 
a peste 650 de întreprinderi din 
Iugoslavia, precum și ale mai 
multor întreprinderi din diferite 
țări străine.

Suprafața totală a expoziției 
este de peste 300.000 m.p. Impu
nătoarele pavilioane ale expozi
ției ocupă 44.000 m.p.

Expoziția de la Belgrad, care 
este o mărturie vie și convingă
toare a realizărilor de seamă ob
ținute de frățescul popor iugoslav 
în domeniul economiei și tehnicii 
se bucură de mult succes. De la 
deschidere ea a fost vizitată de 
peste o jumătate milion de per
soane.

La 29 august expoziția a fost 
vizitată de tovarășii Emil Bod- 
năraș, membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R. și vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romine, Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Ion Gheor- 
ghe Maurer, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P. Romîne,

împreună cu oaspeții romînl 
expoziția a fost vizitată de to
varășii Alexandr Rankovlci, vi
cepreședinte al Vecei Executive 
a R.P.F. Iugoslavia, Kocca Po- 
povici, secretar de stat pentru 
Afacerile Externe, și N. Vuja- 
novici, ambasadorul Iugoslaviei 
la București. (Agerpresji

In foto: Piloții s-au îndreptat către avioane. Aici primesc raportul mecanicilor..

Uniforme pentru elevi

lînzarea cu plata

Unitățile comerțului socialist 
din întreaga țară au pus în vîn- 
zare 825.000 costume-uniforme 
pentru elevii și elevele școlilor 
medii și elementare și 125.000 
uniforme „pionier**.

O înlesnire pentru părinții 
copiilor care își procură uni
forme este 
în rate.

O
Vtnzarea uni
formelor școla
re la magazinul 
universal

S-4 INTIMPLAT
lingă km. 72

LA UZINELE „STEAGUL ROȘU" DIN ORAȘUL STALIN

CĂMINE MUNCITOREȘTI

PROST GOSPODĂRITE
yooooooooooooooooooooooo’ >ocooooooooooc©ococeoooeOf

Interesantă și plină de pitoresc este Valea Timișului! Aci, j 
printre vilele presărate deoparte și de alta a șoselei asfaltate, ' 
se află și cele două cămine muncitorești ale uzinelor „Steagul ? 
Roșu“ din Orașul Stalin. Peste 600 de tineri trăiesc în aceste j 
cămine. J

Pînă acum doi ani, cazarea muncitorilor constituia o pro- ? 
blemă destul de grea pentru uzină. Acum însă li s-au repar- ț 
tizat acestora două vile mari. Dormitoarele au fost înzes- s
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_ trate cu paturi noi, cu saltele de lină, cu perne de puf și cu 8 
g lingeria de pat necesară. S-a amenajat apoi și o bucătărie cu jj 
8 cele trebuincioase, unde se pregătește acum masa de prînz și g
8 seara pentru cei care lucrează in schimbul de noapte, sau In 

cel de după amiază. Au fost de asemenea amenajate spălătoare 
cu chiuvete noi, iar în baie s-au instalat dușuri multe, gata să 
răcorească trupul și să alunge oboseala de peste zi.

La. început conducerea uzinei manifesta multă grijă și stră
danie pentru a face viața muncitorilor de aci cit mai frumoasă 
și mai confortabilă.

le ooococ 000000000000000000

trenul de 
a avut o

clteva nopți 
llla-Lugoj 
de 4 ore. Acest lucru

No! produse 
din mase plastice
La întreprinderea „Chimica 

10“ din Capitală se lărgește 
necontenit sortimentul de pro
duse de larg consum confec
ționate din mase plastice. De 
curlnd a început fabricarea pe 
scară industrială a farfurioare
lor din polietilenă, după defi
nitivarea cu succes a procesu
lui tehnologic pentru acest nou 
produs. De asemenea au fosl\ 
confecționate, tot din polieti
lenă, dopuri speciale pentru 
sticluțe de produse farmaceu
tice precum și filtre de apă 
destinate instalațiilor sanitare 
din orașul lași. Totodată, au 
fost începute probele tehnolo
gice pentru confecționarea pa
harelor din polietilenă.

tn același timp, in fabrică 
se lucrează necontenit la con
fecționarea unor noi matrițe 
pentru produse din polivinil și 
polietilenă. Au și fost pregătite 
matrițele pentru confecționarea 
pieptenilor, iar alte matrite ur
mează să fie finisate in curind.

Noua mașină, pentru extru- 
derea țevilor din mase plastice, 
instalată de curlnd, funcțio
nează curent producind tuburi 
fi conducte de dimensiuni va
riate. O nouă mașină de ex- 
trudere, sosită de curînd, ur
mează să fie montată in zilele 
următoare, sporind apreciabil 
capacitatea secției de prelu
crarea maselor plastice.

Acum 
persoane 
intirziere 
a fost consemnat in toate regis
trele posibile și imposibile, la 
rubrica „Observații11, cu creion 
chimic sau cu cerneală roșie...

Vremea fusese Ia Început în
cruntată, apoi minioasă și ame
nințătoare. Norii se rostogoleau 
pe cer, a furtună, acoperind «Ie
lele și luna cu un văl cenușiu, 
de nepătruns.

Cind începu ploaia, trenul toc
mai ajunsese in gara Balinț, 
unde trebuia să oprească numai 
un minut șl pe care n-a părăsit-o 
decit după ce a trecut de 250 
de ori pe atlt.

In acest timp, șeful stației s-a 
agitat, mecanicul șl-a pierdut 
răbdarea, a fost un du-te-vino 
general, telefoane peste telefoa
ne, afară tuna și fulgera, se ru
peau norii, ploaia se întețea, șl

trenul răminea pe loc o oră, Și 
încă una, și Încă, și Încă...

Pasagerii erau neliniștiți; ce 
s-a tntlmplat, de ce nu pleacă 
odată ?

Un vlăjgan care ducea o stralță 
plină cu hîrtii de 100, de 25 și de 
10 lei striga că pînă miine tre
buie neapărat să fie plătiți oa
menii din brigadă, care cară pia
tră pe un șantier lingă Orșova, 
că el are „răspundere'1 (șl arăta 
straița cu bani).

Astea se petreceau la numai 
cițiva kilometri de cantonul L2, 
unde...

*
Lăzărescu, cantonle-Valeriu

rul, era tn tură și aștepta liniștit 
semnalul de plecare a personalu
lui din Balinț, care trebuia să se 
audă din clipă tn clipă.

Afară turna cu găleata și mă
tura de apă a puhoaielor curăța

totul in cale. Cînd ieși să con
troleze linia, cantonierul rămase 
uluit: Ia o cotitură, acolo unde 
linia era mai joasă, apa venise 
vijelios de pe coastă și inundase 
complect șinele. Pe o distanță de 
peste o sută de metri drumul de 
fier nu se mai vedea ; înălțimea 
apei crescuse pînă la 70 de cen
timetri. Valeriu Lăzărescu fugi la 
telefon și chemă Baiințul. La ce
lălalt Capăt al firului, șeful sta
ției alarmat de starea timpului, 
venise personal la telefon. Auzi 
vocea întretăiată a cantonierului :

— Nu dați drumul la nici un 
tren. Apă mare Ia 
Linia e acdperită I

Trenul a rămas

km. 71,800.

astfel In Ba-

S. AUREL

De la o vreme însă, locul gri
jii a fost luat de nepăsare în că
minele tinerilor muncitori. Am 
trecut nu de mult pe acolo. 
Mare mi-a fost mirarea cînd am 
văzut că o sală frumoasă și în
căpătoare destinată inițial pentru 
club, este folosită acum ca ma
gazie.

Am vizitat și spălătoarele. Tn 
acea zi călduroasă de vară, sim
țeam dorința de a prinde-n 
pumni apă rece și curată de 
munte, așa că ne-am apropiat cu 
nerăbdare de o chiuveta...

— Nu, nu curge — mi-a spus 
cu amărăciune moș Ion Iliescu, 
intendentul blocurilor.

— De ce ? l-am întrebat nedu
mirită. Se face vreo reparație ?

— Da de unde! N-a curs nicio
dată.

Am aflat apoi că deși blocul e 
locuit de doi ani de zile, apa a 
rămas totuși o problemă pentru 
locatari. Vara, e drept, e plăcut 
să te speli cu apă dintr-un, izvor 
cristalin de munte, dar iarna e 
greu să faci așa ceva. Mai cară 
ei cu gălețile, însă de multe ori 
nu le ajunge. Cei din blocul ve
cin, care se află la o distanță doar 
de cîteva sute de metri, au fost 
mai norocoși. Ei au o conductă, 
dar și aceea e prea mică și nu 
satisface cerințele consumatorilor. 
Cînd ai mai multă nevoie de apă,

8 I 
8 j

atunci rămîi nespălat, sau te speli 
numai pe jumătate. Ba, în ultima 
vreme conducta s-a mai și înfun
dat. Mecanicul șef, tovarășul Dan 
Cămărășcu nu a rezolvat această 
problemă. Nu pentru că n-ar fi a- 
vut posibilități. Dar, vedeți, dacă 
instalarea unui cot de burlan la 
cazanul de la baie a durat un an 
de zile, sigur că instalarea unei 
pompe, desfundarea conductei blo
cului nr, 2 cît și instalarea în în
tregime a instalației de apă în ce
lălalt bloc, necesită pentru tov. 
mecanic șef al uzinei cît și pen
tru instalatorul Hantz cu cele 15 
ajutoare ale sale, vreme îndelun
gată. .

Blocul nr. 2 posedă și un bazin. 
Cînd s-au mutat tinerii aci, l-au 
găsit plin pînă sus cu gunoi, pă-,
mint și buruieni. L-au curățit in ,

întregime cu gîndul să-l folo
sească. N-ar fi plăcut acum în a- 
ceste zile călduroase de vară 
te răcorești din cînd în cînd 
asemenea bazin ? Dar nu 
poate. Bazinul este fără pic de 
apă. Pentru ca să fie plin trebuiau 
60 de m. de țeavă. Restul era 
complect.

Adminis.ralorului petru Ște- 
fencu.ca și locatarilor, nu-i place 
că în dormitoare sînt aduse și 
„cazate" bicicletele muncitorilor. 

§ A cerut să i se aducă suporturi, 
‘ însă nimeni nu l a auzit. A cerut 

și becuri. Pe săli și în spălătoare 
e întotdeauna întuneric. E nemul
țumit șt de faptul că în blocul nr. 
2 nu sa organizat nici pînă acum 
un colectiv de gospodărire și nu 
s-a ales dintre tineri un comitet 
de coordonare. Din cauza aceasta 
se ivesc uneori certuri și alte ne
înțelegeri între tineri. Comitetul 
U.T.M. pe uzină n a luat pînă 
acum nici o măsură.

Lipsurile existente în căminele 
muncitorilor de la Timișul de jos 
sint cunoscute și de comitetul de 
întreprindere al uzinelor „Steagul 
Roșu'' și mai ales de tov. Colo- 
man Ambruș, directorul adminis
trativ. Ele au fost spuse de nenu
mărate ori, dar situația a conti
nuat să rămînă aceiași. Tinerii au 
cerut și cer și acum să fie rezol
vate. Este necesar măcar acum, 
să fie alungată nepăsarea, asigu- 
rînd tinerilor muncitori condiții din 
cele mai bune de odihnă 1

să 
în 
se

mele secunde, de cum generi
cul desemnează cu tibișir alb 
pe fondul negru căpățîna ro
tundă a grăsunului de Bran și 
scăfîrlia prelungă a lui Stan, 
amîndoi cu gura pînă la urechi, 
amîndoi purtind caraghiosul 
castron 
lui și niște cravate veșnic atir- 
nînd într-o parte...

Comicul cuplului Stan și 
Bran reieșea din elogierea 
simpatică a neîndemînării. a 
nepriceperii, a stîngăciei tota
le, — excepție într-o lume 
„normală** în care, de fapt, 
fără îndemînare, pricepere și 
șmecheră iscusință te-ai fi pier
dut. Ei reprezentau — cu linii 
firește îngroșate — categoria 
celor care înțeleg prea tîrziu 
sau nu înțeleg de fel cele ce 
se intimplă în jurul lor și su
feră toate consecințele acestei 
neînțelegeri. într-o bătaie de 
care sînt străini, ei sînt cei 
care încasează loviturile desti
nate altora ; în capul lor se 
sparg proiectilele cu altă adre
să fcel mai adesea fiind invă 
vorba de un tort cu frișca, căci 
gag-urite lui Stan și Bran erau 
simple și cu efect verificat). Ei 
sînt cei care interpretează gre
șit orice și totul le merge pe 
dos. dar păstrează mereu aerul 
de onorabilitate, de oameni 
care vor să se țină demn in t 
rind cu ceilalți. Cu fenomenală' 
candoare ei se află totdeauna in 
imediata vecinătate a unor 
locuri care sint teatrul unor 
fenomene extraordinare și tra
gice — surpări, explozii, in
cendii, naufrăgii, etc. ■— ți tot 
candoarea ii călăuzește ca pe 
niște orbi scoțîndu-i 
mâți și zimbitori din ,„T. 
dezastrului. Hazul era simplu 
și suculent. Căzind peste eL 
birnele enorme le turteau pu
țin melonul ; toată apa ocea
nului le șifona nițel cravata. 
Lumea rîdea cu lacrimi crista
line văzînd cum Bran, în si
tuații teribil de încurcate, aș
tepta cu admirație „soluția** 
partenerului său, soluție tot-

ȘTEFAN IUREȘ

răsturnat al melonu-

nevătă- 
haosul

ELENA POPESCU

s

TîNERETEEDUCATIERASPUNDERI

in VIATA TINERETULUI

Parcul „Filimon Sirbu" și cetateadin Deva (Foto: AGERPRES)

Am răsfoit colecția de articole 
publicate în cadrul discuției des
pre tinerețe, educație și răspun
deri purtată în coloanele „Seta
tei! tineretului" și am făcut o 
constatare interesantă: mai bine 
de jumătate din numărul lor se 
ocupă, intr-un fel sau altul, dc 
problemele dragostei și căsăto
riei. Fenomenul acesta mi se 
pare pe deplin explicabil: dra
gostea și căsătoria sînt unele 
din cele mai mari probleme ale 
adolescenței și tinereții ; nimic 
mai greșit decit să considerăm 
inoportună sau minoră discuta
rea lor, nimic mai firesc ca zia
rul să le discute.

Există totuși pe lume lucruri 
mai complicate, mai subtile și 
mai delicate pe care nu le poți 
lămuri prin 14- 1 = 2 ca in 
matematică. Tocmai de aceea cred 
că mai sînt de subliniat unele 
idei, de comentat unele fapte, de 
precizat unele poziții.

N-am pretenția să elaborez 
concluzii; ar fi absurd și ridi* 
col, ca o ședință despre impor
tanța teoretică a primăverii. 
Sentimentul atit de înalt, de pur, 
care înmugurește in sufletele 
oamenilor, transformîndu-i, fă- 
cîndu-i mai buni și mai sensi
bili, mai viteji și mai timizi tot
odată, nu poate fi disecat anato
mic. Unii tineri își imaginează 
dragostea întocmai ca în poves
tea lui Romeo și a Julietei; ei sînt

frumoși 
perfecții 
ori nevăzind sau r ' 1 ' '
ceea ce se intimplă aici lingă ei, 
pe pămint, valoarea omului pe 
care-l au alături.

Cine n-a văzut perechi de în
drăgostiți și n-a zimblt cu înțele
gere și bunătate atunci cind surzi 
șl orbi la ceace nu era dragostea 
ior, iși vorbeau unul altuia sau tă
ceau. privindu-se așa cum numai 
ei știu să se privească ? Oa
menii li Iubesc pe îndrăgostiți 
pentru scinteia de sublim din ei 
și ii înconjoară cu atenție; oa
menii suferă cînd li văd rupind 
vraja minunată printr-o izbuc
nire, o orbire, o prostie. Și totu
și mulți tineri se cred deziluzio
nați, înșelați in dragoste, nefe
riciți, tocmai pentru că iau 
drept dragoste profundă, adevă
rată, primele " " ‘
fecțiune sau o atracție oarecare. 
Cîtor băieți și _  Z __
timplă să danseze la o reuniune 
cu un partener chipeș, să facă 
apoi o plimbare sub clar de lună 
și să se declare după aceasta 
irevocabil îndrăgostiți I

O asemenea dragoste, la 
ma vedere, ascunde multe 
prize neplăcute ; doi cehi 
moși pot să și mintă, un .. _r 
chipeș poate adăposti un suflet 
meschin. Sau mai simplu, se 
poate intimplă ca cei doi tineri, 
oameni de treabă și cu suflet 
bun, să nu se potrivească unul

I in 
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aspirația lor către 
dar greșesc de multe 

nein|elegind

manifestări de a-

fete nu li se in.

pri- 
sur- 
fru- 
trup

cu celălalt, să n-aibă ce-și spune 
unul altuia. Și atunci bunăvoin. 
ța e neputincioasă. Oamenii se 
despart pentru că nu au ce cău
ta unul lingă altul. Cit de bine 
a procedat mama Antoanetei Mo- 
goș intervenind, optindu-și fiica 
să se lase pradă unei înclinații 
bazate pe nimica! Cindva, An- 
toaneta va fi 
pentru aceasta.
ceasta nu înseamnă că Interven
țiile din afară sini oricind bine
venite ; la această problemă vei 
mai reveni).

Să nu creadă cineva că aș fi 
partizana unui stagiu de candi
datură in dragoste. Respect insă 
nespus și am încredere in oa
menii care-și verifică sentimen
tele înainte de a le declara, in 
cei care sint capabili, înainte de 
a spune „te iubesc11 să aștepte 
luni și chiar ani de zile. Pentru 
că, îndeobște, 
spus-o, asemenea 
mai schimbă.

De la cele mai mărunte mani
festări și pină la 
pitale. absoluta ______
singura „rețetă a fericirii' 
care ‘ ‘ 
tăria

recunoscătoare 
(Bineînțeles a-

atunci cind au 
oameni nu se

hotăririle ca. 
sinceritate este

- ----- celor
se iubesc. Artificiile, ccche- 
morală, poleirea adevăratei
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„Derbedeii" lui Nicuță Tănase 

pare, la prima vedere, o carte mai 
curiind superficială; (deși autenti
citatea atmosferei, excepționala 
naturalețe cu oare se mișcă și vor
besc eroii săi nu le poate contesta 
nimeni și asemenea calități atârnă 
greu, cînd se judecă o lucrare li
terară) la prima vedere sau lu 
lectura pornită cu idei precon
cepute.

Intr-adevăr, pentru o carte care 
și-ar propune să analizeze proce
sul greu și complicat de transfor
mare a unor indivizi corupți în 
oameni cinstiți și conștienți, en
tuziaști ai unei mari cauze, „Der
bedeii" poate nemulțumi serios. 
„Șmecherii" de București 'sau de 
Plpești, dintre care unii nu se 
dau înlături de la furtișaguri, de
vin rapid la Hunedoara fruntași în 
producție sărbătoriți și dați de 
exemplu, unul e trimis la școala 
de ofițeri, alții săvirșesc o faptă 
eroică, ba chiar unul dintre el ac
ceptă o muncă pe care o detestă1 
numai ca să poată împiedica ma- 
trapazlîeuriie bandiților strecurați 
în sectorul respectiv. Și toate as
tea fără „resorturi ascunse", fără 
a arăta pe larg cum s-a petrecut 
răsturnarea vechilor și reprobabi
lelor concepții ale „derbedeilor", 
fără capitole speciale închinate 
personajelor pozitive — maistrul 
comunist, secretarul de partid etc. 
care au influență asupra lor.

După părerea noastră, însă, Ni- 
cuță Tănase nu a urmărit să tra
teze o problemă atît de gravă și 
deci ar fi lipsit de sens să i se 
reproșeze neindestulătoarea adin- 
cire a psihologiei eroilor sau lip
sa zugrăvirii mediului care a de
terminat cotitura din viața lor 
ș.a.m.d. In primul rînd, ni se pare 
improprie chiar și folosirea ter
menului de transformare cu privi
re la „derbedeii" săi. Ne fiind — 
cu excepția lui Ilie Chelie — ele
mente vicioase propriu-zis, șme
cherii au nevoie doar să fie puși 
în condiții în care fondul lor bun 
să se realizeze — condiții pe care 
lo oferă viața tumultuoasă a uzi
nei, încrederea în oameni a co
muniștilor și influența binefăcătoa
re a colectivului, au nevoie să li se 
dezvăluie problemele majore <de 
existenței, căci viața lor sufletească 
este destul de rudimentară și ori
zontul mărginit sub dezinvoltura 
cu carg judecă toate lucrurile.

Cred, deci, că lungile și chinui
toarele procese de conștiință ne
cesare unui răufăcător care devine 
om cumsecade nu și-ar fi avut 
rostul aici, cu atît mai mult cu 
cit finalul cărții nici nu ne oferă 
imaginea unor foști derbedei pe 
deplin „purificați", dezbărați de 
toate năravurile din trecut și cu 
atît mai puțin a unor oameni în
zestrați eu o profundă înțelegere a 
fenomenelor politice și socia
le în care sînt antrenați. In 
final „șmecherii" sînt pur și sim
plu niște tineri muncitori cu des
tule „rămășițe" și, s-ar putea spu
ne „cu capul în nori" încă, dar 
care au ales munca cinstită, une
ori chiar dezinteresată, punînd în 
felul acesta, o barieră între ei și 
derbedeul de tip llie Chelie sor

„VULTUR 1O1“
Fără a fi o ereație-jalon, „Vul

tur 101" este totuși reprezentativ 
atit pentru realizările cit și pen
tru lipsurile cinematografiei noas
tre. Exigența cu care este întâm
pinat nu e decît o dovadă a fap
tului că, printr-o seamă întreaga 
de producții, cinematografia noa
stră se apropie repede de maturi
zare și nu mai trebuie judecată 
deci cu circumstanțe atenuante. 
Deși, piesa pe baza căreia a fost 
alcătuit scenariul nu era o lucra
re deosebit de reușită, regizorul 
s-a orientat bine adresînau-i-se, 
deoarece și-a creat posibilitatea 
de a valorifica cu pricepere, în 
mod cinematografic, o seamă de 
elemente, lucru care în teatru n-a 
fost, de bună seamă, posibil. în- 
tr-adevăr, unul din meritele fil
mului este, după părerea noastră» 
justa abordare a spectaculosului 
ceea ce subînțelege, printre altele, 
un vizibil progres tehnic (montă
rile, trucajele, filmările combina
te etc.) Acest lucru apare lim
pede încă de la generic care, in
genios conceput, introduce foarte 
bine pe spectator în atmosfera 
trepidantă a filmului. De aseme
nea pe parcurs plac, în mod justi
ficat. scenele descriind evoluțiile 
grațioase ale reactoarelor, bătălia 
aeriană ca și lupta dintre Andrei 
și Râul, palpitante, interesante.

Un alt merit al filmului îl con
stituie fără îndoială apropierea 
de viața tumultuoasă a oamenilor 
muncii din patria noastră, înțele
gerea problemelor lor de viață 
actuale. Spre deosebire de alte 
opere de artă, filmul acesta dez
bate, în strinsă legătură și inter
dependență, așa cum se întâmplă 
lucrurile în realitate, frămîntările 
personale ale eroilor cu preocu
pările lor creatoare. Mai mult, 
filmul demonstrează că acestea nu 
pot fi despărțite in mod arbitrar, 
că atitudinea morală a omului de
termină atât comportarea lui în 
familie cit și la locul de muncă» 
că de integritatea lui depinde fe
ricirea și realizarea sa în toate 

tit pare-se definitiv vieții de rău
făcător.

Dar mai e ceva : „Derbedeii" e 
scrisă într-un stil aparte în care 
investigația psihologioă aprofun
dată ar fi părut deplasată. 
Autorul îi lasă, de fapt, pe eroii 
săi — pe Marin Răduș, să spu
nem — să vorbească tot timpul 
direct șt indirect, să istorisească 
lucrurile așa cum le văd ei. Și 
firește că numai capacitatea de a 
se autoanaliza nu caracterizează 
pe un „derbedeu". Ni se pare că 
Nicuță Tănase a procedai foarte 
inteligent făcînd aceasta și oricit 
de nepotrivit ar părea termenul 
grav „adevărul vieții" cu stilul 
săltăreț al povestirii, trebuie să 
spunem că, după părerea noastră,
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această cerință de bază a fost to
tuși respectată în „Derbedeii". Să 
nu uităm că oamenii ajung la în
țelegerea socialismului pe căi di
ferite. Unii prin matură chib
zuință, prin formarea unei con
cepții sănătoase despre. viață. 
„Derbedeii" lui Nicuță Tănase nu 
sînt dintre aceștia. Cu firea lor 
flușturatică și obiceiul de a gîndi 
destul de puțin (în ciuda aerelor 
de oameni experimentați și atot
știutori) ar fi fost și neverosimil 
să acționeze în numele unor puter
nice convingeri pe care nu le pu
teau căpăta atît de rapid. Și dacă 
în carte ei acționează conform firii 
lor, făcînd o serie de lucruri bune 
fără să înțeleagă prea multe și 
ascultând mai curînd de impulsuri, 
cu atît mai mare e meritul auto
rului care nu și-a mutilat eroii.

Că Răduș întârzie atît de mult 
să rupă prietenia cu Ilie Chelie, 
că tinerii care au manifestat en* 
tuziasm pentru muncă sau pentru 
curățenie ajungînd chiar la o in
ventivitate amuzantă (șoferul îm
prumută... păduchi ca să stimu
leze campania de gospodărire a 
cabanei) se cam plictisesc îndată 
ce se încearcă o discuție mai se
rioasă cu ei și încep să se țină 
de năzdrăvănii, e firesc. După 
cum firesc e pentru „Derbedeii" 
— lipsiți de o conștiință clară 
dar înzestrați cu o anumită gene
rozitate — reacția lor cînd sînt 
rugați de maistrul comunist Moș 
Toacă (care e bun psiholog) să 
mai lucreze un schimb: „Să facă 
fraierii două schimburi unul după 
altul", zice Neagu Mircea, dar nu 
pleacă.

Poate că, citind în fugă „Der
bedeii", furat de ritmul ei viu, nu 
mai observi întotdeauna această 
autenticitate, această consecventă 
în comportarea eroilor. E cu atît 
mai mult, credem, o dovadă a 
măiestriei scriitorului care dacă 
nu-și „analizează" eroii nici nu-i 
obligă să se miște pe un traseu 
stabilit aprioric astfel că evoluția 
lor ne apare foarte convingătoare.

Dacă această calitate a cărții nu 
este chiar atît de evidentă pentru 
toți, în schimb cititorii sînt cuce
riți, desigur, de neobișnuita natu
ralețe a limbajului eroilor, a dia
logurilor. Nicuță Tănase are ca

domeniile. Problema capătă m 
atît mai multă acuitate, cu cit 
eroul principal, Andrei Timuș, 
este un ofițer, deci un cetățean 
cu mari răspunderi pentru el și 
familia sa, pentru subordonații 
săi, pentru apărarea patriei sale 
iubite. Ințelegînd că în aborda
rea unor asemenea probleme di
ficile și complexe se cere un mi
nimum de discreție și rezervă, 
realizatorii filmului s-au ferit de 
a se introduce brutal in viața su
fletească a eroilor, nu au închis ar
tificial conflictul odată declanșat,
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nu i-au împăcat în mod confor
mist pe soți la urmă cu zîmbete 
pline de beatitudine pe față, ci 
au arătat spectatorului că multe 
greutăți va întâmpina, multe efor
turi va trebui să biruie (va tre
bui să se biruie în primul rînd 
pe sine) eroul pentru a-și reface 
echilibrul sufletesc, pentru a-și re
găsi, poate, fericirea de altă dată.

Căpitanul de aviație Andrei Ti
muș este un adevărat erou pozi
tiv al zilelor noastre. El nu este 
un produs sintetic de laborator 
artistic, ci un om viu, cu pasiuni 
autentice : dragostea pentru soția 
și familia lui, pasiunea pentru 
zbor. Tocmai fiindcă este un om 
adevărat, el se bucură din plin de 
viață (foarte bine este caracteri
zat astfel prin manifestările tem
peramentului său aprins : virajele 
periculoase pe motocicletă, mane
vrele îndrăznețe cu avionul, care 
încalcă uneori disciplina militară, 
scenele de dragoste) dar în același 

pacitatea deosebită de a reda cu 
fidelitate (și după părerea noasțra 
fără a degenera în naturalism! 
pitorescul vorbirii eroilor săi cu 
nuanțele sale ironice și uneori 
duioase și a avut buna ideie să 
le lase acest limbaj și în ultimele 
pagini (mai puțin, firește, lui Ră
duș care s-a obișnuit să cruțe ure
chile sensibile ale iubitei, fată se
rioasă) căci altfel ar fi fost stri
dent și neverosimil.

înseamnă aceasta că, după pă
rerea noastră „Derbedeii" e o car
te desăvîrșită ? Desigur că nu. Se 
pot găsi și unele slăbiciuni în 
paginile ei. Aș da de exemplu, 
chiar dacă nu sînt grave, unele 
inconsecvențe care par mai supă
rătoare tocmai fiindcă Nicuță Tă
nase ne-a obișnuit cu o logică 
foarte strinsă în purtarea eroilor 
săi. De pildă, capitolul în care 
Răduș, grozav de întărîtat — ni 
se spune — e obsedat de ideia 
de a-și înjunghia rivalul care „i-a 
luat-o pe Matilda". Deplina voie- 
bună și șăgălnicia cu care băiatul 
folosește toate mijloacele de se
ducție ale unui frate răsfățat pen
tru a obține mîncare de la sora 
lui nu prea par să ascundă o ase
menea mînie feroce. (Să aibă oare 
firea derbedeilor asemenea ciudă
țenii ?). Sau faptul că Ioniță Bo- 
zolan, căruia i se subliniază de 
la început concepția sănătoasă și 
discreția în probleme amoroase 
(...Să-ți cauți femeia care te po
trivești cu ea", „Astea sînt ches
tii care nu se discută" etc.) își 
începe prima convorbire cu Răduș 
înșirîndu-i fetele cu care „a cob
zarii" în cartierul de baștină. Dar 
mai ales, ne nemulțumește și e 
grav fiindcă joacă un rol hotă- 
rîtor în evoluția lui Răduș — 
personajul Sanda. Fata care tre
buia să demonstreze superioritatea 
noii afecțiuni sentimentale a erou
lui, contrastând cu trivialele lui 
legături din trecut, e remarcabil 
de anostă așa incit încrederea 
noastră în efectul salutar al dra
gostei asupra eroului se cam cla
tină.

Desigur că „Derbedeii" mai ri
dică și alte probleme. Ar fi tre
buit pomenite poate singurele 
episoade tragice — incendiul din 
uzină în care își găsește eroic 
moartea Ploieșteanul și momentul 
cînd Răduș, internat în spital, află 
dureroasa veste — pentru tactul 
și discreția cu care sînt scrise, 
fără a cădea în melodramatism și 
fără a aduce o notă discordantă 
tonului „ușor" al cărții. Dar nu 
se pot discuta toate aspectele unei 
lucrări într-o recenzie. Am vrea, 
doar, să mai subliniem odată că 
„Derbedeii" este o carte care ser
vește pe deplin ideilor vremii 
noastre. Arătîndu-ni-i pe tinerii săi 
eroi la o răscruce atît de primej
dioasă a destinului lor și începu
tul integrării lor în munca și via
ța socialistă scriitorul demon
strează ce rol uriaș au noile rea
lități în creiarea unei vieți dem
ne și frumoase pentru tineret. Și 
fiindcă a făcut aceasta fără os
tentație, mesajul său e cu atît 
mai convingător.

FELICIA DAN
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timp suferă cumplit într-o depre
siune sufletească. Filmul reușește 
să ilustreze brusca trecere de la 
fericirea familiară, la pasiunea 
ardentă pentru Laura și apoi eșua
rea în golul provocat de părăsi
rea de către soție și copil, de 
gravele abateri comise în cadrul 
serviciului. Numai profundul pa
triotism și abnegația ■ desăvîrșită 
a lui Timuș, ajutorul tovarășilor 
de încredere, reușesc să-l ferească 
de catastrofa spre care-l îndreptau 
forțele potrivnice și în special 
spionul Râul ; dar suferința căpi
tanului care a greșit față de ne
vasta și copilul lui rămîne și-l 
va apăsa multă vreme, lucru bine 
ilustrat în finalul nemoralizator 
al filmului.

Spuneam mai sus că realizatorii 
filmului au înțeles ca în proble
mele dificile pe care le tratează 
e nevoie de un minimum de dis
creție și rezervă. Din păcate a- 
ceștia (regia Andrei Călărașu, 
scenariu Nicolae Tăutu) au dove
dit numai un minimum de discre
ție și rezervă și mai ales numai 
in problemele de fond. Intr-o se
rie întreagă de scene, ei vădesc o 
lipsă de modestie supărătoare în 
reconstruirea realității cît mai a- 
proape de adevăr. De la începu
tul filmului ni se spune că eroii 
filmului sînt niște oameni obiș- 
nuiți care trăiesc în mod obișnuit, 
ceea ce nu trebuia spus tocmai 
pentru a demonstra mai bine a- 
ceasta. Este un adevăr elementar 
că în artă ostentația, prisosul de 
demonstrație, dăunează. Pe par
cursul filmului, însă, se petrec nu
meroase fapte mici care au darul 
de a contrazice noțiunile de „om 
obișnuit", „viață obișnuită" de
oarece într-o asemenea viață fap
tele se petrec, ca să spunem ast- 
lei, fi în registrul major, și me
diu, și minor pe cînd în film toa
te se petrec, în mod artificial, la 
cea mai înaltă tonalitate. Deși sînt 
„oameni obișnuiți" se îmbracă cu un 
lux exorbitant, frecventează niște

Pe vechituri nu stăruie 
lumina.

Coroanele le-a-nvăluit rugina 
In

Pe

se 
le 
Și

Pe

sceptru intră putred 
putregaiul 

zvastici se întinde 
mucegaiul, 

gîzii duși în lumea 
cealaltă 

lăfăiește iarbă grasă, naltă, 
cîntă greierii în cartușiere 
cîrtița îi scurmă în tăcere.

Prîn ploi, și vînt, zăduf și ger 
cumplit 

Crucile lor s-au șters și-au 
putrezit. 

Aceasta-i soarta celor care 
poartă 

prin lume flăcări șl cenușă 
moartă. 

Nicio tristețe-n suflet nu ne 
umblă

Motiv de toamna
Iubesc frenetic toamna 

și aș sorbi-o-ntruna.
Aș degusta aroma

Naturii — strop cu strop 
I-aș dărui tot visu-mi

ca să-i sporesc cununa,
AI ei perpetu-galben și roș 

caleidoscop.
Și de vibrînda frunză, 

arzînd interioară,
Și de gutuia dulce 

ca luna de curată, 
crizantema albă 
ca pielea de fecioară, 
mi-ași atinge buza 
adînc înfiorată.

De

Eu

Și-aș rătăci într-una 
pe cîmp ca un lunatec 

Să-i simt sbicita bruma, 
ca razele de fină, —

De pe paleta-i plină 
de-azur policromatic,

Să-mi scald privirea beată 
de putreda-i lumină.

restaurante de o înaltă clasă, atît 
de înaltă îneît cu greu pot fi re
cunoscute. Totul în film se petre
ce ' 
rei 
ces (vă dați seama ce prejudicii 
ar fi adus filmului faptul de a 
prezenta concertul ei intr-adevăr 
ca un concert obișnuit la care nu 
toată lumea aplaudă frenetic) idi
la Andrei-Laura se desfășoară în 
toate cadrele romantice posibile, 
și la munte, și la ștrand, și pe 
clar de lună în barcă ascultând 
acordurile chitarei etc.

în general abuzul de roman
tism, de conturări rigide, lipsa re
gistrului mediu, dăunează filmu
lui, înde păr tîndu-l de viață. Cînd 
Dănuț se apropie de dulap spre 
a-și lua vioara, muzica are grijă , a
să ne anunțe din tâmp că va urma de consternare, în programul fii- 
o tragedie printr-o izbucnire de 
sunete înfricoșătoare, cînd Lilia
na dă telefon de la spital acasă 
și nu primește răspuns, face o 
figură îndurerată ca și cum ab
sența de la telefon a soțului este 
o dovadă îngrozitoare și irefutabi
lă de infidelitate. Acest spirit ri
gid, această concepție artificială 
asupra vieții viciază filmul pînă 
in cele mai mici amănunte, lată 
un singur exemplu : în film nu
meroase taxiuri stopează brusc în 
fața a diverse case, dar niciodată 
pasagerii nu plătesc șoferilor cos
tul transportului, cum se întâmplă 
de fapt lucrurile în mod „obiș-

la superlativ : concertul Lau- 
Săndulescu are un mare suc-

Cînd ne-amlntim de-a lor 
cumplită umbră,

ci, mai degrabă, scîrbă 
zgîndărită 

blestem aruncă peste-a lor 
ursită.

Și rldem, hohotind, peste 
morminte 

un rîset roșu cu luare-aminte: 
aceasta-i soarta celor care-n 

lume 
vor să întindă duh de 

mortăciune.
Nici lacrimă să-i plîngă,

nici mîhnire, 
nici reculegeri întru amintire,— 
doar scîrba aruncată ca o 

piatră 
•pre locul unde dinii 

morțiM latră.

Și m-ași prelinge — poate — 
ca furul la sabine

Să prind în brațe codrii 
cu țîțele bălane

Și să mă-n frupt din ape 
curgînd între coline,

Să mușc din sfîrcu-i rumen —* 
comori de ionatane

Și m-ași ascunde — viezur — 
prin proaspătă fîneață 

Să-mi poarte coasa-n preajmă 
parfum agrest de iarbă, 

Ca virginala luncă, 
mustind în dimineață 

Precum un foc de-aramă 
arterele să-i fiarbă.

Da! prea frenetic, poate, 
iubesc acest tezaur.

Și prea adînc, mi-e dragă, 
foșnirea-i de vioară!

Dar mi-e cu-atît-mai scumpă, 
că într-o zi de aur,

Ea — tocmai toamna — aduse 
în lume — primăvară I

nuit", zi de zi. Spiritul acesta 
dăunător și-a pus amprenta și a- 
supra manierei de interpretare a 
actorilor care joacă teatral — 
deși s-a semnalat de atâtea ori a- 
ceastă racilă — ca să nu mai vor
bim de ideea atât de stranie de 
a-l distribui pe Geo Maican în 
rolul unui misterios și activ agent 
secret denumit „Omul de sub 
ștreașirtn,", complect nepotrivit cu 
înfățișarea actorului. Ridicînd a- 
ceste obiecții, nu putem să nu a- 
mințim observația de la început 
cu privire la exigența care devine 
pe zi ce trece un factor necesar 
al evoluției progresive a filmului 
nostru.

In încheiere, am vrea să împăr
tășim cititorilor noștri o mare ne
dumerire. Iată ce am citit, plini 

mului ca fiind o declarație a re
gizorului Andrei Călărașu: .După 
cum știți, între Andrei și Râul, 
respectiv Moisescu și Sincu, are 
loc o bătaie după toate regulile 
luptelor greco-romane și pugilis
tice. La repetiție am avut impre
sia că această scenă nu va fi prea 
convingătoare. Lipsea ceva, dar la 
început nu-mi puteam da seama 
prea bine ce anume. Apoi, însă, 
am constatat că conflictul din film 
nu i-a întărîtat în suficientă mă
sură pe cei doi rivali. Atunci am 
făcut uz de o intrigă, de astăda- 
tă... necinematografică. Constantin 
Sincu promisese lui Ștefan Moi
sescu că-l va duce la Teatrul Ti-

Intr-una din serile anului 1833, 
un tînăr cobora de-a lungul stră
zii pe care londonezii o denumi
seră Fleet-Street. Mîinile sale 
mari, puternice, potrivite cu o sta
tură neobișnuită, ocroteau cu nea
semuită grijă cel dintîi manuscris 
al unui proaspăt prozator. Cel 
care l-a scris a cunoscut de-a lun
gul celor 23 de ani ai săi mai 
toate experiențele pe care i le 
poate oferi un trai gîrbovit de 
necazuri și griji. Mai întîi elev, 
curînd după aceea ucenic într-un 
atelier ce fabrica cremă de ghe
te, conțopist într-un birou de a- 
vocatură și, în sfîrșit, stenograf 
al ședințelor parlamentare, tînă- 
rul încercase toate vicisitudinile 
existenței, în care copilul de 11 
ani trebuia să-și întrețină fami
lia, tatăl fiind întemnițat în în
chisoarea pentru datornici Mar- 
shalsea.

Peste o săptămînă, coloanele 
unei gazete adăposteau un nume 
nou și necunoscut: Boz. Timp de 
cîțiva ani au apărut sub același 
pseudonim nenumărate cronici, 
crochiuri literare sau însemnări 
închinate peisajului citadin al 
Londrei. „Străzile dimineața'*, 
„Parlamentul*4, „închisoarea New
gate**, au asigurat renumele re
porterului. Peste trei ani, el va 
realiza, la început în colaborare 
cu caricaturistul Saymouer, mai 
apoi împreună cu confratele aces
tuia Phiz, textul și ilustrația gra
fică a surprinzătorului roman î 
„Documentele postume ale clubu
lui Pickwick**. Tînărul autor era 
cel care va rămîne în literatura 
universală sub numele de Charles 
Dickens.

★
Dickens este una din cele mai 

remarcabile personalități ale epo
cii sale. încadrat de către istorie 
în era victoriană, catalogat de că
tre istorici și literari în cadrul 
grupului de scriitori umaniști, 
Dickens lasă în urma sa una din 
cele mai bogate și mai contro
versate creații literare. De la fan
tastica aventură a d-lui Pickwick 
pînă la romanul neterminat „Mis
terul lui Edwin Drood** inai mult 
de 15 volume importante verte- 
brează structura deosebit de bo
gată a epicii sale.

Ceea ce caracterizează nervul 
epic al creației lui Dickens este 
capacitatea sa de a construi peisa
jul 'citadin și fabulația 'deosebit 
de bogată. Dickens a fost în pri
mul rînd cronicarul orașului pe 
care Anglia și l-a ridicat după 
victoria marii revoluții industriale 
petrecută către sfîrșitul secolului 
al XVIII-lea. „Corespondent spe
cial pentru posteritate", cum îl nu
mește unul din critici contempo
ran cu el, Dickens a realizat cea

neretului, aflat sub conducerea sa. 
l-am șoptit la ureche lui Moisescu 
că am aflat „direct de la sursă" 
că Sincu nu e prea îneîntat de el 
și că nu-l va aduce la Teatrul Ti
neretului. Rezultatul acestei in
trigi se vede în film : Moisescu 
se năpustește ca un sălbatec asu
pra lui Sincu, iar acesta nu înțe
lege să rămînă pasiv. Vă imagi
nați ce rîsete au fost după filma
re, cînd am arătat adevărul celor 
doi interpreți, care au înțeles că... 
scopul scuză mijloacele".

Una din două. Ori ceea ce se 
scrie nu e adevărat și atunci e 
grav că a fost publicată o aseme
nea insultă (astfel o socotim) la 
adresa actorilor noștri, ori e ade
vărat și atunci e vorba de un fapt 
rușinos care în nici un caz nu tre
buia relatat cu lux de amănunte 
și cu amuzament publicului. în 
afară de aceasta, se știe că nicio 
bătaie sau intrigă nu poate fi mai 
convingătore decît conflictul unei 
opere de artă. Părerea noastră 
este însă că, în goană după re
clamă și amănunte picante, alcă
tuitorii programului au exagerat 
în mod neîngăduit chiar pe baza 
principiului de mult compromis 
„scopul scuză mijloacele".

Lăsînd la o parte această pa
ranteză, vrem să spunem că, în 
ciuda . tuturor lipsurilor sale, fil
mul „Vultur 101" anunță viitoare 
succese de preț ale cinematografiei 
noastre.

B. DUMITRESCU I 

mai desăvîrșită frescă a orașului 
englez din epoca victoriană.

Istoricii burghezi au glorificat 
această epocă. Zeci de epitete au 
fost sleite de conținutul lor se
mantic. Niciunul nu părea îndea
juns de sugestiv apologiei. Nici
unul îndeajuns de poleitor.

Iar în spatele lor, viața își tră
ia cea mai nereușită tragedie. Ex
ploatarea sîngeroasă a clasei mun
citoare, platitudinea și ipocrizia 
unei burghezii ridicate la rangul 
de clasă dominantă, conformis
mul unor relații sociale hibride, 
obținute prin suprapunerea relații
lor de producții capitaliste peste 
fundalul societății feudale, domi
nau viața Angliei. Tradiția anilor 
aceștia este tradiția unei burghe- 

căpătuite, dornică de trai liniș-zii

tit.
și-a cucerit drepturile fără a

Esențialmente antieroică ea 
. ___ _ fi

dat vreodată dovadă de prea mult 
eroism. Romancierul aduce între 
coordonatele epicii sale această 
clasă descompusă de timpuriu, 
peste chipul căreia istoria bur
gheză așternuse fardul greu și 
mistificator al minciunii.

Tragicul creației lui Dickens 
are o dublă valență. Prima este 
impusă de tema creației, tragică 
prin natura ei, și care, din păcate, 
este alterată de nenumărate re- 
ziduri melodramatice. Cea de a 
doua este impusă de permanentul 
dezechilibru între Dickens omul 
și Dickens scriitorul genial. Ar
tistul a înțeles epoca aceasta, A 
înțeles-o și a trăit-o pe toate 
treptele ierahiei sociale a vremii. 
I-a văzut chipul hîd și i-a urît 
cupiditatea. Omul, însă, nu a iz
butit să se desprindă din legătu
rile tradiționale ale burgheziei 
engleze. Nu a izbutit și nici mă
car nu a încercat. Ipostaza lui 
Dickens revoluționar este exclusă. 
Verbul și conștiința sa au fost în 
cele din urmă supuse.

Acest lucru a determinat apa
riția așazisului „optimism" specific 
lui. Obligat, din motive financi
are, să țină seama de gustul pu
blicului burghez, determinat și de 
propriile sale aspirații romancie
rul obține, printr-o deformare idi
lică a realității și prin violenta
rea necesităților artistice cerută 
de propriile sale creații, optimis
mul happy-end-ului convențional. 
Deznodămîntul romanelor sale 
este mai întotdeauna amar, pig
mentat de coloritul fad și lipsit 

.de sens al carității și bineface
rii. Scriitorul francez Andre Mau- 
rois remarca nu fără o umbră de 
ironie că dacă Dickens ar fi scris 
romanele „Eugenie Grandet** sau 
„Roșu și Negru“ finalul acestora 
ne-ar fi adus în față un Grandet 
purificat și generos iar Julien So
rel s-ar fi însurat fără îndoială 
cu domnișoara De la Molie, chiar 
în prezența doamnei de Renal.

Tezismul rezolvărilor impuse, 
izul melodramatic al unor situa
ții, cît și intervențiile retorice mai 
puțin reușite ale autorului, nu pot 
știrbi valoarea ansamblului. E- 
sența operei sale se reliefează 
chiar și în cercetări mai puțin a- 
tente. Ea este sintetizată în 
subtitlul romanului: „Martin 
Chuzzlewit", subtitlu pe care în 
cele din urmă Dickens nu a mai 
avut curajul să-l tipărească: 
„Scena — propria voastră casă. 
Personajele — voi înșivă".

Varietatea chipurilor înfățișate 
de Dickens se reduce la cîteva 
categorii fundamentale. Asemenea 
unor cercuri concentrice, ele con
verg către un focar comuti. Crite
riul de reducție este relativ

Doar undeva, peste veșnicia de apă a oceanului 
se proecta un nou model de tanc.
...Și-aici, la fereastră, o fată plîngea, 
aplecată peste jurnalul Annei Frank.

aerul serii vibra înfiorat 
sărutul buzelor mici și subțiri.

Se auzeau cîntece, un potop de cinteee, 
stelele cădeau tulburind liniștea calmă, 
și pacea, ca un porumbel invizibil, 
ți se așeza pe umeri și-n palmă.

Aplecată peste jurnalul Annei Frank 
o fată citea și plîngea.
Lacrimile se spărgeau pe carte și înfloreau, 
literele purtau doliu — și fata plîngea.

Soarele îmbrăcase pămîntul în aur.
Fetele fugeau rîzînd la intîlniri 

de

însumi 
Vorbea

acordase 
confesor, 
înzestrat 
persona-

simplu : rolul pe care și-l joacă 
în marea scenă a vieții cotidiene. 
Acest lucru dovedește nu numai 
existența unor substanțe unice 
pentru multitudinea eroilor săi 
ci și faptul că autorul a reușit 
să discearnă cu deosebită perspi
cacitate ceea ce este comun varie
tății. Incepînd cu profilul psi
hologic ai burghezului ridicol 
și terminînd cu josnicia unui pa
ricid, eroii lui Dickens con
densează, în structura lor in
timă, toate racilele clasei din 
care fac parte. Ridicolul, cu 
nuanțe gradate pînă la grotesc, 
își găsește o întruchipare desăvîr
șită. Vulcanica personalitate a 
doamnei Mac Stinger în romanul 
„Dombey și fiul", veșnica domni
șoară Tox, care populează același 
roman și speranțele sale nemăr
turisite, Charity Peksnif, cea care 
realizează o simbioză perfectă in
tre ipocrizie și grotesc sînt doar 
cîteva din figurile cele mai preg
nante.

Treptele tragicului societății ca
pitaliste coboară tot mai adînc. 
De la dezumanizarea eroilor pînă 
la furtul legal sau ilegal (al că
rui strălucit reprezentant este 
Montague Tigg), de la furt pînă 
la prima crimă a lui Jonas 
Chuzzlewit, treptele sînt foarte 
apropiate. Aproape că se conto
pesc. Iar la baza întregului edifi
ciu, cei striviți și obidiți, oame
nii care poartă pe umărul lor în
tregul eșafodaj al vieții sociale. 
Nu întîmplător Dickens și-a în
chegat rechizitorul pe baza măr
turiilor depuse de copii. Ei sînt 
singurii care își pot păstra pu
ritatea. Fiecare din copiii roma
nelor sale are cîte ceva din viața 
și personalitatea fostului ucenic. 
Autobiografia sa transfigurată s-a 
împletit cu viața eroilor săi. In 
special cu destinul lui David 
Copperfield. Dickens scria în
tr-una din scrisorile adresate unui 
prieten intim : „Mi se pare că îmi 
trimit o parte din mine 
în lumea întunecată*’, 
despre David.

Clasicismul francez 
omului simplu rolul de 
Confident sensibil, dar 
cu dreptul de a avea o 
litate proprie numai în măsura 
și în limitele impuse de necesi
tățile stăpînului său, el se pier
dea în fata strălucirii fastuoase 
a personajelor principale. Rarele 
excepții (Figaro de exemplu) 
subliniau în loc să infirme aceas
tă regulă. Pegotty și cei asemă
nători cu dînsa sînt eroii de neui
tat ai copilăriei noastre. Tn ace
lași timp, ei reprezintă un pri
lej deosebit cînd omul de 
pe stradă pătrunde, cu hotă- 
rîre, în structura creației be
letristice de valoare mondială. 
Venerabilul Micawber, simpaticul 
John Westlock sau Solomon Gills, 
Walter Gay și atîția alții asemă
nători lor sînt oameni care trec 
cu greu prin viată, care-i cunosc 
mai toate hățișurile ei amăgitoare 
și încearcă, în limita posibilități
lor lor, să rămînă oameni adevă- 
rați, cinstiți.

Creația lui Dickens mai ridică 
un aspect deosebit de important.

Pe atunci pentru mulți pămîn- 
turile Americii păreau locul în 
care se va realiza visul de aur al 
omenirii. Dickens a crezut acea
sta. A crezut-o atît timp cît nu a 
avut posibilitatea să-și verifice 
crezul. Călătoria pe care a făcut-o 
în S.U.A. i-a dărîmat iluziile. A- 
mărăciunea pamfletelor reunite 
sub titlul: „Note despre Ame
rica", sau itinerarul lui Martin 
Chuzzlewit prin „Edenul" ameri
can o dovedesc cu prisosință.

★
Marile pasiuni lipsesc cu desă

vârșire din creația sa. Tragicul 
său frizează de multe ori melo
drama. Cei mai buni eroi visea
ză o existență asigurată într-un 
cadru decent și tradițional, o aș
chie de fericire: fericirea casnică, 
mic-burgheză. Ceea ce pentru 
epoca lui reprezenta doar un vis 
temerar, este astăzi cu mult prea 
puțin. Dar cele peste 3.000 de pa
gini ale operei lui Dickens, tra
duse la noi în ultimii ani, ne a- 
mintesc de un prieten îndepărtat, 
poate puțin îmbătrînit de vreme, 
dar veșnic drag și apropiat nouă.

H. FABIAN



In raionul Sibiu însilozarea 
intirzie nejustificat

de

zootehnice aflați în 
cu alți tineri, să um- 

celulele de beton ale 
existente cu lucernă 
cu iarbă, urmînd ca

Știința 
iarnă a 
însilozat 
experiențelor și nu mai este de
cît pentru foarte puțini o taină. 
Pentru ca ea să fie folosită din 
plin în fiecare sat, în fiecare 
gospodărie, tineretului îi revin 
sarcini importante, arătate în no- 
tărîrea comună a C.C. al U.T.M. 
și a Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, cu privire la partici
parea tineretului la îndeplinirea 
planului de însilozare pe anul 
1957.

Numai în regiunea Stalin se 
vor însiloza cu forțele tineretului 
82.000 tone de furaje. Unitățile 
socialiste din regiune au dat încă 
de la începutul verii prilej ti
nerilor din gospodării ca, împre
ună cu un mare număr de elevi 
ai școlilor 
practică și 
ple toate 
silozurilor 
sau trifoi __ , ___ ___ __
pentru celelalte furaje să se facă 
uz de celelalte gropi de siloz, si
lozuri aeriene sau alte celule noi 
de piatră, cărămidă sau ciment.

Tineretul raionului Sibiu își dă 
contribuția șa la pregătirea locu
rilor de însilozare, îndeosebi 
gropi simple sau căptușite și a 
pornit la însilozarea porumbului 
furajer. La gospodăria de stat 
Sibiu, însilozarea celor 180 tone 
de lucernă a fost făcută de tine
ret, cu concursul elevilor practi- 
canți ai școlilor zootehnice din 
Feldioara și Cisnădie, în mai pu
țin de două săptămîni. Insiloza- 
rea s-a bucurat din plin de asis
tența tehnică a inginerului șef 
Poida Leonid și a inginerului 
zootehnist Anghel Vasile, căruia 
i-a fost de mare ajutor tînărul 
tehnician Puia loan. Buna orga
nizare a lucrărilor a făcut să se 
distingă în muncă tractoriști ca 
utemiștii Guneș Gheorghe, Popa 
Simion, ambii candidați de par
tid, sau Almășan Nicolae, mem
bru de partid. Aceasta se dato- 
rește și comitetului organizației 
U.T.M., din partea căruia a răs
puns tehnicianul Mureșan Florea,

asigurării hranei 
animalelor prin nutreț 

a trecut de mult de faza

Expoziție agricolă raională
(De la trimisul nostru).
La Fetești, în localul unei școli 

S-a deschis în dimineața zilei de 
23 august expoziția agricolă raio
nală. In numai 5 zile de la deschi- 
dere, peste 3.000 vizitatori s-au 
perindat prin fața standurilor 
frumos amenajate. Mulți, foarte 
mulți tineri din colectivele și în
tovărășirile din raion vin în fie
care zi să vadă și să învețe de 
aci cum se obțin rgcolte bogate. 
Duminica expoziția se deschide 
la ora 6 dimineața pentru că alt
fel nu se poate face fată numă
rului mare de vizitatori care vin 
la centrul de raion în această zi 
de tîrg.

Deși posibilitățile au fost mo
deste și timpul de amenajare des
tul de scurt, expoziția poa.te con
stitui o școală pentru vizitatori. 
Fiecare etichetă atașată la un 
snop de grîu sau de orz, la o 
grămadă de ceapă sau varză, la 
un pepene sau la sfecla de za
hăr, constituie o frumoasă carte 
de vizită pentru cei ce le-au adus 
la expoziție. Să citim cîteva eti
chete din sala rezervată sectoru
lui de stat: G.A.S. Pietroiu, grîu 
de toamnă producția 1957 —
3.864 kg. la ha. ; G.A.S. Bordu- 
$ani, orz de toamnă 2.300 kg. la 
ha. Aceeași gospodărie — 10.000 
kg. ceapă la ha. și 6.000 kg. po
rumb boabe hibrid dublu (produc
ția evaluată). Și ljsta producțiilor 
mari continuă, toate fiind expri
mate în mii de kg.

Sectorul cooperatist, care și-a 
expus produsele în altă încăpere, 
dovedește în aceeași măsură su
perioritatea lucrărilor executate 
în comun, cu mijloace mecanizate. 
După informațiile ghidului și ale 
responsabilului expoziției, multe 
exponate de aici provin de pe lo
turile lucrate de echipele de tine
ret din gospodăriile colective.

Iată ce grăiesc aici cîteva

(Urmare din pag. 1-a) 
personalități cu imagini atrăgă
toare dar false, nu pot decît să 
distrugă încrederea și respectul. 
Ori, fără încredere și respect, 
dragostea este imposibilă.

Și pentru că a venit vorba 
despre încredere și respect, să 
ne mai oprim la ceva: urîta, 
imposibila, nedemna gelozie. Sînt 
tineri care-și închipuie că oprin- 
du-și prietena sau prietenul de 
la relații normale în colectiv, în 
societate, suspectîndu-le orice 
gest, orice mișcare, își asigură în
treaga lui afecțiune și-i dove
desc la rindul lor autenticitatea 
sentimentului. Această părere 
este absurdă. Orice om are dem
nitatea lui, dar gelozia, prin ne
încrederea pe care o comportă, 
jignește și îndepărtează pe ori
cine, obligindu-1 în plus să in
troducă în relațiile cele mai fru
moase minciuna, pătîndu-le ast
fel. In această ordine de idei 
mi se pare ciudată și anacronică 
șovăiala tînărului Gheorghe 
Staicu. Fata pe care a cunos- 
cut-o și pe care o iubește a mai 
fost căsătorită. Căsnicia ei a 
fost nefericită și ea a rămas sin
gură la foarte puțin timp după 
căsătorie. Gheorghe Staicu e si
gur pe sentimentele ei. o iubeș
te, s-ar căsători și mîine cu ea 
dar... e gelos pe trecut. Ce rost 
are această șovăială. această 
neîncredere ? Orice om are un 
trecut din care nu lipsesc lovitu
rile și durerile — fie ele mai 
mari sau mai mici — și un om 
poate greși, se poate înșela fără 
ca prin aceasta să-și deformeze 
caracterul. Prejudecata —1 
toare în special la sexul 
potrivit căreia o femeie 
mai iubit îți mai poate 
tenă dar în nici un caz 
merită titlu! de soție — 

referi- 
slab — 
care a 

fi prie- 
nu mai 

___ ______  -- -, e o ră
mășiță a mentalității vechi care-1 
făcea pe bărbat domn și stăpîn 
cu neîngrăditele libertăți (prin-

responsabil cu producția și cali
ficarea, și organizatorul U.T.M., 
tînărul Vașniuc Mircea.

La G.A.S. „Vasile Roaită“ din 
Cisnădie s-au consumat rezervele 
de spațiu-siloz însilozîndu-se cu 
trifoi cu iarbă. Gospodăria ame
najează de aceea silozuri de su
prafață, corespunzătoare celor 76 
hectare de porumb furajer. Cît 
privește forțele tinere, acestea nu 
lipsesc din gospodărie, iar în ceea 
ce privește organizarea, tovară
șul Neamțu Nicolae, organiza
torul U.T.M., a rezervat acestei 
sarcini intîietatea absolută, decis 
să nu lase să se știrbească pres
tigiul unei organizații cu trei 
harnice brigăzi de tineret.

Cele două gospodării amintite, 
cele mai mari din raion, au ce-i 
drept sarcina cea mai mare și e 
bine că tocmai aici forțele tine
retului pot fi puse în valoare.

Situația lor nu oglindește însă 
o stare generală, deoarece în ce
lelalte gospodării de stat — cum 
ar fi de exemplu G.A.S. Slimnic 
— și gospodării colective, cu al 
căror tineret — uneori mai res- 
trîns ca număr — comitetul raio
nal nu are legături tot atît de 
dese și nemijlocite,, munca de or
ganizare necesită mai multe efor
turi. Or, în raion a întîrziat con
stituirea comandamentului comun.

Timpul fiind înaintat, secția a- 
gricolă raională — căreia i se 
datorează în primul rînd întîr- 
zierea — trebuie să ia neîntîrziat 
ultimele măsuri de ordin tehnic 
și organizatoric în vederea bunei 
desfășurări a însilozării.

Comitetul raional U.T.M. tre
buie să intensifice și el populariza
rea acestei acțiuni șî a recompen
selor sub formă de premii care îi 
așteaptă pe cei mai harnici din ti
neri. Activiștilor și organizatorilor 
U.T.M. le revine în aceeași mă
sură sarcina de a lămuri cît mai 
mulți gospodari asupra avantaje
lor însilozării, pentru ca exemplul 
să nu dea roade de abia peste un 
an, ci acum, și pentru ca tineretul 

Sibiu să-și poată do- 
hărnicia.

I. CRIȘAN

din raionul 
vedi și aici

„cărți de vizită" : gospodăria co
lectivă Jegălia 1.600 kg. grîu de 
toamnă la ha., gospodăria colec
tivă „Brazdă Nouă" din Cegani 
3.500 kg. porumb la ha. (produc
ție evaluată), gospodăria colectivă 
Gîldău 30.000 kg. sfeclă zahăr la 
ha., gospodăria colectivă Șocari- 
ciu 40.000 kg. varză la ha.

Printre vizitatorii expoziției se 
numără și o delegație sovietică, 
ai cărei membrii au scris în cartea 
de impresii: „Rămînem cu a- 
mintiri foarte frumoase despre 
rezultatele obținute de oamenii 
muncii din agricultura raionului 
Fetești, liberi pe pămîntul lor“.

In tabăra internațională studențească de la Timiș.

Sentimente și acte majore
A
l

care un Ioc principal îl ocu- 
poligamia) rezervîndu-i fe-

puțin asu-

cînd vine

tre 
pa . „
meii rolul de prea supusă scla
vă. In timpurile noastre egali
tatea dintre sexe nu rămine doar 
în stradă ci pătrunde firesc în 
relațiile cele mai intime; femeie 
și bărbat au datoria morală să 
aducă unul către altul aceeași 
integritate, aceași curățenie su
fletească, aceeași cinste absolută 
și aceeași constanță.

Am să mă opresc . , 
pra acestui din urmă cuvînt, atît 
de disputat atunci 
vorba despre dragoste. Sînt des
tui cei care susțin că dragostea 
nu e un sentiment de durată, că 
el se stinge repede lăsînd în lo
cul său o comodă obișnuință de 
categoria fotoliului, halatului și 
papucilor de casă. Nu mă sfiesc 
să spun că acești blazați de 
duzină vorbesc în totală necu- 
noștință de cauză, că au luat 
drept dragoste o simpatie, o a- 
tracție oarecare. Dragostea ade
vărată împărtășită și împlinită 
nu se stinge din pricina vre
mii ; anii îi dau profunzime și 
ecou, o țes laolaltă cu sîngele în 
viața omului, hrănind-o cu ine
puizabilele resurse pe care ea 
însăși le dă imaginației, sensi
bilității, gingășiei. Doi oameni 
care se iubesc profund, care au 
încredere totală unul în altul se 
leagă prin sentimentul comun 
de putere pe care li-1 dă dragos
tea, prin zeci de tradiții scumpe, 
de neînțeles pentru un al treilea 
prin sacrificiile mari și mărunte 
pe care le fac în mod firesc.

Noul grajd al gospodăriei colective „Donca Simo“ din comuna Crucea, raionul Hîrșova, 
regiunea Constanța

CAMPIONATELE EUROPENE
DE CANOTAJ ACADEMIC

S-a întîmplat

(Urmare din pag. l-a)

eraDinspre Ilia nu mai 
o primejdie.

tre- 
din

linț. 
nici

Rămîneau însă cele două 
nuri care trebuiau să plece 
Lugoj ; un mărfar și un tren de 
persoane. Trebuia anunțat urgent 
Coșteiul Mare. Te.efonul nu răs
pundea. Cantonierul încercase de 
cîteva ori — strigase în aparat 
pînă răgușise — degeaba. Cei 
din Coștei izo’aseră instalația, 
pentru că fulgera, și se cunosc 
cazuri cînd...

Intre timp, secundele se 
scurgeau, apa creștea, trenurile 
trebuiau să plece, și lîngă kilo
metrul 72 calea ferată dispăruse 
sub apă.

Telefonul 
nimic, dar 
cale de doi 
nu înceta de loc.

Cantonierul începu să alerge- 
Bicele de apă ale ploii îl loveau 
cu furie pe obraz. Cizmele 
cauciuc lipăiau prin noroi 
greuindu-i pașii ; răsufla din 
în ce mai greu. De două ori 
opri puțin: odată după 200 
metri, cînd instala discul 
și odată mai departe, la 700 de 
metri, unde puse pe șină capse!» 
pocnitoare.

Pînă la Coștei mai era drum- 
Rafalele de ploaie deveneau de 
nesuportat, picioarele 1 se făcu-

nu mai era bun de 
pînă la Coștei era 

kilometri, iar furtuna

de 
în- 
ce 
se 
de

roșu,

it
Bineînțeles își au aici de spus 
cuvîntul tactul, atențiile, ajuto
rul reciproc în toate treburile 
(chiar dacă soțul e nevoit cîte- 
odată să pună mîna pe mătură !) 
Șî oricîtă muncă ar exista, nu 
poate fi uitat timpul dedicat so
ției sau soțului, vieții familiare cu 
toate problemele ei complexe. In 
acest caz poate că anii vor șterge 
din tumult, vor domoli emoțiile, 
vor înlătura căutările, dar ei vor 
aduce în loc seninătate, duioșie, 
înțelegere — care fac, împreună, 
farmecul căsniciilor armonioase.

De ce atunci era nevoită tova
rășa judecătoare Emilia Bărăgan 
să semnaleze pericolul afîtor căs
nicii dureros frînte ?

Discuția din ziar a semnalat 
destule cauze. Una dintre cele 
mai triste, mai meschine și 
mai înjositoare mi se pare lega
rea pasului sfînt al căsătoriei 
de interese materiale. A arătat 
aceasta și Pansela Crețu din 
lași prin scrisoarea ei. Și tot a- 
cest oribil considerent mercantil 
determină pe unii părinți cum ar 
fi cei ai Magdalenei Păunescu 
sau ai Elenei T. din Novaci să 
impună copiilor o anumită ale
gere. Convinși că tac un lucru 
bun âsigurîndu-le un viitor lipsit 
de griji materiale, înlocuind „ne- 
chibzuința" vîrstei cu coapta lor 
înțelepciune reușesc fie să Ie 
zdrobească tinerețea subx umilin
ța omului vîndut fie să-i perver
tească, inoculîndu-le dorința de 
parvenire pe orice căi și prin ori
ce mijloace.

Aceeași dorință de parvenire, 

seră de plumb. Aproape de gară, 
lunecă în noroi. A căzut (era o 
clisă moale și lipicioasă), dar se 
ridică repede și, obosit cum era. 
iuți totuși pașii.

Simțea că totul depinde de el. 
că viețile atîtor oameni sînt în 
mîinile lui, că trebuie să ajunga 
la timp; poate peste un minu 
va fi prea tîrziu. Era un întu
neric gros, să-l tai cu cuțitul, nu 
se vedea la doi pași în față și 
numai într-un tîrziu, gîfîind. plin 
de noroi, ajunse la fereastra siab 
luminată a gării din Coștei.

După cîteva secunde Lugojul 
primea un telefon, se dădeau dis
poziții urgente și trenurile spre 
llia care tocmai ..țrau pregătite 
de plecare, mai rămaseră în gară 
încă mult timp.

Cantonierul nu alergase de" 
geaba...

★
A venit drezina-camion, a ve

nit o echipă din Lugoj, au venit 
vagoane cu balast. între timp 
ploaia încetase. S-a muncit, s-a 
asudat, din hainele ude ieșeau 
aburi, și după trei ore de mun
că, după ce tot balastul măturat 
de ploaie a fost repus între tra
verse, după ce Valeriu Lăzărescu, 
aproape epuizat, a descărcat to
tuși pietrișul cu lopata, după 
toate astea, s-a d at semnal mi de 
plecare. Pasagerii au răsuflat li
niștiți ; s-au complectat registrele, 
și după miezul nopții, trenurile 
și-au văzut de drum

★
Acum, lîngă kilometrul 72 e 

din nou liniște; nu se aude de
cît țîrîitul greierilor și numai 
rareori un șuier de locomotivă. 
Luna se plimbă pe cer, întreagă 
și luminoasă. Cerul e prăfuit cu 
stele o, și e liniște, și țîrîitul ăsta 
al greierilor...

Au trecut cîteva zile. Vlăjganul 
a ajuns cu straița la Orșova, și 
toți au fost mulțumiți.

Cît despre cantonierul comu
nist Valeriu Lăzărescu, el își vede 
mai departe de treabă, ba mai 
cosește finul de lîngă canton, ba 
mai citește o carte, ba mai dis
cută „bărbătește" cu puștiul lui 
— Puiu, un bălăior de 5 ani 
care știe să numere pînă la 100 
și are o bicicletă cu două roți 
pe măsura lui, pe care deocam
dată o strică el și o repară tai- 
că-său.

Toate sînt la locul lor, nu lip
sește nimic, de o parte și de alta 
a drumului, porumbul e mai fru
mos ca niciodată, și trenurile 
trec, trec neobosite, întotdeauna 
la aceeași oră, cu o punctualitate 
severă, ziua și noaptea, ca și 
cum niciodată nu s-a întîmplat 
nimic.

tin ere tutui
mai subtil manifestată, se ascun- procedez — te întreabă ei — să 
de și în argumentele celor care rămîn lîngă un om pe care nu-1 
rup o căsnicie sub pretextul ne- mai iubesc, clădindu-mi viața pe 
potrivirii culturale, al diferenței fățărnicie, sau să mă duc unde 
de nivel. In cazul lui Viorel Un- *’ *
gureanu a triumfat într-adevăr 
dragostea și omenia ; cîte cazuri 
nu sînt, însă, cînd unul sau al
tul dintre soți susține în fața tri
bunalului că celălalt a rămas în 
urmă, că nu mai au ce discuta, că 
sînt prea deosebiți unul de celă
lalt ! Oamenii aceștia care uită 
cu ușurință că cel pe care-1 re

mă cheamă inima ?
Evident, dragostea e un senti

ment care nu admite fățărnicie și 
compromisuri, care îți dă forța 
să lupți pentru împlinirea ei îm
potriva ori căror obstacole. Cînd 
e vorba de un om care luptă pen
tru dragostea lui, îl prețuim și-l 
dorim să triumfe ; cînd, însă, a- 
cest om și-a întemeiat deacum o 

neagă e omul pe care l-au iubit, familie, el nu se mai poate lăsa 
care le-a dăruit ce-a fost mai bun în voia oricărui sentiment. Obli- 
în el sînt la fel de ingrați în 
toate domeniile vieții. Ori de cîte 
ori li se va oferi ocazia să urce 
o treaptă pe scara societății, vor 
disprețui fără rușine ceea ce le-a 
fost pînă atunci sfînt.

In ziar am citit multe scri
sori, emoționante prin nota lor 
comună de apel vibrant prin 
care unul sau altul din soți 
— tovarășii Căileanu, Elvira 
Crăciun, Ion Tudorache — erau 
chemați să se întoarcă acasă. In 
fiecare din aceste scrisori am în- 
tîlnit ca argument viu unul sau 
mai mulți copii părăsiți fără nici 
o remușcare, îndeobște din dorin
ța ușuratică de a începe o viață 
lipsită de griji și de răspunderi, 
sau de a urma o dragoste mai 
nouă, mai proaspătă. Fiecare ci
titor i-a condamnat — instinctiv, 
aș putea spune — pe acești de
zertori. Mulți dintre cei care pro
cedează așa o fac însă, în nu
mele unui sentiment care-i stă- 
pînește. Cum e mai cinstit să

INFORMAȚII
In cursul săptamînii au început 

lucrările sesiunii a V-a a Comisiei 
mixte de colaborare tehnico-știin- 
țifică rornîno-chineză.

Pentru această sesiune au sosit 
în țară tovarășii Ciou Ven-Lun, 
locțiitor al ministrului industriei 
petrolului — conducătorul delega
ției, Seao Tin-Cian, locțiitor al 
ministrului industriei chimiei.

★
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Asociației pentru 
Națiunile Unite din R. P. Romînă 
care va participa la adunarea ge
nerală a Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile Uni
te ce va avea loc la Geneva. De
legația este compusă din : acad. 
S. Stoilov, președintele Asocia
ției pentru Națiunile Unite din
R. P. Romînă, prof.. univ. M. 
Ghelmegeanu, vicepreședinte al
S. R.S.C., membru în Consiliul de 
condutere al A.N.U.-lui, șî B. Be- 
reanu, secretar generai al Asocia
ției pentru Națiunile Unite din 
R. P. Romînă.

★
între 16 și 23 septembrie va 

avea loc la Praga cel de-al IV-lea 
seminar internațional al. filmului 
etnologic, organizat de U.N.E.S.C.O. 
La acest seminar internațional la 
care sînt invitate 25 de țări, Ro- 
mînia va prezenta filmele „Valea 
lalomiței", — ■
Maghiară", 
„Retezatul"

„Regiunea A utonomă 
„Nunta ciobănească", 

și „Histria".
-k

Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii anunță că sîm- 
bată la orele 19, va avea loc în 
sala Bibliotecii Centrale Univer
sitare — Calea Victoriei 88. con 
ferința : „Cum să ne alegem pro
fesiunea" pe care o va ține conf. 
univ. Constantin Pufan.

★
La 1 septembrie începe în în

treaga țară primirea abonamente
lor la ziarele și revistele sovietice 
pentru anul 1958.

Abonamentele se primesc de 
către difuzorii de presă din în
treprinderi, instituții și de la sate, 
precum și de către factorii și ofi
ciile poștale.

(Agerpres)

dispariție
(Urmare din pag. 1-a) 

deauna fantezistă pînă la ab
surd, punct inițial pentru alte 
nesfîrșite complicații ilariante.

Acești doi oameni de treabă, 
care ne robiseră sufletul în a- 
nii noștri fragezi, au fost, cu 
mimica lor cam elementară, cu 
fantezia lor cam unilaterală, 
cu agitația lor cam stereotipă, 
niște prieteni buni, constanți 
și reali, infinit mai buni, mai 
constanți ți mai reali decît 
mulți dintre cei care, fiind de

gațiile și răspunderea pe care și 
îe-a asumat tot în numele unui 
sentiment nu pot fi compensate 
prin bani, cum își închipuie unii. 
In acest caz, omul trebuie să dea 
întîietate lucidității și rațiunii, să 
se gîndească la consecințele, mai 
ales de natură morală, pe care 
fapta le are asupra celor mai a- 
propiați lui. Matura stăpînire de 
sine și nu impulsul juvenil al 
îndrăgostitului merită în acest caz 
respectul oamenilor.

Desigur, nimănui nu-i este ușor 
în asemenea momente. Dar omul 
este om tocmai pentru că nu este 
la cheremul impulsurilor care-1 
stăpînesc, pentru că raționează și 
alege între căile care-i stau în 
față pe cea mai bună, pe cea mai 
demnă.

Ca omul să se poată ridica însă 
la înălțimea aceasta, el trebuie 
educat, pregătit pentru viață nu 
numai sub raport intelectual, dar 
și sufletesc.

Din totdeauna a existat o dîs-

Numeroși recordmeni mondiali 
olimpici și europeni ia campionatele 
internaționale de atletism ale R. P. R.

Au mai rămas două săptămini 
pînă ia începerea celei de-a X-a 
ediții jubiliare a campionatelor 
internaționale de atletism ale R.P. 
Romîne. Anul acesta la startul 
întrecerilor vor fi prezenți cîteva 
sute de atleți și atlete din peste 
20 de țări ale Europei, Asiei, A-

DUISBURG 30 (Agerpres). — 
Vineri au început la Duisburg 

(R.F. Germană) campionatele 
europene masculine de canotaj 
academic care reunesc la start 
pe cei mâi renumiți vîslași. In 
prima zi s-au desfășurat con
cursurile de calificare urmînd ca 
finalele să se dispute duminică.

Echipajul de dublu fără cîr- 
maci al R.P. Romîne. alcătuit din 
Ștefan Pongratz și Radu Nico
lae a furnizat prima surpriză a 
acestor campionate, învingînd 
cu 4 secunde redutabilul echipaj 
al U.R.S.S. După prima parte a 
cursei echipa R.P. Romîne con
ducea cu o jumătate de barcă și 
treptat și-a mărit avansul care

Rezultate de valoare mondială 
în campionatele republicane de tir

Vineri, în ziua a cincia a cam
pionatelor republicane de tir de 
la Tunari trăgătorii noștri fruntași 
au realizat performanțe de va
loare internațională. în proba de 
armă liberă calibru redus 3x40, 
maestrul emerit al sportului, Iosif 
Sîrbu a totalizat 1.179 puncte 
(nou record republican). De re
marcat că REZULTATUL LUI 
SÎRBU ESTE CU 3 PUNCTE 
SUPERIOR RECORDULUI MON
DIAL DEȚINUT DE DANEZUL 
OLLE JANSEN. La cele 3 poziții 
ale acestei probe au fost înregi
strate următoarele rezultate: cul
cat : C. Antonescu (Flamura Roșie) 
400 puncte (31 muște); 2. I. Sîrbu 
(C.C.A.) 400 puncte (28 muște);

Licee cu programe speciale 
de educație fizică

Incepînd cu anul școlar 1957/ 
1958, vor lua ființă în Capitală 
și în regiunile Stalin și Timișoara 
licee cu programe speciale de 
educație fizică care vor funcționa 
cu cl. V—XI. în orașul București 
acest liceu va funcționa în loca
lul Șc. medii nr. 7 I. L. Cara- 
giale.

La liceul cu program de educa
ție fizică se pot înscrie elevi și 
eleve cu aptitudini sportive.

Concursul de admitere în cl. 
VlII-a se va ține între 6—8 sept, 
a.c. Concursul va consta din pro
bele prevăzute pentru admitere 
în cl. VlII-a a școlilor medii de 
cultură generală, în plus exame-

o vîrstă cu noi, trăind lingă 
noi și crescînd o dată cu noi, 
ne-au devenit mai tîrziu, din 
vina lor sau a noastră, com
plect străini.

Stan ți Bran ne-au fost prie
teni credincioși ți dragi.

A murit Bran !
La vestea aceasta, copilăria 

se înalță deodată din afund, 
caută să răzbată afară, dincolo 
de trăsăturile obrazului nostru 
maturizat, înăsprit, nu izbuteș
te ți, refugiindu-se în ochii ră
mași limpezi, îi întristează.

dar mai avem

pută între pedagogi pe tema apa
riției primelor sentimente de dra
goste. Vă aduceți, probabil, amin
te de filmul „Mîine va fi prea 
tîrziu" și nu mă îndoiesc de fap
tul că simpatiile tuturor au mers 
către adorabilii îndrăgostiți. Bine
înțeles, nimeni nu terorizează la 
noi pe cei care s-ar afla în situa
ția lui Franco și a Mirellei, iar în- 
vățămîntul mixt este de natură 
să contribuie la înlăturarea fal
selor probleme, 
destui pedagogi dispuși să sus
pecteze orice prietenie între doi 
adolescenți. După părerea mea a- 
cest lucru e cît se poate de gre
șit și de dăunător pentru forma
rea acestora, îăcîndu-i să-și con
sidere propriile sentimente ca un 
lucru ilegal și rușinos în loc să 
se înalțe pe culmile frumuseții, 
purificîndu-se în vederea lor.

Pe această linie merg deci și 
anumite cerințe educative ; adoles
cenții nu trebuie băgați ca struțul 
cu capul în nisip ca nu cumva să 
cunoască ceva din multitudinea 
sentimentelor omenești.

Aceasta nu înseamnă însă, că 
m-aș declara partizana căsătorii
lor între tineri care mai sînt a- 
proape copii. Dragostea și căsă
toria sînt pași prea importanți, în- 
cărcați de gravitate și consecin
țe pentru întreaga viață a omului; 
n-aș vrea să fie interpretate cele 
de mai jos ca impunerea unui 
barem de vîrstă, dar eu cred că 
unii tineri se grăbesc prea mult, 
îndată ce au terminat școala, au 
scăpat de sub așa-zisa tutelă a 
părinților și și-au găsit un loc 
în producție (uneori chiar înainte 
de aceasta) să-și afirme maturi
zarea căsătorindu-se.

Toate acestea urmăresc din par
tea mea să sublinieze unele idei 
ce mi s-au părut fundamentale. 
Aș fi bucuroasă să contribui la 
întreținerea unei discuții vii, în 
care se mai pot înfrunta multe și 
diferite puncte de vedere. 

fricii, Americii și Australiei. Lu
crul acesta face ca tradiționalele 
campionate internaționale de atle
tism de ia București să fie consi
derate drept una dintre cele mai 
mari competiții atletice organizate 
în lume după Jocurile Olimpice.

Pînă în prezent, pe adresa co- 

a ajuns la 500 m. la o barcă și 
jumătate. Pe ultima parte s-a 
dat o luptă sportivă de toată 
frumusețea insă sportivii romtni 
și-au menținut avantajul, termi- 
nind învingători cu timpul de 
7’18''2/10 (2.000 m.). In finală 
visiașii romînl vor concura cu 
Austria și alte două echipaje de
semnate în urma recalificărilor 
care au loc astăzi.

La simplu s-au înregistrat de 
asemenea surprize. In seria l-a 
Rabeder (Austria) a întrecut pe 
Kocerka (R.P. Polonă) și 
rentzi (R.P.R.). Seria Il-a a 
cîștigată de Fersen (R.F.G.) îna
intea campionului olimpic Iva
nov.

Fe- 
fost

genunchi: I. Sîrbu (C.C.A.) 392 
puncte ; picioare : I. Sîrbu (C.C.A.) 
387 puncte.

Proba de pistol viteză s-a în
cheiat cu victoria campionului 
olimpic Ștefan Petrescu (Energia) 
care a realizat un excelent rezul
tat : 583 puncte. Pe locul doi s-a 
clasat G. Likiardopol (Progresul) 
cu 582 puncte iar locul trei a re
venit lui M. Dochiliță (C.C.A.) cu 
577 puncte.

In proba de cerb alergător 25 
focuri duble, primul s-a clasat 
Muscă Iamandi (C.C.A.) cu 156 
puncte. Cum în această probă nu 
s-a realizat norma cerută de re
gulament nu a fost decernat titlul, 

(Agerpres).
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nul medical și următoarele probe 
practice :

1. Pentru cl. V—VI
—- Alergare de viteză 50 m. 

plat.
— Săritură în înălțime.
— Aruncarea mingii de oină.
2. Pentru cl. VII—VIII 
— Alergare de viteză 60

plat.
— Săritură în înălțime.
— împingerea greutății de 

kg. (băieți și fete).
3. Pentru cl. IX—X
— Alergare de viteză 80 

plat.
— Săritură în înălțime.
— împingerea greutății de 

kg. băieți și 4 kg. fete.
Concursul de admitere pentru 

cl. V, VI, VII, IX, X se va ține 
între 10—14 sept. a.c. Toate con
cursurile de admitere pentru acest 
liceu se vor ține la Școala medie 
nr. 7 „I. L. Caragiale" din Calea 
Dorobanți nr. 163, unde se pri
mesc zilnic înscrieri.

Se menționează că planul de 
învățămînt al liceului cu program 
special de educație fizică este 
același cu al celorlalte școli medii 
de cultură generală cu deosebirea 
că fiecare clasă va avea în plus 
un număr de ore de educație fi
zică în locul activității politeh
nice. Absolvenții liceului cu pro
gram special de educație fizică 
au aceleași drepturi și pot merge 
la orice institut superior ca și 
absolvenții celorlalte școli medii.

Candidații care nu reușesc la 
examenul de admitere în cl. VIII 
lalliceul cu program special de 
educație fizică, se vor putea pre
zenta la examenul de admitere al 
celorlalte școli medii.

Pentru informații suplimentare, 
doritorii se vor adresa secretaria
tului Școlii medii nr. 7 „I. L. Ca- 
ragiale*', Cal. Dorobanți nr. 163. 
raionul Stalin.

Manualele•calitatea
și stadiul de apariție

(Urmare din pag. l.a)

cepția manualului de Istoria lite
raturii romîne pentru clasa X-a 
— care va apare în luna decem
brie — toate celelalte vor apare 
însă pînă la sfîrșitul lui sep
tembrie

Colectivul editurii și-a organi
zat activitatea în așa fel încît 
să asigure în primul rînd ma
nualele pentru clasele I—VII 
care sînt răspîndite în toate col
țurile patriei și unde difuzarea 
necesită mai mult timp. La ora 
aceasta, cu excepția cărții de ci
tire pentru clasa I-a — care e 
necesară tocmai după predarea 
abecedarului — și a manualului 
de Istorie Modernă și contempo
rană pentru clasa Vl-a — care 
de asemenea este necesar mai 
tîrziu în școli — precum și a 
manualelor de Geometrie și de 
Muzică pentru clasa a VII-a, care 
vor apare pînă la deschiderea 
cursurilor, toate celelalte manuale 
pentru clasele I—VII ale școlilor 
cu limba de predare romînă au 
apărut și s-au difuzat în întreaga 
țară.

Situația este asemănătoare și 
pentru școlile naționalităților con
locuitoare. La clasele I—VII ale 

mitetulul de organizare a campio
natelor au sosit confirmări de 
participare din următoarele țări: 
U.R.S.S., S.U.A., R. P. Chineză, 
Japonia. R. P. Polonă, Australia, 
Islanda, Austria, Olanda, Luxem
burg, Belgia, Iran, R.P.F. Iugos
lavia, Grecia, Turcia, Egipt, R.P. 
Albania. R.D. Germană, R.P. Bul. 
garia, R. Cehoslovacă și Dane
marca. Printre atieții care vor pu
tea fi văzufi pe stadionul Repu
blicii in cele trei zile de concurs 
se află numeroși recordmeni mon
diali. campioni olimpici și euro
peni. Delegația Uniunii Sovietice, 
alcătuită din peste 60 de sportivi, 
va avea în frunte pe recordmanul 
lumii la inălțime lurl Stepanov, 
dublul campion olimpic Vladimir 
Kuț, campioana olimpică Tamara 
Tișkevicl, Nina Otkalenko și alții. 
Din echipa S.U.A. vor face parte 
recordmanul mondial la aruncarea 
greutății Perry O’Brien. Ira Mur
chison, corecordman mondial in 
proba de 100 m. plat cu 10”1/10, 
Ernie Shelton (inălțime), Stanley 
(800 m), Welbourne (prăjină), 
din Islanda va sosi cunoscutul 
sprinter— Hilmar Thorbajornsson, 
din Australia fondistul Allan La
wrence, Fred Lester, Torry Do
nath, Colin Ruthetord. Olanda va 
fi reprezentată, printre alții de 
săritorul in lungime recordmanul 
european Henk Visser, demifon- 
distul Delnoye, fondistul Viset și 
sprintera Bloomhoff. Cu toate că 
!n aceleași zile au loc campiona
tele reoublicane ale Poloniei mal 
mulți atleți polonezi vor participa 
la întrecerile de la București.

Printre aceștia se află cuno
scutul aruncător de suliță Kopyto, 
sprintera Kusion, Iwanski (lun
gime), Jakubowski (400 și 800 
m.) și alții. Recordmanul lumii 
in proba de 800 m. plat Roger 
Moens (Belgia) va lua și el 
startul la ediția festivă a cam
pionatelor. Japonia va fi repre
zentată de 11 atleți printre care 
alergătorii Tamura, Mlyala, Sa- 
kurao (triplu), Yasuda (prăjină) 
și Kaneko (ciocan).

(Agerpres).

Succes» 
ale tenismenilor romînl 

ia Sofia
SOFIA 30 (Agerpres) 

lefon.
Jucătorii romînl de 

Viziru fi Al. Bardan se ___r..
excelent în cadrul campionatelor 
internaționale de la Sofia. Cei doi 
jucători romîni s-au calificat pen
tru semifinalele probei de simplu, 
invingind adversari de valoare. 
Astfel Viziru l-a întrecut cu 3—0 
pe Fetrunov (R.P. Bulgaria) iar 
Bardan l-a eliminat cu 3—2 pe 
Lenar (R.P. Ungară). In semifinale 
Viziru va juca cu Bonneti (Italia) 
iar Bardan va Intllni pe Iacobini 
un alt jucător italian. Reprezen
tanții noftri s-au calificat pentru 
finala probei de dublu contra 
italienilor Iacobini și Bonneti.

Anunț
Școala Tehnică a Ministerului 

Industriei Bunurilor de Consum 
din București, str. Poet Cerna tir. 
I, telefon 9.25.80, cu durată de 
școlarizare de 2 ani, care pregă
tește tehnicieni pentru lucrări de 
proiectare în industrie, aduce la 
cunoștință celor interesați că pri
mește cereri de înscriere pînă la 
data de 10 Septembrie a.c.

Cererile de înscriere vor fi în
soțite de următoarele acte:

— Certificat 
legalizată).

— Diploma 
original).

— Certificat_ ________ ,___
liza sîngelui și radioscopia pulmo
nară).

— Dovada situației militare.
— Declarația tip de stare mate

rială.
Examenul de admitere începe în 

ziua de 16 septemrie 1957, ora 8 
dimineața și constă din:

— matematică, scris și oral
— fizică, oral.
— desen — lucrare grafică. 
Informații suplimentare se pot

cere la secretariatul școlii.

prin te

tenia Gh. 
comportă

de naștere (copte

de maturitate (în

de sănătate (ana-

școlilor cu limba de predare ma
ghiară, exceptînd manualele de 
citire pentru clasa I-a și cel de 
Istoria evului mediu pentru cla
sele V—VI, care nu sînt necesare 
la deschiderea școlilor, precum și 
manualele de limba franceză și 
limba germană pentru clasa VLa, 
care sînt în faze foarte avansate 
și vor fi difuzate la timp, toate 

'i școlare au luat de 
magazinelor da

celelalte cărți 
mult drumul 
desfacere.

S-au depus 
turi pentru a 
turor manualelor care*se găsesc 
încă în producție. Pentru a da 
tuturor celor interesați posibili
tatea de a urmări apariția ace- 
stor manuale Direcția difuzării 
cărții tipărește afișul „Manuale 
școlare în curs de apariție" care 
va fi expus în toate librăriile și 
cooperativele prin care se vor 
desface cărțile, caietele și rechi
zitele școlare. In felul acesta 
elevii, părinții acestora și toți 
ceilalți cumpărători interesați în 
procurarea manualelor didactice 
vor cunoaște din timp datele 
aproximative la care vor apare 
și se vor pune în vînzare toate 
manualele a căror apariție este 
programată după 1 septembrie.

și se depun efor- 
grăbi apariția tu-



DEȘI POSEDĂ ARMELE CELE MAI MODERNE
U.R.S.S. LUPTĂ HOTĂRÎT

PENTRU DEZARMARE
Racheta sovietică răstoarnă 

planurile occidentale
VARȘOVIA 30 (Agerpres). - 

Agenția PAP anunță că ziarul 
„Express Weczerny“ a publicat la 
29 august un articol intitulat 
„Armă pentru binele păcii" 
care se spune printre altele :

Fabricarea în Uniunea Sovie
tică a rachetei balistice intercon
tinentale răstoarnă întreaga stra
tegie a Occidentului... Strategii 
occidentali și, în primul rînd stra
tegii americani, au contat in mod 
deosebit pe faptul că vor reuși să 
fabrice racheta balistică intercon
tinentală, armă care poate atinge 
orice punct de pe glob și împo
triva căreia nu există mijloc de 
apărare. Această armă trebuia să 
le asigure superioritatea militară 
față de U.R.S.S. și să le dea po
sibilitatea să-și aducă la îndepli
nire planurile militare.

Propuneri
TOKIO 30 (Agerpres). — Co- 

mentînd comunicatul agenției 
TASS cu privire la experimentarea 
cu succes de către Uniunea So
vietică a rachetei balistice inter
continentale, comentatorul ziarului 
„Hokkaido Simbun", Moțoi Ouți, 
scrie că acest comunicat precum și 
declarația guvernului sovietic în

în

Premizele pe care puterile occi
dentale și-au bazat strategia s-au 
dovedit greșite. Occidentul a sub
apreciat încă o dată posibilitățile 
oamenilor de știință sovietici și 
ale industriei sovietice. In între
cerea privind inventarea rachete
lor balistice intercontinentale 
U.R.S.S. a ieșit victorioasă. Sta
tele Unite au rămas în urmă...

Răsturnarea strategiei Occiden
tului trebuie desigur să influen
țeze în mod pozitiv situația in
ternațională. Faptul că Uniunea 
Sovietică dispune de rachete ba
listice intercontinentale, trebuie 
să aducă la realitate chiar pe cei 
mai zeloși aventurieri războinici 
și să determine pe politicienii oc
cidentului să încheie un acord 
cu Uniunea Sovietică în problema 
dezarmării.

cu ardoare ca tocmai In acest an puțin asupra unei dezarmări par- 
etnd dezvoltarea energiei atomice țiale, cel puțin asupra interzicerii 
capătă o tot mai mare amploare, experiențelor cu arma atomică și 
marile puteri să cadă de acord cel cu hidrogen.

Declanșarea unui război ar fi pentru 
sinucidereAmerica o

CAIRO 30 (Agerpres). — Co- 
mentînd comunicatul agenției 
TASS cu privire la experimentarea 
cu succes în Uniunea Sovietică a 
rachetei balistice intercontinentale, 
ziarul „Al-Masa“ scrie că această 
realizare a Uniunii Sovietice are o 
mare importanță internaționala.

Comunicatul agenției TASS, 
scrie în continuare ziarul, dove
dește că „pentru America ar fi o 
iluzie să-și întemeieze politica pe

superioritate în ce privește deține
rea acestei arme de distrugere. 
America nu este în stare să se a- 

pere de cele mai moderne tipuri de 
arme. Spre deosebire de cele două 
războaie precedente, în cazul unui 
război mondial America nu va mai 
putea rămîne în afara teatrului de 
operațiuni militare și să evite con
secințele groaznice ale războiului. 
In timpurile noastre, declanșarea 
unui război ar fi pentru America 
o sinucidere*.

Ca Toma necredinciosul.

EVOCAREA EPOPEEI 
DE LA GRIVIȚA

GRIVIȚA 30 (Agerpres). — 
De la trimisul special Agerpres : 
Vineri la Grivița a avut loc un 
mare miting și o paradă militară. 
Pe platou erau aliniate trupe ale 
Armatei Populare Bulgare și o 
companie reprezentînd Armata 
Romînă. In tribună au luat loc 
tov. Todor Prahov, membru su
pleant al Biroului Politic al Par
tidului Comunist Bulgar, Țola 
Dragoiceva, vicepreședintă a 
Frontului Patriei, general-colonel 
Ivan Kinov, membru al C.C. al 
P.C.B., locțiitor al ministrului 
Apărării Naționale, membri ai 
guvernului R.P. Bulgaria, condu
cători ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat.

In tribună au luat loc de ase
menea membrii delegației sovie
tice în frunte cu A. F. Gundurov, 
președintele comitetului slav din 
U.R.S.S. și membrii delegației ro
mîne în frunte cu general-colonel 
Iacob Teclu, adjunct al ministru
lui Forțelor Armate invitați să 
participe la festivitățile organi
zate cu prilejul împlinirii a 80 
de ani de la luptele pentru eli
berarea Bulgariei de sub jugul 
turcesc, precum și ambasadorul 
în R.P. Bulgaria al Uniunii So
vietice I. K. Prihodov și al R.P.R. 
Mihail Roșianu.

Festivitatea s-a deschis prin 
intonarea Imnurilor de Stat ale 
Uniunii Sovietice, R.P. Romîne 
și R.P. Bulgaria.

Cuvîntul de deschidere a festi
vităților a fost rostit de tov. 
Stoncio Petrov, președintele sfa
tului popular al regiunii Pleven.

A luat apoi cuvîntul general
colonel Ivan Kinov, membru al 
C.C. al P.C.B., locțiitor al mini
strului Apărării Naționale.

Din partea delegației sovietice 
a vorbit apoi poetul Maksim 
Rîlski, deputat în Sovietul Su
prem «1 Uniunii Sovietice.

Luînd cuvîntul, general-colonel 
Iacob Teclu, conducătorul dele
gației romîne, a spus printre al
tele : Cu 8 decenii în urmă în 
acest loc ostașii ruși și romîni 
au luptat cu dîrzenie și au în
vins. Mulți dintre ei și-au jertfit 
viața. Neșterse vor rămîne în 
memoria poporului nostru faptele 
eroice ale căpitanului Valter Mă- 

■ răcineanu, ale maiorului Șonțu, 
căpitanului Neculai Bogdan și ale 
multor viteji care și-au jertfit 
viața pentru independența Ro- 
mîniei și Bulgariei.

După salvele de artilerie 
semn de salut pentru eroi, 
urmat o paradă militară.

La mauzoleu! eroilor romîni
la Grivița au fost depuse coroana 
de flori.

Membrii delegațiilor romtnă și 
sovietică au mers apoi în satul

Pordim din apropiere de Grivița, 
unde au vizitat casa-muzeu în 
care a funcționat marele cartier 
general al armatei ruse, precum 
și Muzeul eroilor romîni. In 
curtea Muzeului eroilor romîni « 
avut loc festivitatea dezvelirii 
busturilor maiorului Gh. Șonțu, 
care a căzut în fruntea batalio
nului său pe redutele de la Gri
vița, și sergentului Grigore Ion 
A. Lucăi, care a cucerit drapelul 
turcesc de pe redutele de la 
Grivița.

In drum spre Sofia membrii 
delegațiilor sovietică Și romînă 
s-au oprit pe colinele de la Dîbnic 
la monumentele eroilor unde au 
depus coroane de flori

raționale
legătură cu tratativele pentru de
zarmare se află în prezent în cen
trul vieții politice internaționale.

Trebuie spus, subliniază comen
tatorul, că propunerile sovietice 
sînt indiscutabil mai raționale de
cît propunerile țărilor occidentale 
în fruntea cărora se află S.U.A. 
Propunerile sovietice sînt convin
gătoare pentru numeroase țări din 
lume. Astfel S.U.A. și țările Eu
ropei occidentale declară că nu pot 
renunța la experiențele cu arma 
atomică și cu hidrogen, dacă nu 
vor fi respectate condiții de tot 
felul, în timp ce Uniunea Sovie
tică cere interzicerea imediată și 
necondiționată a experiențelor cu 
arma nucleară.

Referindu-se în continuare la 
propunerile americane privind 
inspecția aeriană, comentatorul 
subliniază că în ciuda faptului că 
aceste propuneri par la prima ve
dere să afecteze în egală măsură 
ambele părți, în realitate ele sînt 
departe de a fi raționale deaorece 
nu se referă la bazele militare ame
ricane situate în jurul Uniunii 
Sovietice.

După ce subliniază că tratati
vele cu privire la dezarmare du
rează de mai bine de 10 ani și că 
totuși pînă în prezent nu s-a ajuns 
la un acord, comentatorul scrie :

Opinia publică mondială dorește

Protestul celor 22.000 de muncitori maghiari 
ai combinatului Csepe[ împotriva raportului 

ața-zisului „comitet al
BUDAPESTA 30 (Agerpres).— 

La 30 august Imre Horvath, mi
nistrul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Ungare a pri
mit In prezența reprezentanților 
presei ungare și străine o delega
ție a muncitorilor de la combina
tul metalurgic din Csepel, una 
din cele mal mari întreprinderi 
din țară. Delegația a inminat ml-

O.N.U. pentru Ungaria" 
nistrului protestul oamenilor mun
cii de la Csepel împotriva rapor
tului așa-numitului „comitet al 
O.N.U. pentru Ungaria și a a- 
propiatei discutări „a problemei 
ungare" la sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U.

Protestul a fost semnat de cei 
22.000 de muncitori ai combina
tului.

Din nou fluierat
BONN 30 (Agerpres). — Cuvîn

tările militariste rostite în cadrul 
mitingurilor electorale de ministrul 
Apărării al R.F.G., Strauss, stâr
nesc indignarea alegătorilor vest- 
germani. La 29 august Strauss a 
fost din nou fluierai la un miting 
care a avut loc la Reinhausen. 
După cum anunță agenția D.P.A., 
Strauss a fost nevoii să-și tntre-

rupă cuvîntarea și să cedeze locul 
la tribună... unui ofițer de poliție 
care a făcut ordine.

Cuvîntările lui Strauss provoacă 
și indignarea unor oameni politici 
din R.F.G. Baumgartner, președin
tele Uniunii Federaliste a declarat 
la 29 august la Mănchen că avînd 
în vedere comportarea din ultimul 
timp a lui Strauss acesta nu mai 
poate participa la noul guvern.

în
a

de

Sem Darea declarației 
comune iugoslavo-mongole 
. BELGRAD 30 (Agerpres). — 
Taniug transmite: In seara de 30 
august a lost semnată la Belgrad 
o declarație comună cu privire la 
tratativele dintre delegațiile gu
vernamentale ale R.P.F. Iugosla
via și R.P. Mongole.

In declarație se subliniază că 
tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească și cordială 
și în spiritul înțelegerii și respec
tului reciproc.

In declarație se arată că primul 
ministru al R.P. Mongole, I. Țe- 
denbal a adresat în numele Pre
zidiului Marelui Hural Popular și 
al guvernului mongol o invitație 
președintelui Tito de a vizita 
Mongolia, Președintele Tito a 
primit cu plăcere această invi
tație.

Declarația comună a fost sem
nată de președintele R.P.F. Iugos
lavia, Iosif Broz Tito și de pri
mul ministru al R.P. Mongole, I. 
Țedenbal.

BERLIN 30 (Agerpres). — tin-democrate n-au găsit ceva mai 
TASS transmite: Potrivit reia- bun decît să pună la îndoială ve- 
tărilor presei vestgermane, comu
nicatul Agenției TASS cu privire 
la experimentarea cu succecs în 
U.R.S.S. a rachetei balistice in
tercontinentale a surprins pe li
derii partidului guvernamental — 
Uniunea creștin democrată — din 
Germania occidentală. Ei vorbeau 
în declarațiile lor electorale
despre „slăbiciunea" Uniunii So
vietice și despre „puterea"
N.A.T.O.

In prezent liderii Uniunii creș-

racitatea comunicatului TASS.
Astfel, Adenauer luînd cuvîntul 

la mitingurile electorale de la 
Bremerhaven și Neumunster, 
afirma că Uniunea Sovietică... 
„nu poate" avea racheta intercon
tinentală. „Nu ne vom lăsa inti
midați 1“ — a declarat în mod 
teatral cancelarul Adenauer. In 
același spirit a vorbit la Ander- 
nach ministrul de Război al R.F 
Germane, Strauss.

In R.P. Mongolă, în anii puterii populare, lnvățămîntul a cunoscut o mare înflorire. 
In fotografie: Școala Cioibalsan din Ulan Bator — capitala R. P. Mongole.

Conferința de presă a ambasadorului 
P.’ .

Vineri seara a avut loc la Casa 
Ziariștilor din Capitală o confe
rință de presă în cadrul căreia 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P.D. Coreene la 
București, Kim Ben Dik, a făcut 
o declarație în legătură cu rezul
tatele alegerilor de deputați în 
Adunarea Populară Supremă a 
R.P.D. Coreene care au avut loc 
la 27 august a.c.

La conferința de presă au luat 
parte reprezentanți ai ziarelor 
centrale, radiodifuziunii, cores
pondenți ai presei străine, pre
cum și atașați culturali și de

COMPLOTUL IMPERIALIST
în Orientul Apropiat și Mijlociu

S.U.A. ur2esc 
nouă conspirație

Unite a primit ordin să pără
sească bazele sale din Franța și 
să se îndrepte spre Mediterana 
Orientală.

Observatorii politici din capi-

Coreene la București
câni, economia sudeoreeană mer
ge cu pași repezi pe calea rui
nării și a distrugerii. 80 la sută 
din întreprinderile industriale 
din Coreea de sud au dat fali
ment, sînt peste 3.000.000 de șo
meri, iar peste 1.000.000 de ță
rani, care reprezintă jumătate 
din numărul total al țăranilor 
sudeoreeni sînt muritori de foa
me. 67 la sută din bugetul de 
stat al guvernului marionetă 
lisînmanist este destinat pregăti
rii unui nou război. Numărul 
soldaților din Coreea de sud a 
atins cifra de 720.000.

Poporul Coreei de sud care a 
trăit și trăiește o viață de robie 
a pornit însă pe calea revendi
cărilor și luptă pentru o viață 
asemănătoare celei a poporului 
din Coreea de nord.

Arătînd că guvernul R.P.D. 
Coreene respectă cu strictețe a- 
cordu'l cu privire la armistițiu și 
depune mari eforturi pentru uni
ficarea pașnică a Coreei, amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești a subliniat în continuare că 
imperialiștii americani și acoliții 
lor lisînmaniști împiedică unifi
carea țării.

Nimeni însă —• a subliniat am
basadorul Kim Ben Dik — nu 
va putea opri hotărîrea poporu
lui coreean de a-și unifica paș
nic țara. Orice armată străină 
trebuie să fie retrasă de pe te
ritoriul Coreei ! Coreea trebuie 
să fie unificată pe bază demo
cratică, fără nici o intervenție 
străină!

Pentru aceasta, armistițiul tre
buie să fie respectat și transfor
mat într-o pace trainică. Este 
necesar să se stabilească contac
te practice intre sud și nord, tre
buie să fie convocată o confe
rință internațională a statelor 
interesate in reglementarea pro
blemei coreene. O asemenea pro
punere cu privire la unificarea 
pașnică a Coreei este sprijinită 
cu căldură atît de întregul po
por coreean, din cele două părți 
ale țării, cît și de toți oamenii 
de bună credință din lume.

încheindu-și declarația, amba
sadorul Kim Ben Dik și-a expri
mat convingerea că poporul co
reean învingînd toate greutățile 
și piedicile va înfăptui unifica
rea pașnică a patriei, contribuind 
prin forțele sale la întărirea pă
cii în lume, la mersul înainte al 
omenirii.

La sfîrșit, ambasadorul R.P.D. 
Coreene a răspuns la unele în
trebări ale ziariștilor.

In numele ziariștilor tov. Va- 
leriu Pop, redactor șef adjunct 
al ziarului „Scînteia" a mulțu
mit ambasadorului R.P.D. Co-, 
reene pentru expunerea făcută.

presă al unor misiuni diploma
tice la București.

Ambasadorul Kim Ben Dik a 
subliniat că alegerile care au a- 
vut loc pe teritoriul asupra că
ruia iși exercită autoritatea Re
publica Populară Democrată Co
reeană au demonstrat înalta con
știință politică și coeziunea po
porului coreean. La alegeri 
participat 99,99 la sută din nu
mărul total al 
scriși în listele 
pentru candidații 
tat 99,92 la sută 
La alegerile din 
porul coreean a ales ca deputați 
in Adunarea Populară Supremă 
pe cel mai buni fii ai săi, pe 
cele mai bune cadre călite in 
luptele înverșunate ale războiului 
pentru eliberarea patriei și In 
munca eroică de refacere a eco
nomiei naționale, după încheie
rea armistițiului.

După ce a vorbit despre lup
ta poporului din R.P.D. Coreea
nă sub conducerea încercată a 
Partidului Muncii din Coreea 
pentru apărarea cuceririlor de
mocratice în anii războiului pen
tru apărarea patriei, Kim Ben 
Dik a citat In continuare nume
roase date și cifre care ilustrea
ză marile succese ale Republicii 
Populare Democrate Coreene in 
domeniul construcției economi
ce. Oamenii muncii din R.P.D. 
Coreeană au îndeplinit cu suc
ces planul trienal de refacere 
postbelică a economiei naționale 
și au pășit cu însuflețire la rea
lizarea primului plan cincinal 
trasat prin hotărîrile celui de-al 
lll-lea Copgres al Partidului 
Muncii din Coreea.

în domeniul industrial planul 
de stat pe primul semestru al a- 
nului acesta a fost îndeplinit in 
proporție de 112 Ia sută. Suc
cese remarcabile au fost obținu
te și în domeniul agriculturii. 
Mișcarea de cooperativizare se 
desfășoară tot mai larg în satele 
Coreei de nord. Pînă în prezent 
85,5 la sută din numărul total al 
țăranilor muncitori s-au înscris 
in cooperativele agricole de pro
ducție. In ciuda secetei de peste 
trei luni, din anul acesta, țăranii 
muncitori și-au luat angajamen
tul de a produce 3.400.000 tone 
cereale. Schimbări adinei au a- 
vut loc și In viața culturală a 
țării.

In contrast cu aceste realizări 
ale R.P.D. Coreene, ambasadorul 
Kirn Ben Dik a înfățișat situația 
jalnică a maselor largi ale po
porului muncitor din Coreea de 
sud. Ca urmare a politicii colo
nialiste a Imperialiștilor ameri-

au

alegătorilor în- 
electorale, 
propuși au vo- 
din alegători. 
27 august po-

iar

AGRESIVE ȘI PENTRU A AVEA 
UN PRETEXT OARECARE IN 
VEDEREA LUĂRII DE MASURI 
ÎMPOTRIVA SIRIEI ȘI A LI- 
VRAR1I DE NOI ARME ISRAE
LULUI.

Departamentul de Stat urmă
rește de asemenea să creeze ne
liniște și dificultăți în Siria pen
tru a îngreuna înfăptuirea planu
lui guvernului sirian îndreptat 
către îmbunătățirea condițiilor 
economice ale. poporului. Ziarul 
sirian „Al Nour“ scria pe bună 
dreptate: „Siria înțelege foarte 
bine că lupta împotriva imperia
lismului american este îndelun
gată și grea“. Ea impune po
porului vigilență față de unelti
rile imperialiștilor americani și 
ale agenților săi.

o 
împotriva Siriei 

DAMASC 30 (Agerpres). — taU”siriM~aratf*că'ȚELURILE 
, . . ... ACESTOR MANEVRE Șl ALE

CAMPANIEI PROPAGANDISTI
CE AMERICANE SINT IN PRI
MUL RIND SA ABATA ATEN
ȚIA OPINIEI PUBLICE DE LA 
RECENTUL COMPLOT UNEL
TIT DE AMERICANI IN SIRIA 
ȘI SA URZEASCĂ O NOUA 
CONSPIRAȚIE IN ACEASTA 
ȚARA. In al doilea rînd, AME
RICANII VOR SA SE FOLO
SEASCĂ DE PRETINSA „AME
NINȚARE COMUNISTA" DIN 
SIRIA PENTRU CA STATELE 
UNITE SĂ SE SUSTRAGĂ A- 
CUZAȚIEI DE A UNELTI ACTE

Avioane engleze continuă să bombardeze 
Yemenul

China Nouă transmite : De cînd 
a fost descoperit complotul ame
rican din Siria, trimisul special 
al S.U.A., Henderson și diploma
ții americani din țările vecine 
și-au intensificat activitatea îm
potriva acestei țări.

După ce s-a întîlnit la Is
tanbul cu conducătorii Irakului, 
Iordaniei și Turciei, precum și cu 
reprezentanții Iranului, Pakista
nului și Arabiei Saudite, Hender
son a sosit la Beirut pentru con
vorbiri cu conducătorii libanezi. 
Știri publicate în presa din capi
talele Orientului Mijlociu dezvă
luie că discuțiile s-au concentrat 
în special asupra situației din 
Siria și asupra felului în care 
poate fi folosit ajutorul american 
împotriva statelor arabe care re
fuză să accepte „doctrina Eisen
hower".

Intr-o emisiune transmisă de 
postul de radio Damasc se men
ționează declarația secretarului 
de stat al S.U.A. din 27 august 
în care el a pretins că arma
mentul primit de Siria din țările 
lagărului socialist ar fi „speriat 
pe vecinii săi". In emisiunea 
postului de radio Damasc s-a a- 
rătat că „această declarație do
vedește că S.U.A. este gata să 
învenineze atmosfera dintre ță
rile arabe. Este clar pentru noi 

nu doresc stabilitate 
în Orientul Mijlociu".

îndată după declarația lui 
Dulles, flota a 6-a a Statelor

că S.U.A.

CAIRO 30 (Agerpres). — Re
prezentantul misiunii Yemenului 
la Cairo a declarat că avioane en
gleze continuă bombardamentele 
barbare asupra regiunilor de sud 
ale Yemenului.

Intr-o telegramă primită de a- 
ceastă misiune din partea regelui 
Yemenului, Imam Ahmed, se arată 
că în dimineața zilei de 27 august 
patru bombardiere grele engleze 
au săvîrșit un atac asupra regiunii 
Șukeir, aruneînd bombe incen
diare șl explozive, precum și ra
chete asupra caselor de locuit. în 
seara aceleiași zile avioane engleze 
au bombardat și au aruncat ra
chete asupra regiunilor muntoase

din vecinătate pricinuind distru
geri și victime în rîndul populației.

FOILETON
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Nerecunoscători sînt murito
rii ! Trec cu vederea descope
ririle, poate cele mai epocale. 
Nu le recepționează, nu le iau 
în seamă, ba le dau cu picio
rul. Astfel civilizația este lip
sită de un grandios aport. Ne
recunoscătoare omenire! Cam în 
genul ăsta se văita comentato
rul diplomatic al ziarului en
glez „Daily Express**, care în 
urmă cu trei zile a făcut o ex
traordinară descoperire : „Ori 
de cîte ori puterile coloniale 
s-au retras dintr-un loc, demo
crația a plecat cu ele“.

Fiind o observație subtilă, 
profundă, inteligentă, într-un 
cuvînt COLOSALĂ, merită să 
fie menționată. Cu alte cuvin
te, atunci cînd colonialiștii co
tropesc un teritoriu, hop cu ei 
și democrația. Pleacă ei, se 
volatilizează ș* democrația. 
Simplu, nu ? Ei bine, acest 
mecanism elementar a trebuit 
să fie explicat abia în zilele 
noastre, după atîta amar de 
vreme de epocă colonială. Și 
cinstea a revenit, după cum se 
vede, comentatorului de la 
„Daily Express".

Deci, cită fericire pentru cei 
ce trăiesc sub colonialiști ! 
Laptele și mierea din biblie 
irump pe străzi. Toți oamenii, 
indiferent de culoare, au auto
mobil ultimul model. Cele tip 
1956 sînt aruncate în imense 
magazii de fiare vechi. Se lo
cuiește în blocuri de marmoră 
cu vinișoare ruginii (blocurile 
albe sînt disprețuite); aer con-

diționat — televisor — aspi
rator. Toate roadele civiliza
ției, ale democrației colonia
liste se revarsă peste capetele 
muritorilor. Domnește liniște, 
pace, și mai cu seama, înțele
gere între colonialiști și popu
lațiile băștinașe. Unii se doresc 
pe alții, se iubesc chiar. Se 
povestește că odată un soldat

De aceea, ce-i drept, recunoș
tința popoarelor „democratiza
te*4 de colonialiști atinge cele 
mai înalte culmi. Din loc în 
loc, în fostele colonii, unde azi 
populația deplînge cu lacrimi 
amare pierderea colonialiștilor 
democrați, se întîlnesc mari 
pietre în amintirea binefăcăto
rilor lor care i-au zvirlit în

• După cum anunță agenția 
France Presse, tribunalul mili
tar britanic din 
damnat la moarte 
ciprioți, tn etate 
19 și 25 de ani, 
fi avut în posesia ... _
• In cursul zilei de 26 au 

gust, avioane engleze au con
tinuat (în mod pașnic, desigur) 
operațiunile militare în Oman. 
Au fost bombardate numeroase 
localități. Multe clădiri au fo<d 
distruse. Au fost înregistrate 
numeroase victime în rîndurik 
populației pașnice.

• La Nairobi a avut loc a 
mare demonstrație publică. Po
pulația a protestat împotriva 
politicii de restrîngere a liber

Cipru a con- 
pe doi tineri, 
de respectiv 

acuzați de a 
lor arme.

tăților democrate adoptate de 
autoritățile britanice din colo
nie. Poliția a intervenit fîn 
mod cu totul șl cu totul de
mocratic...) cu bastoane de 
cauciuc și a operat numeroase 
arestări. Populația e mulțumită: 
nu s-a înregistrat nici un mort.
• Pe teritoriul protectoratu

lui Brunei din insula Borneo 
se desfășoară o mare mișcare 
de eliberare de sub dominația 
engleză. Intre timp poliția en
gleză operează arestări masive.

• De curînd. o escadrilă de 
bombardiere engleze a devas
tat (în glumă, desigur), regiu
nea Sukeir din Yemen. Au fost 
provocate mari distrugeri și 
numeroase victime.

englez, într-o colonie din Afri
ca, pe cînd traversa deșertul 
(vorba vine, că deșerturi nici 
nu există) a omorît o muscă 
și a fost văzut de un localnic. 
Pe dată s-a format un juriu 
de onoare format din local
nici. Reproșuri, chiar unele 
mustrări. Conștiința soldatului 
colonialist s-a căit atît de mult, 
îneît omul a plecat special în 
Anglia și a adus de acolo o 
altă muscă. Iată pînă unde 
merge onoarea colonialiștilor.

mijlocul civilizației secolului

Chiar la 26 august 1957, s-a 
pus piatra fundamentală a unui 
mare monument în orașul Nad- 
javgarh (in apropiere de 
Delhi). La solemnitate au asis
tat peste 20.000 persoane. In
scripția conține o singură fra
ză ca și uluitoarea descope
rire a ziarului „Daily Ex
press** : „în memoria patrioți- 
lor care au fost înfrînți, dar 
nu au părăsit cîmpul de luptă".

Cum adică f Ziarul amintit, 
cu tradiționalul calm englez 
ne va explica nedumerirea, cu 
totul trecătoare și nefirească, 
desigur :

în urmă cu 100 de ani a- 
ceste meleaguri începuseră să 
fie scăldate de democrația co
lonialistă. Pe aci se afla o 
populație sălbatecă care nu în
țelegea ce e aia civilizație, ori 
democrație. Se opunea. Atunci 
vitejii generali englezi au îm
părțit soldaților pilule de de
mocrație în forme de gloanțe. 
A avut loc un fel de bătălie. 
Noi ne-am îndeplinit opera de
mocratică. Am inoculat „demo
crație** unui număr de 4.000 
de tineri în floarea vîrstei. Dar 
dînșii ce credeți c-au făcut ? 
în mod cu totul nefiresc, au 
murit... Vai, ce mîniați am fost. 
De ciudă, 400 participant 
răscoală au fost spînzurați 
piața din teatrul orașului : 
caute sufletele celor 4.000 
să-i întoarcă.

Atunci am înțeles că demo
crația trebuie începută chiar 
de la 0. Așa că toate satele și 
casele oamenilor au fost rase 
de pe suprafața păminlului...

Nerecunoscători oameni! Pu
terile coloniale le aplică... de
mocrația. iar popoarele colo
niale se revoltă.

Ce-i drept, e drept, și tre
buie recunoscut. După cum se 
vede, comentatorul diplomatic 
al ziarului „Daily Expres", a- 
vea dreptate.

la 
în 
să 
fi

s 

t
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Imamul Omanului 
este gata să încheie pace 

dacă i se recunoaște 
independenta

CAIRO 30 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : Reprezentan
tul la Cairo al imamului din 0- 
man, Salah el Harsi, răspunzînd 
în cadrul unei conferințe de presă 
la întrebarea dacă Omanul ar 
accepta propunerea primului mi
nistru al Sudanului ca statele 
arabe să medieze în conflictul cu 
sultanul din Mascat, a declarat 
că imamul Omanului este gata 
să încheie pace dacă i se recu
noaște independența.

El a adăugat că orice tratative 
trebuie duse fără amestecul en
glezilor.

Harsi a arătat că Liga Arabă 
a trimis recent o delegație care 
să viziteze Omanul dar englezii 
au împiedicat-o să ajungă la 
destinație.

înainte de conferința sa de 
presă Salah el Harsi a avut o 
întrevedere cu ambasadorul Su
danului la Cairo în cursul căreia 
el a cerut ca Sudanul să sprijine 
cererea Omanului de a fi primit 
în Liga Arabă.

Schimbul instrumentelor de ratificare 
a acordului cultural între guvernul Republicii 
Populare Romine și guvernul Republicii Egipt

In ziua de 30 august 1957 a a- 
vut loc la Ministerul Afacerilor 
Externe schimbul instrumentelor 
de ratificare a Acordului cultural 
între Guvernul Republicii Popu
lare Romîne șl Guvernul Repu
blicii Egipt, semnat la Cairo la 
15 aprilie 1957.

Schimbul a fost efectuat de 
către T. Rudenco, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Romîne și dr.

j VA e M ff fr RMAM gfrgflSfla nE m -
LONDRA. După cum anunță 

agenția United Press, Harold 
Stassen, șeful delegației S.U.A. la 
conferința pentru dezarmare, a 
părăsit Londra cu avionul plecînd 
la Washington. El va avea con
vorbiri cu secretarul Departamen
tului de Stat al S.U.A., Dulles, și 
probabil cu președintele Eisen
hower. Stassen se va înapoia la _______ ___ _____ .
Londra marți pentru a participa iar ziarele americane au subliniat 
la reluarea lucrărilor conferinței.

DELHI. Potrivit știrilor sosite 
din Bombay, în seara zilelor de 
27 și 28 august trupele portu
gheze din Daman au deschis foc 
împotriva teritoriului Indiei. Se 
anunță de asemenea că portu
ghezii au încălcat teritoriul in
dian în regiunea de frontieră din 
Savantvadi, unde în seara zilei 
de 28 august patrule portugheze 
au deschis foc împotriva unor 
patrule indiene.

WASHINGTON. In după-amia- 
za de 30 august Camera Repre
zentanților a S.U.A. a aprobat și 
trimis spre semnare președintelui 
Eisenhower textul legii pentru 
„ajutorul american pentru străi
nătate", așa cum a fost aprobat 
de o Comisie mixtă parlamen
tară, adică fixînd valoarea acestui

„ajutor” la suma de 3.435.810.000 
dolari. După cum subliniază a- 
gențiile americane de presă, a- 
ceastă sumă este cu peste 1 mi
liard de dolari mai mică decît 
cea cerută de președintele Eisen
hower. Președintele Eisenhower 
și-a exprimat de altfel în repetate 
rtnduri „dezamăgirea" față de 
reducerile efectuate de Congres,

că aceste reduceri reprezintă o 
înfrîngere serioasă pentru admi
nistrația republicană.

NEW YORK. Agenția United 
Press anunță că la 30 august la 
poligonul experimental din statul 
Nevada Statele Unite au efectuat 
o nouă experiență nucleară.
WASHINGTON. Senatul ame

rican a adoptat cu 60 de voturi 
contra 15 un proiect de lege cu 
privire la garantarea drepturilor 
cetățenești ale populației de cu
loare din sud. Proiectul urmează 
să fie semnat de președintele 
Eisenhower pentru a căpăta 
putere de lege.

BELGRAD. La 29 august 1957 
a fost semnat la Belgrad un a- 
cord cu privire la traficul tele
grafic și telefonic între Iugo
slavia și Albania.
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H. Chawky, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Egipt la București.

Au asistat: Mihail Rălea, preșe
dintele Institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, Ion Pas, adjunct al Ministru
lui Invățămîntului și Culturii, Al. 
Buican, vicepreședinte al Institu
tului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Invățămîn^ 
tului și Culturii, precum și mem
bri ai Ambasadei Republicii Egipt.
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((ÎLWCMATOGIIAFE)
Discordie — LUMINA ; O vâri 

neobișnuită — MAGHERU, I. C. 
FRIMU, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE ; In calea trăznetului — 
V. ALECSANDRI. ELENA PAVEL; 
Dansez cu tine — VICTORIA ; Ei 
iubeau viața — PATRIA. CEN
TRAL, UNIREA; Vultur 101 — 
REPUBLICA, BUCUREȘTI. GRA< 
DINA PROGRESUL, ALEXAN
DRU SAHIA, LIBERTĂȚII ; Fiica 
Tibetului - GHEORGHE DOJA, 
MUNCA; Fedra — DOINA, MO
ȘILOR, VOLGA ; Pe malurile Arc
ticei, Omul și fiara. Meșterul Ma- 
nole — MAXIM GORKI ; Casa de 
pe strada noastră, Uruguay, Pri
veliști din Bulgaria, Micul Sego
- TIMPURI NOI ; Un pichet în 
munți — TINERETULUI ; Două 
victorii — ALEX. POPOV, FLA- 
CARA ; Vagabondul (ambele serii)
- GRIVIȚA ; Camelia - VASILE 
ROAITA, MIORIȚA ; Intr-un ceas 
bun - CULTURAL, 1 MAI : Jocul 
cu viața — C. DAVID : încotro ?
- TUDOR VLADIMIRESCU (gră
dină) : Din nou împreună — B. 
BIERUT.


