
Ziua Aviației R. P. R. Proletari din toate firile, unifi-vil

General-maior
ȘANDRU CONSTANTIN

Astăzi, poporul nostru munci
tor și militarii Forțelor Armate 
sărbătoresc pe îndrăzneții și cu
rajoșii aviatori. Devenită tradițio
nală sărbătoare militară și popu
lară, „Ziua Aviației" exprimă dra
gostea și prețuirea cu care parti
dul și guvernul, poporul nostru 
muncitor, îi înconjoară pe cuteză
torii și neînfricații aviatori.

Expresie a dezvoltării țării 
noastre pe drumul socialismului, 
a ajutorului neprecupețit pe care-1 
primim din partea marii noastre 
prietene din Răsărit — Uniunea 
Sovietică — aviația militară și ci
vilă este o mîndrie justificată a 
harnicului popor muncitor.

Trecînd în revistă succesele ob
ținute în munca lor de fiecare zi, 
piloții și navigatorii, tehnicienii și 
specialiștii inferiori, întregul per
sonal al Forțelor Aeriene xMilitare, 
raportează partidului și guvernu
lui că își îndeplinesc cu bune re
zultate programul pregătirii lor, 
că tehnica de luptă este bine în
treținută și îngrijită, că efectivele 
aviației militare sînt gata, alături 
de ceilalți militari ai Forțelor Ar
mate, să riposteze cum se cuvine 
oricărui agresor care ar încerca 
să încalce integritatea țării noas
tre.

Din rîndul piloților, tot mai 
mulți sînt cei care obțin califica
rea de înaltă clasă, dovadă a unei 
temeinice stăpîniri a tehnicii de 
luptă, a însușirii măiestriei de tră
gători și luptători aerieni. Aviația 
noastră militară se mîndrește as
tăzi cu piloți ca ofițerii Lazăr Ni- 
colae, Popescu Tudor, instructori 
de înaltă clasă, cu ofițerul Sabău 
Joan și Onoiu Vasile, zburători în
cercați, disciplinați și modești. 
Demne de toată lauda sînt rezul
tatele pe care le obțin în muncă 
inginerii, tehnicienii și specialiștii, 
ca urmare a eforturilor și con
știinciozității cu care pregătesc și 
îngrijesc tehnica de luptă. Numele 
ofițerului Scorțaru Romeo, al ofi
țerului IJorga loan sau al ofițeru
lui Murar Teodor sînt cunoscute

în toate unitățile Forțelor 
Aeriene Militare. Prin fe
lul cum organizează și 
conduc munca specialiști
lor din subordine, ei reu
șesc să asigure o perma
nentă disponibilitate a a- 
vioanelor, să sprijine efor
turile piloților în întări
rea capacității de luptă a 
subunităților și unităților. 
Deosebit de prețios și a» 
preciat este aportul pe 
care-1 aduc militarii în 
termen la huna desfășu
rare a programului pregă
tirii de luptă în zbor a 
piloților. Veniți în arma
tă din diferite colțuri ale 
țârii, din locuri de muncă 
deosebite, tineri harnici 
și entuziaști, fii ai oame
nilor muncii, reușesc in
tr-un timp scurt să-și în
sușească complexitatea 
tehnicii, să se descurce 
cu ușurință în rezolvarea 
sarcinilor ce le primesc. 
Cucerind titlul de fruntaș 
în pregătirea de luptă și 
politică, în specialitatea 
pe care o au, un mare 
număr de militari în ter
men din unitățile de a- 
viație poartă cu mîndrie 
pe piept „Medalia Mun
cii", sînt distinși cu „Di
ploma de Onoare" a C.C. 
al U.T.M., sau recompen
sați cu obiecte și bani.

Succesele cu care Forțele 
ne Militare se prezintă la această 
sărbătoare sînt rodul grijii pe 
care partidul și guvernul o mani
festă față de aviația militară. Ca
drele de comandă, specialiștii de 
bază sînt oameni crescuți de par
tid, oameni care se străduiesc în 
munca lor de fiecare zi să justi-
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ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne nr. 27
: 1 septembrie 1957 București

Tovarăși aviatori, mecanici șl motoriștl, lucrători din atelierele 
de aviație,

Tovarăși
Tovarăși

soldafi și matrozi, sergenți și cartnici, 
ofijeri, generali și amirali,

nostru și Forjele sale Armate sărbătoresc astăzi Ziua • - -- — ! .
Poporul

Aviației Republicii Populare Romine.
Vă salut și vă felicit cu prilejul Zilei Aviației Republicii Popu

lare Romine I
Urez întregului personal al marilor unități șl unităților de avia

ție noi succese în perfecționarea pregătirii de luptă și politice, în 
însușirea, întreținerea și întrebuințarea tehnicii de aviație moderne 
din înzestrare. în întărirea continuă a disciplinei militare, pentru 
ridicarea capacități'

în cinstea sărbal
ții de apărare a patriei noastre.
itoririi Zilei Aviației Republicii Populare Romine

ORDON:
Astăzi, 1 septemhrie 1957, în Capitala patriei noastre — Bucu

rești — se vor trage 21 salve de salut.
Trăiască aviația Republicii Populare Romîne!
Trăiască '
Trăiască Guvernul Republicii Populare Romîne!
Trăiască scumpa noastră Patrie — Republica Populară Romînă.

Ministrul Forțelor Armate, 
General-colonel LEONTIN SvîLAJAN

Partidul Muncitoresc Romin I

cînfeiaIneretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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INTERESANTA 
CONSFĂTUIRE

CONSTANȚA (de la trimișii 
noștri). — In sala de festivități 
a Cazinoului din localitate s-a 
desfășurat ieri consfătuirea 
despre rezultatele obținute în 
acest an de brigăzile speciale 
pentru mecanizarea complectă 
a lucrărilor pe 500 de hectare. 
Consfătuirea a fost organizată 
de trustul regional Gostat Con
stanța în colaborare cu „Sein- 
teia tineretului'“. Au participat 
șefii celor 31 brigăzi speciale 
din regiune, directori de gos
podării agricole de stat, ingi
neri mecanizatori și ingineri 
agronomi, reprezentanți ai co
mitetului regional P.M.R., ai 
comitetului regional U.T.M., 
ai comitetului regional sindical 
al muncitorilor din agricultură 
și silvicultură, ai trustului re
gional Gostat, ai presei locale 
și centrale. Din partea Depar
tamentului Gostat din cadrul 
Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii a participat M. Gheor
ghiu, directorul direcției me
canizare.

Locuri rezervate"/
DE ALȚII OCUPATE • • •

In întîmpinarea anului școlar

în școlile profesionale Mucenicii 
sînt pregătiți cu mari eforturi și 
nu cu puțină cheltuială din partea 
statului. De aceea, faptul că, prin 
lege, li se asigură repartizarea în 
producție după terminarea școlii, 
și li se cere să se prezinte la lu
cru și să muncească harnic și dis
ciplinat, constituie tot pe atît un 
drept cît și o datorie a tinerilor 
absolvenți.

Dar iată că, în orașul Cluj, unii 
nu ajung să-și primească dreptul, 
să-și îndeplinească îndatorirea le
gală.

lată cîteva pilde:
...Tînărul Raimond Szekely, cu

diploma de absolvire a școlii pro
fesionale și cu repartizarea în
mînă, cu multă încredere în 
noștințele acumulate, cu elan 
dorință de muncă, a poposit
de mult la fabrica „Armătura".

— Știți... eu am absolvit școala 
profesională metalurgică... Sînt 
partizat aici...

— Ce specialitate ai ?
— Lăcătușerie...
— Bun... Adică, rău, pentru 

e adevărat, angajăm și lăcătuși, 
dar avem nevoie mai mult de 
strungari... Nu-i nimic! Vei învăța 
strungăria.

Și tînărul lăcătuș, resemnat, în
vață acum strungăria.

Ar mai fi de discutat și cum a 
fost primit la strungărie. Aici nu 
are nici măcar dulăpior unde să-și 
pună hainele. Le lasă pe mașină, 
pe geamuri, sau lucrează cu hai
ne de oraș, căci nu dispune încă 
de haine de protecție.

De asemenea, aici, la secția 
strungărie a fabricii „Armătura",

Cum au fost primiți 
absolvenjii școlilor 

profesionale la unele 
întreprinderi din Cluj

cu-

nu

ELEVII an nevoie de rechizite
SUFICIENTE ȘI LA TIMP!

re-

că,

tinerii absolvenți nu au nici mă
car sculele strict necesare. în locul 
cheilor de 8 mm. — de pildă — 
ei au primit pentru a folosi în 
muncă... clanțe de ușă.

...Un coleg al lui Raimond, loan 
Moldovan, a fost repartizat de că
tre școală, bineînțeles în urma în
țelegerii cu conducerea respectivei 
unități, la cooperativa de producție 
meșteșugărească „Metalurgia".

Dar și aici, deziluzie...

I

Ieri vă informam printr-un ma
terial despre situația manuale
lor școlare. Astăzi continuăm 
informările noastre legate de 
pregătirea condițiilor pentru 
noul an școlar și anume des
pre difuzarea manualelor și 
rechizitelor. Pentru a lămuri 
această pioblemă care intere
sează foarte mult 
profesori și părinți, 
dresat tovarășului 
teanu, directorul 
Difuzării Cărții.

pe elevi, 
ne am a- 
Virgil Ol- 

Direcției

D. D. C.— Ce măsuri a luat 
pentru buna aprovizionare a ele
vilor cu manuale și rechizitele ne
cesare noului an școlar ?

— Toate titlurile de cărți apă
rute au și fost difuzate pe rețea. 
Aceeași afirmație este valabilă 
pentru rechizitele ce ne-au fost li
vrate de către fabricile producă
toare.

La 372 de librării din diferite 
colțuri ale țării s au pus în vîn- 
zare manuale iar ia 16 școli se 
organizează standuri cu manuale. 
In București, centru mai mare, un-

de se vor distribui manuale la a- 
proape 40 de librării, s-a întocmit 
un anunț, afișat în toate librăriile, 
prin care se indică adresele tutu
ror acestor centre.

Anul acesta, spre deosebire de 
anii trecuți, elevii vor putea eram-’ 
para cărți de Ia oricare librărie 
fără a mai prezenta o adeverință 
eliberată de școală, deoarece nu
mărul manualelor editate poate 
satisface toate cerințele.

In ceea ce privește pe elevii de 
la sate cărțile Ie vor fi asigurate 
prin cooperative. Socot nimerit să 
subliniez cu acest prilej că proble
ma procurării cărților școlare nu 
trebuie lăsată în ultima oră.

— Dar rechizitele care se pun 
în vînzare corespund cerințelor 
din punct de vedere calitativ și 
cantitativ ?

— La unele sortimente cum 
sînt: caietele dictando romîn, ca
ietele de caligrafie oblică, creioa
nele școlare, rechizitele de lemn 
(linii, echere, etc.) penițe, gume,

cerneluri, acuarele palete, cretă 
școlară, necesarul este acoperit.

La altele însă — cam o treime 
din totalul rechizitelor — situația 
e destul de djficilă. Intr-0 
serie de regiuni se constată o ră- 
mînere în urmă a furnizorilor lo
cali la articolele: caiete de arit
metică, caiete de desen, compase 
ghiara, pasteluri 108, acuarele cutii 
și călimări. Lipsa acestora se re
simte mai ales la Suceava. Iași 
(caiete de socoteli); Tg. Mureș, 
Craiova, Ploești, Suceava, Bucu
rești (caiete de desen); Craiova, 
Timișoara, Orașul Stalin, Pitești, 
Bacău (pasteluri 108); Craiova, 
București, Suceava, Orașul Stalin, 
Galați, Pitești, Constanța (căli
mări).

Există și o serie de alte rechi
zite a căror asigurare, în cantități 
corespunzătoare, constituie o pro-

C. MANCIUR

(Continuare tn pag. 2 a)

TELEGRAMA

ZBOARĂ peste cîmp o

CIOClRLIE
Nelă sări pîrleazul în urma lui 

taică-său și cum ajunse în curte 
aruncă sapa cu necaz. Sapa se ros
togoli pînă lingă cotețul păsărilor, 
speriindu-le.

— Ce ai mă, ce-o arunci așa ? 
se răsti taică-său. Ori crezi că 
nu-ți mai trebuie !

Nelă nu răspunse. Intră în bu
cătărie și se uită prin oale. Vru 
să-și pună într-o strachină niște 
ciorbă de fasole verde rămasă de 
la prînz, dar pînă la urmă renun
ță și se urcă în podul șopronului 
unde se trînti pe spate. în jurul 
său mirosea a fin proaspăt cosit și 
Nelă trase mireasma adînc, cît îi 
încăpu în piept, de parcă ar fi 
fumat. „Ei lelițo, faci vasăzică tot 
ce vrei și de mine nici nu-ți pasă“ 
oftă el răsucind cu mînie un pai 
între dinți. Mereu îi stătea în min
te Cătălina, dar parcă nu întreagă, 
ci numai ochii și zîmbetul. O ve
dea treci nd peste cimpuri, cu Gri- 
gore, după apă. Grigore ținea ul
ciorul și Cătălina se apleca la iz- 
vor cu cana să-1 umple. Cînd se 
întorcea spre Grigore, Cătălina rî- 
dea. Rîdea lelița și știa că Nelă 
de acolo, dintre porumburi, o ve
dea. Nelă prășea cu taică-său 
porumbii nu prea înalți, dar sapa 
tăia bolovanii pe unde nimerea 
că Nelă nu-și lua ochii de la iz
vor. Plecînd, Cătălina a rămas 
ceva mai în urma lui Grigore și a 
dat binețe. Dar nu lui Nelă. ci lui 
taică-său, de parcă Nelă nici n-ar 
fi fost pe acolo :

— Bun lucru, nene Tudore !
— Bună să-ți fie inima ! răs

punsese Tudor oprindu-se o leacă 
din lucru. Nelă săpa înainte și 
numai cu coada ochiului pîndea 
la Cătălina cum își făcea potecă 
prin iarbă și se tot ducea în ur
ma lui Grigore. iar cînd mergea, 
catrințele i se legănau ca frunzele 
de plop. Cînd se depărta. Nelă își 
ridică de-a binelea privirea și o 
urmări tot timpul pînă ce ajunse 
în cîmpurile colectivei. Ce veselie 
era acolo ’.

— Grigore, Cătălină, veniți mai

povestire de V. BĂRAN

întîi la noi, se auzeau voci de 
peste cîmp. Nu dați apă nimănui 
pînă nu ne cîntă un cîntec ! Erau 
mulți, și băieți și fete și vremea 
trecea în alt chip acolo, că nici 
n-ai fi vrut să treacă. Nelă lovi cu 
sapa în pămînt cît putu.

Era atîta liniște pe locul lor și 
numai sunetul sec al sapei, ritmic 
ca bătaia unei pendule și țîrîitul 
greierilor stăpîneau împrejurimile. 
Din cînd în cînd, din lanurile ală
turate de orz și grîu țîșnea, întin- 
zîndu-și dintr-o dată aripile, o 
ciocîrlie. Plutea deasupra lor ciri
pind în fel și fel, făcînd tumbe 
în aerul cald, apoi pierea cine 
știe unde. Și iarăși sunetul sec și 
cadențat al sapei ce lovea bolo
vanii sfărîmicioși și țîrîitul greie
rilor, rămîneau singurul cîntec.

— Mai vii, bă Nelă, ori nu mai 
vii ? se auzi glasul lui Tudor.

— Ce ai tată ? se răsti Nelă. 
Mă vezi matale că stau ? N-o să 
trec printre buruieni și să le las. 
Trebuie să sap ca lumea. Ei co
medie !

Se vedea cît de colo că Nelă a- 
vea chef de ceartă. De fapt tai
că său îl tot ( berna nu pentru că 
i ar fi cerul să muncească mai din

răsputeri, ci să-l aibă aproape, 
să-i poată zice cîte ceva. Că așa 
e nenea Tudor. Cunoaște el niște 
istorii de pe timpul cînd era la 
tramvaie, la București cu unul 
care cocoloșea în mînă o hîrtie, o 
băga în sîn și după ce se strîmba 
oleacă făcînd niște semne scotea 
în locul ei o basma cît toate zi
lele și alte alea ; și toată vara, pe 
cîmp, le povestește cui se nime
rește. Cele mai multe însă i le-a 
spus lui Nelă în timpul prașilei, 
fiind doar ei singuri pe loc. Și 
deseori, nenea Tudor, uitînd care 
din întîmplări a rămas nepovesti
tă, le lua pe toate de la capăt.

— Toată ziua, hai bă, hai bă, 
parcă ai fi boier ! vorbi mai de
parte supărat Nelă.

— Ia nu mai face atîta caz ! se 
opri taică-său rezemîndu-se în 
coada sapei, ori, unde trecu aia 
cu ulciorul și-ți luă mințile. Și 
după un timp continuă, confir- 
mîndu-și parcă sieși o ipoteză : 
ți le-o fi luat, că am auzit eu că 
face cu farmece.

„Aia“ era Cătălina. Așa-i zicea 
Tudor — „aia“, cu un fel de ne
caz, fiindcă de cînd a venit din 
armată fiu-său, Nelă, parcă n-a 
mai văzut fete, se ține numai 
după ea. „Ce-o fi vrînd de la ea, 
că nici pămînt nu are — gîndea 
Tudor — l-a dus pe tot în colec
tivă".

— Da, da, face cu farmece, îi 
răspunse Nelă plivind foile unui 
cocean de porumb. Altceva nu 
mai știi decît să zici că face cu 
farmece.

Nimeni nu știa ce-i în inima lui 
Nelă. îi plăcea de Cătălina așa 
cum nu-i plăcuse de nici o fată, 
dar prea îl, ardeau în piept pur
tările ei. Cînd se întîlneau la horă, 
sau seara în poiana căminului, Că
tălina rîdea și nu-i zicea nimic cînd 
el îi strîngea pe furiș mijlocul și

(Continuare in pag. 2-a)

Comparați-vă cunoștințele 
cu răspunsurile din pag. 3-a

1. Cu ce prilej presa străină a publicat următoarele
— „în timpurile noastre, declanșarea unui război va fi pentru 

America o sinucidere".
(Al-Masa—Cairo)

— In fața S.U.A. care au rămas în urma U.R.S.S. se pune 
sarcina „de a ajunge din urmă pe oamenii de știință și inginerii 
sovietici..."

(New York Times)
— „Noi, occidentalii, nu mai sîntem în măsură nici să 

constrîngem și nici să învingem Uniunea Sovietică1'.
(„Combat"—Paris)

2. Cu ce se îndeletnicește actualmente dl. Loy Henderson, sub
secretar de stat adjunct al S.U.A. ?

3. Cît a primit șperț Rafael Trujillo, dictatorul Republicii Domi
nicane din partea firmei de construcții din New-Jersey (S.U.A.) și 
de ce?

4. Cine s-a opus în Consiliul de Securitate cererii celor 11 state 
arabe de a include pe ordinea de zi problema agresiunii armate 
engleze în Oman ?

5. De ce convocarea unei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale O.N.U., care să examineze raportul așa zisului comitet 
pentru Ungaria este ilegală ?

6. în ce împrejurări Joseph Strauss, ministrul Apărării vest-ger- 
mane a fost nevoit să fugă pe ușa de serviciu, sub protecția 
poliției?

Tovarășului Ho Și Min
Președintele Republicii Democrate Vietnam șl 
Președinte al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam. 

Tovarășului Fam Van Dong 
Prim ministru al Republicii Democrate Vietnam

Cu prilejul celei de-a XII-a aniversări a proclamării independenței 
R. D. Vietnam, sărbătoarea națională a poporului vietnamez, vă ru
găm să primiți din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale, a 
Guvernului Republicii Populare Romîne, a Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și a întregului popor romîn, un călduros 
salut frățesc și cele mai sincere felicitări.

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă se bucură din 
toată inima de realizările însemnate obținute de poporul vietnamez 
în intensa sa activitate pentru refacerea și dezvoltarea economiei, 
pentru dezvoltarea și înflorirea culturii naționale și sprijină lupta sa 
nobilă pentru unificarea pașnică și pe baze democratice a Vietnamu
lui, în conformitate cu aspirațiile întregului popor vietnamez.

Relațiile frățești dintre poporul romîn și poporul vietnamez se 
string și se dezvoltă continuu. Vizita recentă a tovarășului Ho Și 
Min în țara noastră a fost întîmpinată cu multă bucurie, căldură și 
dragoste prietenească de către poporul romîn ; ea reprezintă o do
vada a prieteniei care unește tot mai mult popoarele noastre și a 
interesului reciproc pe care partidele și guvernele noastre îl poartă 
pentru strîngerea necontenită a colaborării frățești dintre țările noa
stre socialiste.

Urăm poporului vietnamez și dv. dragi tovarăși, noi și tot mai mari 
succese în măreața operă de construire a socialismului în patria dv. 
și de înfăptuire a unității naționale a Vietnamului, spre binele și 
progresul poporului vietnamez, spre întărirea păcii în lumea în
treagă.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
CH1VU STOICA 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine

GH. GHEORGHIU DEJ
Prim Secretar al Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn

PRIMIREA
la C. C al l . T. M.

a delegației de tineri muncitori din Belgrad
La 30 august a.c. delegația de delegației au mulțumit pentru po- 

tineri muncitori din Belgrad care ’ 1 • J- * - •--
timp de 10 zile a vizitat țara 
noastră la invitația Comitetului 
Orășenesc U.T.M. București, a a- 
vut o întrevedere cu tov. Virgil 
Trofin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M. Cu acest prilej membrii

O dragă rominească lucrind la săparea canalului Rusca

sibilitățile de cunoaștere a vieții 
tineretului romîn care le-au fost 
create în decursul vizitei și și-au 
exprimat speranța că asemenea 
schimburi se vor dezvolta mai 
mult în viitor. Ei au apreciat 
pregătirea profesională a tineretu
lui și în special pregătirea cadre
lor tehnice de specialitate în in
dustrie și condițiile sociale asigu
rate muncitorilor, tineretului din 
fabrici.

La această întrevedere au asis
tat tovarășii Iliescu Ion și Kopan- 
di Alexandru, secretari ai C.C. al 
U.T.M. și tovarășul Bejan Dumi
tru, membru al Biroului C.C. al 
U.T.M., prim secretar al Comite
tului Orășenesc U.T.M. București. 
Discuția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

în seara aceleiași zile, delegația 
a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Belgrad.

de

PREMIILE 
etapei a lll-a 

PREMIUL I : Un aparat 
radio.

PREMIUL II : Un reșo ara
gaz cu butelie.

PREMIUL III : Stofă pentru 
un costum.

15 mențiuni: stilouri, ser
viete de vinilin, echipament tu
ristic, mingi de fotbal etc.

Președinta cooperativei, tovarășa 
Peter, i-a spus textual:

— Noi nu încadrăm decît pe... 
fiii ori rudele apropiate ale coope
ratorilor.

Al treilea caz: școala a reparti
zat la uzinele „Ianoș Herbak" pe 
electricianul loan Lungu.

— Nu te putem angaja — i 
s-a zis.

Și chiar în vremea tn care tî- 
nărului absolvent i se răspundea 
astfel, respectiva uzină înca
dra tineri necalificați, care își 
vor termina calificarea, la locul 
de muncă, abia... în iarnă.

La „Carbochim" absolventul 
Ziman Andraș a întîmpinat ace
leași greutăți. Etc. etc.

Asemenea cazuri de încălcare a 
dispozițiilor legale cu privire la 
repartizarea celor veniți din șco
lile profesionale am întîlnit mai 
multe în orașul Cluj. Ele se îm
bină cu manifestări de favoritism 
din partea unor funcționari ca și 
din partea unor cadre de condu
cere din întreprinderi.

Firește, pot exista cazuri cînd în 
urma modificării planului sau pro
filului unei întreprinderi, aceasta 
să fie silită să ceară momentan 
unui lucrător să lucreze pentru un 
timp limitat în altă specialitate. 
Dar a încurca oamenii, a refuza 
angajarea unor absolvenți de școli 
profesionale, și, pe de altă parte, 
a încadra alte persoane în locurile 
rămase libere, în sfîrșit, a nu crea 
proaspeților lucrători condiții nor
male de muncă — aceasta nu se 
poate admite.

Organele sindicale locale și co
mitetul orășenesc U.T.M. se cu
vine să ceară direcțiunilor de În
treprinderi din Cluj mai multă 
atenție față de tinerii absolvenți.

M. MUNTEANU 
corespondentul „Scinteii tine

retului" pentru regiunea Cluj

Reîntîlnire
emoționanta
E dimineață și munca a tn- a 

ceput în atelierele uzinelor \ 
,,Mao Tze-dun". In sala de fes- k 
tivităti insă s-au adunat cca. " 
100 de tovarăși din Capitală șt v 
din provincie, unii mai tineri, Ă 
alții încărunțiți. O parte se cu- A 
nosc personal, alții din auzite, a 
unii și-au strins doar mina băr. 
bătește. iar alții n-au rezistat 
și s-au îmbrățișat cu putere.

— Ne intilnlm după atiția 
ani... Această frază a fost spusă 
aproape de fiecare. Și la fel 
și-a începui urarea de bun ve
nit directorul uzinei.

— Astăzi — după mulți ani— 
sînteți din nou lucrătorii uzinei 
Lucrătotii și... musafirii ei 
dragi. Din inițiativa organiza
ției U.T.M. vă veți întîlni, ve
chii muncitori care ați plecat în 
diferite munci de răspundere, 
cu foștii colegi, și cu genera
ția tinără a uzinei. Și acum 
n-avem timp de pierdut. Munca 0
e in toi. Așa că... fiecare la a 
locul său de muncă. Spor la ‘

(
treabă tovarăși.

N-a trebuit multă vreme ca 
fiecare musafir să-și schimbe 
elegantul costum de oraș cu 
salopeta și să treacă la locul 
său de muncă. Aproape fiecare 
secție și-a avut musafirii ei. 
Unul dintre oaspeți insă nu și-a 
mai găsit locul său de muncă.

(f Să fie oare o lipsă de memorie 
0 a sa? Nu. De vină sînt cei 26 
Q de ani care il despart de vre- , 
Z) mea cind era strungar in uzină. Q 
a Acum insă n-a rămas fără () 
a strung. Dar. cei 20 de ani se " 
\ cunosc atit in viața lui cit și 
V in cea a uzinei.
v ...Dintre călătorii sosiți dinu- 
0 neața pe aeroportul Băneasa, 
() unul era deosebii de grăbit S-a 
A urcat intr-un taxi care a gonii 
a pină la uzina ,,Mao Tze-dun" 
a Cu toate că a sosit puțin mai 
\ tirziu, s-a schimbat in grabă 
* și și-a incepul lucrul. N-a avut 
Q vreme să discute cu nimeni 
Q pină la ora ll cînd a părăsit 

secția. Dar de la H și pină 
\ tirziu n-a . obosit căutindu-și 
K prietenii, vechii tovarăși de ate- 
v lier. Inginerul Țintea Constan- 
Q tin a venit de la Cluj împreună 
0 cu soția și cu un teanc gros 
A de fotografii, li oprește pe 
A muncitori și le arată. Dintr-o 
Ă poză te privesc cu seriozitate 
a doi ucenici în uniformă. Au o- 
\ cilii limpezi și fețele aproape 
k de copii.
\ —Eu și colegul meu — se 
x recomandă inginerul Țintea, 
v care acum are uri început pro- 
Q mițător de chelie, iar „colegul” 
6 o mustață falnică. Fiecare fo- 
() tografie are pe verso o expli- 
a cație : 1945 — prima echipă ar- 
\ tistică, 1946 — meciul de fot- 
\ bal în care i-am bătut pe cei 
X de la... Inginerul Țintea este 
v plin de o veselie molipsitoare. 
0 La masă cere — ca pe vremuri

— o porție in plus lui „nea” 
A Popescu, ospătarul care-i ser-

M. VIDRAȘCU



TINE R E T E - E D U C AȚIE - R A S P U N D E Rl

l ormează~ți cu seriozitate
părerea despre un om

Urmărind „Scînteia tineretului*’ 
ani văzut nu de mult un articol 
intitulat „Căsătorie silită".

Apreciez ca un lucru util și 
necesar a îndruma tineretul cum 
să rezolve problemele de viață. 
De fapt acesta este și motivul 
pentru care m-am hotărît să vă 
scriu. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît, cu trei ani în urmă, v-am 
mai scris o scrisoare. Vă expli
cam atunci că sînt în divorț cu 
soțul meu și că nu știu cum să 
căUuzesc sentimentele copilului 
nostru, în ceea ee îl privea pe ta
tăl său, care ne-a părăsit 
o altă femeie. Și atunci 
răspuns printr-o scrisoare 
frumoasă, m-a|i sfătuit și 
dat curaj.

Vă mărturisesc că v-am 
tat sfatul și consider că nu fac 
un act formal mulțumindu-vă a- 
cum, pentru atunci, pentru că 
acum îmi pot da seama că sfa
tul vostru a fost într-adevăr cel 
bun.

Au trecut trei ani de atunci; 
mi-am terminat studiile și sînt 
de doi ani în cimpul muncii.

Munca pe tărîm profesional și 
politic și grija de copil, nu mi-au 
dat răgazul necesar pentru a mă 
gindi să-mi refac căminul.

Pînă aici toate ar fi fost bune, 
dacă cei din jurul meu ar fi 
gîndit despre mine așa cum e 
normal. Din păcate, realitatea 
este cu totul alta : există la unii 
oameni o prejudecată care-i face 
să judece foarte aspru o femeie 
tinără divorțată, chiar dacă în 
fond, nd merită cîfuși de puțin 
asprimea acestei judecăți.

Mi se pare atît de greu ca, a- 
vînd o fire prietenoasă, veselă, 
deschisă, sinceră, să poți convin
ge pe oameni că ești totuși se
rios, că în spatele unei glume sau 
al unei discuții prietenești cu un 
alt om nu se ascunde nimic jos
nic. nimic murdar...

Am fost acuzată 
luni că vreau să ....... ... ...... .
unui tovarăș de la noi din uzină. 
Realitatea este că 
el de cîteva ori, prietenește șl 
omul îmi spusese necazurile lui, 
fără nici o altă intenție. Am fost 
văzuți de cîteva ori împreună șl 
toate acestea au fost interpretate.

V-am mai spus, pentru ca să 
cicatrizez rana veche din suflet, 
pentru a nu mă mai gîndi la 
situația mea, căutam preocupări 
și în afara sarcinilor profesiona
le. Am intrat în brigada artistică 
a uzinei. Aici se fac repetiții în 
fiecare după-amiază, se mai dau 
spectacole. în fine, nu am răgaz.

Dar 
necazurile 
nou. Sotfa 
găzii m-a 
să-i stric 
ga brigadă 
acuzarea care mi-a fost adusă, 

,cind bate vîntul.

pentru 
mi-ați 
foarte 
mi-ați

ascul-

acum vreo 6 
stric căminul

vorbisem cu

praful din 
mică, așa 
uit iute. Credeți-mă, stau și mă 
întreb ce atrage spre mine întîm- 
piări de felul acestora. Probabil, 
greșesc și eu cu ceva — poate 
sînt prea familiară, n-am suficient 
tact, nu știu să respect unele con- 
venințe. Dar vă închipuiți cît 
bine pot să facă asemenea discuții 
unei femei singure, care este con
ducătoare a unui loc de muncă. 
Toate poveștile de felul acestora 
pe care le-am avut de suportat 
în cei trei ani de singurătate 
m-au costat tare mult și am aiuns 
la concluzia că trebuie neapărat 
să închid gura lumii, nu numai 
pentru mine ca simplu om, ci pen
tru mine ca om cu răspunderi în 
conducerea administrativă a uzi
nei, ca mamă a unui copil de 6 
ani, care trebuie să-și respecte 
părinții.

Ușor de zis, să închid gura lu
mii, dar cum să fac ? Căsătorin- 
du-mă. Cu cine ? Nu am nici un 
om la care să țin, care să țină 
la mine.

Am un singur prieten, un sim
plu prieten, care cunoaște toată 
viața mea. tot zbuciumul meu, un 
om căruia în momentele grele îi 
dădeam un telefon și-I rugam 
să-mi dea un sfat. Niciodată 
n-am simțit pentru el decît o sim
plă și sinceră prietenie. Ei bine, 
omul acesta, cu 4 ani mai mic 
decît mine (eu am 28 de ani) 
mi-a propus să se căsătorească 
cu mine, pentru a mă scoate din 
viesparul în care am intrat. Mi-a 
spus-o într-un moment în care 
eram desnădăjduită disperată. 
Am răspuns : Da !

Oare mă înțelegeți ?
nu puteam face altfel. Era de ne
suportat atmosfera apăsătoare și 
pînza de calomnii ce se țesea în 
jurul meu.

A fost un moment greu, un 
impas sufletesc din care am reușit 
să mă smulg cu prețul unui efort 
de voință. Mi-am dat seama că 
ar fi necinstit și împotriva firii, 
împotriva tuturor principiilor mele 
de viață, să mă căsătoresc fără 
a-mi iubi soțul. Am fost sinceră 
față de acest om șl i-am spus to
tul. M-a 
tate.

Chiar
culmea

loc“ șl uzina e totuși 
că bîrfeala s-a răspîn-

Atunci

înțeles și mi-a dat drep-

dacă am depășit însă 
acestui impas, dacă am

reușit să Iau hotărîrea cea mai 
bună renunțînd la o căsătorie in
teresată care nu putea să sfîr- 
șească decît la divorț de fapt nu 
s-a schimbat nimic; simt în con
tinuare apăsarea unei atmosfere 
nesănătoase, care s-a creat 
jurul numelui meu.

Mă adresez vouă, tovarăși 
redacția „Scînteii tineretului", 
rîndu-vă să-mi dați o mină 
ajutor.

Aș dori să se destrame defini
tiv ceața ce mă înconjoară. Nu 
mă tem de furtună, mai ales cînd 
ea ar putea aduce lumină. Aș 
dori să-mi fie discutată atitudi
nea față de tovarășii mei, de că
tre oameni fără idei preconcepute, 
fără concepții retrograde despre 
tovărășia ce poate exista între 
doi oameni de sexe diferite, des
pre munca unui colectiv format și 
din bărbați și din femei.

Aș dori să mi se arate în față 
greșelile mele și să fiu ajutată 
cu toată bunăvoința să-mi îndrept 
părțile negative din munca mea, 
din atitudinea mea, din caracterul 
meu.

Voi primi totul cu multă bucu
rie și voi simți că am alături de 
mine tovarăși care știu să-mi în
tindă ’ .............................
trecut un obstacol.

Nu ____,
mine, să imprim relațiilor dintre 
mine șl colectiv o notă falsă, re
ținută. Fiind pregătită să primesc 
critica ce ml s-ar cuveni pentru 
una sau alta din purtările mele 
am totuși convingerea că m-am 
purtat curat, cinstit; ca atare 
cred că am dreptul să cer, nu 
unui tribunal oficial care pedep
sește calomnia, ci mult mai sen
sibilului tribunal neoficial al opi
niei colectivului să pună la punct 
pe calomniatori, să ajute o fe* 
meie, o tovarășă care-și respectă 
tovarășii de muncă și care să fie 
la rîndul ei respectată.

V-am scris deoarece sînt si
gură că voi găsi la voi tot a- 

înțelegere ca în urmă cu trei 
și că veți găsi situația cea 
bună, pentru a mă ajuta.

SANDA IONESCU 
șefă a laboratorului rapid fontă 

a uzinelor „23 August" 
București

tita 
ani 
mai

în

din 
ce
de

mîna, atunci cind trebuie

concep să mă-nchid în

într-o zi, nu de 
m-au nimerit 

instructorului 
acuzat că... 
casa (!?)
a fost indignată de

(Urmare din pag. l-a)

vreau 
întrea-

f lată un aspect
(de concentrate a fabricii 
conserve Flora din Capitală,

( unde se prepară pasta de to" 
f mate prin concentrarea suCU- 
[• lui de roșii în vid.

Documente despre 
vizita savantului 
dr. Gh. Marinescu 

în Argentina
Cu prilejul vizitei făcute 

țara noastră ca invitat al Comi
tetului național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă, prof. dr. 
Gregorio Bermann, din Argenti
na, a oferit Academiei R. P. Ro
mine o serie de documente pre
țioase în legătură cu vizita făcu
tă de savantul romîn dr. Gheor- 
ghe Marinescu în Argentina în 
anii 1928-1930. în cadrul confe
rinței pe care a ținut-o în sala 
prezidiului Academiei R. P. Ro
mine, în prezența acad. St. Mil- 
cu, secretar prim al academiei, 
acad. A. Kreindler, directorul In
stitutului de neurologie. „I. P. 
Pavlov” din București și a nu
meroși cercetători științifici, dr. 
Gregorio Bermann a vorbit des
pre activitatea în Argentina a lui 
Gheorghe Marinescu, pe care a 
avui prilejul să-l însoțească în 
cursul călătoriei acestuia făcută 
cu aproape 30 de ani în urmă.

Un valoros

INFORMAȚII
® Vineri seara a plecat spre 

Berlin o delegație a Societății 
pentru răspîndirea științei și cul
turii alcătuită din prof. univ. Ion 
Maier, vicepreședinte și Dumitru 
Mihalache, secretar al S.R.S.C. 
Delegația va face un schimb de 
experiență cu Societatea 
răspîndirea cunoștințelor 
fice din R. D. Germană.

e Scriitoarea Maria 
membră a Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R. P. 
Romînă, a părăsit sîmbătă dimi
neața Capitala plecînd spre Ber
lin, pentru a luat parte la ma
nifestările din cadrul „Zilelor 
păcii** organizate de Consiliul 
Păcii din R. D. Germană.

(Agerpres)

pentru 
științi-

Banuș,

nici cînd îi mîngîia gîtul și obra
jii cu palmele lui aspre. I se pă
rea însă că ea-i cu toți la fel, că 
nu se lasă mîngîiată anume numai 
de el. „De-i altfel, atunci ce căuta 
azi peste cîmpuri cu Grigore ? De 
ce nu venise la apă singură sau 
cu vreo fată că erau destule pe 
locurile gospodăriei" se împotri
vea Nelă gîndului curat. A mai 
văzut-o el cu Grigore într-o zi, 
coborînd vîlceaua, amîndoi cu 
sapele pe umeri ; iar altădată era 
cu ei și Aristică a lui Mielu, ăla 
de muncește la grădinărie. Drep- 
tu-i că nici pe Grigore și nici pe 
alții nu-i văzuse stînd cu Cătălina 
așa cum stătea el, la vorbă multă 
sau alergînd jucîndu-se prin vîl- 
cele. Erau însă prea mulți flăcăi 
în colectivă și Cătălina-i tare zvă
păiată iar pe deasupra-i și mîndră 
ca o floare.

„Eh, de ce nu intră și tata în 
colectivă", oftă Nelă într-un tîr
ziu pe cînd mergea spre casă, ui- 
tîndu-se cu necaz la Tudor. Cînd 
ajunse în curte aruncase sapa așa 
de tare că se dusese de-a dura, 
pînă lîngă cotețul păsărilor. A- 
turici se răstise taică-său la el : 
„Ce-o arunci mă așa?!" Dar Nelă 
nu-i răspunse și se suise în podul 
șopronului, în fîn, amintindu-și de 
toate acestea așa cum îl aflăm la 
începutul povestirii. De fapt el ar 
fi vrut mai bine să doarmă decît 
să se frămînte, dar ochii și zîmbe- 
tul Cătălinei nu-i ieșeau de loc din 
minte.

își aminti de ceasurile în care 
stătuseră amîndoi, privindu-se în
delung și cu înțelesuri pe care nu
mai ei le știau, și inima i se strân
se. îi era dor de ea. Trebuia s-o 
vadă, altfel știa că n*o să poată 
dormi toată noaptea. își cunoștea 
el sufletul. Sări din pod și ieși pe 
poartă încetinel și cu băgare de 
seamă să nu-1 simtă taică-său, care 
se culcase pe prispă.

Acasă, la fereastra Cătălinei, 
se vedea lumină și se duse într-a- 
colo. Cînd ajunse Ia poartă se în- 
tîlni nas în nas cu Grigore. Nelă 
își simți inima zvîcit’nd și brațele 
îi tremurau.

— Sara bună Nelă, îi zise Gri
gore sărind șanțul spre șosea. Dar 
Nelă parcă răgușise dintr-o dată» 
Abia putu îngăima :

— Sara bună. Apoi întrebă : 
Acasă-i nenea Patru ? Nelă între*

base de nenea Patru, adica 
tatăl Cătălinei, pentru că n-ar fi 
vrut să-1 întrebe pe Grigore 
Cătălina. Voia să pară că nu pen
tru ea venise. Dar cînd Grigore se 
depărtă, el o strigă încet peste 
poartă :

— Cătălină, ia ieși pînă-n 
drum. Era mînios. „Vasăzică e 
lucru serios cu Grigore, nu glu
mă".

— Cine mă strigă? — se auzi gla
sul Cătălinei în prag și Nelă simți 
cum niște fiori calzi îi pătrund 
din toate părțile în piept. Nu știu 
cum, dar glasul acela avea parcă, 
vorba lui taică-său, farmece în el.

— Eu, Nelă, vino pina aici, 
șopti el. Cînd Cătălina ieși afară 
și se așeză pe pod, lîngă el, Nelă 
îi prinse mîna în mîna lui și stătu 
așa o vreme ueștiind ce să zică. 
Pînă la urmă o întrebă ce-a căutat 
Grigore pe acolo.
, — Ce să c»ute ? îi răspunse Că
tălina, veni pe la taica. Mîine tre
buie să se ducă amîndoi la gră
dină, cu caii și cu căruțele. Nelă 
se aplecă și rupse din marginea 
șanțului un fir de iarbă pe care-1 
duse între dinți răsucindu-1 așa 
cum făcea ori de cîte ori îl cu
prindea mînia.

— Măi Cătălină, de ce ești 
așa, măi Cătălină, și mă minți 
pe mine în față ? Ori crezi că 
sînt prost ? La apă ce căutași 
el?

La auzul acestor cuvinte, rostite 
într-un fel aspru, Cătălina se 
smuci de lîngă el și vru să se ri
dice, dar Nelă o cuprinse cu toate 
puterile de mijloc. Era ca o pa
săre. își lipi obrazul de pieptul ei 
ce tresălta și-i auzi tremurul ini
mii. O privi mult prin întuneric 
și i se părea că în fetișcana asta 
s-au strîns toate cîmpurile și vîl- 
celele lui pline de flori și mireas
mă.

— Cătălina- șopti el, mi-e ne
caz și poate că degeaba mi-e ne
caz.

— De ce să-ți fie necaz ? între
bă Cătălina, Că ești cu mine ? A- 
tunci du-te și lasă-mă.

Asta-1 durea pe Nelă. Gîndul îi 
e toată vremea la ea, se zbuciumă 
și o cheamă în somn, tresare ori 
de cîte ori o vede și ea nu pri
cepe nimic de parcă n-ar avea i- 
nimă.

— Nu de asta Cătălină, vorbi 
el încet, cuprinzîndu-i fața în pal
me fi privind-o îndelung. Mi-e
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MĂSURI
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ASISTENTEI MEDICO-SANI- 
TARE $1 A SISTEMULUI DE 
SALARIZARE A PERSONA
LULUI DIN UNITĂȚILE SA
NITARE Șl DE PREVEDERI 

SOCIALE
Zilele acestea a fost semnată 

Hotărirea Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea asistenței 
medico-sanitare și a sistemului de 
salarizare a personalului din uni
tățile sanitare și de prevederi so
ciale.

Apreciind succesele importante 
obținute pînă în prezent în do
meniul ocrotirii sănătății din- țara 
noastră, Hotărîrea subliniază că, 
totuși, asistența medicală nu este 
la nivelul condițiilor materiale 
create. Acest fapt se datorește în 
primul rînd repartiției nepropor
ționale pe teritoriul țării a ca
drelor medico-sanitare ; lipsei u- 
nui loc stabil de muncă al cadre
lor medicale din spitale; specia
lizăm nesatisfăcătoare a cadre
lor și paralelismelor în munca u* 
nor unități sanitare. La aceasta a 
contribuit lipsa unui sistem de 
cointeresare materială a persona
lului medico-sanitar care să țină 
seamă în principal de pregătirea 
profesională și condițiile de mun
că din mediul rural și urban.

In scopul îmbunătățirii conti
nue a asistenței medico-sanitare 
a populației și creșterii nivelului 
material al personalului medico- 
sanitar, Hotărîrea prevede o serie 
de măsuri pentru îmbunătățirea 
asistenței medicale de speciali
tate din spitale, policlinici și cir
cumscripții sanitare, prin perma
nentizarea prestației de serviciu 
a medicilor în aceste unități.

Hotărîrea prevede de aseme
nea revizuirea modului de acor
dare a asistenței medicale în în
treprinderi.

Se vor lua măsuri de coma
sare și reprofilare a unităților 
sanitare, în vederea lărgirii capa
cității * 
unice.

Cu 
1957, 
Miniștri aprobă 
nou sistem de salarizare care se 
va aplica pe baza nomenclatoare
lor de funcțiuni, salariilor tari
fare și indicatoarele de pregătire 
și stagiu.

Pentru îmbunătățirea pregătirii 
studenților în medicină și farma
cie, începînd cu ianuarie 1958, se 
înființează funcțiile de intern și 
extern în medicină și farmacie.

Se prevăd de asemenea regle
mentări în legătură cu locuința 
cadrelor medico-sanitare în in
cinta unităților sanitare, precum 
și o serie de măsuri privitoare la 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
țesături, confecții, încălțăminte și 
altele, care vor fi vîndute în rate 
personalului medico-sanitar din 
mediul rural.

ansamblu popular
Cronicarul a abandonat de mult, 

în fața formațiilor artistice de a- 
matori, judecățile îngăduitoare și 
circumstanțele atenuante. Pentru 
că nu odată, ele se dovedeau pur 
și simplu inutile: exigența îți era 
impusă de însăși calitatea fenome
nului artistic respectiv, a cărui ți
nută sugera uneori virtuozități ale 
artei profesioniste. Și totuși, amato
rismul implică o nuanță aparte, o 
nuanță de simplitate și candoare, 
de dăruire pasionată și spontanei
tate care, de fapt, îl definesc și-i 
conferă savoare.

Poate tocmai această însușire a 
cîștigat în primul rînd spectatorii 
Ansamblului slovac de cîntece și 
dansuri, oaspete al nostru în aces
te zile. Un pumn de oameni tineri, 
cărora le place și știu să.cînte și 
să danseze, au venit la noi să ne 
prezinte imagini din folclorul slo
vac. Cu modestie și simplitate. 
Fără să vizeze efecte spectaculoa
se, fără pretenții de a epata. Dar 
din cîntecele și dansurile . celor 
cîțiva studenți politehnicieni și 
muncitori din Bratislava, a celor 
cîteva sătence din Nijna nod Ora- 
vou, respira atâta prospețime și 
autenticitate, atâta dorință curată 
de a face cunoscute cîntecul sau 
dansul respectiv, și nu de a-și de
monstra vede tis tic. harurile, îneît 
spectatorul era cucerit. Și acest lu
cru se cuvine a fi menționat în 
primul rînd.

Dacă ar fi să marcăm un „în al 
doilea rînd“, l-am referi la specifi
cul folclorului slovac. Scenele noas
tre ne-au oferit în ultimii ani un 
îmbietor mozaic folcloristic, în care 
alternau lentele ritmuri indiene cu 
învolburatele dansuri rusești, co- 
reografia coreeană cu muzica ger
manilor sau cu uimitoarea artă a 
operei clasice chinezești. Ești, deci 
fără de vrere stimulat la compara
ții și la stabilirea de similitudini. 
Folclorul slovac, deși nu ne-a fost 
cunoscut nouă direct, nu ne e străin

— iată o altă impre
sie ce o degajă 
spectacolul oaspeți
lor noștri. Regă
sești în ceardașu- 
rile slovace bine

cunoscute intonații 
maghiare, ,în cînte- 
cele Vier văi Ilavska 
ceva din tânguirea 
doinelor noastre, în 
melodiile vesele ale 
lui Milan Chvastek, 
suculența humorului 
popular, iar în 
multe din dansurile 
ansamblului, frîn- 
turi din jocurile 
noastre populare. 
Și totuși... și totuși, 
folclorul slovac, așa 
cum ni-l face cu
noscut ansamblul 
pomenit, are o per
sonalitate a sa pro
prie, bine distinctă, 
pe care o descifrezi 
chiar și atunci cînd 
ritmurile coreografi- 
ce nu sînt desăvîr- 
șite, iar cântăreții 
cu totul remarca
bili. Fiecare dntec și dans mărturi
sește, cu pudoare și delicatețe, dar 
totuși deosebit de pregnant, sufle
tul poporului slovac: sînt mărturi
siri artistice ale unui lirism suav, 
ale unei înclinații spre meditație, 
ale unei pasionate iubiri de natură. 
Cînd Vierka Ilavska cîntă, ai sen
zația că în acele clipe nu sonori
tățile muzicale o îneîntă, ci că ele 
sînt doar mijloacele pe care le-a 
aflat cel mai la îndemînă pentru 
a da grai dragostei nutrită munți
lor, rîurilor și poenilor slovace. 
Cîntecul e reflextiv, intonațiile sim
ple, necăutate. Cînd se veselesc și 
joacă, țăranii slovaci își desvăluie 
vitalitatea, temperamentul clocoti-

Ziua Aviației R.P.R
(Urmare din pag. 2~a)

fice încrederea ce le-a fost acor
dată.

Un mare număr de piloți, teh
nicieni și specialiști din unitățile 
de aviație, oameni tineri, în plină 
dezvoltare și formare a trăsături
lor lor de caracter, sînt membri 
ai Uniunii Tineretului Muncitor. 
Datorită acestui lucru, datorită 
eficacității muncii organizațiilor 
U.T.M. conduse și îndrumate de 
organizațiile de partid, acești ti
neri capătă o orientare justă asu
pra menirii lor în armată, pri
mesc o educație sănătoasă, își în
sușesc calități ca perseverența, 
dîrzenia, disciplina, spiritul de 
echipaj, cinstea și corectitudinea, 
etc.

în bilanțul fructuos pe care-1 
face poporul nostru la această săr
bătoare, un loc important îl ocu
pă succesele obținute în dezvolta
rea aviației civile, rezultatele în
registrate de către personalul a- 
viației de transport și utilitare. 
Constituind o preocupare a parti
dului și guvernului, aviația 
transport are astăzi un parc 
avioane necunoscut în timpul 
gimului burghezo-moșieresc.

O mare dezvoltare au luat
ultimii ani ramurile aviației utili
tare. Crește continuu mulțumirea 
oamenilor muncii văzînd efectele

de 
de 
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aviației sanitare, agricole, silvi- 
cole, piscicole, etc. în multe locuri 
din țară, ca, București, Deva, Tg. 
Mureș, Bacău, funcționează astăzi 
centre ale aviației utilitare.

Din lanțul succeselor pe care 
le-a înregistrat țara noastră în pri
vința dezvoltării aviației sale, o 
verigă însemnată o constituie a- 
viația sportivă. Deschizînd drumul 
spre zările albastre fiilor oameni
lor muncii, larga. rețea de cercuri 
de Tieromodclism, planorism, de 
zbor cu motor și parașutism se 
bucură astăzi de tot mai multă 
popularitate. Din rîndurile miilor 
de tineri care s-au încadrat în 
cercurile aviației sportive se afir
mă tot mai mulți piloți talentați, 
parașutiști curajoși, gata în orice 
clipă să-și servească patria și po
porul.

Sărbătorind „Ziua Aviației 
R.P.R.“, aviatorii militari și ci
vili, toți oamenii muncii din țara 
noastră își amintesc cu mîndrie 
și bucurie de primii constructori 
și zburători romîni, Traian Vuia 
și Aurel Vlaicu, deschizători de 
drum în acest domeniu.

Educați în spiritul patriotismu
lui socialist, aviatorii armatei 
noastre dovedesc prin activitatea 
de fiecare zi că sînt demni conti
nuatori ai unor asemenea tradiții 
bogate. Răspunzîud încrederii și

grijii ce le-o acordă partidul și în
tregul nostru popor, aviatorii mi
litari se străduiesc și reușesc să 
urce cu consecvență treptele mă
iestriei de luptători aerieni.

Aviatorii noștri, aripă lîngă a- 
ripă, cu aviatorii celorlalte țări so* 
cialiste contribuie la întărirea la
gărului socialist. Ei sînt mîndri 
de faptul că aviația țărilor prie
tene e puternică. O expresie a 
marilor realizări în domeniul teh
nicii aviației obținută de țările 
din lagărul socialist este experi
mentarea cu succes a primei rache
te balistice intercontinentale din 
lume ce a avut loc recent în Uni
unea Sovietică.

Folosind prilejul sărbătoririi Zi
lei Aviației R.P.R., ofițerii, ser
genții și militarii în termen din 
Forțele Aeriene Militare mulțu
mesc partidului și întregului po
por pentru grija și încrederea ce 
le-o arată. Totodată, aviatorii se 
angajează să-și sporească neînce
tat eforturile în muncă în scopul 
întăririi capacității de luptă a 
tinerei noastre aviații militare, își 
afirmă hotărîrea de a veghea cu 
vigilența mereu trează la frunta
riile aeriene ale țării și de a pe
depsi cum se cuviue pe orice duș
man care s-ar încumeta să le în
calce.

tor, dar și atunci au parcă anumi
te rezerve, și atunci își impun o 
anume sobrietate și decență. Umo
rul e destul de discret (vezi dan
surile „La Sf. Dumitru, în satul 
Kokava“ sau cel întitulat „Cînd 
doi se ceartă al treilea cîștigă"), 
vîrtejul dansurilor e temperat. Și 
cu toate că surdina aceasta răpește 
ceva din forța de comunicare, de 
antren a dansurilor, ele au o puri
tate și o sinceritate fermecătoare. 
Cele mai vibrante și mai expresive 
ni s-au părut cîntecele haiducești, 
în care conținutul afectiv e expri
mat la tensiune, fără reținere: ele 
aparțin unei vechi și puternice tra
diții folclorice slovace, determinată 
de condițiile sociale grele în care 
acest popor s-a dezvoltat. Foarte 
interesant e cuplul soților Gabor, 
interpret al unor asemenea cîntece 
și dansuri: ea — plină de grație 
și delicatețe, el — cîntăreț cu voce 
plăcută și dansator experimentat.

Gîteva cuvinte despre costume: 
am regăsit și în linia lor, în abun
dența albului imaculat, în colori
tul variat fără stridențe, în simpli
tatea bluzelor și a tulpanelor ce a- 
coperă fruntea și pletele fetelor, 
ceva din aceeași discreție și simpli
tate curată a sufletului slovac.

■32 de artiști amatori au reușit nu 
numai să ne ofere o seară plăcută, 
ci să ne facă apropiat și drag su
fletul unui întreg popor. Pentru 
asta, toate mulțumirile noastre.

SANDA FAUR

Desen de L. I. HOMOR1CEANU

(Urmare din pagi l-a)

blemă destul de serioasă. La macu
latoare de pildă, nu este asigurat 
nici pe departe necesarul din cau
ză că întreprinderea poligra
fică din Bacău, furnizorul prin
cipal pentru întreaga țară, este 
aprovizionată în mod defectuos. 
Au fost produse numai 150.000 de 
ghiozdane de carton în Ioc de 
300.000 cîte sînt necesare, pe mo
tivul că fabricile „Munca" din O- 
radea, „Stăruința"-București, „23

lor, a asigurării conducerii 
etc.
începere
Hotărîrea

de la 1 august 
Consiliului de 
aplicarea unui

ZBOARĂ peste cimp o

CIOCÎR
necaz că prea te văd într-una cu 
Grigore. Cu cît o privea mai mult, 
ochii Cătălinei parcă se aprindeau 
luminîndu-i obrajii și buzele ei 
de garoafă. Nu mai rîdea smucin- 
du-se cum făcea totdeauna cînd 
el o privea așa, ci stînd liniștită îl 
asculta și îi mîngîia părul lui 
tuns scurt și ciufulit.

— Nu știu cum ești tu Nelă, îi 
spuse ea într-un tîrziu cu glasul 
tremurat. Grigore e la taica-n bri
gadă și-atît. Da’ tu nu știi că și 
el știe că eu...

— Că, tu ce ?... întrebă Nelă, 
dar Cătălina continuă tot atît de 
încet eu privirea coborîtă.

— Toată lumea știe numai tu 
nu știi... Cînd vin după apă, după 
tine vin Nelă... Și la cămin și la 
horă vin pentru că știu că vii și 
tu, da’ tu știi numai să te superi 
din nimic și să-mi chinui sufle
tul...

— Cătălină, izbucni Nelă, îm- 
brăți.șînd-o. Ce spui tu Cătălino ? 
Și cuprinzîndu-i umerii cu brațe
le lui puternice o sărută plin de 
fericire.

★
— Unde tot umbli mă, auzi 

Nelă glasul lui taică-său cînd se 
întoarse acasă. Nelă vru să se 
ducă iar în podul șopronului, în 
fin. Nu se duse, ci veni pe prispă 
lîngă taică-său. își simțea mintea 
limpede și trebuia să-i spună ce 
are în gîud.

— Taică, vreau să-ți spun ceva, 
îi vorbi el așezîndu-se la capătul 
patului.

— Ce să-mi spui ? Mai bine cui- 
că-te că mîine avem treabă.

— Nu, taică, îți spun acum și 
pe urmă mă culc. Matale vrei, sau 
nu, vrei să intrăm în gospodărie? 
Tudor se ridică din așternut și 
stătu o vreme în capul oaselor 
fără să zică nimic. își pipăi vesta 
și-și scoase tabachera. Niciodată 
nu-1 auzise pe fecioru-său vorbind

LIE
atît de răspicat și hotărît și lu
crul acesta îl tulbură.

— Unde zici, mă, să intru ?! 
întrebă el numai așa, fiindcă au
zise foarte bine unde îi spusese 
Nelă să intre.

— în gospodărie, taică. Dacă 
nu intri, intru singur. Mă însor și 
intru cu ce-mi dai. Tudor își a- 
prinse țigara și pufăi de cîteva ori.

— Și zi, gata, te însori și intri 
în colectivă. Bravo ție, vorbi Tu
dor apăsat, la mai pleacă, mă, 
de-aci și culcă-te se răsti el și se 
lungi în pat, întoreîndu-se cu spa
tele la Nelă.

— Mă culc tată, dar să știi că 
ce-ți spusei acum, aia fac.

...A doua zi, Tudor

ru-său Nelă erau iar pe cimp 
prașilă. Săpau tăcuți. Nici

x 1® 
praȘilă. Săpau tăcuți. Nici unul 
nici altul nu scoteau o vorbă. 
Izbeau încruntați bolovanii și 
oricare ar fi trecut pe acolo ar 
fi observat dintr-odată că Tudor 
Fagu și fecioru-său sînt certați. 
Din cînd în cînd Nelă se uita pe 
furiș lâ spinarea îndoită a lui Tu
dor. Ar fi vrut să-i spună că de
geaba e el așa de arțăgos, că el, 
Nelă, nu se sperie și că ce i-a 
spus aseară nu-i deloc o gluma. 
„Uite taica — fi-1 aducea el pe

Tudor într-o discuție imaginară, 
lovind brazdele cu îndîrjire. Dacă 
matale crezi că ce-am zis eu asea
ră a fost o glumă, te înșeli. N-a 
fost deloc o glumă și trebuie să 
mai știi că în gospodărie intram 
oricum. Că de Cătălina n-ar fi 
fost colectivistă, ași fi făcut-o eu, 
și eu tot intram în 
pentru că acolo-mi 
mai bine !“

Pe rîndul său de 
dor cu fruntea mohorîtă de 
mîntare scuipa mereu în palmă și 
săpa încordat. Buzele i se mișcau 
tremurând; l'ăsînd din cînd în cînd 
să-i scape frântură de gînd. „I-a 
îneîlcit dracu’mințile, doamne 
iarîă-rnă... pe care eu l-am crescut 
și el... L-a apucat păndăliile... Că 
și eu m-am însurat da’n-am mai 
zis cum zice el cu colectiva lui... 
își ștergea fața cu mîneca largă a 
cămășii săpînd înfierbîntat și 
vorbind în sine : „Așa crezi dum
neata că, gata, te însori și intri în 
colectivă ? (Tudor nu-i spunea co
pilului său „dumneata", dar a- 
tunci oînd îl supăra cineva, ori
cine ar fi fost el, chiar și un co
pil de 8 ani, așa-i zicea : „dum
neata"). Dumneata ai uitat că pe 
pămîntul ăsta există și taică-tău ? 
Nu băiatule, că pe pămîntul ăsta 
mai e și Tudor Fagu. Și să ții tu 
minte că atît timp cît pe pămîntul 
ăsta mai e și Tudor Fagu, pămîn
tul lui n-o să fie dat în 
Știai dumneata lucrul ăsta ? 
vezi că nu-1 știai ?“. Cu toată 
tărîrea cu care vorbea în sine 
dor simțea însă că n-o să fie 
își cunoștea feciorul și știa cît 
de încăpățînat. De aceia gîndurile 
îi erau mereu întrerupte de cuvin
tele rostite de Nelă aseară : „Ce 
ți-am spus acum, aia fac !“ „Așa 
zici dumneata că aia faci ? O să 
mai vedem noi" — răspundea el a- 
ceator cuvinte. Pînă la urmă lăsă

gospodărie, 
convine mie

porumbi Tu- 
fră-

gloată. 
Păi 
ho- 
Tu- 
așa.
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sapa din mîini și scoțîndu-și ta
bachera din vestă se dădu în 
marginea răzorului așezîndu-se pe 
iarbă. Nelă săpa apropiindu-se tot 
mai mult de el, pe rîndul de po
rumbi. Cînd ajunse lîngă el, Tu
dor, nemaiputîndu-se stăpîni, trase 
adînc din țigara făcută cu hîrtie 
de ziar și-i spuse aproape strigînd:

— Bine, mă, fă ce vrei, însoa- 
ră-te și du-ți pămîntul și dincolo 
de mama gospodăriei din partea 
mea, da’mai vedem noi pe urmă 
cînd o să vii la mine după făină

Auzindu-1, Nelă rămase buimă
cit. își lăsă sapa și se așeză și el 
pe iarbă și pentru prima dată 
îi ceru lui taică-său tabachera să 
facă și el o țigară.

— Cum să viu după făină la 
matale taică ? întrebă el. Sau zici 
și matale cum zicea Năstase lui 
fiu-său. Toată ziua striga cît îl 
ținea gura peste cîmp: „O să 
vină el Gavrilă la mine să-i dau 
boabe și atunci o să-i dau eu lui 
numai boabe". Și iaca, pînă la 
urmă a intrat și Năstase în gos
podărie după Gavrilă.

Lui Tudor îi era și necaz și un 
fel de rușine că vorbise așa. Mai 
bine ar fi dat un bolovan în fecio
ru-său decît să se fi arătat slab 
în fața lui cum făcuse. îi dădu 
tabachera și-i spuse răstit, uitînd 
să mai păstreze obiceiul cu „dum
neata" î

— Ia nu mai vorbi tu de Năs
tase. Ce, eu sînt Năstase ?

— Dar Pîrvan c-a intrat cu 
toate rudele după ce-a intrat A- 
ristică ? interveni Nelă. De Pîrvan 
ce-ai de zis ?

— Ce-mi tot spui tu de alții? 
se răsti Tudor. Apoi, după un 
timp, aruneînd țigara :

— Mă da’ deștepți v-ați mai 
făcut voi ăștia care intrați în co
lectivă ! Te pomenești că nu pu
teți mînca atîta miere și-i che
mați și pe alții să vă ajut.e. Măi 
să fie al dracului, ce mai oameni 
largi la inimă...

— îi chemăm, răspunse Nelă. 
Acolo-i de-o mie de ori mai bine. 
Ai să vezi matale, cum o să mai 
vii și matale !

— Eu ? sări Tudor în picioare 
Eu să viu ? Cît îi hăul, adăugă 
el și scuipînd în podul palmei se 
apucă de săpat.

Și iarăși săpară amîndoi mai 
departe, tăcuți, în liniștea acelei 
zile de vară. într-un tîrziu, spre 
pxîns, m ivi peste cîmpuri Cată*

lina venind la apă, eu ulciorul 
Nu mai era cu Grigore, dar nici 
singură, ci cu încă două fete.

— Bun lucru, nene Tudore, 
dădu ea veselă binețe cînd ajunse 
în dreptul lor. Bun lucru Nelă. 
Tudor răspunse morocănos, fără 
s-o privească. După o clipă însă, 
parcă împins de ceva, dădu foile 
unui porumb într-o parte și se 
uită după ea. „Hm, își zise el. 
Ghibace fată. Maică-sa întreagă". 
O știa el mai dinainte pe Cătăli
na că-i seamănă maică-si, Ruxan- 
dra, muiere vrednică și gospodină 
și n-ar fi dat-o încolo ca noră. 
Dar acum, cu pămîntul în gloată... 
„Dracu să mai știe, doamne iar* 
tă-mă", își mai zise el și-și văzu 
mai departe de treabă. Dar Nelă 
rămase multă vreme cu privirea 
la Cătălina, cum se ducea și se 
pierdea printre oamenii aceia gă
lăgioși de pe cîmpurile colectivei. 
Chipul i se înseninase.

— Măi taică, zise el 
spune-mi cum era cu 
scotea basmale din rin, 
uitat. Dar Tudor nu-i 
Se depărtă de Nelă pe rîndul lui 
de porumbi și sapă așa tăcut și 
îngîndurat pînă la amiază. Nelă îl 
strigă să vină să-și ia și el ceva 
din straiță și să mănînce, dar Tu
dor nu veni. Veni abia către sea
ră, cînd soarele era gata să sca
pete de după încovoiala dealuri
lor. își sparse pe genunchi un ou 
și mîncînd îl privi pe Nelă într-un 
fel anumit.

— Ce zisă-și mă să-ți spun ? 
Nelă tresări. își aduse aminte că-1 
rugase pe taică-său să-i povesteas
că ceva.

— Cu ăla, cu basmalele, cum 
era taică, că mi-am uitat, întrebă 
el bucuros. Tudor se ridică, se 
uită peste cîmpuri și aruneînd o 
coajă de ou rămasă pe vestă, 
zise :

— Păi cum să fie... Dă-mi ră
gaz s-o iau de la capăt...

Și Tudor începu să povestească 
cu voce tare așa cum povestea el 
totdeauna felurite întîmplări, iar 
Nelă săpa și-l asculta îneîntat de 
parcă acum l-ar 
prima oară.

Deasupra lui 
mura din aripi 
duhul și umplînd împrejurimile 
de triluri. Și trilurile acestea erau 
tot așa de voioase ca și inima lui 
în care-și găseau •cou...

vesel, ia 
ăla care 

că mi-am 
răspunse.

fi auzit pentru

o ciocîrlie tre- 
străpungînd văz-

August** — Brăila (aparținînd De
partamentului Industriei Chimice) 
au primit cantități prea mici de 
materie primă. De asemenea sînt 
prevăzute să se producă doar 
850.000 bucăți de blocuri de de
sen deși necesarul e apreciat Ia 
circa 1.200.000 (nici măcar cele 
850.000 nu s ai? produs încă, de
oarece întreprinderea „Flamura 
Roșie** Sibiu nu a primit hîrtia ne
cesară). Cam aceeași situație este 
și cu caietele de desen de 24 file 
din hîrtie velină, la planșete sau 
Ia caietele de muzică. Nu mai vor
bim de caietele dictando între 
100—200 file unde cantitățile ob- 
ținqte pînă acum sînt cu adevărat 
simbolice, iar Departamentul In
dustriei Chimice nu a luat pînă 
acum nici o măsură practică pen
tru a remedia situația existentă. 
Același departament ne-a răspuns 
că nu poate produce sugativă de
cît în cantități foarte mici.

In ciuda faptului că ascuțitoarele 
ce le avem sînt puține și de proa
stă calitate, Departamentul Indu
striei Metalurgice, Departamentul 
Industriei Ușoare și U. C. E. C. 
O.M.-uI îți trec unul altuia pro
blema și astfel ea rămîne nerezol
vată.

După cum vedeți, problema can
tității de rechizite școlare rămîne 
deschisă.

Anul școlar se apropie, elevii au 
nevoie de rechizite bune și în
tr-un număr suficient pentru ca 
procesul de învățămînt să se des
fășoare de la început în mod nor
mal. E necesar ca din partea tutu
ror forurilor interesate să facă un 
efort mai mare, să găsească solu- 
Ee cele mai bune pentru ca în- 

m timp scurt să se remedieze 
te golurile constatate în produ

cerea și difuzarea rechizitelor.

Vernisajul expoziției 
,Ărta aplicată din R.Pw

Bulgaria"
In sălile Muzeului de ___

populară al^ R. P. Romine a avut 
loc sîmbătă la amiază vernisa
jul Expoziției .Arta aplicată din 
R. P. Bulgaria", organizată de 
Institutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Mu
zeul de artă populară al R. P. 
Romîne.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Tancred Bănăteanu. di
rectorul Muzeului de artă popu
lară al R.P.R.

Pictorul Evgheni Klinciarov a 
mulțumit în numele artiștilor 
plastici din R. P. Bulgaria pen« 
tru ajutorul acordat la organiza* 
rea expoziției

artă



La aniversarea 
ziarului „Elore“

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
A

REPUBLICII POPULARE ROMINE

DECRET
pentru conferirea „Ordinului Muncii" ziarului „ELORE"

Cu prilejul a zece ani de apariție și pentru merite deosebite 
în activitate.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare
Romine, decretează :

1. Se conferă „Ordinul Muncii" cl. I ziarului „ELORE"
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
Dr. PETRU GROZA

București, SI august 1957.

■--- ..... ....-O

Ziarul „Elore", organ al 
Sfaturilor Populare, împlineș
te 10 ani de apariție. Cu a- 
ceastă ocazie, ei a fost deco
rat cu „Ordinul Muncii" cla
sa l-a.

Cu prilejul aniversării sale, 
transmitem ziarului „Elore" 
un salut frățesc și îi urăm să

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

AVRAM BUNACIU

O-------

obțină noi și importante suc
cese pe calea arătată de par
tid, pentru întărirea frăției 
dintre poporul romin și mino
ritățile naționale, pentru con
struirea socialismului in 
scumpa noastră patrie Repu
blica Populară Romînă.

TELEGRAMĂ
Tovarășului

ION GHEORGHE MAURER
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne

Dragă tovarășe ministru,
Tovarășul Ho Și Min, președintele Republicii Democrate Vietnam, 

regretă că în timpul scurtei sale șederi m Republica Populara Ro- 
mină, n-a putut să întîlnească personal pe toți inginerii, muncitorii, 
marinarii, scriitorii, artiștii și interpreții care au lucrat în Vietnam.

El le transmite salutul său cel mai cordial și le exprimă calda 
recunoștință pentru eforturile depuse în ajutorarea poporului viet
namez și în întărirea prieteniei între popoarele vietnamez și romîn.

NGUYEN VAN KINH 
ambasador extraordinar și plenipotențiar 

al Republicii Democrate Vietnam la București

In problemele principale ale dezarmării

Puterile occidentale
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIM

n-au făcut nici un pas înainte
illllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllilllllllllliilliw

LONDRA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite; IN CUVINTA- 
REA ROSTITA IN ȘEDINȚA 
DIN 29 AUGUST A SUBCOMI
TETULUI COMISIEI O. N. U. 
PENTRU DEZARMARE. REPRE
ZENTANTUL SOVIETIC, V. A. 
ZORIN, A DECLARAT CA DUPĂ 
PRIMA EXAMINARE A DOCU
MENTULUI DE LUCRU PRE
ZENTAT DE DELEGAȚIILE CA
NADEI, FRANȚEI, MARII BRI
TANII ȘI S. U. A. SE POATE 
SPUNE CĂ IN COMPARAȚIE CU 
POZIȚIA LOR DUPĂ PROPU
NERILE SOVIETICE DIN 30 
APRILIE, PUTERILE OCCIDEN
TALE N-AU FĂCUT ------------
PAS ÎNAINTE IN 
MELE PRINCIPALE 
ZARMĂRII.

Puterile occidentale,
A. Zorin, adoptă în prezent o po
ziție care nu poate să nu împie
dice măsurile reale privind de
zarmarea, încetarea cursei înar
mărilor, interzicerea armelor ato
mice și cu hidrogen, înlăturarea 
primejdiei războiului atomic.

PROPUNERILE ȚĂRILOR OC
CIDENTALE ARATA CĂ IN- 
TR-0 SERIE DE PROBLEME 
ACESTE ȚĂRI Al/ DAT CHIAR 
ÎNAPOI.

In această ordine de idei repre
zentantul sovietic s-a oprit asu
pra unor probleme care sînt 
oglindite în documentul de lu
cru.

In domeniul reducerii forțelor 
armate, armamentelor și bugete
lor, în document se spune că pu
terile occidentale consimt doar să

ac-

7.O- 
sub

Și 
sub

NICI UN 
PROBLE- 
ALE DE-

a spus V.

se stabilească limitarea forțelor 
armate pentru S.U.A. și U.R.S.S. 
la 2,5 milioane de oameni și pen
tru Franța și Anglia la 750.000 
de oameni: Noi am arătat pînă în 
prezent, în repetate ori, aici în 
subcomitet, a amintit V. A. Zorin, 
că acest nivel nu aduce pentru 
puterile occidentale aproape nici 
o schimbare în forțele lor armate 
în comparație cu nivelurile 
tuale.

Așa dar, a constatat V. A. 
rin, reducerea forțelor armate 
nivelurile de 2,5 milioane 
750.000 de oameni este pusă 
un mare semn de întrebare.

FORMULAREA CONDIȚIILOR 
IN LEGĂTURA CU REALIZA
REA UNUI PROGRES IN DI
RECȚIA REZOLVĂRII PROBLE
MELOR POLITICE ÎNSEAMNĂ 
INSĂ DE FAPT RENUNȚAREA 
LA APLICAREA REALĂ A RE
DUCERII FORȚELOR ARMATE.

După cum1 au explicat însăși 
reprezentanții puterilor occiden
tale aici, în subcomitet — a con
tinuat V. A. Zorin — condițiile 
politice înseamnă în primul rînd 
rezolvarea problemei germane, 
reprezentanții occidentali conside- 
rînd posibilă această rezolvare 
pe baza condițiilor care vor con
veni guvernului Adenauer. Noi 
știm însă din poziția actuală a 
guvernului Adenauer că acesta 
nu intenționează să-și reducă for
țele armate, că dimpotrivă el își 
sporește în ritm intens armata cu 
sprijinul celorlalte puteri occi
dentale.

A 12-a aniversare a proclamării R. D Vietnam

Hanoi — orașul de dincolo de rîu

Jocurile balcanice de atletism

Sportivii romîni au cucerit 
încă 5 titluri de campioni

ATENA 31 (Agerpes). — Prin 
telefon:

Reprezentanții R. P. Romîne 
s-au comportat remarcabil în 
ziua a doua a Jocurilor Balca
nice de atletism de la Atena ciș- 
tigind 5 titluri de campioni, două 
medalii de argint și 4 de bronz. 
Pe stadionul Averoîf, atleții ro- 
mini au cucerit simpatia și aplau
zele publicului atenian, făcind ca 
echipele noastre să treacă pe pri
mul loc în clasamentul pe țări.

Seria victoriilor a fost deschisă 
In cursul dimineții de N. RăȘ- 
cănescu care s-a clasat primul 
în proba de aruncarea ciocanu
lui cu performanța de 61,09 m. 
înaintea iugoslavului Răciri 60,73 
m. Seara la ora 21 pe o pistă 
nefavorabilă cu vînt foarte pu
ternic, I. Savel cîștiga. pentru a 
doua oară titlul balcanic Ia 400 
m. garduri, rezistind pe ultimii 
metri atacului extraordinar al 
grecului Campadelis. Amîndoi au 
realizat timpul de 53”7/10 iar 
locul trei a fost ocupat de un alt 
reprezentant al nostru, Stanei cu 
54 ”5/10. După cîteva minute Ioa
na Luță a devenit dublă cam
pioană balcanică în urma victo
riei obținute în finala probei de 
200 m. plat. Luță a întrecut de
tașat pe Iugoslava Sikovec și pe

Alexandra Sicoe, realizînd 
26’1/10.

O victorie splendidă a repur
tat apoi Ana Roth la aruncarea 
greutății cu o perfomanță de 14,55 
m„ noul record al R.P. Romîne.

Chiar in timpul cind ni se 
transmiteau la telefon aceste re
zultate Ia ora 23,15 a început 
proba de ștafetă 4 X 100 m 
(băieți). După o scurtă așteptare 
de la capătul firului auzim o ex
clamație de bucurie : „Am cîștigat 
și această probă”. Primele trei 
schimburi; Prisiceanu, Kadar și 
Pop au reușit să mențină la ega
litate formația noastră cu puter
nica echipă a Iugoslaviei iar in 
ultimul schimb Măgdas a făcut 
o cursă formidabilă ducind la 
victorie culorile noastre. Rezul
tatul tehnic : 1. R. P. Romînă 
42“6/10; 2. Iugoslavia 42“9/10; 
3. Grecia 43**2/10; 4. Bulgaria 
(descalificată). Alte rezultate: 
suliță băieți — Vujacic (Iugosla
via) 73,32 m. 2. 1. Demeter 
(R.P.R.) 71,22 m; lungime bă
ieți - 1. Slavkov (R.P.B.) 7,26 
m ; 3. Ion Sorin (R.P.R.) 7,14 
m ; 1.500 m plat: Depastas (Gre
cia) 3’48"7/10 ; lungime fete : 
Țolikofer (R.P.B.) 5,58 m; 300 
m. obstacole; Papavasiliu 9'02” 
8/10; 2. Strzebiinski (R.P.R.)
9’04“ ; 3. BădicI (R.P.R. 9*06**2/10.

Azi pe Stadionul „23 August“
Stadionul „23 August" din Capitală va găzdui astăzi două intere

sante jocuri de fotbal contînd pentru campionatul categoriei A, in 
care vor* evolua cele 4 echipe bucureștene participante la această 
populara competiție. Cu începere de la ora 15,15 amatorii jocului cu 
balonul rotund vor avea prilejul să urmărească întilnirea dintre e- 
chipele Locomotiva și Dinamo. La ora 17 se va da semnalul de înce
pere în cel de-al doilea meci ; C.C.A.-Progresul, un alt adevărat derbi 
al etapei.

Dat fiind importanța acestor întîlniri stațiile noastre de radio vor 
transmite repriza a doua a fiecărui joc. Transmisiunile vor începe 
la ora 16,15 și respectiv 18 și se vor face pe programul I.

Restul partidelor programate în provincie se vor desfășura astfel: 
Energia Petroșani-Energia Ploești ; Știința Timixnnrn-F.n^irria Ta. 
Mureș ; Progresul Oradea-Flamura R 
Roșu Orașul Stalin-Dinamo Cluj.

R E î N T î I
EMO

(Urmare din pagi l-a)
vea și cînd erau ucenici. In 
mare taină îi arată unui to
varăș o fotografie cu prima 
fată pe care a îndrăgit-o. Din 
cind în cînd însă exclamă: . 
Cine ar fi crezut că eu voi fi 
inginer, cînd neam de neamul 
meu tot de coada ciocanului a 
ținut ?

Da. Cine ar fi crezut! Cine 
ar fi crezut că ucenicul Mic- 
lăuș Ion care s-a pasionat pen
tru meseria de frezor, va fi tri
mis la studii în U.R.S.S. și va 
deveni inginerul șef al fabricii 
„Frigotehnica", că fostul lăcă
tuș Popa ,Nelți.. .v:a lucra cu 
aceeași pricepere Că șl în uzi
nă, la. reprezentanta noastră 
comercială de la Praga, că 
fostul cazangiu Dumitrescu Ște
fan va deveni directorul fabricii 
de rulmenți de la Bir Iad? Cine 
ar recunoaște' în ofițerii de la 
diferite arme — acum musa
firi—pe foștii cazangii și strun- < 
gări, turnători și frezori, care 
în uzină au învățat meseria, 
dar s-au și călit la înalta școa
lă a vieții, iar cele două uce
nicii i-au ajutat să facă față 
noilor împrejurări și răspun-

lit* ............,
convorbirea cu conducerea. Ur
mează întilnirea cu muncitorii, 
emoționantă plină de învăță
minte și de surprize. Un proces 
literar pregătit de tineri — 
un program artistic și o re
uniune care a ținut pînă în 
zori... O zi obișnuită a acestui 
sfîrșlt de vară. Doar pentru 
muncitorii de ieri și de astăzi 
ai uzinelor „Mao Tze-dun" din 
Capitală ta a căpătat o semni
ficație nett*

Uneltirile imperialiștilor 
în Orientul Apropiat 

și Mijlociu

2-«0»0»0»e»0M0>-0»0»0M0M0»0«

La 2 septembrie poporul vietnamez sărbăto
rește 12 ani de la proclamarea Republicii De
mocrate Vietnam, în condițiile obținerii unor 
importante realizări în lupta pentru înflorirea 
continuă a economiei naționale. Poporul romîn 
urmărește cu adîncă simpatie
ORAȘUL HANOI se numește 

astfel (în limba vietnameză Ha 
înseamnă rîu, iar cuvîntul noi 
înseamnă de partea 
pentru că este așezat 
Fluviului Roșu.

In secolul al X-lea 
vietnamez a reușit să 
jugul feudalismului chinez și 
primele dinastii naționale și-au 
ales reședința la Hoa-lu (Ninh- 
binh). Hanoi-ul nu a redevenit 
capitală decît în anul 1009, sub 
dinastia Ly, care a ridicat aici 
temple și pagode foarte fru
moase.

La
XVlII-lea,
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aceasta)
in valea

poporul 
scuture

vasta operă de

Vietnamului și constituirea Re
publicii Democrate Vietnam. 
In septembrie 1945, colonialiștii 
francezi s-au întors în Vietna
mul de sud, ajutați de forțele 
britanice. Profitînd de acordu
rile din 6 martie 1946 ei și-au 
îndreptat provocările chiar a- 
supra orașului Hanoi. La 17 
decembrie 1946 francezii au 
bombardat cartierul Pieței Mari 
și strada Vermicelli. La 18 de
cembrie, generalul Morliere a 
amenințat „că va prelua sarcina 
menținerii ordinei în Hanoi cel 
mai târziu la data de 20".

Populația ridică cu înfrigu
rare baricade, au fost formate 
grupuri ale autoapărării de cele 
mai multe ori înarmate doar cu 
cuțite.

La 19 decembrie a izbucnit 
lupta la Hanoi. Mișcarea de re
zistență a cuprins întreaga ța
ră. Garnizoana vietnameză a 
orașului dispunea în total de 
1.500 de puști. Dar vehiculele 
blindate, tancurile și puștile 
corpului expediționar francez 
erau mai puternice. Timp de 
patru luni s-au dat lupte crunte 
pentru fiecare stradă, pentru 
fiecare casă.

Ultima unitate a regimentu
lui capitalei a părăsit ultima 
baricadă, scriind pe bucăți de 
zid carbonizat: „Ne vom reîn
toarce /“. Era la începutul anu
lui 1947.

Cu opt ani mai tîrziu, la 10 
octombrie 1954, regimentul s-a 
întors într-adevăr, întărit și în
soțit de alte regimente.

Populația s-a amestecat
unitățile armatei populare care 
au fost asaltate de copii cîntînd 
și purtînd stegulețe și porumbei 
de hîrtie.

DUPĂ RESTABILIREA PĂ
CII. Astfel orașul Hanoi și-a 
redobîndit vechiul său rol de 
capitală a unui popor liber, 

înainte de a se retrage tru
pele franceze și administrația își string, rîndurde în cadrul
lui Ngo Dinh Diem au făcut Frontului Patriotic al R. D.

.e-e»e-e-*e>«e»e»o»e-*e»e»e*-e-«0< 
construcție pașnică înfăptuită în prezent de 
R. D. Vietnam.

Cu prilejul zilei de 2 septembrie tineretul nos
tru, împreună cu întregul popor, adresează po- ' 
porului vietnamez un salut fierbinte și îi urează 
noi succese în lupta pentru o viață nouă, pen
tru unificarea pașnică a Vietnamului.

Referindu-se în continuare la 
problema dezarmării atomice, V. 
A. Zorin a arătat că documentul 
puterilor occidentale prevede de 
fapt că arma atomică va putea 
fi folosită în cazul oricărui con
flict militar dacă vreo țară va de
clara că este în situația de apă
rare individuală sau colectivă.

După cum a arătat în conti
nuare V. A. Zorin, în domeniul 
controlului puterile occidentale 
repetă in documentul de lucru 
propunerile lor nerealiste cu pri
vire la fotografierea din avion a 
întregului teritoriu al U.R.S.S., 
S.U.A. și Canadei și a regiunilor 
arctice, al căror caracter inaccep
tabil și nerealist1 a fost arătat 
în declarația guvernului sovietic 
din 27 august.

Așadar, nici în această proble
mă nu există vreun progres.

Totodată, a spus V. A. Zorin, 
la sfîrșitul acestui document se 
spune că „acest document de lu
cru este prezentat pentru trata
tive cu condiția" — încă o condi
ție — „că prevederile cuprinse în 
el sînt indisolubil legate între 
ele". Adică, cu alte cuvinte din 
acest document nu se mai poate 
scoate nimic. Toate acestea sînt 
strîns legate între ele și neaccep- 
tarea uneia din aceste propuneri 
înseamnă eșecul întregului acord.

V. A. Zorin a atras de aseme
nea atenția asupra faptului că 
tn documentul puterilor occiden
tale nu se amintește deloc de o 
măsură atît de importantă ca li
chidarea treptată a bazelor mili
tare pe teritoriile străine și redu
cerea efectivelor trupelor celor 
patru puteri din Germania și din 
țările N.A.T.O., pe de o parte și 
în țările membre ale tratatului 
de la Varșovia, pe de altă parte.

In încheiere V. A. Zorin a spus 
că Uniunea Sovietică în cursul 
tuturor tratativelor și tn decursul 
anilor ei de luptă pentru dezar
mare reală a făcut de repetate 
ori propuneri pe deplin concrete 
și realiste.

YEMEN: Avioanele 
engleze continuă atacurile

LONDRA 31 (Agerpres). — 
Misiunea Yemenului ia Londra a 
dat publicității la 30 august o 
declarație în care se arată că 
„Avioanele engleze con
tinua ATACURILE LOR A- 
GRESiVE IN REGIUNEA SU- 
HA1RA DE PE TERITORIUL 
LIBER AL YEMENULUI, FOLO
SIND TOATE MIJLOACELE DE 
DISTRUGERE". Guvernul englez 
încearcă să ocupe această regiu
ne cu ajutorul forțelor armate, 
violînd acordurile încheiate între 
cele două țări și 
tei -------

patrioții iordanieni 
și-au intensificat activitatea.

Zilnic sînt răspîndite în țară 
manifeste ale Frontului Național 
de eliberare care cheamă la luptă 
împotriva regimului actual din 
Iordania. Ziarul anunță de aseme
nea că se operează numeroase a- 
restări și că deținuții din lagărele 
de concentrare sînt molestați fără 
milă.

Autoritățile engleze 
torturează populația 

din Oman

O.N.U.
principiile Car-

Cercurile 
americane 

înarmarea Pakistanului

militare
grăbesc

WASHINGTON 31 (Agerpres). 
Agenția United Press subliniază, 
citind surse din apropierea De
partamentului de Stat al S.U.A., 
că „ținînd seama de situația din 
Orientul Mijlociu, GUVERNUL Șt 
CERCURILE MILITARE AMERI
CANE STUDIAZĂ IN MOMEN
TUL DE FATĂ POSIBILITĂȚI
LE DE „GRĂBIRE A RITMU- 
LUI" ÎN CARE SÎNT LIVRATE 
ARME PAKISTANULUI ÎN CA
DRUL „AJUTORULUI MILITAR 
AMERICAN" ACORDAT ACES
TEI ȚĂRI. „In ochii organizato
rilor planurilor militare america
ne — relatează agenția citată — 
Pakistanul are o importanță deo
sebită mai ales prin așezarea sa 
strategică, constituind o ancoră a 
pactului de la Bagdad și a alian
ței militare a tratatului S.E.A.T.O.". 
Agenția United Press adaugă că 
Pentagonul și Departamentul de 
Stat studiază în momentul 
față amplificarea programelor de 
„ajutor militar" și pentru cele
lalte membre ale pactului de la 
Bagdad — Turcia, Iran și Irak.

Patrioții iordanieni 
își intensifică 

activitatea

CAIRO 31 (Agerpres). — TASS 
transmite : Reprezentantul imamu
lui din Oman la Cairo, Muhammed 
El Harsi, a declarat că trupele 
engleze din Oman recurg la ac
țiuni de pedepsire a locuitorilor 
în regiunile sudice ale țării. Au
toritățile militare engleze, a spus 
el, operează arestări în masă in 
rîndurile populației și supun pe 
cei arestați la torturi fără să cruțe 
femeile și bătrînii.

Harsi a declarat că englezii re
curg la aceste acțiuni barbare pen
tru a determina populația să măr
turisească locul în care se află 
imamul Haliba și forțele armatei 
naționale ale Omanului, care duo 
împotriva agresorilor un război de 
partizani.

de

DAMASC 31 .(Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Ar-Rai

tot ce le-a stat în putință pen
tru a împiedica înflorirea vieții 
unui oraș cu 400.000 de locui
tori. Dar, datorită luptei duse 
de populație, securitatea și or- 

restabi- 
în nor- '

In Sumatra demonstrații 
populare împotriva 

elementelor separatiste
DJAKARTA 31 ). —

TASS transmite : a In
donezia anuuță că în regiunile 
centrale ale Sumatrei, în care a- 
nul trecut elementele separatiste 
conduse de așa-numitul „Consiliu 
Bateng“ au acaparat puterea ad
ministrativă, au avut loc demon
strații de masă ale oamenilor 
muncii.

Ziarul „Sinpo“ anunță că la 20 
august au avut loc demonstrații 
la Bukiting, Lubuk, Basung și 
Padjakumbuh.

Proclamarea independentei 
Federației Maîayeze

LONDRA 31 (Agerpres). — 
La 31 august a avut loc la Kua
la Lumpur — capitala Federației 
Maîayeze — ceremonia solemnă 
a proclamării independenței Fe
derației Maîayeze. 
„Merdeka", special 
acest scop, s-au 
20.000 de oameni.

Reprezentantul reginei Angliei 
ducele de Gloucester a înininat 
primului ministru Tenglai Abdul 
Rahman „documentele constitu
ționale", prin care Marea Brita- 
nie recunoaște 
dența Malayei.

A fost citit în 
și engleză actul 
independenței.
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In Uniunea Sovietică tineretul este
înconjurat cu o deosebită atenție

declară un general american după vizita sa în U.R.S.S.
NEW YORK 31 (Agerpres). - 

TASS transmite: Ziarul „Chris
tian Science Monitor" a publicat 
un articol în care sînt împărtă
șite impresiile generalului de bri
gadă în retragere al armatei a- 
mericane Hughes Hester din 
recenta sa călătorie în U.R.S.S.

Hester relevă printre altele, 
realizări importante ale Uniunii 
Sovietice ' . 2. _______ /./
sănătății și asistenței medicale. 
Mai departe Hester subliniază

Pe stadionul 
construit în 
întrunit peste

dinea au fost 
lite și viața a 
mal.

Pe de altă 
uriașă revenea f r r
în domeniul comerțului și in
dustriei, care timp de 80 de 
ani fuseseră dependente de e- 
conomia țărilor imperialiste. 
Această sarcină se îndeplinea 
încet și greu, dar pînă la urmă 
s-au obținut rezultate frumoase. 
Orașul care în ziua eliberării 
număra numai 1.500 de între
prinderi producătoare cu 3.000 
de muncitori, dispune în pre
zent de un număr de trei ori 
mai mare de întreprinderi, iar 
numărul muncitorilor a crescut 
de zece ori.

Viața culturală a liwH o dez
voltare fără precedent. La în
ceputul anului 1955 au fost de
schise școala pedagogică, pre
cum și facultățile de știință, de 
medicină și de farmacie. La în
ceputul anului școlar 1956— 
1957 se înscriseseră la Hanoi 
3.000 de noi studenți și func
ționau 136 de instituții de în- 
vățămînt de toate gradele.

NOUL RITM DE VIAȚA. In 
fiecare duminică pe malul lacu
lui Paloșului Restituit domnește 
o vie însuflețire. Mulți cetățeni 
sud-vietnamezi, care potrivit a- 
cordului de la Geneva s-au in
stalat în nord, se întâlnesc în 
acest club natural pentru a-și 
aminti de patria lor din sud.

Aceste scene duminicale sim
bolizează problema politică a 
orașului Hanoi care cunoaște o 
viață intensă după restabilirea 
păcii, dar care nu poate înflori 
din plin atât timp cît țara nu 
este reuniflcată. Locuitorii ora
șului știu aceasta și, împreună 
cu întregul popor vietnamez,

imediat 
reintrat

sarcinăparte, o
puterii populare

relevă printre altele,

sfîrșitul secolului al 
Guang-Trung, în 

fruntea celei mai mari răscoale 
țărănești din istoria Vietimmu- 
lui, a înfrînt la Dong Da ar
mata puternicului invadator 
Manciu, alcătuită din 200.000 
de ostași.

După anul 1802 dinastia 
Nguen s-a instalat la Hue, Ha
noi rămînînd capitala vicerega
lului de nord.

Colonialiștii francezi au înce
put cucerirea Vietnamului în 
primii ani ai celui de-al treilea 
pătrar al secolului al XIX-lea. 
După aproape o mie de ani de 
libertate, Vietnamul a căzut din 
nou sub jugul ocupației străine 
pentru o perioadă de 80 de ani.

TOAMNA 1945. Orașul Hanoi 
a avut un rol de frunte în acele 
zile din toamna anului 1945 
care au încununat lupta de un 
secol împotriva colonialismului.

In dimineața de 19 august, 
răspunzînd chemării Ligii pen
tru independența Vietnamului 
(Vietmin), zeci de mii de oa
meni s-au adunat în fața Tea
trului Mare.

Manifestanții au pornit cu 
steaguri roșii purtînd stele de 
aur, în sunetele „Marșului spre 
front".

Forțele revoluționare au ocu
pat Hanoiul fără vărsare de 
singe.

La 2 septembrie 1945, în pia
ța Ba-dinh, președintele Ho Și 
Min a proclamat independența _ o_ ___  ____ ___,____ ___ ______  _______
..................................................... . .................... .  0.-0..0..0..0..0..0..0-0..T'ț Vietrwm în vederea luptei pen-

în domeniul ocrotirii

că STUDENȚII SOVIETICI 
SINT FOARTE BINE INFOR
MAȚI DESPRE INSTITUȚIILE 
POLITICE ȘI SOCIALE AME
RICANE ȘI CUNOSC DE ASE
MENEA BINE LITERATURA 
ENGLEZA Șl PE SCRIITORII 
ENGLEZI, INCLUSIV PE CEI 
MODERNI. IN ACEASTA ȚA
RA, scrie generalul american, 
TINERETUL ESTE ÎNCONJU
RAT DE O DEOSEBITA ATEN
ȚIE.

oficial indepen-

limbile malayeză 
de proclamare a

cu

tru reunificarea țării lor.
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Doi tineri mongoli despre patria lor
Liniștea desăvîrșită îți inspi ră nedumerire. Instinctiv, privești 

ceasul. Ora este încă matinală. înregistrezi doar șipotul timid al 
unei ape de munte, respirația regulată a motoarelor cîtorva au
tomobile ce alunecă pe șoseaua asfaltată și pufăitul unei loco
motive. Și, totuși, calmul ți se pare nefiresc în această așezare a 
tinereții, durată în inima inun Iilor, la Timișul de sus.

La club, s-au adunat amatorii 
de lectură, li descopăr pe cei doi 
tineri mongoli — Dașdondog Pa- 
lam, membru în C.C. al Uniunii 
Tineretului Revoluționar Mongol 
și Ardnabazar Zorik, asistent de 
istorie la Ulan-Bator. O insignă 
pe care — în ajun — mi-au prin
s-o pe reverul hainei mi-a purtat 
imaginația spre îndepărtata Mon
golie și mi-a sugerat ideea unui 
interviu. Relatez intenția mea și 
obțin deplină aprobare.

Deci, prima întrebare :
— Ce ne puteți spune despre 

viața tineretului mongol ?
îmi răspunde Dașdondog Palam, 

un bărbat cu trăsături 
ascund virsta tînără :

— Tot ceea ce acum 
nuit și firesc în viața 
mongol își are obîrșia 
tul an 1921, cînd poporul nostru 
a înfăptuit revoluția populară, 
înainte de acest an, pentru tine
ret nu exista altceva decît mize
ria în formele cele mai diferite 
— analfabetism, lipsa perspective
lor în viață, absența din viața 
obștească, îngrozitoare condiții de 
trai. Anul 1921 înseamnă punctul

aspre, ce-i

pare obiș- 
tineretului 
în neuita-

(Ze din pag. l-a)
ASS privind experimentarea 
balistice intercontinentale cu 
acțiune foarte mare, 
provocator într-o serie de țări 

ganizînd o conspirație împotriva

n șperț de 1,8 milioane dolari 
icane antrepriza unei lucrări în 
‘eia firma respectivă va obține

perialiste din Consiliul de Se- 
a fost respinsă.

mtanții a 4 state (printre care 
(Anglia, Franța, Australia, Co- 
participat la vot, iar reprezen- 

sclarat că se abține deoarece... 
ii asupra situației din Oman, 
•a împotriva Omanului.
comitet, creat contrar preve- 

i șir de calomnii întocmite pe 
ile dușmanilor înveterați ai 

. . cipat la putchul contrarevolii-
țiorar, iar apoi au rugii m sudinătate. Pe de altă parte con
vocarea sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. a avut 
loc fără a se convoca Comitetul general prin consultarea în 
scris a membrilor săi.

6. Cu prilejul unui miting electoral ținut la o berărie din Mun- 
chen un numeros grup de tineri vest-germani, membri ai Uniunii 
socialiste a studenților au manifestat viguros împotriva amenințări
lor războinice preferate de Strauss de la tribună. Mii de oameni 
care n-au putut pătrunde în sală au demonstrat în fața berăriei. 
Au avut loc ciocniri între poliție și populație. în aceste împrejurări 
dl. Strauss a fugit pe ușa din dos... La 29 august a avut o „sur- 
ntiză" asemănătoare.

VA «ElFORMĂM.
MOSCOVA. Prezidiul Sovietu

lui Suprem al U.R.S.S. a numit 
pe Viaceslav Mihailovici Molo
tov ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în Re
publica Populară Mongolă,

SOFIA. La invitația guvernu
lui Republicii Populare Bulgaria, 
la 31 august, a sosit la Sofia 
delegația guvernamentală a Re
publicii Populare Mongole, în 
frunte cu I. Țedenbal, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole.

MOSCOVA. — La 30 august 
M. G. Pervuhin, președintele Comi
tetului de Stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru rela
țiile economice externe, a oferit 
un dejun în cinstea delegație’ 
riene care a sosit în U.R.! 
pentru a 
colaborării 
U.R.S.S. și

DAMASC, 
se deschide 
4-lea Tîrg internațional, la care 
participă 26 țări, printre care și 
R. P. Romînă.

ANKARA. — Ziarul „Haki- 
myet“ a publicat pe prima pagină 
o știre ta care ae anunță eă te

;iei si- 
----- ... _X.S.S„ 

discuta problemele 
economice dintre 

Republica Siria.
— La 1 septembrie 

la Damasc cel de-al

29 august Abdullah Aker, minis
trul Economiei și Comerțului, al 
Turciei, a primit ia econo
mică sovietică și cu ea o
convorbire.

de cotitură în istoria Mongoliei. 
Tineretul și-a căpătat dreptul la 
o existență demnă, și-a căpătat 
posibilitatea de a-și pune în va
loare capacitățile. Voi face apel 
la cîteva cifre în sprijinul afir
mației mele. Înainte de revoluție 
existau doar cîteva școli particu
lare pe porțile cărora intrau doar 
neînchipuit de puțini tineri — 
dintre cei foarte avuți. In prezent, 
în Mongolia, la fiecare 8 locuitori 
unul învață într-o anumită formă 
de studiu.

Ne mîndrim 
din Ulan-Bator, 
ria patriei noastre. Țara noastră 
era cunoscută doar sub aspectul 
creșterii animalelor. Trebuie să 
știți însă că am obținut succese 
frumoase in direcția dezvoltării 
unei baze industriale. Și, pentru 
organizația noastră de tineret, con
stituie un punct de cinste faptul 
că 70 la sută din muncitori sînt 
tineri. Despre viața crescătorilor 
de vite este greu de găsit termeni 
de comparație între trecut și pre
zent. Nu exagerez deloc cind spun 
că generațiile trecute nici măcar 
nu îndrăzneau să viseze o viață 
ca cea pe care o trăim noi astăzi. 
Cine a vizitat Mongolia s-a putut 
convinge de aceasta pe deplin. De
altfel, cele 2.386 de serbări cu care 
crescătorii tie vite au salutat în 
vara aceasta rodnicia muncii lor» 
vorbesc limpede despre un popor 
ce gustă din plin satisfacția efor
turilor încununate de succes.

— Care sînt principalele pro
bleme ale vieții de organizație a

cu universitatea 
prima din isto-

Uniunii Tineretului Revoluționar 
Mongol ?

— Organizația noastră numără 
60.000 de tineri și tinere. Princi
pala noastră preocupare este aceea 
de a întări sectorul socialist al 
economiei. 90 la sută din tineri 
au intrat in „negdeluri" (gospo
dării colective). Ei muncesc acum 
pentru a lărgi sectorul socialist și 
pentru a convinge cit mai mulți 
crescători de vite să intre în „neg- 
deluri". în anii 1957—1959, orga
nizația noastră și-a propus să pre
gătească 2.500 de tractoriști, 550 
de combineri, 3.000 de șoferi de 
mașini, 600 strungari etc. Ei sînt 
necesari întreprinderilor și gospo
dăriilor de stat. Paralel cu aceas
ta, ne preocupă folosirea celor mai 
potrivite forme de educare comu
nistă a tineretului. în direcția a- 
ceasta un mare ajutor ne dă îm
bunătățirea structurii organizato
rice a Uniunii Tineretului Revolu
ționar Mongol. Acum grupele de 
bază ale organizației noastre s-au 
răspîndit pînă în cele mai înde
părtate așezări.

— Ce ne puteți spune despre 
vizita voastră în Romînia ?

Este rîndul lui Ardnabazar Zo- 
rik să răspundă :

— Sîntem fericiți că am putut 
vedea cu ochii noștri Romînia. 
Mulțumim pentru aceasta Uniunii 
Tineretului Muncitor. Aveți o țară 
frumoasă și un popor minunat. 
Sperăm că vom învăța multe din 
experiența voastră. Vom povesti 
tineretului mongol cum trăiește 
tineretul romîn, cum contribuie 
el la construirea socialismului.

Jumătate de oră, în tovărășia 
prietenilor mongoli, am călătorit 
prin îndepărtata lor patrie. Am 
pus punct interviului contemplînd 
împreună fotografii din Mongolia.

EUGENIU OBREA
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Una din marile 
construcții 
dustriale
R.P. Mongole: 
Combinatul de 
confecții din 

Ulan Bator
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r Cînd ascultăm un disc „micro* 
ne minunăm de faptul că o în
treagă simfonie sau 20 minute de 
muzică de dans încap pe o sin
gură față în vreme ce înainte...

Înainte ? La care „înainte" ne 
referim ? Există mai... vechi și 
mai noi ? De pildă, cu trei veacuri 
în urmă întîlnim o idee de geniu 
la Cyrano de Bergerac ’) care vor
bea de „pagini parcurse de un ac 
pentru a reproduce cuvintele și 
muzica". Profetice cuvinte I Și la 
urma urmei nici nu au fost încă 
pe deplin realizate / ...Cam tot în 
acea vreme un pretins savant sus
ținea că poate conserva sunetele 
vocale într-o ladă de unde le-ar 
putea scoate apoi în ordinea exactă 
în care au fost enunțate.

Dar la urma urmei putem să ne 
afundăm și mai adînc în trecut. 
Oare în vechime unii înțelepți nu 
descoperiseră „vocile ireale" ale 
harpelor eoliene care prin caracte
rul lor straniu speriau popoarele 
credule ?

Totuși, veacurile aduceau progre
se. Astfel, în 1779 un cercetător 
din Rusia, Kratzenstein a inventat 
o mașină care reproducea vocalele. 
Mașina era acționată de mină care 
mișca niște foaie ce suflau în țevi. 
Ingeniosul inventator a fost dis
tins cu un premiu de Academia de 
Științe. Cam în aceeași vreme vie- 
nezul Kemplen fabricase o păpușă 
care pronunța sau, mai bine zis 
emitea (puțin voalat, ce-i drept) 
cuvintele Papa—Mama—-Opera — 
Aula—Mtilo.

Căutările în această direcție 
continuau. Unii din cei mai frec- 
venți încurajatori ai lor erau... di
rectorii de circ / într-adevar cam 
la mijlocul veacului trecut faimo
sul circ „Barnum" se putea lăuda 
cu un „cap vorbitor" într-adevăr 
„perfect*. îl construise francezul 
Fabert. Reproducea exact o gură 
omenească, cu buze, dinți, limbă. 
Cel care o punea în mișcare stă
tea în fața unei claviaturi cu o 
serie de clape care corespundeau 
anumitor litere, ceea ce îngăduiau

gurii mecanice să sugereze 
orice cuvînt.

Dar veacul al XIX-lea nu a cu
noscut numai acest „cap vorbitor" 
perfecționat. Un modest corector 
la o tipografie franceză, Lean 
Scott a inventat în 1857 „Phono- 
taugraf-ul". Pasionat de probleme 
acustice Scott reușise să găsească 
un procedeu de a înscrie pe o 
bandă acoperită cu negru de fum 
vibrațiile produse de sunete asupra 
unei membrane la care era fixat 
un ac. Deși nu era în stare să re
producă sunetele înregistrate, el 
generase străbunicul discului 
„micro".

Intr-adevăr, două zeci de ani 
mai tîrziu, poetul Charles Cros din 
Franța a încercat să facă „Pfiono- 
taugraf-ul" să funcționeze invers, 
adică acul, trecînd din nou pe un 
cilindru gravat, ar trebui să facă 
să vibreze membrana și să resti
tuie sunetul. Cros voia să combine 
acest principiu cu alte principii, 
legate de tehnica fotografică, ceea 
ce complica datele problemei si 
nici nu ducea la o rezolvare dintre 
cele mai fericite. Thomas Edison 
avu ideea de a grava direct în re
lief, pe o materie modelabtlă (în* 
tîi a fost stanid, apoi o compoziție 
pe bază de ceară).

Astfel, prin contribuția geniului 
mai multor popoare care fiecare 
aduseseră aportul lor, s-a născut 
primul aparat de înregistrare și 
reproducere a sunetului. în 1878, 
prezentat la Paris la Expoziția U- 
niversală, aparatul lui Edison făcu 
o vîlvă mare. Se pronostica faptul 
că cilindrele înregistratoare vor în
locui scrierile (vezi dictafoanele) 
ziarele își vor modifica viața. Cert 
este că viața, din acel moment, se 
îmbogățise cu o nouă cucerire. De 
îndată s-au făcut imprimări ale 
marilor (și micilor...) muzicieni. Ci
lindrul lui Edison își trăia epoca 
de aur. Aceasta a apus în 1907 
cînd a apărut primul „disc", plat, 
la o viteză de 78 turații pe minut.

Discul de 78 turații a ucis cilin
drul, dar nu înainte ca acesta să 
fi adus uriașe servicii științei și 
artei. Este destul să menționăm, de 
pildă, că toate înregistrările de 
muzică populară făcute de Bella 
Bartok la noi au fost efectuate pe 
cilindri Edison. Cilindrul Edison 
ne-a păstrat sunetul viorii lui 
Pablo de Sarasate, al pianului lui 
Busoni și al altor instrumente ale 
unor muzicieni. Dar, paralel cu ci
lindrul lui Edison, a mai existai 
la începutul veacului un sistem de 
înregistrare. In 1903, în Germa
nia, Edwin Welte, constructor de 
orgi și piane, a pus la punct un a- 
parat de reproducere a interpre
tărilor pianistice, întemeiat pe o 
bandă de hîrtie perforată printr-un 
sistem electro-pneumatic. Acest 
aparat era încorporat intr-un pian 
de concert și putea reproduce în 
mod automat cîntatul interpretului, 
care era la originea benzii perfo
rate. Era, de fapt, un principiu 
asemănător celui al pianelor 
canice care cîntă fără pianist, 
al flașnetelor cu papagal 
șoricel...

Aceste benzi ne-au păstrat
lui Debussy, Granados, Grieg, 
Saint-Sâens interpretînd propriile 
lor lucrări. Mai întîi ele au fost 
reproduse „transcrise" pe discuri 
de 78 t. Apoi veni marea zi a 
apariției discului micro. Discul cu 
78 t. a primit o lovitură de moarte 
dar și el își făcuse datoria : o ju
mătate de veac de muzică era 
imortalizată pe el. Discul micro, 
cu viteză 33^3, 45 sau 78, era un 
moștenitor bogat. El este tînăr 
încă. Prezentul îi aparține. Cînd 
ascultăm un disc „micro" ne mi
nunăm de faptul că o întreagă 
simfonie sau 20 de minute de mu
zică de dans încap pe o singură 
față în vreme ce înainte...

înainte ? Da, desigur / Dar al 
cui e viitorul ? Cum vom merge 
înainte I ?...

— Duduiță, aveți niște brațe ca... Venus din Millo I
Desen de L. DĂRI AN
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C. TEODORIU

ORAȘE DISPĂRUTE 
în pădurile tropicale

i șoricelului

CURIOZITĂȚI
CIFREîn...

două decenii au 
S.U.A. peste 

de Rembrandt, 
de Watteau și

*) Scriitor, plăsmuitor de idei 
științifico-fantastice (a scris „călă
torie imaginară în soare, în lună), 
autor de comedii etc. (1619—1655)

Aparatul de proiecție Meopton III

Fabricarea de binocluri, aparate

Săpături arheologi
ce efectuate recent în 
insula Ceylon, au a- 
dus dovada că au 
existat aici, cu 2.500 
de ani în urină, două 
orașe, Anutadhapura 
și Polonnaruva, care 
se găseau pe acea 
vreme într-n stare de 
înfloritoare cultură.

Oamenii care 
caseră aceste 
șe, se găseau
un înalt nivel
cultură și tehnică. 
Casele, templele, sala 
de recepții a princi
pelui, erau bogat îm-

ridi« 
ora

la 
de

podobite cu statui și 
fresce, iar palatul de 
reședință măsura nu 
mai puțin de 7 etaje 
deosebit de înalte. 
Băile erau construite 
în forma floarei de 
lotus, iar statuile lui 
Budha erau făcute 
din aur masiv cu 
ochii din pietre pre
țioase.

Colonialiștii
stăpîniră țara, auziră 
despre 
orașe.
păți de 
cantile,

care

străvechile 
însă preocu- 
interese mer- 
nu-și dădură

osteneala să verifice 
informațiile.

Abia de un sfert de 
veac au început in
vestigațiile și cercetă
rile științifice. Cu a- 
cest prilej a fost gă
sită o însemnare, du
pă care a putut fi 
stabilită poziția clădi
rilor principale și au 
început săpaturile.

Nu a fost încă dat 
totul la lumină, însă 
ceea ce a fost găsit 
pînă acum, poartă pe
cetea unei originali
tăți și frumuseți deo
sebite.

In secolul al XX-lea, statistica 
devenit una dintre cele mai pre

țioase și mai exacte științe, care 
consemnează în tomuri nesfîrșite 
inii și milioane de cifre — oglinda 
progresului necontenit al omenirii. 
Răsfoind aceste tomuri voluminoa
se. cărora li se adaugă în fiecare 
zi alte file noi, întîlnești multe 
cifre curioase care reflectă și ele 
aspecte interesante ale vremurilor 
noastre. Cîteva dintre aceste „ci
fre curioase și interesante** vi le 
prezentăm astăzi.
• Greutatea totală a 

Pe sui ' ; 
luată la 10 bilioane de tone iar cea 
a faunei, la 10 miliarde de tone. 
Împreună, reprezintă abia a zecea 
parte din materiile minerale ale 
pămîntului.
• La ora actuală există în total 

895 organizații internaționale cu 
caracter științific, economic, cul
tural etc.
• Bilanțul ultimului Carnaval 

de la Rio de Janeiro : 5 morți în 
accidente, 4 crime „pasionante**, 4 
sinucideri și 1.417 răniți.
• Arhipelagul indonezian este 

format din 3.000 insule mari și 
mici.
• 13.000 dolari despăgubire a

cerut fostul rege al Egiptului, Fa- 
ruk, ziaristei americane Elsa Max
well care l-a 
burtos**.
• Cel mal 

din lume aie
• In 1956

UR.S.S. 195.000 
lat rufe, 222-- -
179.000 aspriratoare de praf.
• Un tablou de El Greco a fost 

vîndut recent la o licitație publică 
în Italia cu 280 milioane de lire.

• înălțimea medie a copiilor 
chinezi între 7 și 15 ani a crescut 
în ultimii 20 ani cu 1,7 cm. iar 
greutatea lor medie cu 1,5 kg.
• Un crescător de vite din Noua 

Zeelandă a obținut titlul de „cam
pion mondial la tunsul oilor** pe 
anul 1957. Crescătorul a tuns 475 
oi în 9 ore I

a

_______  ____  _ florei de 
iprafața globului a fost eva- 
la 10 bilioane de tone iar cea

O In ultimele 
fost importate în 
9.000 tablouri 
104.000 tablouri
100.000 tablouri de Corot. Se înțe
lege că erau toate false...

9 Capitala Japoniei, Tokio, are 
în prezent 8 472.000 locuitori.

• Sculptorul american Ziolikow- 
sky lucrează la sculptarea unui 
...munte. Pentru desăvîrșirea lu
crării sale, trebuie excavați 5 și 
jumătate milioane tone de stîncă. 
Sculptura va dura 30 ani. Sculpto
rul are în prezent 48 ani.

fost acela, poate, un șoricel de soi, 
Ceva mai mare și deștept cît doi, 
Că încă de la primul chițăit 
îl apucase boala de citit. 
Grămezi de cărți, pe toate 
La propriu și la figurat, 
îneît șopteau vecinele-ntr-o
— Să știi că ăsta s-a țicnit 
O fi trecut așa un an și-o vară, 
Decînd rodea la buche
Și nu dorea afară, 
Dar într-o noapte, părăsindu-și lada, 
A vrut, de capul lui, să treacă strada, 
Cînd, o pisică fină la miros, 
L-a înhățat în ghiară, pe din dos. 
Privește șoricelul, năuc, în zece părți: 
El n-a simțit așa ceva prin cărți! 
O roagă-apoi pe mîță ca să-l lase:
— Să nu mă-nghiți... că... sînt băiat cu clase! 
Eu știu algebră, drept, filozofie,
Am ros vreo cinci vagoane de hîrtîe.
— Cei care sînt deștepți cum vor să pară, 
Nu pică-așa ușor la mine-n ghiară.
Deci, lasă gura! Simt că-mi este foame, 
Iar eu, pisica, nu trăiesc cu poame.

le-a mîncat,

parte: 
de carte!

tratat de „excroc

adînc put petrolifer 
5.600 m.

s-au fabricat în
aparate de spă- 

224.000 frigidere și

Zvîrlindu-1 dar pe șoricel în gură, 
Abia avu din el o-nghi|itură.
...Și uite-așa se întîmplă, nătăfleață, 
Cînd nu prea dai cu nasul și prin viață!

în mînăstirile tibeta- 
ne se practică o artă 
ciudată, cu o veche tra
diție, care folosește ca 
material plastic untul 
topit și apoi solidificat 
în plăci.

Sculpturile în unt re
prezintă oameni, plante, 
animale, clădiri, iar 
uneori, peisaje întregi 
și sînt executate cu o 
mare măiestrie. întrucît 
ele servesc exclusiv ri
tualului religios, fiind 
aduse ca ofrande sta
tuilor lui Buda, ele ră- 
min in locurile acestea 
și sînt în general foarte 
puțin cunoscute.

Obiceiul acestor mo
delări în unt, datează 
din secolul al XlK-lea. 
Un călugăr budist din 
acea vreme, Tson-Kha- 
pa (omul din vale) a a- 
vut pentru prima oară 
ideia de a învălui o sta
tuie dintr-o mînăstire in 
stofe scumpe pe 
le-a decorat apoi, 
ghirlande de flori mo
delate din unt.

Prelucrarea acestui 
material neobișnuit, ne
cesită o pregătire deose
bită a artistului și con
diții de lucru speciale. 
Se lucrează numai în 
anotimpul cel mai frigu
ros, în încăperi neîncăl
zite. Artistul, împletește 

subțire un 
care-l fixează

pe un soclu. El aplică 
pe urmă un p-;— 
de unt care 
rudimentară 
dorite. Abia după acea
sta 
care 
mai multe 
obține imaginea defini* 
ti vă.

în timpul lucrului, 
artistul trebuie să-și spe
le miinile în apă rece . 
ca ghiața, pentru a nu 
amesteca culorile.

prim strat 
dă forma 
sculpturii

adăugindu-se unt 
a fost colorat in 

nuanțe, se

care 
cu

Sculptura este stropi
tă în repetate rînduri 
cu apă la fel de rece, 
pentru a i se grăbi în
tărirea.

De multe ori, totul 
mai capătă o poleială 
decorativă, strălucitoare 
de aur sau argint.

Se afi rmă că aceste 
sculpturi in unt au un 
aspect mult mai vu de’ 
cit acelea din ceară, în* 
trucît pot fi modelate 
cu mult mai multă fine-

Biruiniclc $tlln|cl noastre
STELIAN F1L1P

din sîrmă 
schelet pe TITUS ROBAN

apreciate în străinătate

Optica 
cehoslovacă 
în 60 de țări

fotografice și aparate de mărit 
a început în Cehoslovacia, încă de acum douăzeci de ani. Atunci 
a existat doar o mică fabrică la Prerov în Moravia. Apoi, această 
fabrică s-a dezvoltat repede, atingînd dimensiunile unei întreprin
deri mari, cu o specializare superioară. Astăzi se fabrică Ia Meopta 
— cum se numește acum această întreprindere — 55 de aparate 
optice de bază și circa 160 de feluri de aparate anexe și complemen
tare. Datorită calității produsele Meoptei și-au cîștigat un renume și 
în străinătate, concurînd cu succes cu produsele firmelor străine cu 
tradiții vechi. Din cele 60.000 de aparate fotografice, 30.000 aparate 
de mărit, numeroase binocluri și aparate de proiecție, care se 
vor fabrica anul acesta la Meopta. cea mai mare parte va, fi 
exportată în peste 60 de țări, inclusiv țările cu o industrie optică 
foarte dezvoltată, cum sînt R.F. Germană și S.U.A. In R.F. Ger- 

• mană este foarte căutată camera cehoslovacă de film Admira 8 E, 
iar în SU.A. trezesc atenția aparatele de fotografiat — Flexaret 
IV (cu oglinzi).

Fără cuvinte

Sub titluri mari cu litere de-o 
șchioapă se înserau de curînd în 
majoritatea ziarelor italiene elo
gioase reportaje ce relevau suc
cesul deosebit al delegației romî- 
nești la cel de-al IV-lea Congres 
al Asociației Internaționale de 
Gerontologie de la Merano pre
cum și la simpozionul de Geron
tologie de la Veneția.

In puține domenii ale activi
tății umane, biruința e 
greu răsplătită ca în 
cercetării științifice.

Cîte luni și ani de 
trudă, cîte frămîntări și 
au dăruit cercetătorii din labora
toarele institutului așezat undeva 
în liniștea unei străzi din centrul 
Capitalei pînă ce au obținut pri
mele victorii în nobila bătălie a 
prelungirii vieții. Cită perseve
rență au dovedit cercetătorii In
stitutului de Geriatrie pînă cînd 
sute și mii de medici, savanți bă- 
trîni, bolnavi din zeci de țări din 
toate continentele s-au interesat 
de munca lor, de succesele lor, 
pînă cînd în ziarele din multe 
țări ale lumii au apărut infor
mații și reportaje ca cele amintite 
mai sus.

Intr-una din zilele trecute în 
dorința de a împărtăși cititorilor 
noștri cîteva informații în legă
tură cu desfășurarea întrunirilor 
științifice de la Merano șl Ve
neția ne-am adresat cu cîteva în
trebări prof. dr. Ana Aslan:

— Fiți amabilă și spuneți-ne 
tovarășă profesor cîteva cuvinte 
despre tematica Congresului de la 
Merano.

— Cel
Asociației 
rontologie 
care au

atît 
acel

de 
al

dezile 
gîndui i

de-al IV-lea Congres al 
Internaționale de Ge- 

de la Merano la 
participat în anul a-
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luat parte la sărbătorile populare 
și la cursele de cai tradiționale 
care 1-au entuziasmat. Apoi trece 
în Caucaz către Baku și Tiflis. Im
presiile lui Dumas asupra acestei 
ultime părți a călătoriei sale sînt 
consemnate într-un volum separat 
intitulat „Caucazul“.

Călătoria scriitorului franci 
prin Rusia s-a terminat în febru 
rie 1859, în orășelul Poți de j 
litoralul Mării Negre, de unde 
s-a îmbarcat pe un vas spre Co 
stantinopol.

Șederea lui Dumas în Rusia 
avut drept urmare strîngerea un< 
documentații voluminoase, expus 
într-un stil viu și atrăgător p 
care publicul francez a apreciat- 
în mod deosebit. Cărțile sale coi 
țin multiple scene care descri 
obiceiurile poporului în decursu 
istoriei, descrieri ale opsitalitâți 
poporului rus, observații asupri 
scriitorilor ruși și descrieri d( 
monumente istorice. în ciuda unc 
oarecari superficialități, ele dove^ 
dese interesul viu și sentimentele 
prietenești pe care scriitorul fran
cez Ie nutrea față de poporul rus 
și constituie una din paginile is
toriei legăturilor de prietenie din
tre popoarele celor două țări.

Alexandre Dumas, autorul ro
manelor de aventuri istorice care 
farmecă de atîtea generații tine
retul tuturor țărilor, dorea de 
multă vreine să tacă o călătorie 
prin Rusia. Călător neobosit, el 
voia să cunoască viața poporului 
rus, obiceiurile sale și cultura ru
sească care stîrnca în acele vre
muri un interes tot mai mare în 
Europa Occidentală. Dumas știa 
de asemenea că romanele sale 
erau larg difuzate în revistele ru
sești și că se bucurau de o mare 
popularitate în rîndurile cititori
lor.

Unul din primii traducători ai -n . care constituia
lui Dumas a fost marele critic Ia- r_ ____ _ —-
terar rus V. Bclinski. Eminentul 
revoluționar și scriitor A- Herzen 
era de asemenea un pasionat citi
tor al lui Dumas și însăși Tolstoi 
citea cu multă plăcere romanele 
sale. Toate acestea nu făceau de- 
cît să întărească dorința scriito
rului francez de a vizita Rusia.

OSPITALITATEA POPORULUI
RUS

Alexandre Duma? a sosit în Ru
sia în anul IK5H. Nu era vorba 
de o simplă călătorie turistică, 
deoarece el fusese însărcinat

AL DIIIMftS a efectuat o călătorie
mm rusiaextraordinară

revista pariziană „Monte Cristo 
cu redactarea unor descrieri amă
nunțite ale călătoriei sale. Cores
pondențele sale, trimise din Ru
sia, au apărut regulat în revista 
pariziană, încă în timpul călăto- . ----  -----ja
vremea aceea o enigmă pentru 
majoritatea apusenilor. Toate în
semnările sale au fost publicate 
ulterior în 6 volume, cu titlul 
„Prin Rusia**.

Dumas a sosit la Petersburg în 
luna iunie. El era așteptat și a 
fost primit cu rnultă bucurie și 
simpatie. în nenumărate ori, scrii
torul francez povestește înflăcărat 
despre ospitalitatea și bunăvoința 
poporului rus.

La Petersburg el s-a împriete
nit în mod deosebit cu scriitorul 
I). Grigorovici care îl prezentă 
mai multor scriitori ruși. între 
care și poetul Nekrasov. în Iu-
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crarea sa, Dumas consacră nume
roase pagini ziariștilor și literați- 
lor ruși și în deosebi lui Pușkin, 
Lermontov, Polegiaev, Nekrasov 
și Grigorovici, de asemenea el a 
tradus în lucrarea sa cu ajutorul 
lui Grigorovici 
versuri ale lui
Și Nekrasov.

o serie întreagă de 
Pușkin, Viazemski

URMĂRIT DE POLIȚIA
SECRETĂ A ȚARULUI

Dumas s-a străduit să deslu 
șească totodată numeroase episoa
de ale istoriei Rusiei. Această 
preocupare a călătorului străin a 
avut însă rezultate neașteptate. In

timpul descrierilor sale despre 
trecutul Rusiei, Dumas a abordat 
o serie de subiecte care aruncau 
o lumină nefavorabilă asupra tro
nului imperial, ceea ce a avut da
rul să nemulțumească pe țarul 
Alexandru al II-lea și anturajul 
său. Ca urmare a acestui fapt, 
Dumas a început să fie suprave
gheat îndeaproape de poliția se
cretă, ceea ce nu l-a împiedicat 
însă să-și continue călătoria.

De la Petersburg, Dumas a ple
cat la Moscova unde a stat o lună 
și jumătate, cercetînd înde-aproa- 
pe istoricul și frumusețile marelui 
oraș. De la Moscova el a plecat 
în regiunile de țară, unde a stu
diat în mod deosebit obiceiurile 
și condițiile poporului rus. Tre- 
cînd prin Nijnîi Novgorod și Ka
zan. Dumas a ajuns în cele din 
urmă la Astrahan. El a studiat 
aici viața poporului calmuc, a

La întrunirile 
științifice de laMerano 

și Veneția
costa 800 delegați din 34 de 
țări, a lucrat în 3 secții în care 
s-au studiat respectiv problemele 
clinice, biologice și sociale în le
gătură cu îmbătrînirea. Tema sim
pozionului de la Veneția a fost 
aspectul medico-social al psiho- 
neuropatiilor senile.

— Vreți să ne enumerați cîteva 
din comunicările cele mai intere
sante prezentate congresului, pre
cum și aportul adus de delegația 
noastră?

tinentele printre care profesorii 
Cowdry, Sheldon, Sgardigli, Flam- 
berti, mi-au cerut extrase ți comu
nicări. O vie discuție a trezit 
comunicarea prof: P. Martșuk din 
Kiev asupra acțiunii serului cito- 
toxic Bogomoleț.

Un mare număr de comunicări 
s-au prezentat în secția de biologic 
unde s-au studiat printre altele 
cercetările experimentale asupra 
patogeniei bătrîneții. în cadrul a- 
cestei secții conf. univ. Dr. Pitiș a 
prezentat in numele prof. C. 1. 
Parhon și al său o comunicare a- 
supra „Studiilor experimentale în 
bătrînețe prin sindrome plurier- 
gonale“.
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— După cîteva comunicări ge

nerale, congresul s-a desfășurat pe 
secții. Cele mai multe comunicări 
s-au prezentat în secția clinică, 
comunicări ce se refereau la 
arterioscleroză și îmbălrînire, en
docrinologia clinică și metabolică 
a bătrîneții, studii asupra func
țiunilor organelor la bătrîni și 
altele.

La capitolul terapeutic prima 
comunicare a fost aceea prezen
tată de mine asupra „Acțiunii 
novocainei (substanță H 3) ca 
factor eutrofic și întineritor*4. Co
municarea n-a fost urmată de dis- 
cuții însă cercetători din toate con-

în secția a IIl-a a congresului s-au 
prezentat comunicări privind as
pectele economico-sociale ale bă
trîneții.

— îmi pare rău, însă vă mai 
rețin un singur minut. Aș vrea să 
cunosc cîteva din planurile de 
viitor ale Dv.

— Deocamdată fac parte dintr-o 
delegație invitată la Karlsruhe, la 
un simposion gerontologie de largă 
participare. După aceea împreună 
cu , colegii, continuăm studiile. 
Doar mai avem de făcut atît de 
multe. Ce aș putea să vă spun 
mai mult...

1. SAVA

Pregătiți 
CONSERVE

Sfecla. — Tăiați sfecla în felii 
rotunde, groase cam cît o mone
dă, umpleți pe trei sferturi bor
cane, adăugați de fiecare kilo
gram de sfeclă 20 grame de sare 
tină, 25 grame de zahăr, cinci, 
șase cuișoare, apoi, după plac 25 
grame de chimen și de hrean. 
Acoperiți în întregime cu oțet 
fiert și închideți imediat.

Varza roșie. — Tăiați varza 
foarte (in. după ce ați îndepărtat 
părțile groase și frunzele tari; a- 
mestecați-o bine cu 100 grame 
sare fină pentru un kg. de varză, 
puneți într-o strachină, acoperită 
cu o planșetă și o greutate; ți
neți Ia rece și scurgeți după pa
tru zile. Umpleți borcanele pe trei 
sferturi, adăugați foi de dafin, 
umpleți borcanele cu oțet fiert, cu 
cuișoare și grăunțe de piper; ră
ciți le. Puteți adăuoga puțin unt< 
delemn cînd le mîncați.

Conopida. — Lăsați 3 pînă la 5 
minute să clocotească în apă să
rată conopida desfăcută în bu
chete mici, egale. Scurgeți și ră
coriți în apă rece timp de 4 sau 
5 ore schimbînd apa. Scurgeți, 
puneți. într-o strachină și turnați 
oțet_fiert _ și acoperiți cu o cîrpă 
împăturită. A doua zi scurgeți 
conopida, o așezați în borcane, 
fierbeți în clocot timp de un sfert 
de ceas oțetul din strachină ca 
să evaporați apa lăsată de cono
pidă și lăsați să răcească înainte 
de a umple borcanele. Adăogați 
cuișoare și piper.

. Fasolea. — Intr-o oală de gre
sie puneți fasolea desfăcută cinci 
minute în apă fiartă. Cînd s-a 
umplut borcanul, turnați o sara
mură de 100 grame sare și jumă
tate pahar de oțet la un litru de 
apă. Așezați pe fasole o farfurie 
întoarsă și o greutate. Saramura 
trebuie să formeze un strat de 
cinci pînă la opt centimetri , dea
supra fasolei. Un strat subțire de 
untdelemn pe saramură îndepli
nește protecția, dar nu e nece
sar. Dacă se formează un strat 
alb pufos de mucegai, nu-i dați 
nici o importanță, îndepărtați-1 
cînd luați fasolea, spălafi pînza, 
farfuria și greutatea, puneți le la 
loc avînd grijă înainte de orice să 
lăsați un strat îndestulător de sa. 
ramură.

In lipsa unei oale de pămînt 
puneți fasolea în sticle. Se um
ple cu fasole mică și tăiată sub
țire și fiartă 5 
nati umplerea 
mură ca mai 
păstrați sticlele

Sfaturi practice
* Evitați să vă frigeți mîinile, 

:înd_ ridicați capacul unei cratiți, 
iacă croșetați în jurul minerului, 
in înveliș de lină.

* In lipsă de clei, puteți lipi 
tichetele pe borcanele de dul- 
eață cu un albuș de ou. pe care 
1 bateți spumă și îl lăsați apoi 
.ă se desfacă.

* Cum să redafi obiectelor de 
cauciuc moliciunea. E deajuns (în 
afară de cele imprimate) să le 
scufundați douăzeci și patru de 
ore_ in apă de ploaie, (sau distia 
lată) în care s-a turnat, amoniac, 
în proporție de 3 grame pînă la

i 100 grame.

minute și termi- 
cu aceeași sara- 
sus. Astupați și 
culcate.
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