
SOLII POPORULUI FRATE MONGOL
ÎN ȚARA NOASTRĂ

Marele miting din Capitală

Aspect de la mitingul oame

Sîmbătă după-amiază a avut prezidiului se aflau portrete 
loc in sala Floreasca marele mi- le conducătorilor de stat ; 
ting al oamenilor muncii din de jiarțid ai R. P. Mongole j
București în cinstea delegației ~ ~ "
guvernamentale a Republicii 
Populare Mongole în frunte cu 
tovarășul J. Țedenbal, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, care ne vizitează 
țara

La miting au luat parte cîteva 
mii de locuitori ai Capitalei _—■ 
oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții, oameni de știin
ță și cultură, militari, activiști 
de partid și de stat, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești.

Marea sală Floreasca, arhipli
nă, . era împodobită sărbătorește 
cu steaguri ale Republicii Popu
lare Romîne și Republicii Popu
lare Mongole. Deasupra mesei

R. P. Romîne. De o parte și d 
alta a sălii, pe pancarde mai 
erau înscrise în limbile romîn 
și mongolă urările : „Trăiască ; 
să se întărească prietenia și co 
laborarea frățească dintre pc 
porul romîn și poporul mongol’ 
„Trăiască unitatea de nezdrunci 
nat a țărilor lagărului socialis 
In frunte cu Uniunea Sovietică" 

Sosirea tovarășilor J. Țeden 
bal, Gh. Gheorghiu-Dej, Chivi 
Stoica a fost salutată cu puterni 
ce urate și ovații.

La masa prezidiului iau loc de 
asemenea Dorjiin Samdan, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Mon-

Declarația e<
a delegațiilor guven

ale Republicii Populai 
și Republicii Populare

Intre 4 și 8 septembrie a.c. la Invitația Guver
nului romîn a avut loc vizita de prietenie a dele
gației guvernamentale a Republicii Populare Mon
gole, în Republica Populară Romînă.

Delegația guvernamentală a Republicii Populare 
Mongole, în timpul vizitei sale în Republica Popu
lară Romînă a vizitat mai multe orașe, întreprin
deri industriale și agricole, instituții culturale si 
științifice unde a luat cunoștință de însemnatele 
succese* în construcția socialismului ale poporului 
romîn frate. Pretutindeni ea a întîlnit primirea cea 
mai caldă și frățească din partea poporului romîn.

La convorbirile care au avut loc între delegațiile 
guvernamentale ale Republicii Populare Romîne și 
Republicii Populare Mongole au participat din 
partea romînă tovarășii Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, șeful delegației; Gheorglie 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, membru in 
Prezidiul Marii Adunări Naționale, Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri; Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Preoteasa, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn ; lanoș Fazekaș, 
secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn; Aurel Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe și Mihail Dalea, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Republica Populară Mongolă; din 
partea mongolă tovarășii: J. Țedenbâl, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, șeful delegației; Sadnomîn Avarzed loc
țiitor al Președintelui Consiliului de Miniștri șl 
ministru al Afacerilor Externe; Dorjiin Samdan, 
deputat al Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol; Șag- 
daryn Țeveen, locțiitor al președintelui Comisiei 
de Stat a Planificării șl Sandavin Ravdan amba
sador extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Mongole în Republica Populară Romînă.

Delegațiile au avut un schimb de păreri cu pri
vire la problemele internaționale prezentînd interes 
pentru ambele părți și au analizat problemele re
feritoare la întărirea continuă și dezvoltarea legă
turilor de prietenie frățească și a colaborării între 
cele două țări.

Convorbirile, care au decurs într-o atmosferă de 
cordialitate și încredere reciprocă, au arătat depli
na unitate de vederi a părților asupra problemelor 
privind apărarea păcii, dezvoltarea colaborării in
ternaționale, întărirea unității lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

Guvernele Republicii Populare Romîne și Repu
blicii Populare Mongole declară cu toată fermita
tea că vor depune toate eforturile pentru a întări 
și mai mult unitatea frățească și colaborarea strîn- 
să a țărilor socialiste, garanție sigură a apărării 
cauzei socialismului, a întăririi păcii și securității 
popoarelor.

Ambele guverne au arătat hotărîrea lor de a 
participa activ la toate acțiunile internaționale me-

în numele guvernului 
Republicii Populare 

Romîne,
CHIVU STOICA
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In cadrul tratativelor între delegațiile guverna
mentale ale Republicii Populare Romîne șl Repu
blicii Populare Mongole, s-a acordat o mare aten
ție problemelor relațiilor romîno-mongole. Delega
țiile guvernamentale și-au exprimat profunda satis
facție că relațiile între cele două țări se desfă
șoară pe baza egalității șl a colaborării frățești.

Cele două guverne, ținînd seama că dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre cele două țări co“ 
respunde intereselor popoarelor lor și servește 
cauza păcii și întăririi unității lor socialiste, au ho
tărît să lărgească și să întărească relațiile politice, 
economice și culturale între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Mongolă, în scopul 
sprijinirii reciproce în opera de construcție pașnică. 
Părțile au căzut de acord, în special, să înceapă 
tratative cu privire la încheierea unui acord de 
schimb de mărfuri între Republica Populară Romî
nă și Republica Populară Mongolă.

Ambele părți își exprimă convingerea că vizita 
în Republica Populară Romînă a delegației guver
namentale a Republicii Populare Mongole și re
zultatele tratativelor care au avut loc între dele
gațiile guvernamentale contribuie la întărirea 
prieteniei frățești dintre popoarele celor două țări, 
în interesul cauzei socialismului și întăririi păcii 
între popoare.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, J. Țedenbal, a transmis preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne Chivu Stoica invitația de a vizita Re
publica Populară Mongolă împreună cu alțî con
ducători ai Republicii Populare Romîne.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, Chivu Stoica a acceptat a- 
ceastă invitație.

în numele guvernului 
Republicii Populare 

Mongole,
J. ȚEDENBAL

Protetarl din toat* tării*. uniți-văi

mărețului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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IN CINSTEA 
aniversării 
Marii Revoluții 
Socialiste 
din Octombrie

Organizațiile A.R.L.U.S. din 
Capitală pregătesc numeroase 
acțiuni în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie și a Lunii 
prieteniei romino-sovietice. Ince- 
pînd de la 10 septembrie se vor 
ține conferințe printre care „Im
portanța internațională a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie”, „V. I. Lenin, geniu al 
revoluției proletare”. „Rolul 
P.C.U.S. în pregătirea și înfăp
tuirea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie”, „Influența Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie asupra mișcării muncitorești 
din Romînia" etc.

Vor avea loc întîlniri cu parti- 
cipanții la evenimentele Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Numeroase conferințe vor ilus
tra trăinicia de nezdruncinat și 
roadele deosebite, în toate dome
niile, ale prieteniei romino-sovie
tice.

Intre 10—20 octombrie vor •- 
vea loc „Zilele științei și tehnicii 
sovietice”, în cadrul cărora sînt 
programate conferințe, simpozi
oane, referate pe ramuri de spe
cialitate, jurnale vorbite pe teme 
științifice actuale etc., oglindind 
realizările științei și tehnicii so
vietice în ultimii 40 de ani.

In cadrul „săptămînii cărții”, 
zare se va desfășura între 15-21 
octombrie, se vor organiza în Ca
pitală seri literare, întîlniri cu 
■.criitori și artiști, consfătuiri cu 
ititorii asupra ultimelor noutăți 
iterare sovietice, bazare și stan- 
luri de cărți, vor avea loc de 
semenea „Săptămîna muzicii și 
eatrului sovietic” — între 26 
ctombrie — 3 noiembrie, festi
nul artistic „Prietenia romîno- 
ivietică în cîntec și dans” — 
tre 5 octombrie și 7 noiembrie, 
rbări publice în piețe, parcuri, 

vor organiza proiecții de fil- 
e în aer liber, expoziții volante 

străzi.

Oaspeți din Egipt
Umbătă la amiază a sosit în 
îitală, la invitația ministrului 
nerțului, dr. Abdel Moneim 
Kaisuni, ministrul Finanțelor 
egiptului, împreună cu soția 
ersoanele care-1 însoțesc.
i sosire, pe aeroportul Bă- 
a, oaspeții egipteni au fost 
ați de Marcel Popescu, mi- 
ul Comerțului, Radu Mănes- 
îdjunct al ministrului Finan- 
, M. Ciobanu, președintele 
erei de Comerț a R. P. Ro- 
:, I. Moruzi, director ad-in- 
n în Ministerul Afacerilor 
2rne, funcționari superiori în 

.listerul Comerțului.
A fost de față dr. Hussein 

,hawky, ambasadorul Egiptului 
la București.
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Salut poporului bulțjar 
cu ocazia aniversării 

eliberării sale !
Președintelui Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria 
Tovarășul GHEORGHI DAMIANOV

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria 

Tovarășul ANTON JUGOV
Primului secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Tovarășului TODOR JIVCOV

Sofia

Cu ocazia celei de a 13 a aniversări a eliberării Bulgariei vă rugăm 
să primiți dragi tovarăși un salut frățesc și felicitările cele mai cor
diale din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, a Guvernului Republicii Populare Romîne și a Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Poporul romîn își exprimă bucuria pentru marile succese obținute 
de poporul frate bulgar, sub conducerea încercată a Partidului său 
comunist, în dezvoltarea economiei naționale și a culturii, în ridica
rea nivelului său de viață material și cultural, în munca plină de 
avînt pentru transformarea socialistă a patriei sale libere.

Popoarele noastre însuflețite de năzuința comună, construirea socia
lismului și apărarea păcii, întăresc continuu prietenia și colaborarea 
dintre ele, aducînd contribuția lor de preț la unitatea și coeziunea 
marii familii a țărilor socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică, la 
cauza păcii și dezvoltării colaborării internaționale.

De ziua națională a Republicii Populare Bulgaria, dorim din toată 
inima oamenilor muncii bulgari și dv. personal succese și mai mari 
în munca însuflețită pentru construirea socialismului în patria dv. și 
în lupta pentru apărarea păcii.

Urăm ca prietenia de nezdruncinat dintre poporul romîn și bulgar 
să se dezvolte și să înflorească din ce în ce mai mult.

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne 

Dr. PETRU GROZA
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne 
CHIVU STOICA

Prim secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
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Eram pcum cîtva timp la vi 
ia Constanța, pe malul mării, nu vi 
^departe de cazino. Admiram^

valurile spumoase care se vi 
ihspărgeau cu zgomot de mal.ty 
I^Lînga mine — un tată cu unw 

băiețel de vreo 8 ani. Băiatul 
^era, probabil, pentru primai 
hoard în acele locuri

marea, apoi, ca un ir___ . v,
^întorcea cînd într-o parte, cîndvu 
^in alta, întrebînd mereu: vf

i — privea vi 
spiriauș, se

in alta, întrebînd mereu:
6 — Tată, ce-i aia ?
A colo ?

Tatăl răspundea,
— Tată, a cui e statuia

A
A ? ' vA ceea ? v
A Vrînd să verifice cunoștințele^, 
h tînărului absolvent al clasei 1 
Oprimare, tatăl, în loc să-i răs-v. 
/\pundă direct, îl sfătui: \Â

Ia' — Du-te de vezi. Scrie pey 
ksoclu. V

Băiatul trecu în fugă stra-V 
A da, se cațără pe un deal de mo- vi 
ia loz, se vîrî în gropile care în-^ 
ficonjoară statuia și tn sfîrșit a-V 

junse la soclu. II urmăream V 
^cu privirea. Puștiul se uită,v 
Redută, se învîrti în Jurul statuii,^ 
^apoi se reîntoarse dezorientat.^,

— Pe omul din statuie îl^\

DAN LAZARESCU V

N-AM FI CREZUT 

CĂ MAI EXISTĂ FABRICĂ
fără contract colectiv
Fabrica de brichete furajere 

din Deva nu e mare, nu e mo
derna, dar își are importanța ei 
în complexul economiei naționale. 
Se vede treaba că cei ce răspund 
de ea (Direcția generală a mo
rilor din Comitetul de stat pen
tru valorificarea produselor agri
cole), nu socotesc însă că e așa. 
Altfel nu se poate explica situa
ția din această întreprindere.

Vă puteți închipui o întreprin
dere socialistă fără contract co
lectiv ? Ei bine, fabrica de bri
chete furajere n-a avut așa ceva 
pînă acum cîtva timp, cînd tre- 
cînd pe acolo cîțiva redactori de 
la ziarul regional, conducerea fa
bricii s-a hotărît să întocmească 
și ea un contract colectiv.

ioă 13 aniberai
tică. .
cum a   —
din, cîte\—
toriile, 
Desigur, £, 
nat de coșu

De ce n-a făcut-o pînă acum ?
— Niciodată, intr-un an de zile, 

nu s-au putut întîlni toți cei ce 
trebuiau să definitiveze propune
rile — ne informează secretarul 
comitetului de întreprindere, tov. 
Mihai Lăpujanu.

Grav este și faptul că primul 
secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. Deva, tovarășul Aurel Ciu- 
cianu, nu știe nici acum unde se 
află secretarul comitetului U.T.M. 
al fabricii de brichete furajere. 
Nu știe pentru că nimeni de la 
comitetul orășenesc U.T.M. n-a 
mai călcat pe aici de la începutul 
lunii martie. Dat fiind că și or
ganele sindicale s-au interesat la 
fel de situația de aici, era și nor
mal ca la această fabrică să nu se 
poată încheia în bune condițiuni 
un contract colectiv.

Care au fost urmările lipsei a- 
cesteia ? Nu e greu de văzut. Cele 
două dormitoare de tineret, unul 
pentru băieți și altul pentru fete,

ăzut Auschwitz ul
Cei mal mulți dintre puținii 

supraviețuitori ai lagărului de 
exterminare Auschwitz-Birkenau nu 
numai că nu vor să revadă acest 
blestemat lagăr, dar nici nu vor 
să mai audă de el. Simpla pome
nire a cuvintelor ..Auschwitz", 
„Birkenau", ..Rudolf Hoss (coman
dantul lagărului Auschwitz), „Men- 
gele“, (călăul de la Birkenau), le 
produce groază, îi înfioară, le 
umple inimile de o durere adîncă, 
răscolitoare.

Eu mă număr printre acei foști 
hăftlingi (deținuți), care de 13 
ani, din momentul în care au de
venit oameni liberi, doresc zi de 
zi să revadă locul pe care hitle- 
riștii au săvîrșit crime de o bestia
litate și de proporții necunoscute 
în istorie.

Da, am simțit dorința și nevoia 
arzătoare să pășesc din nou — de 
data aceasta ca om liber — pe 
locurile unde mi-a fost răpită bu
curia tinereții, unde mi-au fost 
nimiciți părinții și trei frați, unde 
au pierit prietenii mei de copilărie, 
unde au fost lichidați milioane de 
oameni. Da, am simțit dorința și 
nevoia arzătoare să văd cu ochii 
mei că cuptoarele crematoriilor au 
devenit piese de muzeu, că turnu
rile de pază din colțul fiecărui la
găr stau goale, că pe platourile 
pietruite pe care se făceau selec
ționările pentru camerele de ga
zare a năpădit iarba, că sîrmele 
ghimpate aducătoare de moarte 
prin curentul de înaltă tensiune 
pe care-1 transportau acum atîmă

ruginite, pe stîlpil de be- multe străzi, și aici ca în majori- 
î simțit dorința și nevoia tatea orașelor din Polonia populară,

moarte, i 
ton ; am simțit 
arzătoare să văd cu ochii mei spîn- 
zurătoarea sub care a atîmat — 
din voința popoarelor — Rudolf 
Hoss, unul din principalii vinovați 
pentru toate crimele săvîrșite Ia 
Auschwitz-Birkenau.

Nu de mult, dorința mi s-a în
deplinit. La 15 august, pe la orele 
13, intrînd cu autobusul într-un ____ ______________ __________
oraș din Polonia șoferul ne-a a- a fost cînd aceste meleaguri erau 
nunțat: acesta este Auschwitzul. 
Tovarășii din autobus, (toți vizi
tatori romîni), m-au întrebat: re
cunoști orașul ? Nu, nu aveam ce 
recunoaște deoarece eu nu-1 mai 
văzusem. Mi-aminteam precis însă, 
cum cu 13 ani în urmă, într-o vară 
asemănător de caldă, mai precis 
la 9 iunie 1944, pe la orele 11, 
trenul cu 50 vagoane de marfă, 
transportînd trei mii de deportați 
din Cluj, s-a oprit pentru cîteva 
clipe într-o gară. Prin crăpătura 
de la ușă am zărit o tăbliță pe 
care cu greu am descifrat: Aus
chwitz. Apoi trenul a pornit din 
nou și abia după 2—3 km. s-a 
oprit definitiv: la Birkenau. Ast
fel, orașul era tot atît de nou 
pentru mine ca și pentru ceilalți 
tovarăși din autobus.

Am trecut prin centrul orașului. 
Totul era atît de pașnic și liniștit, 
îneît nu-ți venea să crezi că de 
numele lui sînt legate atîtea fără
delegi. Prin parcuri zburdau copi
lași, pe bănci tinerii își vorbeau 
cu aceeași emoție ca în toate 
parcurile din lume, în fabrici și In
stituții oamenii lucrau calm și în
crezători în viitor. Pe cele mai

se vedeau schele: se construiesc 
noi clădiri.

Așa arată Auschwitzul în 1957. 
Dar nu am avut prea mult timp 
să privesc aceste aspecte ale mun
cii pașnice, căci autobusul a și so
sit în fața fostului lagăr Auschwitz. 
Aici totul amintește de ceea ce a 
fost cu 13 ani în urmă, de ceea ce

supuse cizmei prusace.
Acum, întregul lagăr a fost 

transformat în muzeu. Gardul cu 
stîlpii înalți de beton și legați cu 
sîrmă ghimpată a rămas neschim
bat. Doar curentul de înaltă ten
siune a fost oprit. Au rămas pînă 
și tăblițele așezate la distanțe 
egale cu inscripția: „Atențiune, 
pericol de moarte*. Blocurile au 
rămas, de asemenea, intacte, doar 
că în ele nu mai sînt hăftlingi, ci 
piese de muzeu. Și crematoriul nu
mărul 1 există. Este singurul pe 
care n-au apucat să-l dărîme hitle- 
riștii pentru a-și ascunde crimele.

O singură clădire a dispărut. 
Cancelaria în care Rudolf Hoss și 
principalele sale ajutoare din „SS“ 
luau hotărîrile asupra ritmului de 
exterminare a hăftlingilor. Aceasta 
a fost dărîmată. In locul ei a fost 
ridicată, de către puterea populară, 
spînzurătoarea pentru trufașul și 
nemernicul comandant al lagăre
lor Auschwitz-Birkenau: Rudolf 
Hoss.

Intrăm în primul bloc. Aici sînt 
expuse documente originale și fo
tocopii după diferite rapoarte și 
dispozițiuni, statistici și situații re-

feritoare la crimele săvîrșite de 
hitleriști la Auschwitz-Birkenau. 
Fișe nominale despre hăftlingi( In 
primii ani hăftlingii erau înregis
trați nominal, ulterior nu s-a mai 
ținut decît o evidență numerică). 
Citesc cîteva fișe. Nume diferite 
din aproape toate țările Europei. 
Un nume mă surprinde: Gabe 
Manfred. în instituția în care lu
crez, pe un tovarăș îl cheamă tot 
Gabe. Poate e o rudă de a sa. îmi 
notez detaliile: „geb. (născut) 
28.1,-1916, altern (părinții) Osias 
und Aurelia"... Trec mai departe. 
Fiecare situație, fiecare raport, fie
care document e un cumplit act 
de acuzare. Cu greu poți să afirmi 
care document este mai înfiorător, 
acela în care se face un calcul 
precis al valorii inelelor smulse de 
pe degetele celor împușcați și a 
dinților de aur scoși de la cada
vrele asfixiate într-o singură cameră 
de gazare în timp de o lună, sau 
dispozițiunea nr. „630 PS“ datată 
Berlin, din 1 septembrie 1939 sem
nată de Adolf Hitler, prin care 
acest criminal descreierat cerea ca 
bolnavii și invalizii să fie „imediat 
lichidați".

Totuși există expus aici un cal
care — cred — singur e sufi-cui

LUSTIG OLIVER 
fostul hăftling nr. 112.398

sînt murdare, au lenjeria neschim
bată de multă vreme, iar acoperi
șul și geamurile sparte. In dormi- 
toare se și mănincă. Fiecare își 
gătește ce se pricepe la o sobă 
ce scoate mult fum, dat fiind că 
direcțiunea întreprinderii nu s-a 
gîndit să se ocupe de crearea 
unei cantine. Dacă acestea sînt 
condițiile materiale, nici cele cul
turale nu sînt mai bune. Nici o 
carte, nici un ziar nu a intrat în 
mina tinerilor de mai multe luni. 
Ba, mai grav, aici există cîțiva a- 
nalfabeți, dar nimeni nu-i îndru
mă către școală. Comitetul U.T.M., 
în loc să le creeze condiții de în
vățătură pentru a le ridica nive
lul, i-a propus — ca în cazul tov. 
Aurelia Băncile — să... fie coop
tați în comitet, ca să educe ei pe 
alții.

Nu toți tinerii muncitori au cu
noscut faptul că trebuie să existe 
un contract colectiv. Cei care to
tuși au știut, au așteptat să se 
țină adunarea respectivă, și în ca
drul ei să-și aducă propunerile 
lor de îmbunătățire, atit a condi
țiilor de trai, cit și a condițiilor 
de muncă.

Dar ședința n-a avut loc decît 
după împrejurările amintite, la 
sfirșîtul lunii iuliej

S-au discutat multe probleme, 
nu numai privitoare la îmbunătă
țirea condițiilor de viață, ci și 
privind niunca de fiecare zi în 
producție. A fost criticată condu
cerea fabricii și Direcția generală 
a morilor din C.S.V.P.A. pentru 
lipsa de preocupare față de con
dițiile de muncă și față de pro
ducția însăși. S-a arătat, de pildă, 
că din cauza neglijenței cazanul 
de aburi ce pune în mișcare mași
nile s-a spart și fabrica a stat din 
ianuarie și pînă după începutul 
lui aprilie, că din lipsa curentu
lui electric se lucrează cu o sin
gură linie de fabricație în loc de 
două, că în general fabrica n-a lu
crat decît 12—14 zile pe lună.

în sfîrșit, muncitorii și-au spus 
doleanțele și propunerile, iar tova
rășul director Traian Buzău le-a 
notat pe multe foi de hîrtie.

Știu muncitorii de ce pînă as
tăzi nu s-a luat nici o măsură de 
remediere a lipsurilor semnalate ? 
Răspunsul e foarte simplu : comi
tetul orășenesc U.T.M. Deva n-a 
luat nici acum măsuri pentru ale
gerea unui alt secretar, cel vechi 
fiind de mult scos din fabrică, 
comitetul sindical local n-a venit 
să organizeze alegerea unui alt 
președinte al comitetului de între
prindere, cel vechi fiind dus după 
secretarul de U.T.M., iar tovară
șul director Traian Buzan ține și 
acum proiectul contractului colec
tiv și toate propunerile făcute de 
muncitori încuiate în biroul său.

Cei vinovați de situația critică 
în care ...................
care în 
pagube 
buie să

se află această fabrică, în 
loc de venituri se aduc 
economiei naționale, tre» 
răspundă.

GH. ANGELESCU



De la visuri mari
la „mici afaceri"

Și gîndnl acesta a crescut cu 
fiecare zi, transformîndu-se pînă 
Ia urmă tatr-un lucru firesc pe 
care Petrică îl vedea ca și reali
zat. Se și vedea undeva la o ca
tedră universitară sau în una din 
sălile Academiei înconjurat de 
personalități și oameni cu vază.

In ziua cînd fiecare și-a văzut 
într-un fel sau altul gîndul împli
nit, cînd fiecare și-a primit repar
tiția cohvîfts că a merltât-o, sin
gurul care s-a văzut nedreptățit, 
singurul care și-a considerat „ca
riera ratată" a fost Petrică N. 
Mindria lui, alimentată de visuri 
atît de înalte, a fost jignită, căl
cata în picioare.

Și n-a plecat... A privit cu com
pătimire cum toți prietenii, cum 
toți colegii pleacă. Nu le-a invi
diat fericirea. „Fericire măruntă, 
mediocră, de provincie**. Le-a zîm- 
bit îngăduitor și condescendent 
cînd au încercat să-l convingă de 
absurditatea refuzului și hotărîrii 
sale. „Ce pot ei înțelege ?!“.«

A rămas hotarît să-și croiască 
singur drum în viață, să-și găsea
scă singur rostul, pe măsura ca
pacității lui. Tn cămăruța mică, 
rămasă de la un coleg, și-a adu
nat tot felul de cărți de istorie, 
de filosofie, de știință și arta, zeci 
de caiete, de foi de ziare. înghi
țea zile și nopți file întregi, una 
după alta. La început i-au furat 
anticii cu filozofia lor, apoi a pă
truns lot mai adînc în secolele ur
mătoare. Pe urmă a căutat lucruri 
noi. A intrat in țesătura încîlcită 
și putredă a filozofilor și literați- 
lor decadenți și-a gustat-o înfio- 
rîndu-se ca de ceva necunoscut. 
S-a cufundat tot mai adînc în ea, 
fără să o poată înțelege, fără să 
o privească critic, cu discernă- 
mînt. Pentru el devenise o hrană 
spirituală, un narcotic, de care nu 
se putea lipsi, care îi monopoli
zase mintea. încet, încet, optimis
mul caracteristic vîrstei safe i-a 
fost distrus de lectura aceasta 
otrăvitoare, bolnăvicioasă. Visurile 
i s-au îmbibat de scepticism și 
neîncredere. In fiecare noapte se 
culca cu hotărîrea că a doua zi 

. ,_¥__________ T___________ - r__ ___ , ceva măreț. Și a
cap și pînă la cele mai mici zi trecea la fel ca prima, fără 

js-——„n------— „ ca Petrică să-și găsească vreo ocu
pație. ,

Greutățile au început să-I încol
țească din ce în ce mai adînc. Lo
cuință, mîncare, îmbrăcăminte...

I s-a oferit un post de biblio
tecar dar I-a refuzat. S ar fi „com- 
promis** acceptîndti-1. După jumă
tate de an de căutări și rătăciri 
Petrică s a văzut neVoit să mai 
coboare și „pe bămîrit*** Contactul 
cu viață, cu lumîmb l-au orbit, 
l-au descumpănit. Unde s-o apu
ce, ce să facă >'pîd& șj-o găsi ros 
tul ? Atunci, Petrică N. și-a în
ceput „micile afaceriH din care de
clară cu mîndrie că trăiește. .Pro
blema buletinului de București a 
„reZolvat-o“. Mărea grijă a trecut. 
Restul merge ușor. Și-a găsit prie
teni. ,,cu bani“ cu care ia masa 
uneori la . restaurant. Dă^.meditații 
Copiilor unor fnihilii cu stare său 
vinde lucruri cumpărate la Con
stanța... și multe alte „ciubucuri**. 
Calitatea de licențiat îl ajută să 
facă „Impresie"...

Din păcate numai pentru atît. 
Ce s-a ales din visul lui? Nimic. 
S-a-lăsat tării de îngîmfâre, a fu
git de munca modestă, singura 
care te poate duce spre realizarea 
unor idealuri mărețe. S-a îngro
pat singur. A crezu! că-1 va dis
truge provincia. De fapt s-a îtttîtn- 
plăt invers. Ce â realizat în Bucu
rești? Nimic. Dacă s-ar fi dus acolo 
unde era nevoie de el ar fi înțe-

La Facultatea de filologie o 
nouă promoția aștepta cu nerăb
dare, cu emoții sa pornească la 
drum. Din sala de repartizări ab
solvenții ieșeau unul după altul 
îmbujorați, veseli. Comentariile și 
aprecierile nu mai conteneau.

— Tu cînd te prezinți ?.« 
— Se spune că i un sat mare 

cu O școală noiiă...
— Aș fi vrut în altă parte, mai 

aproape de casă dar... cine știe, 
poate că-i mai bine aici...

Și ușa se deschidea mereu... 
încă o școală își primea în acel 
moment profesorul...

Eetrică N. a ieșit printre ulti
mii. Fața-i, deobicei calma, era 
congestionată, furioasă. Â trîntit 
ușa nervos» cu zgomot. A trecut pe 
lingă colegi fără să-i privească și 
a aruncat cu silă, din vîrful bu 
zelor doar : „Bacău**. Apoi, fără 
ah cuvînt, a coborît scările.

Reacția aceasta, atît de neaștep
tată, a produs uimire. Nu era 
mulțumit ? Doar primise o repar
tizare dintre cele mai bune... Ba
cău I... Colegii știau că o merită. 
Petrică era un student bun, bur
sier, care veșnic studia, cu o cul
tură vastă. îți putea vorbi ore în
tregi despre o carte sau un filo
zof. E drept că avea curiozitățile 
lui. De pildă își umplea capul cu 
tot felul de teorii depășite de 
multă vreme. Curiozitățile astea 
nU-i umbreau însă calitățile. Co
legii se obișnuiseră cu ele, cu el, 
îi erau prieteni și gestul lui i-a 
durut O astfel de despărțire în
tr-o zi ca aceasta...

De atunci, din ziua aceea, a 
trecut un an. Un an în care fie
care absolvent și-a împlinit o păr
ticică din visul său. Un an în care 
scrisorile dintre ei au continuat. 
Asemenea prieteniile, aducerile a- 
mînte. Un an în care fiecare a a- 
vut și necazuri și bucurii, fiecare 
și-a încercat priceperea, răbdarea, 
și-a verificat cunoștințele pregă
tind zecî de «țopii.

Numai pe unul singur îl întîl- 
nese aproape în fiecare zi. S-a 
schimbat mult, pare îmbătrînit. 
Umblă mai mult singur, preocu
pat veșnie de ceva. Ținuta lui, de va face ceva. 
Ia i 
amănunte vestimentare este un a- 
mestec de contraste. Fața palidă, 
cu o expresie cinică, arogantă, in 
diferență. Părul crescut exagerat 
pe ceafă îi dă un aer „b‘oem“ sau 
de poet „neînțeles1**. Ține tot tim
pul de un căiț o mapă plină de 
cărți și manuscrise.

De cile ori îl întîhtesc îmi pun 
întrebarea : ce s-a petrecut cu el, 
cum de-a putut să se schimbe 
atît, cînd nu de mult era alt 
om, trăia și gîndea ca toți ceilalți, 
simplu, cirtstit, CU picioarele pft 
pămînt ? Ce s-a petrecut cu el, 
cu studentul optimist, pasionat ?

In primii ani de studenție nu 
și-a pus pmHema repartizării, 
nici a meseriei pe care o va prac
tica. Atunci era prins de alte lu
cruri mai apropiate : de studiu, de 
examene. Apoi, cînd toate acestea 
au intrat în obișnuință, cînd a a- 
juns în fața ultimului an și a sim
țit că-i apreciat de profesori, că 
au încredere în capacitatea și pu
terea lui de muncă, i-au început 
a încolți în minte visuri de viitor, 
planuri, idealuri. Dar în Ioc ca a- 
cestea să fie pline de dorința de 
a munci continuu, de a se afirma 
prin modestie și perseverență, și-au 
făcut Ioc unele calcule. Atunci nu 
l-a mai mulțumit gîndul că ar pu
tea merge în provincie ca profe
sor, împreună cu colegii. Locul 
lui nu putea fi decît în Bucu
rești.

Copiii — primăvara noii Bulgarii

ks că menirea de a modela, de a 
forma sufletul și caracterul copii
lor, este o adevărată posibilitate 
de a te realiza. Fericirea aceasta, 
aparent măruntă pe care o găsești 
în zîmbetul unui capii, bucuros 
c-a înțeles lecția, în catalogul cu 
note mari, fericirea care-o simți 
atunci cînd îți privești școala, cla
sa, oamenii din jur, este adevă
rata fericire, este un drum spre 
adevărata împlinire a visurilor. 
Și apoi, dacă va merita, va putea 
să meargă mai departe, 
acum nu e prea tîrziu 
schimbe drumul. Gei

Nici 
să-și 

care au avut 
altă dată încredere în el îl aș
teaptă sa facă acest pas și să ple
ce acolo unde este așteptat.

MONICA VERDEȘ

NICOLAE MAIDANIUC
Suceava. Vrei să știi ce caracte
rizează o prietenie intimă. Nu 
știu dacă s-ar putea da un răs
puns pe puncte acestei întrebări. 
Nu se poate spune: o prietenie 
trebuie să fie neapărat așa și 
așa. Fiecare prietenie poartă am
prenta caracterelor celor doi în
tre care s-a închegat. Fără în
doială însă că sînt anume tră
sături comune oricărei prietenii 
ca sinceritatea, cunoașterea reci
procă a preocupărilor, stima re
ciprocă, o anume comunitate de 
idei. La acestea însă vin să se 
adauge dragostea pentru muzică 
sau preocupările literare, dorul 
de călătorii sau interesul pentru 
o anume problemă de știință^ 
căci prietenia se leagă între doi 
oameni ce s-au întîlnit pe-același 
drum și se folosesc de aceleași 
mijloace pentru a-și atinge țința, 
îi leagă aceleași pasiuni.

Prietenia, acest nobil simță- 
mînt omenesc, poate fi minunată 
atunci cînd este profundă și 
dezinteresată.

MARIA 1ONESCU — Craiova.
Sfatul popular al regiunii Cra

iova ne-a comunicât, că s-au luat 
măsuri pentru reconstrucția imo
bilului din strada Lenin în care 
nu se mai putea locui.

SĂRBĂTOAREA
RULGARIEI
PRIETENE

lunii

ORGANIZAȚIA DE BAZA 
U.T.M. DIN COMUNA POIANA 
MARE, RAIONUL CALAFAT. 
Cunicultura sau creșterea iepuri* 
lor, este o ramură zootehnică, a- 
ducătoare de mari venituri. In 
Uniunea Sovietică de pildă, sînt 
ferme speciale pentru dezvolta
rea cunicultiirii. Colhoznicii și-au 
înjghebat pe lingă gospodăriile 
personale mici construcții, spe- 
cial amenajate pentru creșterea 
iepurilor. Vă reamintim că va- 
ceastă îndeletnicire este încre
dințată micilor Colhoznici/- Cpl- 
hoznicii numesc cunicultura iz* 
vor de carne proaspătă. De ase
menea și pe lingă școlile soMetu 
ce există crescătorii de iepuri. 
Aici funcționează și cercuri ale 
micil.or cunicultori de care răs
pund ținerii ingineri, zootehtiiști 
și medici veterinari, fecofnariflați 
de către organizațiile comsomo- 
liste. Petltru faptul 
tura este rentabilă 
toare socotim că Cu 
pe care 16 aveți și
organizației de partid și al tine
rilor tehnicieni agronomi de la 
S.M.T., ați putea creia o fermă 
de creșterea iepurilor pe lîrtga 
gospodăria agricolă colectivă din 
comuna voastră.

M. MOLDOVEANU — elevă 
Iași. Ne întrebi dacă există sau se 
folosesc unități de timp și de lun
gime de mai mare precizie decît 
secunda și metrul. Ele există dar 
tiu sînt încă folosite.

După cum sîntem informați,
pregătindu-se pentru conferința
moitdială din 1960, Comitetul in
ternațional pentru măsuri și greu
tăți studiază noi unități de timp 
și lungime. Astfel oamenii de 
știință au constatat că unitatea de 
timp, secunda — stabilită ca c 
86.400-a parte din ziua solari 
medie, poate fi schimbată. în rea 
litate rotația pumîntiilui nu est 
absolut uniformă și de aceea est 
posibil ca în decursul timpului s 
se producă erori în calcule. Di 
această cauză se Va adopta o nou 
definiție. Secunda va fi 
31.556.925.975-a parte din am 
tropical care a fost calculat în 
nul 1900.

în cO privește unitatea de lu 
gitne — nietrul — aceasta es 
considerată foarte puțin pred 
de specialiști. Ei tor să stabilet 
bă uH nou etalon cti ajutorul Iii 
gliliii de undă a benzii speeti 
fotografice a UhUi gaz. Ale get 

» va opri probabil asu.ț 
pripternului, care are un sttficit 
grad de puritate și o bandă n 
nocramatică fără oscilații.

ta locurilor disponibile după la- 
sarea dumneavoastră Ia vatră.

In sfîrșit, precizăm că în con
formitate cu art. 50 din Decizia 
nr. 4/1953 a C.C.S. și a instruc
țiunilor de aplicare, timpul cit 
salariatul a făcut stagiul militar 
se socotește la stabilirea vechi- 
mei

I

cîmpul muncii.in

In primele zile al* 
septembrie 1944 libertatea s-a 
revărsat asupra țării noastre 
odată cu puternicul „ura!“ 
al partizanilor care părăsind 
desișurile munților au coborît 
în cîntecul marșului victorios 
al ostașilor sovietici elibera
tori izgonind ultimele rămă
șițe germano-fasciste. In a- 
ceste zile poporul bulgar răs
culat a răsturnat dictatura 
monarho-fasclstă șl a instau
rat puterea populară.

Tinerii care au coborît din 
văgăunele 
în mînă șl 
vițl de anii 
fasciste au

munților cu arma 
tovarășii lor isto- 
grei ai temnifelor 
pășit fără zăbavă
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1

1
1

dă curiicuh 
și necosțisi- 
posibilitățile 
cu sprijinul

ȘTErAN GHEORGME-Bu 
rești, ION VASILE—Rm. V»< 
ATANASE VIOREL - Babac 
HIMSOR STOIAN—Craiova 
STANESCU GR1GORE - 1 
Sărat. Salariații chemați pei 
satisfacerea stagiului militar, 
păstrează vechimea neîntreri 
în m taică dacă se prezintă k: 
cu! de producție sau se reî 
drează în termen de cei mul 
de zile de la data lăsări! la 
tră, conform art. 133 din C 
muncii.

în acest caz, ei beneiicia 
de ccnceditil de odihnă pe 
în curs, fără â mal îi deces 
împlinească 11 liBii.de Ultim 
întrerupta după reîncadrări

Unitatea la care ați fuhe 
este obligată să vă asigu 
angajarea cu preferință, în

/
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(Urmare din pag. J:-a) 

cient pentru a condamna Ia moarte 
pe toți cei care au contribuit la 
conceperea și conducerea lagărului 
Auschwitz-Birkenau.

E vorba de calculul capacității 
de nimicire a celor cinci crema
torii (1 la Auschwitz și 4 la Bir
kenau). Redau mai jos întocmai 
tabelul respectiv :

începea servitul mesef Contihua 
10 minute. Unii începeau să mă- 
nînce, alții își așteptau rîiidul. La 
ora 19 și 10 minute fix se oprea 
servitul mesei, iar hăftlirigii efau 
duși spre cameră de gazare.

De o înfiorătoare precizie în 
planificarea lichidării hăftlingilor 
și în respectarea acestei planificări 
hitleriștii au dat dovadă de o în-

Numărul Numărul luni- Capacitatea de Capacitatea de
cremate- lor în care a ardere într-o ardere pe ■timpul
toriului funcționat lună cît a funcționat

1. IBIS 3 24 < B B 3 . 9.000 de oameni 210.000 oameni
2. 1 1 1 8 » 19 8 8 8 8 . 90.000 „ „ 1.710.000 »
3. BIBS s 18 i a i a . 90.000 ,. „ 1.62Q.000
4. 8 1 1 1 î 17 3 3 B 3 . 45.000 „ „ 765.000
5. i 1 1 1 3 18 3 3 3 3 • 45.000 ,, ,, 810.000 »>

Capacitatea totală de ardere a celor 5 crematorii
pe timpul cît au funcționat 5.121.000 de oameni

Deși am fost martor ocular al ce
lor întîmplate la Auschwitz-Birke
nau, deși am privit luni de-a rîn
dul, ziua și noaptea, fumul ce ie
șea din coșurile crematoriilor, nu 
mă simt în stare să fac nici un 
comentariu Ta acest calcul, unic în 
felul lui în istoria omenirii. Țin 
să remarc cu durere nepotolită 
doar atît că în flăcările cremato
riului nr. 2 sau 3, într-una din 
cele 540-570 de zile în care au 
funcționat, între cele 3.000 de tru
puri arse zilnic s-au mistuit și 
trupurile mamei mele, ale fraților 
mei gemeni, Cornel și Cornelia, în 
vîrstă de 13 ani, .și al frățiorului 
meu Valentin în yîrstă de 8 ani.

Da, capacitatea crematoriilor pe 
timpul cît au funcționat a fost de 
5.121.000. Rudolf Hoss, în decla
rația sa făcută către comisia de 
anchetă, declarație expusă în mu
zeu, recunoaște că au fost nimiciți 
trei milioane. Comisia internațio- 
care a anchetat crimele de la 
Auschwitz-Birkenau a dovedit, pe 
bază de documente, că au fost 
lichidați patru milioane de oameni.

Se vede treaba că hitleriștii, 
care erau de o precizie și exacti
tate cinică în toate. în evidența 
propriilor lor crime au făcut ex
cepție. Da, la Auschwitz-Birkenau 
totul se desfășura cu precizia unui 
ceasornic. Dacă dispozițiunea era 
ca la ora 19 și 10 minute să încea
pă lichidarea a două barăci, iar 
în mod normal la ora 19 trebuia 
să înceapă servitul mesei, lucru
rile se petreceau astfel. La ora 19

fiorătoare imprecizie cînd au tre
buit să răspundă de crimele să- 
vîrșite. Numai pentru • cele săvîr-

cepe să vadă sălile pline x— ade
vărate magăzii — cu lucruri ră
mase de la cei nimiciți; Sînt iria- 
gfi7.il cti iedi de mii de rtereehl de 
ghete, altele Cu sutfe de mii de 
truse de bărbierit. Deosebit de im
presionante sînt magaziile cu oche
lari și cea cu proteze. Sau
închipuiește-ți cealaltă șală care 
adăpostește un adevărat munte’ de 
proteze, mîini și picioare de lemn, 
unele lucrate cu mult meștdșug, 
altele mai rudimentare, unele mari, 
altele, mici, după cum cei care le 
întrebuințau erau adulți sau Copii. 
Gîndește-te la țipetele disperate 
ale acestor nenorociți în momentul 
cînd li s-au smuls protezele și-au 
fost împinși cu brutalitate în ca
mera de gazare. Dar și mai zf 
duitoare este sala cu 
și femeilor gazate. O sală întreagă 
cu păr, păr blond și brun, negru 
și castaniu, cu bucle mici de fetițe 
și șuvițe albite de anii bătrîneții.

In mod deosebit impresionează 
și sala cu geamantane. Grămezi 
uriașe de geamantane, de toate di-

Oameni în miniatură, făcute 
ipsos, se îndreaptă ae la calei 
rată spre crematoriu. Urmează 
ihera destinata dezbrăcării vie 
melor. Apoi camera de gazar> 
Statuetele de gips ilustrează inte
riorul unei asemenea camere în 
momentul cînd ea se deschide du
pă terminaria gazării. Urmează 
sala cți cuptoarele peritrii arderea 
cadavrelor.

La prima vedere totul ți se pare 
imposibil, de necrezut. Ghidul' te 
conduce însă la crematoriul nr. 1, 
caref a rămas intact și tot ce ai 
văziit pe machetă acum poți să 
vezi; în mărimi naturale.

Vltimui bloc este „Blocul mor-
și mai zgu- ții“, Cine intra aici nu mai scăpa 
P °5 cu viață. Alături de el este „Zi-cîilu înfrpnrta

dul morții". La acest zid au fost 
executați 80.000 de hăftlingi.

Cele măi îngrozitoare sînt însă 
celulele de tortură. Fiecare celulă 
are 1 m.p. și este înaltă de sta
tura unui om. Este complect zi-

Oupâ O ana
am revăzut Auschwitz-ul

șite la Auschwitz-Birkenau a fost 
nevoie de o aproximație de un mi
lion de vieți omenești.

★
Ne continuam ifiilerariul. Fie

care bloc, fiecare etaj, fiecare sală 
cuprinde probe din cele mai va
riate și dureros de convingătoare 
despre barbariile fascismului.

Inir-una din sălile de la parter 
se află un monument ridicat spre 
cinstirea memoriei victimelor din 
acest lagăr. Monumentul este mo
dest, sobru și original. Sfîșietor de 
original. Pe un postament de mar
moră un glob de sticlă. înăuntrul 
globului, sub forma unui con, se 
află făină de oase și bucățele de 
oase omenești. E tot ce-a mai ră
mas din cei peste 4 milioane de 
hăftlingi nimiciți , la Auschwitz- 
Birkenau. ''

Dacă cuiva totuși nu-i vine să 
creadă că astfel de masacru a fost 
posibil în secolul al XX-lea, el se 
convinge definitiv atunci cînd in

mensiunile, de toate culorile. Pe 
cele mai multe se pot citi cu ușu
rință numele foștilor proprietari și 
adresele lor. Nume maghiare și po
loneze, germane și franceze. Unele 
geamantane sînt mici de tot. Pe ele 
stă scris cu litere mari: „Klein- 
kind‘ (copilaș). Iată unul : Fischer 
Tomas, geboren (născut) : 1941, 
Kleinkind (copilaș). Alături, îhtr-o 
vitrină uriașă, sînt expuse lucru- 
șoare de-ale copiilor : suzete, pă
puși, scutece. Ghidul explică : „La 
proces, unii din SS-iști au încercat 
să se apere spunînd că la Aus
chwitz au fost exterminați numai 
oameni condamnați. Dar, oare, ce 
vină li s-a putut aduce copiilor 
care au înaintat spre camerele de 
gazare cu suzeta în gură și cu pă
pușa în mînă ?‘

Intrăm într-un alt bloc. O sală 
este ocupată aproape în întregime 
de o machetă, unică în felul ei. 
Reprezintă crematoriul și întregul 
proces al exterminării. Figuri de

dită din toate părțile. într-o parte 
laterală, o gaură de lățimea și 
lungimea unei palme, lasă să intre 
aerul, dar ea este astfel construită 
încît nu permite intrarea luminii, 
în partea de jos este zidită o ușă 
pa trată cu latura de jumătate me
tru, prin care deținuții puteau in
tra în celulă numai tîrîndu-se pe 
burtă, ca șerpii. într-o asemenea 
celulă trebuiau să stea patru oa
meni. Aici erau introduși acei care, 
după o zi de muncă, erau acuzați 
de insuficientă sîrguință. Toată 
noaptea erau ținuți în aceste ce
lule, iar dimineața scoși la muncă. 
Cei care nu mai aveau forța nece
sară, erau duși direct în fața „Zi
dului1 morții" și executați.

Tot ceea ce se vede în fiecare 
bloc, în fiecare sală a muzeului, 
provoacă un sentiment de adîncă 
durere, împletit cu revoltă și in
dignare. Sentimentul de durere se 
atenuează întrucîtva atunci cînd 
după vizitarea muzeului, ghidul

montimentui nuivat. __
rimelor acestui lagăr. Monumen
tul se află tocmai pe platoul pe 
care se făcea despărțirea familiilor 
sosite la Auschwitz și trimiterea 
mamelor, copiilor și bătrîîiilor spre 
Camerele de gazare.

Birkenau, lagătul în care nu 
exista un fir de iarbă, acum este 
năpădit de flori și verdeață. Iarbă 
a crescut și printre ruinele cre
matoriilor. Doar lingă crematoriul 
nr. 3, din cînd în cînd, sînt pete 
negre de pămînt pe care încă n-a 
Crescut nimic. Printre pietriș, scli
pește — în bătaia soarelui — ceva 
alb. Sînt rămășițe de oseminte ale 
hăftlingilor exterminați în acest 
crematoriu. Mă aplec și ridic cî- 
teva. Sînt hotarît să le păstrez 
într-un mic glob de sticlă asemă
nător celui existent în muzeul 
Auschwitz. Unul dintre tovarăși 
îmi spune să nu fac acest lucrU. O 
să-mi fie greu — mi-a spus el — 
să-mi amintesc în fiecare zi, de 
cîte ori voi zări globul, de cele în
tîmplate. Totuși, am rămas la ho
tărîrea mea. Sînt convins că nici 
eu, și nici un om cinstit nu tre
buie și nu are dreptul să uite ce 
au făcut fasciștii. Nu avem dreptul 
să uităm, nici măcar pentru o 
clipă, primejdia pe care o prezintă 
șovinismul și rasismul, urmările 
nefaste ale acestor curente reacțio
nare și barbare, alimentate și în
treținute de imperialiștii de peste 
ocean și uneltele acestora ; nu a- 
vem dreptul să uităm nici măcar 
pentru o clipă, ce a fost în stare și 
ce este în stare să facă Wehrma- 
chtul hitlerist care acum se reface 
de aceiași imperialiști, cu atîta 
febrilitate în Germania Occiden
tală,

i

!

în primele rînduri ale luptăto
rilor pentru o viață nouă.

Patria era îrr ruină în urma 
stăpînirii prădalnice a dregă
torilor bulgari și a cotropito
rilor străini. In aceste zile 
însă mîhnirea a dispărut de 
pe chipurile oamenilor. Toți 
s-au încadrat în muncă. In ap
terele scumpei noastre patrii 
a început să puiseze în ritm 
clocotior un singe nou, tînăr. 
A început perioada refacerii 
economiei naționale și con
struirii socialismului în Bul
garia.

In acele zile tineretul a fost 
inițiatorul unei noi mișcări 
patriotice. Brigăzile de muncă 
locale și naționale formate din 
tineri voluntari au început să 
lucreze cu entuziasm și dîr-

șurării forțelor tinerei gene
rații în munca din fabrici și 
ogoare, la învățături. La sflr- 
șiîul anului 1947 a avut loc 
Congresul de unificare al or
ganizațiilor tineretului bulgar 
și a fost creiată Uniunea Ti
neretului Popular. După moar
tea scumpului nostru Ghiorghi 
Dimitrov uniunea a primit nu
mele de Dimitrovistă. Aceasta 
a fost mai mult decît un sim
bol. A fost jurămîntul de cre
dință dat poruncilor pe care 
ni le-a lăsat neuitatul Dimi
trov.

In anii puterii populare Bul
garia s-a transformat dintr-o 
țară agrară înapoiată într-un 
stat industrial-agrar înaintat! 
La sfîrșîtul anului 1956 ra
portul dintre producția indu-

SCRISOARE DIN SOFIA
zenle la refacerea și construe- strială șl agricultură era^ de 
ția de șosele și tuneluri, uzine 
și baraje. Dragostea poporu
lui, a tineretului față de patria 
socialistă s-a revărsat ca un 
torent, dînd roade minunate. 
Multe sînt șoselele și uzinele 
unde astăzi se pot vedea plă
ci modeste pttrtînd inscripția: 
„Aici a muncit brigada de ti
neret l“.

Anii largii mișcări a tine
retului încadrat în brigăzi de 
voluntari sînt de neuitat. Dar 
tineretul nu crea numai valori 
materiale. El se maturiza și se 
călea în lupta cu greutățile. 
Se întărea odată cu scumpa 
noastră putere populară. Mulți 
din acel care au luptat cu 
zece ani în urmă la construi
rea defileului republican 
„Hainboaz", lifliei ferate „Per- 
nik-Volniak“, a barajelor „Al. 
Stamboliiski** și „G. Dimitrov** 
își aduc aminte cu mîndrie de 
timpul cînd munceau în bri
găzi și sînt bucuroși că anul 
acesta Uniunea Tineretului 
Popular Dimitrovist a reluat 
inițiativa plecării tineretului 
în brigăzi pe șantierele con
strucției socialiste.

Deasupra Balcanilor răsună 
din nou cintecele tineretului. 
Pe Vitoșa studenții construiesc 
o șosea. In zeci de sate tine
retul participă cu entuziasm 
la construirea de case de lec
tură.

Care era însă situația din 
trecut ? Fiecare partid politic 
căuta să creieze o organizație 
de tineret proprie perifru a-și 
asigura influența în rîndul ti
nerei generații. Fii și fiice ale 
aceluiași popor, mulți tineri, 
etau astfel contaminați încă 
din fragedă tinerețe de micro
bul politiciartlsttiului și își iro
seau destule forțe în certuri 
fără rost. Uniunea Tineretu
lui Muncitor, forța organiza
toare și de luptă, a crescut și 
s-a maturizat în lupta împo
triva dușmanului de clasă, a 
crescut sub aripa Partidului 
Comunist Bulgar, și după vic
toria populară a început să 
muncească cu răbdare, siste
matic și cu perseverență pen
tru lichidarea desbinării în 
rîndul tineretului.

Aceasta s-a putut obține da
torită muncii comune m bri
găzi, acțiunilor comune îm
potriva opoziției reacționare 
care își ridica capul, a desfă-

67,3 : 32,7. Această schimbare 
importantă ne asigură succese 
și mai mari.

In anii puterii populare în 
satul bulgar s-au săvîrșit 
transformări revoluționare. 
Peste 80 la sută din țărani cu 
tot atîta pămînt s-au unit In 
gospodării agricole coopera
tive de muncă. Socialismul 
înaintează astfel victorios In 
satul bulgar. In înaintarea iui 
el este ajutat de aproximativ 
26.000 de tractoare (calculate 
în 15 C.P.), de peste 4.000 de 
combine cerealiere și nume
roase alte mașini.

In anii puterii populare a 
fost lichidată neștiința de 
carte în rîndul populației a- 
dulte. Numărul elevilor și stu
denților din școlile medii și 
superioare a crescut de multe 
ori.

Mulți muncitori din fabrici, 
de pe ogoare și S.M.T.-uri au 
absolvit școli medii, au deve
nit specialiști cu studii supe
rioare și s-au încadrat cu o 
energie și mai mare în con
struirea socialismului î-n pa
tria noastră.

In anii puterii populare, ma
șinile minuite de muncitori cu 
un nivel de cultură mai înalt 
și cu experiență tehnică mai 
bogată au devenit mai produc
tive. Ogoarele cooperativelor 
rodesc cu mai multă genero
zitate pentru că sînt lucrate 
cu mașini, cu pricepere și în 
med științific, sînt îngrășate 
cu mai multe îngrășăminte mi
nerale și organice. Pe aceasta 
ba2ă crește bunăstarea și bo
găția poporului.

Ncl știm și nu uităm nici
odată că dacă obținem suc
cese, dacă repurtăm noi vic
torii. aceasta se datoreze fap
tului că prietenia și ajutorul 
reciproc dintre țările lagăru
lui socialist sînt puternice, că 
noi sorbim din plin din ex
periența U.R.S.S. — prima 
țară a socialismului.

Și de aceea de sărbătoarea 
noastră cea mai mare, pri
mele gînduri de urare și recu
noștință sînt îndreptate spre 
partidul nostru, spre frații 
noștri din U.R.S.S. și țările de 
democrație populară în a că
ror familie unită pășim din 
victorie în victorie.
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Tovarășului KARLO LUCANOV
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Cu ocazia zilei de 9 septembrie, sărbătoarea națională a poporului 

bulgar, vă transmit tovarășe ministru cele mai cordiale felicitări.
Vă urez multă sănătate și succes deplin în activitatea rodnică 

pe care o duceți pentru întărirea continuă a prieteniei dintre țările 
noastre, pentru colaborarea internațională și asigurarea păcii 
în lume.

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romine 
ION GHEORGHE MAURER

Eminescu Ia Constanța
(Urmare din pag. l-a)

cheamă .sau Han, sau Pitiș, 
sau...

— Cum ? — sări speriat ta
tăl.

— Da, într-un loc scrie Han, 
în altul Pitiș și mai sînt și alte 
nume, dar eu n-am înțeles ce 
scrie,..

— Han e numele sculptoru
lui care a făcut statuia, e săpat 
în spatele soclului, dar Pitiș?..,

Am intervenit, atotcunoscă- 
tor:

—■ Nicăeri nu scrie : „Mihail 
Eminescu ?“

— Nu — răspunse puștiul 
hotărît.

Toți trei am plecat în inves
tigație. Și ce credeți ? Numele 
marelui poet — pe cared re
prezenta statuia — era șters — 
probabil cu dalfa—de pe soclu, 
în schimb, numeroși doritori 
de a intra în lumea nemurito
rilor alături de genialul Emi
nescu, și-au înscris numele pe 
soclu, fie cu 
cerneală, fie 
ajutorul unui

Am plecat 
du-mă de ce ____
se șteargă numele poetului, lă- 
sîndu-se totodată inscripțiile 
celor ce n-au nici un fel de con
descendență nici față de bunul 
public, nici față de memoria 
poetului ? Și apoi: nu se poate | 
amenaja cît de cît locul unde. 
se află statuia, înlăturîndu-se 
bălăriile, gropile și murdăriile |

care o înconjoară ? In orice 
caz, merită mai multă atenție 
din partea autorităților constăn- 
țene poetul ce iubea atît de 
mult marea, pe care a cîntat-o 
în versuri atît de minunate:

„Mai am un singur dor
In liniștea serii
Să mă lăsați să mor
La marginea mărit*
O, dacă statuile ar putea 

grai/...
Dacă ar putea, e îndoielnic 

că bustul de pe litoral al poe
tului, în situația în care se află 
și-ar mai exprima dorința de a 
fi etern pe marginea mării. No
roc că bronzurile nu vorbesc.*

Noi victorii internaționale 
ale sportivilor romîni
La Jocurile mondiale universi

tare sîmbâtă după amiază, volei
baliștii rorriîni au întîlnit selecțio
nata U.R.S.S. și au obținut un 
nou stfcces, cfștigînd meciul cu 
scorul de 3—0 (15—9, 15—5, 15— 
11). Astăzi se dispută meciul hotă- 
rîtor pentru locul I între echipele 
R. P. Rortiîne și R. P. Polone.

★
Tn incinta stadionului Giulești 

s-a desfășurat sîmbătă după a- 
miază întîlnirea internațională de 
volei dintre echipele masculine de 
tineret ale R. P. Romîne și R. P. 
Polone. Tinerii voleibaliști romîni 
au avut o frumoasă comportare, 
repurtînd victoria cu scorul de 
3—0 (16-14, 15—12, 15—13).

creionul, fie cu 
zgîfiindu-l cu 

cui.
uimit, întrebîn- 
a fost nevoie să

Moulin rouge— PATRIA, BUCU
REȘTI ; Căpitanul și eroul său — 
REPUBLICA • Vultur 101 - GRA
DINA PROGRESUL, CENTRAL, 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
23 AUGUST, VOLGA ; Discordia- 
MAGHERU, LUMINA, MIORIȚA, 
In calea trăznetului — V. ALEC- 
SANDRI, ELENA PAVEL, COȘ- 
BUC ; Richard al IlI-lea (ambele 
serii) — I. C. FRIMU, GH. DOJA; 
Ei iubeau viața — CENTRAL; 
Dansez cu tine — VICTORIA, A- 
LIANȚA, BOLESLAW BIERUT; 
Fedra — DOINA ; O vară neobiș
nuită - MAXIM GORKI, FLA-

CARA, N. BALCESCU ; Pictor AI. 
Ivanov, Turiștii străini în U.R.S.S., 
Siena — Orașul flamurii, Șerpii, 
Micek Flicek (desen animat) — 
TIMPURI NOI ; Două victorii — 
TINERETULUI ; Mazurka dragos
tei — ALEX. POPOV; Urme pe 
zăpadă — GRIVIȚA ; Fiica Tibetu
lui — VASILE ROAITA ; înșelat 
pînă la moarte — CULTURAL, 
DONCA SIMO ; Vinovății fără 
vină — UNIREA; Dragoste de 
mamă — C. DAVID, ILIE PIN- 
TILIE; Camelia — AL. SAHIA, 
OLGA BANCIC,
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; Scumpe tovarășe Țedenbal,

Tovarăși și tovarășe,
Stntem cu toții bucuroși de a 

saluta în mijlocul nostru la acest 
miting pe scumpii noștri oaspeți, 
tov. X Țedenbal, primul ministru 
al R. P. Mongole, și ceilalți con
ducători ai Mongoliei populare. 
Vizita în țara noastră a delega
ției guvernamentale mongole, 
tntîmpinată pretutindeni cu căl
dură și simpatie de muncitori, 
țărani și intelectuali, constituie 
o puternică manifestare a priete
niei dintre popoarele romîn și 
mongol, care pășesc umăr fa u- 
măr în cadrul marei familii a ță
rilor socialiste. In persoana dv., 
dragi oaspeți, salutăm din adîn- 
cui inimii poporul mongol, vi
teaz, harnic și talentat, salutăm 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol și guvernul R. P. Mon
gole.

In ultimele decenii, după in
staurarea puterii populare, Mon
golia a devenit tot mai cunoscută 
în lume ca un factor de pace și 
progres. Tocmai de aceea, deși 
situată la mii de km. depărtare 
de Romînia, oamenii muncii din 
țara noastră s-aU bucurat de 
progresele construcției pașnice 
din Mongolia obținute după vic
toria revoluției populâre din 
1921. Delegația R. P. Romîne 
condusă de tov. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej care a vizitat anul tre
cut Mongolia, fiind primită cu 
multă căldura, și-a putut da sea
ma de însemnatele realizări ale 
poporului mongol în toate dome
niile de activitate.

Avîntul dezvoltării Mongoliei 
în anii puterii populare este un 
exemplu al uriașei forțe creatoa
re a popoarelor libere. Profunde
le transformări sociâl-economice 
petrecute în ultimele trei decenii 
au schimbat cu desăvîrșire înfă
țișarea țării.

încă în prima etapă a revo
luției populare a fost lichidată 
clasa feudalilor precum și depen
dența economică a Mongoliei 
față de țările capitaliste, s-au 
pus bazele unei industrii naționa
le și a transportului modern, ceea 
ce a creat premizele trecerii la a 
doua etapă a revoluției —. etapa 
socialistă, caracterizată prin a- 
viniul întregii economii naționa
le și al culturii.

Marile realizări ale poporului 
mongol dovedesc cu putere ade
vărul învățăturii leniniste despre 
posibilitatea trecerii la socialism 
a țărilor înapoiate. Mongolia a 
fost primul stat din lume care a 
pășit pe calea trecerii directe de 
la feudalism la socialism. însu
flețiți de victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, revolu
ționarii mongoli în frunte cu 
Suhe-Bator și Cioibalsan au creat 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, la temelia căruia stau 
principiile marxism-leninismului. 
Cu ajutorul frățesc al clasei mun
citoare ruse și sub conducerea 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol a fost înfăptuită revolu
ția populară din 1921 care a dat 
putință poporului mongol să-și 
făurească o viață liberă, indepen
dentă.

In anii puterii populare a luat 
o puternică dezvoltare creșterea 
animalelor, principala ramură a 
economiei naționale a R. P. Mon
gole. șepteltif a crescut aproape 
de trei ori. In ce privește numă
rul animalelor pe cap de locui
tor, Mongolia ocupă primul loc 
din lume. Se dezvoltă industria 
energetică, extractivă, de prelu
crare a metalelor, petroliferă. 
Poporul mongol își pune ca un 
principal obiectiv tn noul plan 
trienal dezvoltarea agriculturii și 
îndeosebi transformarea ei socia
listă.

In deșertul Cobi au aparut 
stații de cale ferată, așezări de 
locuit, școli, spitale, cluburi. In 
țara unde singurul mijloc de 
transport erau caravanele de că. 
mile, a fost construită linia fe
rată fransmoHgoliană, „drumul 
prieteniei'1, în lungime de peste 
1100 km., care leagă direct 
U.R.S.S, R .P. Mongolă și R.P. 
Chineză.

Un salt uriaș pe calea progre
sului desparte Mongolia de ieri, 
în care numai căpetenia bisericii 
lamaiste stăpînea 103.000 de robi, 
unde nu exista un singur medic, 
nici o întreprindere, nici măcar 
un kilometru de cale ferată sau 
șosea, iar analfabetismul, era ge
neral, de Mongolia de azi în care 
nu mai sînt neștiutori de carte, 
la fiecare 1000 de locuitori există 
20 specialiști cu studii superioare 
și medii, iar la fiecare 2400 lo
cuitori un medic.

Ce dovedesc toate aceste rea
lizări ? Ele arată că sfărimînd 
lanțurile feudalismului și impe
rialismului, lutndu-și soarta în 
propriile mtlni. popoare pornind 
de ta un nivel oricit de înapoiat 
de dezvoltare economică și so
cială, au pe deplin posibilitatea 
ca, în strînsă unire cu popoarele 
frățești din lagărul socialist să-și 
făurească o viață liberă, civiliza
tă. Pline de adevăr, vigoare și 
mîndrie patriotică răsună cuvin
tele imnului de stat al R. P. 
Mongole, dînd glas voinței po
porului eliberat:

„Noi, pentru dreptate, pentru 
pace pe pămînt 

Ne ridicăm în rîndul popoarelor 
libere..."

conducerea Partidului 
Revoluționar popârul 

consolidează necontenit 
populară, înfăptuiește 
planului trienal de dez- 

i economiei naționale, 
socialismul. Urăm

Tovarăși,
Sub < 

Popular 
mongol i 
puterea 
sarcinile 
voltare a 
construiește 
poporului mongol deplin succes 
în înfăptuirea grandioaselor sar 
cini ce-i stau în față.

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
In dezvoltarea construcției sale 

pașnice R. P. Mongolă se bucură 
de sprijinul frățesc al țărilor so- 

r_-l_ .ti a ma-
reluf lagăr al socialismului, 
Mongolia are prieteni credincioși 
pe care se poate bizui. Un vechi 
proverb mongol spune că „Omul 
care are mulți prieteni este cît 
stepa de mare, omul care n-are 
prieteni este cît palma de mic". 
Exemplul colaborării și sprijinu
lui reciproc dintre țările socialis
te ne arată cu cît mai mare este 
puterea prieteniei atunci cind 
este vorba de prietenia popoare
lor socialiste.

Cu ajutorul Uniunii Sovietice 
s-au pus bazele industrializării 
Mongoliei, au fost întreprinse 
vaste lucrări de prospectare a bo
gățiilor țării și se construiește 
marea mină „Kapitalnaia", prin 
a cărei intrare în funcțiune vor 
fi satisfăcute în întregime nece
sitățile de cărbune ale economiei 
naționale și ale populației.

R. P. Chineză construiește în 
Mongolia cu forțe și mijloace 
proprii o fabrică de țesături de 
lină, o fabrică de hîrtie, o uzină 
de piese peniru case prefabricate 
și o serie de alte întreprinderi 
industriale.

Cu sprijinul economic al altor 
țări frățești, cu ajutorul specia
liștilor din țările de democrație 
populară, R. P. Mongolă extinde 
întreprinderile existente și con
struiește altele noi. Asemenea re
lații frățești sînt de neconceput 
în afara familiei țărilor socialiste.

Tovarăși,
O problemă care preocupă în

deaproape R. P. Mongolă, prie
tenii ei, care interesează toate 
țările conștiente de însemnătatea 
colaborării internaționale este 
necesitatea primirii R. P. Mon
gole in O.N.U.

Guvernul R. P. Romîne se pro
nunță pentru admiterea netntîr- 
ziată a R. P. Mongole în cadrul 
O.N.U. Întreaga politică a R. P. 
Mongole este conformă principi
ilor Cartei Organizației Națmni- 
lor Unite. Puterea populară asi
gură poporului mongol cele mai 
largi libertăți democratice și 
duce o politică externă bazată pe 
principiile coexistenței pașnice 
cu toate statele. Existenta Mon
goliei ca stat independent ca și 
aportul ei la lupta împotriva a- 
gresorilor japonezi în cursul celui 
de al doilea război mondial au 
fost recunoscute la Conferința de 
la Yalta de către U.R.S.S., S.U.A. 
și Marea Britanie.

Cu atît mai puțin ar trebui să 
ignore Statele Unite ale Americii 
și Marea Britanie, poziția pe care 
au luat-o in acea vreme, su cît 
astăzi Republica Populară Mon
golă este recunoscută ca stat su
veran și întreține relații diplo
matice cu peste 20 de țări prin
tre care trei mari puteri U.R.S.S., 
R. P. Chineză, India, precum și 
cu Indonezia, Birmania și alte 
țări a căror populație reprezintă 
mai mult de jumătate din popu
lația globului I

Rezolvarea cererii legitime • 
R.P. Mongole de a fi admisă în 
O.N.U. a devenit 0 chestiune de 
principiu care angajează răspun
derea membrilor O.N.U. față de 
prevederile fundamentale ale 
Cartei O.N.U.

Asigurăm pe oaspeții noștri că, 
asemenea celorlalte’ (ari socialiste, 
asemenea Indiei și altor state iu
bitoare de pace, R P. Romînă va 
sprijini cu tărie in cadrul apro
piatei sesiuni a Adunării Gene
rale admiterea R. P. Mongole în 
O.N.U.

Relațiile romîno-mongole, ba
zate pe principiile internaționalis
mului proletar, cunosc o dezvol
tare crescîndă. tn aplicâfea acor
dului de colaborare culturală 
dintre R. P. Romînă și R. P. 
Mongolă au avut loc în ultimii 
ani schimburi de scriitori, zia
riști. agronomi, expoziții și an
sambluri artistice. Vizită delega
ției guvernamentale mongole în 
Romînia și discuțiile purtate cu 
acest prilej au o deosebită în
semnătate pentru întărirea rela
țiilor prietenești romîrto-mongole. 
Ne exprimăm satisfacția pentru 
faptul că schimbul de păreri a 
scos în evidentă deplina unitate 
de vederi a celor două părți în 
toate problemele discutate, pozi
ția tor comună în lupȚa pentru a- 
părarea păcii. Aceasta constituie 
o expresie a solidarității țărilor 
lagărului socialist in frunte cu 
Uniunea Sovietică. Declarația co
mună romîno-mongolă prevede 
că cele două țări var dezvolta 
colaborarea în domeniul econo
miei, culturii, științei și învătă- 
mîntului, își vor acorda reciproc 
sprijin in construcția pașnică.

Stntem ferm convinși că strîn- 
gerea relațiilor prietenești dintre 
țările noastre va constitui un »- 
port la întărirea colaborării țări
lor socialiste, un aport la cauza 
păcii.

Popoarele lumii sînt însetate 
de pace căci numai pacea le dă 
putința să-și consacre eforturile 
muncii constructive, sporirii bu
nurilor materiale și spirituale. In 
actualele condiții internaționale 
dezarmarea a devenit problema 
centrală a luptei pentru pace. 
Realizarea dezarmării ar da po
sibilitate popoarelor să pună în 
sluiba economiei de pace, ridi
cării nivelului lor de trai — uria
șe mijloace alocate acum în 
scopuri militare.

Niciodată în decursul istoriei 
nu s-au ridicat mase atît de 
largi în apărarea păcii. Omeni
rea n-a mai cunoscut o acțiune 
de asemenea amploare ca mișca
rea internatiotială pentru interzi- 
r.rrea armelor nucleare.

Convingerea noastră profundă 
este că datorită forței creseînde

a lagărului socialist, datorită ac
țiunii unite a tuturor tarilor iu
bitoare de pace și presiunii opi
niei publice mondiale, pacea va 
învinge războiul I

Realizarea dezarmării este în 
interesul tuturor puterilor, a celor 
mari ca și a celor mici, ea repre
zintă cerința vitală a popoarelor, 
problema esențială a cărei rezol
vare ar crea condițiile destin
derii încordării internaționale.

Sprijinind propunerile construe, 
tive ale U.R.S.S.. (ara noastră 
se pronunjă pentru adoptarea de 
măsuri eficace menite să ducă la 
încetarea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării, pentru 
realizarea unui acord în proble
ma interzicerii folosirii și experi
mentării armei atomice și cu hi
drogen. Opinia publică mondială 
așteaptă ca S.U.A., Anglia și 
Franța să vină in întimpinarea 
propunerilor Uniunii Sovietice 
care reprezintă o bază trainică 
pentru realizarea unui acord în 
domeniul dezarmării.

Poporul romîn, ca și popoarele 
celorlalte țări socialiste, este ho- 
târît să-și închine și în viitor e- 
forturile cauzei întăririi păcii. 
Noi considerăm ca există largi 
posibilități de dezvoltare a rela
țiilor internaționale, de stabilire 
a unui climat de înțelegere și co
laborare pașnică între state.

Poporul romîn ca și celelalte 
popoare ale lumii, urmărește cu 
îngrijorare evoluția situației din 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

Păstrarea și consolidarea păcii 
în această parte a lumii intere
sează întreaga omenire. Guvernul 
romîn consideră propunerile gu
vernului sovietic ca S.U.A., An
glia și Franța să condamne îm
preună cu Uniunea Sovietică fo
losirea forței în problemele încă 
litigioase din această parte a 
lumii și să renunțe la amestecul 
în treburile interne ale țărilor 
din Orientul Mijlociu și Apropiat, 
ca puțind să constituie un pas 
însemnat in asigurarea păcii și 
securității internaționale.

Stntem pentru extinderea schim
burilor culturale și comerciale cu 
toate statele, pentru stabilirea u- 
nor contacte cît mai frecvente în-

Cuvîntarea tovarășului J. Țedenbal
Dragi tovarăși și prieteni l 
Dragi frați și surori romîni l 
Muțumim din toată inima con

ducătorilor Republicii Populara 
Romîne și întregului popor romîn 
pentru ospitalitatea cordială, pen
tru primirea frățească făcută dele
gației noastre și pentru cuvintele 
calde care au fost spuse aici la 
adresa țării noastre. îngăduiți-mi 
la rindul meu să vă transmit vouă, 
cetățenilor minunatului oraș Bucu
rești, și prin voi poporului romîn 
harnic și talentat, un salut sincer 
și frățesc din partea poporului 
mongol.

De curînd poporul romîn îm
preună cu popoarele țărilor socia
liste și cu întreaga omenire iubi
toare de libertate a sărbătorit ma
rea sa sărbătoare națională — cea 
de-a l&a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist. Oa
menii muncii din țara voastră s-au 
prezentat la aniversarea acestei 
zile glorioase care a marcat naș
terea unei Romînii democrat- 
pophlare libere și independente 
cu mari succese în dezvoltarea 
economiei și culturii, în întărirea 
statului democrat-popular. Poporul 
mongol, ca și toți prietenii Repu
blicii Populare Romîne împărtă
șește din toată inima bucuria și 
mîndria legitimă a poporului fra
te romîn pentru succesele și rea
lizările lui.

în anii orînduirii democrat- 
populare oamenii muncii din R.P- 
Romînă sub conducerea Partidului 
lor Muncitoresc încercat în lupte 
și a guvernului popular au creat 
o temelie economică trainică a 
socialismului, au transformat Ro
mînia dintr-o țară înapoiată, agra
ră, cu rămășițe feudale, într-o 
țară socialistă, industrial-agrară.

Datorită promovării politicii 
partidului de industrializare socia
listă a țării, în Republica Popu
lară Romînă a fost creată într-un 
timp icurt o industrie puternică, 
au luat ființă ramuri industriale 
cu totul noi.

In prezent în țara voastră a fost 
pusă la punct producția de 
șini-unelte moderne, automobile, 
mașini agricole complexe, utilaj 
minier, importante produse ale in
dustriei chimice și o serie de alte 
produse care înainte nu se fabri
cau în țară. S-a dezvoltat Consi
derabil industria care produce O- 
biecte de larg consum.

în agricultura s-au petrecut de 
asemenea schimbări radicale. Ță
ranii muncitori din Romînia pă
șesc ferm pe calea cooperării so
cialiste. Sectorul socialist repre
zentat prin gospodării, de stat și 
cooperative agricole Cuprinde a* 
ptoximativ 41 la sută din întrea
ga suprafață agricolă. Bizuindu-ie 
pe dezvoltarea bazei material-teh- 
nice a agriculturii și a sectorului 
socialist, oamenii muncii de pe 
ogoare ttU retișit să depășească ni
velul producției agricole dinainte 
de război.

Industrializarea țării, transfor
marea socialistă a agriculturii 
jucat un rol uriaș în ridicarea 
velului material și cultural al 
menilor muncii din Romînia.

Unii membri ai delegației noa
stre au avut prilejul să viziteze 
țara voastră acum cîțiva ani. în 
prezent, vizitînd din nou țara voa
stră, diferite întreprinderi indus
triale și agricole, instituții cultu
rale, ne-am convins cu proprii no
ștri ochi cît de rapid se schimbă 
aspectul țării, ce succese mari a 
realizat poporul romîn în această 
perioadă scurtă, în toate domenii
le vieții politice, economice și 
culturale. 

au 
ni- 
Qd-

tre guverne, Intre conducătorii 
de stai, pentru o mai bună cu
noaștere și apropiere între po
poare. Guvernul nostru va între
prinde și în viitor acțiuni con
crete, în acest domeniu.

Profund credincioase nobilei 
cauze a internaționalismului p:o- 
letar, Romînia și Mongolia își 
exprimă hofărîrea fermă de a în
tări și dezvolta necontenit uni
tatea de nezdruncinat a lagărului 
socialist, unitatea tuturor țărilor 
socialiste. Forța de nebiruit, 
trăinicia prieteniei închegate în
tre popoarele noastre izvorăște 
din lupta lor comună pentru con
struirea socialismului și apărarea 
păcii.

Partidul Muncitoresc Romîn și 
Pariidul Revoluționar Popular 
Mongol sint unite prin credința 
lor față de ideile marxism-leni- 
nismului. Partidele noastre con
sideră drept una din sarcinile 
lor fundamentale întărirea conti
nuă a unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Dragi oaspeți
Permiteți-mi ca în numele po

porului romîn. al guvernului și 
C.C. al P.M.R.. să exprim msrea 
bucurie pe care ne-a produs-o vi
zita dv în Romînia. Primirea 
prietenească ce v-a fost făcută 
in localitățile prin care ați trecut 
este o mărturie a sentimentelor 
frățești ale poporului romîn față 
de poporul mongol, a convingerii 
poporului nostru că vizita dele
gației guvernamentale mongole 
va contribui Ia dezvoltarea și în
tărirea prieteniei dintre popoarele 
noastre, la consolidarea continuă 
a unității puternicului lagăr so
cialist

Mulțumindu-vă pentru că ați 
acceptat invitația de a vizita Ro
mînia. vă rugăm, dragi prieteni 
și tovarăși, să transmiteți po
porului mongol salutul nostru 
fierbinte și urările noastre pentru 
progresul multilateral al R. P. 
Mongol*.

Trăiască tn veci prietenia r«- 
mîno-mongolă 1

Trăiască și înflorească Repu
blica Populară Mongolă, prietenă 
de nedespărțit a R. P. Romîne I 
Trăiască pacea între popoare I

Toate succesele și victoriile po
porului romîn au devenit posi
bile datorită unității de nezdrun
cinat dintre partid și popor, da
torită existenței bazei vitale a de
mocrației populare — alianța da 
luptă dintre clasa muncitoare ro
mînă și țărănimea muncitoare, 
precum și datorită coeziunii tot 
mai strînse a întregului lagăr so
cialist, lărgirii colaborării multi
laterale.

Prestigiul Republicii Populare 
Romine pe plan internațional crește 
an de an. La aceasta contribuie po
litica externă de pace, prietenie și 
colaborare cu toate țările lagărului 
socialist, și cu toate celelalte țări, 
indiferent de orînduirea lor politică 
și socială, politică promovată 
secvent de guvernul R.P.R.

con-

Dragi tovarăși și prieteni 1

Acum 36 de ani oamenii muncii 
din țara noastră au scuturat lanțu
rile asupririi feudale și coloniale și 
au pășit pe calea luminoasă a con
struiri unei vieți noi, fericite, a unei 
existențe libere și independente.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie și retoluția populară în
făptuită în Mongolia sub influența 
directă a Revoluției din Octombrie 
au eliberat poporul nostru de jugul 
insuportabil al exploatatorilor și 
l-au salvat de la exterminarea f iaică.

în anii puterii populare, sub con
ducerea Partidului Popular Revo- 
Iuți o ilar Mongol și cu ajutorul per
manent și dezinteresat al marelui 
și credinciosului prieten al popoa
relor noastre — Uniunea Sovietică 
— poporul nostru, lichidind îna
poierea sa economică și cultu
rală și învingînd greutățile legate 
de uneltirile reacționarilor-feudali 
din interior și de atacurile dușma
nilor externi, a înfăptuit mari 
transformări in țara sa.

In prezent la noi se dezvoltă cu 
succes industria națională și trans
portul modern care nu au existat 
de loc în Mongolia prerevoluțio- 
nară. în această perioadă șeptelul 
di vite a crescut de 2,5 ori, au 
fost create sute de uniuni agricole, 
zeci de gospodării de stat, stațiuni 
de Cosit finul și stațiuni de ma
șini pentru creșterea animalelor. 
Sectorul socialist al agriculturii 
cuprinde peste 20 la sută din șep- 
tel și 60 la sută din suprafețele 
cultivate.
' Se dezvoltă cultura, știința și 

învățământul național. A fost lichi
dat analfabetismul în rîndurile 
populației adulte. In prezent în 
școli învață fiecare al 7-lea om. 
Crește neîncetat și nivelul material 
și cultural al populației. In ulti
mii patru ani salariul real al 
muncitorilor a crescut cu 40 la 
sută, iar veniturile populației ru
rale cu 57 la sută.

Calea parcursă de poporul nos
tru confirmă întru totul justețea, 
forța și viabilitatea genialei în
vățături leniniste că, cu ajutorul 
proletariatului victorios din țările 
înaintate țările înapoiate vor pu
tea ajunge la socialism și comu
nism, tfecînd peste stadiul de dez
voltare capitalistă.

Poporul nostru în colaborare cu 
toate țările socialiste va depune 
toate eforturile pentru construirea 
bazelor socialismului în țara sa.

Poporul mongol nutrește un sen
timent de profund respect și sim
patie față de poporul frate romîn, 
apreciază mult prietenia cu el. 
Relevăm cu o mare satisfacție că 
paralel cu întărirea continuă a 
prieteniei și Colaborării marii fa 
milii a națiunilor socialiste crește 
și se întărește prietenia dintre po-

Recepția 
de la Casa

Centrală 
a Armatei

a oferit sîmbătă 
o recepție în saloanele

Cu prilejul vizitei delegației 
guvernamentale a Republicii 
Populare Mongole în Republica 
Populară Romină, ambasadorul 
R. P. Mongole la București San- 
davin Ravdan.
seara
Casei Centrale* a Armatei.

I.a recepție au luat parte tova
rășii : Giieorghc Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, Gr. Preoteasa, L. 
Răutu, general colonel L. Sălă- 
jan, Șt. Voîtec, J. Fazecaș, VI. 
Gheorghiu, A. Moisescu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, I. Gti. Maurer, 
ministrul Afacerilor Externe mem
bri ai C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organizații
lor obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
ai Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, ziariști romîni și străini

La recepție au luat parte tova
rășii : J, Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, conducătorul delegației 
guvernamentale a R. P. Mongole. 
Dorjiin Samdan, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
Sadnomîn A var zed, locțiitor al 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, ministrul Afacerilor Externe 
Șagdaryn Țeveen, locțiitor al pre
ședintelui Comisiei de Stat a Pla
nificării, membri ai delegației.

In timpul recepției tovarășii J. 
Țedenbal și Gh. Gheorghlu-Dej 
au închinat pentru prietenia ro- 
mîno-mongolă, pentru pace și 
prietenie între toate popoarele 
lumii.

poarele mongol și romîn. Prietenia 
și colaborarea noastră corespund 
întru totul intereselor popoarelor 
noastre, întrucît ele se bazează pe 
principiile de nesdruncinat ale 
marxistn-leninismUlui, pe princi
piile internaționalismului prole
tar.

In timpul tratativelor duse la I 
București cu conducătorii giive.r- \ 
nuliii R. P. Romîne într-o atmos
feră de excepțională Cordialitate, 
s-a hotărît să se lărgească și mai 
mult în forme concrete legăturile 
noastre prietenești, colaborarea e- 
conomică și culturală dintre R. P. 
Mongolă și R. P. Romînă și prin 
aceasta să se întărească neobosit 
prietenia frățească existentă în
tre popoarele celor două țări.

în prezent cînd, în ciuda înfrîn- 
gerilor repetate, forțele reacțiunii 
imperialiste își intensifică și mai 
mult activitatea subversivă îm
potriva țărilor socialiste și a 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace, popoarele țărilor noastfe 
sînt ferm hotărîte să-și ascută 
și mai mult vigilența, să în
tărească unitatea noastră de gra
nit. Poporul mongol va păzi ca 
lumina ochilor prietenia sfîntă cu 
toate țările lagărului socialismu
lui în frunte cu prietena nodstră 
comună — puternica Uniune So
vietică — va depune toate efor
turile pentru a o întări necon
tenit.

Poporul mongol care și-a adu» 
Contribuția la lupta comună îm
potriva agresorilor fasciști, luptă 
împreună cu toate popoarele iW 
bitoare de pace pentru menține
rea păcii și lichidarea primejdiei 
unui nou război, R.P. Mongolă 
duce o politică externă indepen
dentă care pornește de la inte
resele vitale ale poporului său și 
Corespunde sarcinilor dezvoltării 
colaborării internaționale pe baza 
principiilor coexistenței pașnice. 
Nu au existat și nu există nici un 
fel de temeiuri ca țara noastră 
să nu fie primită în O.N.U. Dar, 
din cauza poziției negativiste a 
unor anumite cercuri dintr-o serie 
de state occidentale, R.P. Mongolă 
continuă să se afle în afara aces
tei organizații. Poporul și guver
nul R.P. Mongole împreună cu 
popoarele țărilor socialiste și cu 
popoarele tuturor statelor iubitoa
re de pace care sprijină năzuința 
țării noastre, vor lupta cu o hotă- 
rîre neînfrîntă pentru lichidarea 
acestei nedreptăți față de statul 
nostru suveran și democrat.

Dragi tovarăși ! in minunata dv. 
țară ne-am bucurat de o primire 
excepțional de sinceră și de o os
pitalitate cordială. Nu vom uita 
niciodată aceste întîlniri emoțio
nante care s-au transformat într-o 
demonstrație strălucită a priete
niei de nezdruncinat mongolo- 
romîne.

îngăduițt-ml să mulțumesc încă 
o dată din tot sufletul guvernului 
Republicii Populare Romîne, Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, tuturor oame
nilor muncii din Romînia pentru 
călduroasa primire frățească și $â 
urez din tot sufletul poporului 
romîn prieten noi succese și vie- 
tarii în construcția socialistă.

Trăiască poporul romîn frate și 
guvernul său !

Trăiască avangarda glorioasă a 
clasei muncitoare romîne și a tir 
tutor oamenilor muncii din Ro
mînia — Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central /

Trăiască prietenia frățească de 
nezdruncinat dintre popoarele Re 
publicii Populare Mongole și Re
publicii Populare Romîne !

Trăiască marele lagăr al socia
lismului în frunte cu puternica 
Uniune Sovietică !

Trăiască pacea în întreaga 
lume I

delegațiePuterile occidentale aV. Zorin
nu intenționează să procedeze la o 

dezarmare reală“
LONDRA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 6 septembrie 
a avut ioc la Londra o conferință 
de presă în cadrul căreia Valerian 
Zorin, conducătorul delegației so
vietice în subcomitetul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, a decla
rat că subcomitetul șî-a întrerupt 
lucrările fără să ajungă ia vreo 
înțelegere asupra nici uneia din 
problemele ce i-au fost încredin
țate de Adunarea Generală. Zorin 
a declarat că lucrările subcomi
tetului s-au desfășurat nesatisfă
cător pentru că puterile occiden
tale, după cum a dovedit-o desfă
șurarea tratativelor, nu intențio
nează să procedeze la o dezarmare 
reală. Puterile occidentale au ne
voie de tratativele din subcomitet 
pentru a crea impresia că depun 
eforturi în scopul de a liniști opi
nia publică mondială, a spus Zo
rin. El a subliniat că componența 

nu contribuie la o 
a acestuia. Din cei 
ai subcomitetului,

subcomitetului 
muncă rodnică 
cfnet membri 
Statele Unite, Anglia, Franța și 
Canada au o situație dominantă

Muncitorii englezi condamna armele 
nucleare

LONDRA 7 (Agerpres). — După 
cuta s-a mai anunțat, la 6 septem
brie și-a încheiat lucrările la 
Blackpool cel de al 89-lea Congres 
al Sindicatelor britanice.

In ultima zi a lucrărilor, cu pri
lejul discutării problemei aimelor 
atomice și cu hidrogen — una din 
cele mai arzătoare probleme ale 
contemporaneității, de Ia tribuna 
congresului au răsunat cuvîntări 
emoționante.

--------♦ ... . .. ..................—

Discutarea plingeriiIN CONSILIUL I 
DE SECURITATE ,

Iordaniei eontra Israelului
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, în dimineața zilei de 
6 septembrie a început ședința 
Consiliului de Securitate consacrată 
problemei palestiniene. Ședința a 
fost convocată Ia cererea reprezen
tantului Iordaniei.

în scrisoarea reprezentantului 
Iordaniei se arăta că în zilele între 
21 și 24 iulie a.c. grupuri de mun-

După întoarcerea lui Loy He n d erson

S. 0. A. continuă urzelile 
împotriva Siriei

NEW YORK 7 (Agerpres). - 
La 7 septembrie la reședința pre
ședintelui Eisenhower a avut loc 
o conferință la care reprezentan
tul special al președintelui S.U.A., 
Loy Henderson, a prezentat un 
raport în legătură cu călătoria sa 
in unele țări din Orientul Apro
piat.

După încheierea conferinței se
cretarul de stat Dulles, a dat ci
tire unei declarații din care re
iese că Statele Unite iiitentionează 
să aplice în Orientul Apropiat așa 
zisa „doctrină Eisenhower", adică 
să se amestece fățiș in treburile 
interne ale țărilor arabe, să in
tensifice livrările de armament ță-
rilor limitrofe cu Siria, precum și 
oîn caz de necesitate" să trans
porte trupe 
regiune*

americane in acestă

W
DAMASC 7 (Agerpres).—TASS 

transmite : După cum relatează zia
rul „Al-Hadara“, acum cîteva zile, 
în porturile turcești au sosit vase 
americane cil trupe, armament 
greu, precum și tehnică militară 
pentru armata turcă. Aceste unități

Protestul poporului 
ungar

BUDAPESTA 7 (corespondentul 
Agerpres transmite) : In întreaga 
Ungarie masele cele mai largi 
protestează împotriva raportului 
așa-zisului „comitet pentru stu
dierea situației din Ungaria" cît 
și a discutării sale în cadrul 
O.N.U.

Consiliile Universității „Otvos 
Lorand" și Universității de Știin
țe Medicale din Budapesta au 
adoptat moțiuni prin care resping 
și înfierează raportul așa-zisului 
„comitet al celor cinci".

In județele Komarom, Vesprem 
și Heves au avut loc sute de mi
tinguri și adunări de protest. In 
județul Heves de pildă, numai în 
săptămîna aceasta au avut loc 
pește 1000 de mitinguri și adu
nări de protest.

La 6 septembrie, ziarele ungare 
au publicat scrisoarea tinerilor 
unguri care au participat la cel 
de-al Vl-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova — scrisoare adresată 
prietenilor lor din străinătate. Ti
neretul ungar cere celorlalți ti
neri participanți la Festivalul de 
la Moscova să relateze popoare
lor lor, tineretului din țările res
pective, despre adevărata situație 
din Ungaria. 

în blocul Nord-Atfantic a cărui 
politică se întemeiază pe conti
nuarea cursei înarmărilor și pe 
pregătirea unui nou război în care 
să se facă uz de armele atomice 
și cu hidrogen.

Considerăm, a declarat Zorin, 
că problemele dezarmării nu tre
buie discutate în cadrul unor șe
dințe secrete și restrînse ale sub
comitetului, ci cu participarea tu
turor statelor vital interesate în 
rezolvarea problemei dezarmării. 
Este necesar ca această problemă 
să se discute fără amînare la a- 
propiata sesiune a Adunării Ge
nerale.

★

BERLIN 7 (Agerpres). — A- 
genția ADN anunță că 101 profe
sori de la instituțiile de învuțămînt 
superior vestgermane și vestberli- 
neze au adresat tuturor oamenilor 
de știință germani un apel prin 
care îi cheamă de a nu lucra pen
tru pregătirea unui nou război, ci 
în numele păcii și înfăptuirii mă
surilor pașnice.

Delegatul sindicatului lucrători
lor din industria Cinematografică 
R. Bond a prezentat o rezoluție în 
care se cere încetarea imediată și 
necondiționată a experiențelor cu 
arma nueleafă ca prim pas pe calea 
interzicerii ei totale.

Fiind pusă la vot această rezolu
ție a fost adoptată în unanimitate.

Congresul a adoptat de aseme
nea în unanimitate o rezoluție care 
cere recunoașterea drepturilor R.P. 
Chineze în O.N.U.

citorl isrdeliefii cu tractoare și 
buldozere sub protecție armată au 
trecut linte de demarcație încâl
cind prevederile armistițiului și au 
început să lucreze in zona de de
marcație.

în ultimul moment înainte de 
convocarea ședinței din 6 septem
brie a Consiliului de Securitate re
prezentantul Israelului a adresat 
Consiliului de Securitate o „con.-

Se află sub comanda unui general 
american.

Ziarul ,,A1-Djumhur“, scrie că 
Henderson a elaborat împreună cu 

conducătorii Turciei, Libanului și 
Israelului un plan comun de agre
siune împotriva Siriei și a obținut 
asigurări din partea Irakului și 
Iordaniei că, în conformitate cu 
planul elaborat, vor organiza o 
serie de provocări la frontiera si
riană, în tîmp ce Turcia și Israelul 
vor începe atacul armat împotriva 
Siriei.

PREZENTE ROMlNEȘTI
PESTE HOTARE

Delegatia parlamentară a R. P. R. în R. D. Germană
BERLIN 7 (corespondență spe

cială). — In dimineața zilei de 
6 septembrie a avut loc la Casa 
ofițerilor din orașul Stralsund o 
întîlnire între membrii delegației 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, care se află în vizită în 
R. D: Germană, și deputați ai 
consiliilor raional și orășenesc.

In după-amiaza zilei de 6 sep
tembrie delegația parlamentară

PaviJionnl național al R.P.R. Ia tîrgul de la Zaireb
ZAGREB 7 (Agerpres). — Co

respondență specială: La 7 sep
tembrie s-a deschis la Zagreb tra
diționalul tîrg internațional de 
mostre. La acest tîrg iau parte 31 
de țări din Europa, Asia, America, 
dintre care 16 au pavilioane națio
nale reprezentative. Participă de 
asemenea delegații guvernamen
tale din 6 țări, între care și din 
R. P. Romînă.

La deschiderea tîrgului au asis
tat președintele R.P.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz-Tito, împreună cu so
ția, R. Ciolacovici, vicepreședin
tele Vecei Executive Federative,

La cel de ai IlI-Iea

și alți conducători iugoslavi.
După vizitarea pavilionului 

R.P.R., președintele Tito a făcut 
o declarație pentru presa ro
mînă :

„Deși vizita mea la acest tîrg se 
apropie de sfîrșit — a spus pre
ședintele Tito — n-am dat pînă 
acum nici o declarație. Este pri
ma pe care o dau acum, aci în 
pavilionul romînesc. Pot să spun 
că articolele prezentate, mai ales 
cele industriale, arată că Romînia 
a făcut în acest domeniu un mare 
progres. Organizarea și prezenta
rea pavilionului este excelenta. îi 
doresc și pe viitor mult succes", 

Congres internațional
de epigrâfie greacă și latină

ROMA 7 (Agerpres).^-— La 4 In ziua de 6 septembrie, acad, 
prof. C. Daicoviciu a prezentat 
un referat despre istoria Daciei, 
în lumina cercetărilor științifice 
și descoperirilor arheologice din 
ultimii zece ani. Referatul a fost 
ascultat cu mult interes de arheo
logii italieni și străini care par
ticipă la lucrările congresului.

septembrie la Academia Dei Lin- 
cei din Roma au început lucrările 
celui de-al 3-lea .Congres interna
țional de epigrâfie greacă și la
tină. Din partea Academiei R. P. 
Romîne la lucrările congresului 
participa acad. prot. C. Daico- 
viciu, directorul Institutului de 
Istorie al filialei din Cluj a Aca-

I demiei R. P. Romîne.

a P.M.U.P
guvernului R. P. 
Po!one va pleca 

în R.P.F. Iugoslavia
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite: La 10 septem
brie, la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și a guvernului Repu
blicii Populare Federative Iugo
slavia, va pleca în Iugoslavia o 
delegație a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și a guvernului Republicii 
Populare Polone. Delegația, care 
va rămîne în Iugoslavia o sap- 
tămînă, va fi condusă de Wladis- 
law Gomulka, prim secretar al 
C.C. al P.M.U.P. și Josef Cyran- 
kiewicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dintele Consiliului de Miniștri.

-- O--- 
„TU-104“ 

a stabilit două 
recorduri mondiale

stabilite 
aviator 
în aer 

incăr- 
i o înăl- 

și unui 
s-a ri-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 6 septembrie 
avionul sovietic „TU-104" con
struit de Andrei Tupolev, a stabi
lit două recorduri mondiale — de 
înălțime și tonaj. El a decolat de 
pe aerodromul Vnukovo de lîngă 
Moscova și s-a ridicat în aer cu o 
încărcătură de 21.000 kg. la o 
înălțime de 11.800 metri.

Recordurile mondiale 
anterior aparțineau unui 
francez care s-a ridicat 
cu un hidfoavion cu o 
cătură de 18.000 kg. la 
țime de 2000 de metri 
aviator american care 
dicat în aer cu un avion „B-29— 
„Fortăreață zburătoare" cu 
cătură de 15.166 kg. la 
înălțime, .

o încăr- 
aceeași

traplîngere" împotriva Iorda
niei care se referă nu la încălca
rea concretă a acordului de armis
tițiu, ci la problemele generale 
privind regimul pe linia de demar
cație stabilită de armistițiu. Această 
plîngere a urmărit să înece plin- 
gerea Iordaniei împotriva încăl
cării concrete în discuții intermi
nabile asupra întregii probleme pa
lestiniene lăsată în suspensie.

Ședința din 6 septembrie a fost 
consacrata aproape în întregime

Israelului 
cetățeni ai 
arbori" în

multor țări

discutării problemelor procedurala.
în ședința din după-amiaza zi

lei de 6 septembrie a Consiliului 
de Securitate a continuat discu
tarea problemei palestiniene. La 
începutul ședinței s-a dat cuvin- 
tul reprezentantului 
care a declarat că 
Israelului „plantează 
zona neutră.

Reprezentanții mai- 
au cerut ca discutarea celor două 
plîngeri să fie amînată pînă la 
primirea raportului din partea 
șefului statului major al organe
lor O.N.U. pentru supravegherea 
aplicării prevederilor armistițiu- 
iui.

Consiliul de Securitate a hotă- 
flt fără vot să amîne examinarea 
celor două plîngeri pînă la pri
mirea rapoartelor corespunzătoare.

romînă a vizitat insula Riigen. 
Aici delegații au vizitat orașul 
Sassnitz, cel mai tînăr și nordic, 
oraș al R. D. Germane.

în seara zilei de 7 septembrie, 
membrii delegației Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. au avut o în- 
tîlnire cu reprezentanții consiliu
lui municipal din Leipzig în loca
lul primăriei, după care au plecat 
spre orașul Weimar.



sacoșa

lolllțÎcj Spărgătorul de gheață atomic
va fi lansat anul acesta

Căruciorul de copii dementa- 
bil constituie una dintre cele mai 
interesante realizări prezentate 
ia recenta expoziție a Coopera
ției meșteșugărești din R. Ce
hoslovacă. Căruciorul cîntărește 
numai 7 kg. și poate fi montat in 
10 modele diferite. El poate servi 
fie ca landou pentru copii, fie la 
transportul a diferite mărfuri 
pînă la 100 kg. Demontat, căru
ciorul se transformă intr-o sa
coșă foarte comodă, după cum 
se poate vedea In fotografia 
noastră.

Primul spărgător de gheață ato
mic al lumii, construit de tehni
cienii sovietici, va fi lansat încă 
în cursul acestui an din șantierele 
navale de la Leningrad. Spărgăto
rul de gheață va avea 16.000 do 
tone și va purta numele „V. I. 
Lenin**.

Construcția vasului se apropie 
de sfîrșit. El va fi lung de aproape 
150 metri și lat ds 30 metri, iar 
viteza sa va fi de 18 noduri pe 
oră. Combustibilul atomic va per
mite vasului să străbată aproxima
tiv 120.000 km. — adică de trei 
ori înconjurul globului — fără es
cală.

Reactorul nuclear instalat pe 
vas va genera energie electrică în- 
tr-o cantitate suficientă pentru a- 
limentarea complectă a unui oraș 
de 500.000 locuitori. Carcasa va-

«ului, care este 
aproape gata, 
este confecțio
nată din oțel 
specia], iar toate 
legăturile ei sînt 
sudate, nefolo- 
sindu-se nici un 
singur nit

Reactorul ato
mic va încălzi 
apa care circulă 
la o maro pre
siune. Căldura 
va fi transferată 
astfel unui alt 
sistem de caza
ne, izolat de 
procesul deza
gregării atomice 
din reactor, sis
tem pe care echi
pajul îl va putea deservi fără nici 
un pericol de radiațiune dăună
toare. Turbinele care vor produc©

„ Paradisul păsărilor “
Călătorul care pătrunde în re

giunea deosebit de pitorească a 
celor două lacuri dintre Trebon 
și Lomnica, în nordul Cehoslo
vaciei, are într-adevăr senzația 
că se găsește într-un „paradis al 
păsărilor**.

Cele două lacuri formează o 
puzderie de ochiuri și coturi și 
Imprejmuie zeci de insulițe al că
ror acces este aproape cu nepu
tință din pricina terenului mlăș
tinos și a stufărișului. Aici se 
găsește una din cele mai impor
tante rezervații naturale din Ce-

„Răzbunarea
faraonului"

F Peripețiile descoperirii mormîntulul lui 
Tut-Ankh-Amon F Enigma morții celor 23 
persoane care s-au apropiat de sarcofag
Egiptul a atras atenția lumii din timpurile cele mai străvechi. 
Această țară, numită in trecut (ara faraonilor, a fost vizitată 

de numeroase expediții științifice din diferite țări. Aceea care a 
stîrnit cel mai mare interes este, fără îndoială, expediția orga
nizată în scopul descoperirii mormîntului faraonului Tut-Ankh- 
Amon. Curînd după descoperirea mormîntului, numeroși mem
bri ai expediției au murit în împrejurări destul de stranii.

In 1S06, lordul Carnarvon și egiptologul Howard Carter au 
hotărît să smulgă Văii magilor taina lui Tut-Ankh-Amon. După 

16 ani de cercetări zadarnice, în noiembrie 1922 expediția a 
reușit în cele din urmă să pătrundă în mormîntul faraonului. 
Cînd au spart uriașele porți de granit, Carter și colegii săi s-au 
trezit în fața unei priveliști îneîntătoare: de ambele părți ale 
unei a doua porți stăteau de strajă două uriașe statui din lemn, 
pe ziduri erau sculptate numeroase capete de animale, pe po
deaua de marmoră se aflau sarcofage antice din aur curat și 
coșciuge în culori minunate. La 17 februarie 1923, în prezența a 
12 arheologi de seamă, sosiți din lumea întreagă, a fost spartă 
a doua ușă de piatră, deoarece mecanismul de deschidere nu 
fusese descoperit. Cercetătorii s-au jăsit în fața unui zid de 
aur masiv. Prin deschizătura lărgită, egiptologii au constatat 
că în fața lor se află una din laturile minunatului sarcofag 
de aur în care se păstra mumia lui Tut-Ankh-Amon. Cu mîi
nile tremurînd de emoție lordul Carnarvon și savantul Carter 
au ridicat capacul primului sarcofag. Acesta ascundea un al 
doilea sarcofag, de o frumusețe neînchipuită și de o valoare
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hoslovacia ce se întinde pe o su
prafață de 600 hectare.

Zeci de soiuri de păsări acva
tice si de mlaștină își au cuibu
rile în locurile acestea. Printre 
cele mai interesante trebuiesc a- 
mintite cele 20 de perechi de 
bîtlani roșii și bitlanul alb, ca- 
re-și construiește cuibul în desi
șurile lacului Mala Tisa. Un e- 
xemplar rar este eretele de baltă, 
o pasăre răpitoare mai mică de^ 
cît eretele obișnuit. Adăpostindu- 
se și el tot în adîncimea desi
șurilor, este interesant mai ales 
primăvara, în timpul jocurilor 
nupțiale, cînd execută acrobații 
aeriene de o frumusețe rară, pen
tru a cuceri inima alesei sau a- 
lesului.

Oaspetele cel mai rar la Vel- 
ka Tisa este vulturul de mare, 
originar din pădurile dunărene. 
De obicei, locul lui preferat de 
popas este pe ramurile uscate ale 
celor doi tei bătrîni de pe ostro
vul cel mare al rezervației.

Ornitologii afirmă că, după pe
rioada de reproducție, această 
pasăre devine un vagabond al 
aerului. Ca mărime, vulturul e 
de-a dreptul uriaș; cele două a- 
ripi întinse măsoară peste doi 
metri. Hrana principală o consti
tuie vietățile apelor, în special 
peștele. Ca vînător este unic în 
felul său și rareori i se întîm- 
plă să-și scape prada.

energia necesară acționării vasu
lui, vor fi acționate la rîndul lor 
de aburii de la acest sistem de ca
zane.

Toate operațiile de pe vas. de 
la manipularea reactorului ato
mic și pînă la stabilirea drumului 
urmat de navă, se vor efectua cu 
ajutorul unor dispozitive electro
nice automate. Specialiștii sînt de 
părere că spărgătorul de gheață 
atomic „V. I. Lenin** va fi de 
două ori mai puternic decât spăr
gătorul de gheață american „Gla- 
cier“, considerat la ora actuală cel 
mai putemio din lume.

Inimă 
artificială
Un grup de medici englezi 

de la spitalul „Sf. Gheorghe" 
din Londra au pus la punct un 
aparat capabil să redea pulsa
țiile normale unei inimi pe 
cale de a înceta să mai bată. 
Este vorba de un aparat com
pus din diferite părți electro
nice unite între ele printr-un 
circuit special.
în care bolnavul intră în ago
nie, pe toracele
aplică aparatul și exact în mo
mentul în care inima încetează 
să mai bată, aparatul începe 
să funcționeze datorită unor 
descărcări electrice ce se pe
trec în mod automat și care, 
prin zguduiturile produse, re
activează imediat pulsațiile ini- 

j mii. Aparatul poate provoca 
J astfel între 40—50 pulsații pe 
[minut; fiecare pulsație este 

însoțită și de un semnal acus
tic menit să avertizeze medicii 
care-l veghează pe bolnav că 
aparatul a început să funcțio
neze arătînd totodată și frec
vența pulsațiilor.

Pînă acum, reactivarea pul
sațiilor inimii se făcea prin in
termediul șocurilor electrice a- 
plicate direct pe inimă. Această 
metodă prezenta inconvenien
tul că de multe ori, pînă se 
reușea să se facă intervenția 
chirurgicală, inima înceta să 
mai bată. Grație noului aparat, 
care prezintă avantajul că se 
aplică pe toracele, bolnavului în 
agonie, șansele de reactivare 
a bătăilor inimii sînt mult mai 
mari șl sigure-.

In momentul

acestuia se

Amatori din Cîmpina realizează,

MODELUL UNEI NAVE
TELEGHIDA TE

„Distrugătorul 202“ — mai bine 
zis o navă maritimă — după mo
del sovietic a fost găsit într-o re
vistă de construcții de nave.

Stere Constantin din Cîmpina a 
început construcția cu o lună și 
jumătate în urmă. După revistă, tî- 
năml constructor membru al cer
cului de aero-modele și nave mari
time din cadrul A.V.S.A.P. raionul 
Cîmpina a început să-și construias
că nava din placaj fin și pînză im
pregnată în email.

Nava are o lungime de 3,30 m 
și o greutate de 4,500 kg. și este 
prevăzută cu toate cele necesare: 
radio locație, aruncătoare de tor
pile, tunuri grele și ușoare etc.

Acțiunea mecanică a comenzilor 
se face cu ajutorul motoarelor elec
trice. Ingeniozitatea nu s-a oprit 
aici. Tînărul constructor- i-a cerut 
ajutorul inginerului radiofonist 
Răduță Ion, șeful cercului radio 
amatori de la A.V.S.A.P. raionul 
Cîmpina. Originalitatea operei ingi
nerului constă în primul rînd în 
comenzile independente una față 
da alta (stingă, dreapta etc.) prin

utilizarea de frecvențe muzicale ce 
corespund fiecărei comenzi în par
te. Transmiterea frecvențelor muzi
cale se efectuează cu ajutorul unei 
stații de unde electrice, care per-
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Am relatat acum cîtva timp cititorilor noștri, în 

cadrul paginii Magazin, interesanta legendă a 
„Grotei cu comori , care constituie ae foarte 
multă vreme o enigmă ce n-a putut fi rezolvată. 
Pentru cei care n-au avut ocazia să citească re
portajul de atunci, vom aminti că acum trei sute 
de ani, un grup de ostași încercuiți de dușmani, ’’ 
au ascuns comori uriașe pe care le aveau asupra 
lor într-o grotă complect inaccesibilă din munții 
Pamirului. Pentru a ajunge la peșteră, ostașii con
struiseră o extraordinară scară formată din ca
davrele cailor lor. După moartea ostașilor, nu
meroși exploratori au încercat să ajungă la grotă 
în căutarea comorilor, dar toate încercările lor au 
eșuat. In prezent, o expediție condusă de acad. 
I. Tamm, se găsește la fața locului, hotărîtă să 
deslege o dată pentru totdeauna misterul grotei.

Am promis atunci cititorilor să-i ținem în 
curent cu desfășurarea lucrărilor expediției și 
astăzi ‘ ' - - - -•sîntem în măsură să ne ținem de cuvînt.

călăto-
In clișeu: vulturul de mare.

După o lungă 
rie, expediția condusă de 
acad. I. Tamm — el în
suși un excelent alpinist 
— a ajuns în cele din 
urmă în regiunea peșterii 
misterioase. După cum 
relatează unul dintre ex- 
pediționari, V. M. Kislov, 
grupul de avangardă a 
sosit la fața locului cu 
un autovehicul care poa
te circula pe orice te
ren, fiind însoțit de o 
călăuză din rîndurile lo- 
calnicilor.

Cercetătorii âu trecut 
de îndată la prima etapă 
a lucrărilor — studierea 
amplasamentului peșterii. 
In direcția sud-est, la o 
distanță de doi kilometri 
de Rang-kul, se înalță 
un lanț abrupt. O vale 
îngustă împarte acest 
lanț în două sectoare —»

cel de vest și cel de est. 
Muntele cel mai apro
piat din sectorul de est 
al lanțului se numește 
Kalak-taș. Din spre sud, 
nord și vest, versanții lui 
se prezintă ca prăpăstii 
aproape verticale.

La mijlocul unei pră
păstii înalte de ;peste 200 
metri, pe versantul nor
dic, poate fi văzută gro
ta unde sînt păstrate, 
potrivit legendei, uriașe 
cantități de aur, argint 
și alte comori.

La 20 metri mai jos și 
mai la dreapta de pește
ra principală, este situa
tă o a doua peșteră, iar 
la 15 metri deasupra 
un grohotiș de piatră. 
La poalele prăpastiei 
este așezată o a treia 
peșteră, ușor accesibilă 
unui alpinist îndemîna-i

tec, înzestrat cu echipa
mentul obișnuit. Se cre
de că ultimile două peș
teri nu conțin comori.

Intrarea în grota prin
cipală are o înălțime și 
o lățime de cel puțin 
zece metri. Ea este astu
pată în cea mai mare 
parte cu pietre, putîn- 
du-se observa și cu o- 
chiul liber că este vorba 
de o lucrare executată 
de mîinile omului, 
jurul intrării, vîntul 
strîns mari cantități 
zăpadă.

Deasupra peșterii prin
cipale, peretele munte
lui este întins treptat 
înainte, formînd o proe
minență pronunțată. Du
pă părerea expediționari- 
lor, existența acestui ob
stacol natural exclude 
posibilitatea de a pă-
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trunde în peșteră din 
spre sud cu ajutorul u- 
nui cablu, întrucît un al
pinist îndrăzneț care ar 
coborî în felul acesta ar 
rămîne suspendat dea
supra abisului la aproxi
mativ zece metri de in
trarea în grotă.

Expediționarii âu a- 
juns la concluzia că mij
locul cel mai sigur de a 
pătrunde în vestita gro
tă îl constituie săparea 
unei cărări de-a lungul 
comișei, de la peștera 
a treia spre cea de a 
doua, iar apoi să execute 
o galerie subterană în
clinată direct în 1 spre 
peștera cu comori. A- 
ceastă lucrare poate fi 
executată într-o lună sau 
două de către un grup 
nu prea mare de munci
tori, cu ajutorul explo
zivelor.

Călăuza expediției a- 
firmă că osemintele de 
animale ce se găsesc pre
tutindeni la poalele mun
telui constituie rămăși
țe ale cailor care servi
seră cu multe veacuri 
înainte ca scară pentru 
ostașii îndrăzneți.

A. GHEORGHIU

mite darea comenzilor pentru navă 
de la distanța de 5—8 km. La a- 
ceastă distanță se află stația față 
de locul unde se găsește vasul 
Vasul are deasupra antene pentru 
recepționarea comenzilor. în Cîm
pina unde se află un lac cu o a-
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dîncime da 11 m. peste 100 metri 
lafime ți peste 350 m. lungime a-a 
putut experimenta nava cu multă 
ușurință de Ia stația de comandă 
fixată la 1.500 m. in apropierea 
lacului.

Prin introducerea unor aparate 
modeme pe vas, aparate de recep
ție ți stația de comandă ce va fi 
dotată cu uu nou aparat mult mai 
modem pe care îl construiește in
ginerul, nava poate fi dirijată de la 
orice distanță. Acest aparat este 
un dispozitiv caro semnalează orice 
deficiențe în domeniul plutirii pe 
apă ți felul cum el Înregistrează 
comenzile primite prin radio.

De pildă cînd nava se apropie de 
obstacole care o pot supune distru
gerii, aparatele din interiorul na
vei semnalizează imediat aceasta la 
stația de comandă. Atunci, cel care 
dă comenzile îi dă direcția în locu
rile indicate de aparate pe undo 
nava poate merge fără nici un pe
ricol.

Pe Iac vasul s-a comportat ex
cepțional gvind stabilitate și 
echilibru normal. Se poate vedea 
în fotografia nr. 2 cum vasul plu
tește pe lac supunîndu-se comen
zilor date de inginer prin radio.

In fotografia nr. 1 Constantin 
Stere constructorul, își scoate vasul 
din gabarit pregătlndu-1 de lan
sare.

Acum constructorul navei și in
ginerul lucrează la un submarin 
care Ia suprafața apei este teleghi
dat pe aceleași principii, iar cînd 
se află sub apă se autoghidează pe 
baza comenzilor ce le-a primit prin 
teleghidare.

N. PUIU
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incomensurabilă. Carter a îndreptat lumina lămpii sale asupra 
pecetei sarcofagului și a constatat cu uimire că aceasta este 
neatinsă. Pentru deschiderea celui de-al doilea sarcofag' a fost 
nevoie să se recurgă la un specialist, din care cauză operația 
a fost amînată. Pe cînd egiptologii părăseau mormîntul, lor
dul și-a dus mîna la obrazul stîng, care s-a contractat de du
rere. „Se vede că m-a înțepat vreo insectă** —» a spus el. Dar 
în entuziasmul marii descoperiri, nimeni nu a acordat atenție 
unui fapt atît de neînsemnat ca înțepătura unei muște. Seara 
însă durerea a devenit insuportabilă, temperatura a urcat brusc 
și Carnarvon a fost nevoit să stea la pat. Atunci lordul și-a 
amintit că cu vreo săptămînă în urmă, într-o convorbire cu 
prietenul său, scriitorul englez Edgar Wallace, acesta îl între
base dacă nu se teme de „răzbunarea faraonilor**. Șase săptă- 
mîni mai tîrziu, la 6 aprilie 1923, lordul Carnarvon a încetat 
din viață.

De atunci a circulat zvonul ca „răzbunarea faraonului nu 
va cruța pe profanatorii rămășițelor lui. La intrarea în mor- 
mînt fuseseră descoperite cuvintele: „Moartea va atinge cu 
aripile sale pe oricine va îndrăzni să tulbure odihna faraonu- 
lui“. La șase luni după moartea lui Carnarvon, cînd abia în
cepuse să fie uitată această întîmplare tristă, fratele mai tînăr 
al lordului, colonelul Herbert Howdrey l-a urmat în mormînt. 
A venit apoi rîndul infirmierei care îl îngrijise pe lord. „Oare 
numai întîmplarea să fie de vină?** — scriau ziarele la vestea 
morții lui Richard Bâtei, secretarul lui Carter și unicul fiu al 
lordului Westbury. Și în timp ce ziarele publicau polemici în 
legătură cu soarta lui Howard Carter, în Egipt oamenii de 
știință începuseră să deschidă sarcofagele. In cele din urma, 
în fata privirilor uimite ale lui Carter a apărut ultimul sarco
fag. Acesta îl înfățișa pe Tut-Ankh-Amon în toată măreția și 
gloria sa. Fața, modelată din aur curat, ochii ciopliți din obsi- 
diană și aragonit. străluceau sub pleoapele modelate dintr-o 
minunată piatra albastră. Toată această strălucire părea însă 
fără sens în comparație cu modestul buchețel de flori de cîmp 
uscate, dar minunat conservate, de pe pieptul statuii — ulti
mul dar de despătțire oferit soțului iubit de tînăra sa soție 
Mult timp oamenii de știință au privit la florile modeste care 
fuseseră culese pe potecile Tebei cu 3.273 de ani în urmă. Abia 
le-a atins Carter cu mîna și ele s-au prefăcut in praf. In cele 
din urmă, mumia a fost scoasă din învelișul de aur. Arheologul 
a examinat îndelung și in tăcere fața pe care visase sa o vada 
timp de 16 ani: contur delicat, trăsături blînde și liniștite, gura

conturată. Deodată Carter tresări de uimire : 
pe pielea întărită ca pergamentul a obrazului stîng 
el observă două semne verticale —- urmele unei mușcături, 
situate exact pe locul pe care fusese mușcat lordul Carnarvon. 
Savantul Douglas Derry, pe atunci profesor la Institutul de Ana
tomie din Cairo, a stabilit o oarecare analogie între cele două 
semne, dar nu a putut afirma că și faraonul ar fi murit de pe 
urma unei asemenea mușcături. Această coincidență stranie a 
marcat începutul unei noi serii de morți misterioase. Arheologul 
francez Benedict și italianul Mario Pasanova au murit subit 
aproape simultan. După ei au urmat alte victime. A douăzecea 
dintre ele a fost comunicată la 21 februarie 1930. Era vorba 
de lordul Westbury, tatăl lui Richard Bâtei. Ziarele aminteau că 
nici fiul său, care luase parte la descoperirea mormîntului lui 
Tut-Ankh-Amon, nu a fost cruțat de destin. Cauza morții sale 
nu a putut fi descoperită, iar cînd Archibald Douglas Ride muri 
în momentul cînd fotografia o mumie, un ziar londonez a scris: 
„La acest nou caz întreaga Anglie s-a cutremurat de groază**. 
Cea de-a 21-a victimă a faraonului a fost egiptologul Arthur 
Weingel. Profesorul Laflour, primul american care a vizitat mor- 
mîntul lui Tut-Ankh-Amon, a murit la Luxor fără să-și revadă 
patria. Arthur Mice de la Muzeul „Metropolitan** din New York, 
care i-a ajutat lui Carter să -descrie și să înregistreze comorile 
faraonului, vrînd să evite soarta tragică care i-a urmărit pe co
legii săi, s-a grăbit să se îmbarce pe un vapor care pornea spre 
America. Era însă prea tîrziu. El a murit pe vapor la jumă
tatea drumului. Astfel, 23 de persoane care se apropiaseră de 
mormîntul faraonului au fost urmărite de nenorocire. Numai 
Howard Carter a fost cruțat de soarta tragică a celorlalți și a 
murit de moarte naturală în 1939.

Enigma morții celor 23 de persoane care au pierit în Valea 
Regilor a fost dezlegată în urmă cu cîțiva ani de un medic sud- 
african.

La 29 septembrie 1955 geologul John Willis, de la Societatea 
Biologică din Rhodesia de Sud, a plecat să exploreze peștera 
Cariba din Africa centrală și să studieze cum ar putea fi folo
site ca îngrășămînt uriașele mormane de guano (excrement de 
păsări sau lilieci) din această peșteră. El a rămas uimit de nu
mărul uriaș de lilieci gigantici care trăiau la 145 metri sub 
pămînt. Mult timp geologul a fost nevoit să trăiască în preajma 
acestor animale, tulburat continuu de miliardele de lăcuste și 
păduchi care mișunau în guano. In cele din urmă Willis și-a în
cheiat cercetările ieșind din nou la suprafață. La 12 octombrie,

în ajunul plecării sale spre Africa de Sud, Willis a simțit primul 
simpton al unei boli ciudate — o arsură puternică pe pielea 
pieptului. In timpul lungii sale călătorii cu trenul prin cele mai 
calde regiuni ale Africii centrale, indispoziția lui creștea con
tinuu și Willis a ajuns acasă într-o stare extrem de gravă. Dr. 
Geofrey Dean, care-I îngrijea, aflînd că bolnavul explorase unele 
peșteri subterane din Africa centrală, a avut ideea fericită să 
cerceteze dacă nu era cumva vorba de histoplasmoză — îmbol- 
năvirea celulelor sistemului reticulo-endotelian, cauzată de in
fectarea cu ciuperca „Histoplasma Capsulatum". Boala se ca
racterizează prin mărirea ficatului și splinei, frisoane, febră, ane
mie și scăderea numărului leucocitelor din sînge.

Cu aceasta a început o nouă pagină a palpitantului roman 
despre „enigma lui Tut-Ankh-Amon".

Cauzele tragicelor evenimente petrecute în Valea Regilor nu 
fuseseră încă lămurite, iar în spitalul din Port Elisabeth nădej
dea salvării geologului Willis scădea pe zi ce trece. Atunci doc
torul Dean și-a jucat ultima carte : el a izolat din sîngele bolna
vului o probă de bacterii pe care le-a trimis spre analiză la 
New York. Totodată el a început să administreze bolnavului un 
tratament masiv cu penicilină și streptomicină. După 15 zile 
starea pacientului s-a îmbunătățit considerabil. Diagnosticul doc
torului Dean s-a dovedit a fi just și Willis a fost salvat. Abia 
atunci, după ce descoperise secretul bolii, Dean a hotărît să 
compare simptomele histoplasmozei lui Willis cu cele ale egip
tologilor decedați în ultimii ani. Pe baza observațiilor și cercetă
rilor sale, el a publicat un articol științific care a avut un mare 
răsunet la^ Londra. Iată ideile principale ale tezei doctorului 
Dean: 1) în 1923 histoplasmoza era un fenomen rar, aproape ne
cunoscut cercurilor medicale; 2) histoplasmoza este o boală greu 
de diagnosticat; 3) atît în mormîntul lui Tut-Ankh-Amon cît și 
în celelalte morminte subterane au existat fără îndoială con
diții pentru_ contaminarea egiptologilor; 4) boala provoacă o 
moarte lentă și misterioasă celor care nu sînt imunizați; 5) toți 
cei care contractează, chiar sub o formă ușoară, această boală, 
dacă scapă cu viață rămîn imuni pe foarte mult timp.

După toate semnele enigma faraonului Tut-Ankh-Amon a fost 
în bună parte dezlegată de medicul sud-african. Dar este cu 
mult mai greu să distrugi un mit decit o colonie de bacterii. 
Iată de ce legenda despre răzbunarea faraonului continuă să-și 
aibă partizanii săi în'rîndurile acelora care nu vor să vadă cum 
piere într-o eprubetă unul dintre cele mai senzaționale romane 
ale istoriei.

Știți să păstrați 
bine legumele?

CARTOFII: Pentru a-i p3:- 
tra în bune condiții ne trebuie 
o ladă mare, făcută din șipci, 
ca niște gratii, pentru a favo
riza un curent continuu. Fun
dul lăzii îl facem din șipci 
bătute mai des și-i tăiem o 
gaură. Lada n-o așezăm pe pă' 
mint, ci pe picioare de lemn 
sau cărămidă, la o înălțime de 
două palme, astfel ca aerul să 
pătrundă cu ușurință în ea. In 
ladă punem numai cartofi 
mari, sănătoși, zvîntați bine, 
ca sa nu se vatăme. Cînd vrem 
sa scoatem cartofii din ladă 
pentru trebuințele gospodăriei 
deschidem ușița fundului, luînd 
cartofi din partea de jos. Cei
lalți se rostogolesc scliimbîn- 
du-și mereu locul, aerisindu-se 
și uscîndu-se. Metoda lăzilor 
de șipci poate fi folosită cu 
succes și pentru morcovi, pă
trunjel etc.

VARZĂ : Legăm verzele de 
cotor, două cîte două și le a- 
șezăm călare pe prăjini, sub 
streașină casei unde le lăsăm 
pînă dă înghețul. Prăjinile vor 
sta una mai sus alta mai jos, 
pentru ca verzele să nu se a- 
tingă între ele. Cît stau la aer 
foile de de-asupra verzei se

usucă. Căpățînele la care foile 
încep să putrezească, în loc să 
se usuce, le dăm la o parte 
pentru a nu le strica și pe ce
lelalte. Cînd dă înghețul, mu
tăm verzele în pivniță așezîn- 
du-le tot pe prăjini.

E bine să se înceapă con
sumarea lor cu cele care cra
pă sau înverzesc.

Sfaturi practice
MACAROANE ȘI... RUFE 1 
Apa în care fierb pastele 

făinoase este foarte bună pen
tru scrobitul rufelor. De aceea 
potriviți ziua cînd gătiți ma
caroane, șau alte paste făinoa
se, cu ziua cînd spălați rufele. 
Veți obține rezultate exce
lente !

ACELEAȘI RUFE... DAR 
CU OUĂ. Cojile de ouă mărun- 
țite, legate într-o cîrpă albă, 
curată, puse într-un cazan de 
rufe în timpul fierberii, înăl- 
besc rufele. Nu înainte de a 
spăla și cojile de ouă !

OȚET DIN COJI DE MERE
Nu aruncați cojile de mere. 

Pe măsură ce le adunați pune- 
țile într-un vas cu apă ames
tecată cu puțin oțet. Vasul va 
fi ținut acoperit, într-un loc 
călduț. După cîteva săplâmîni 
obțineți un oțel bun, de casă, 
fără nicio cheltuială. Cojile de 
mere uscate dau de asemenea 
un ceai gustos, aromat ți să
nătos.
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Automobile „Pescăruș"
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Pe străzile 
Moscovei pot fi 
văzute cîteva 
limuzine minus
cule de acest 
gen („Pescă- 
ruș“) care deși 
sînt conduse de 
puști, au un 
motor în toată 
regu!a și ating 
viteza de 20 
km. pe oră.

Mașinile »u 
fost construite 
de diverși teh
nicieni pentru 
copiii lor.


