
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinleia■ naratului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
tovarășul Chivu Stoica, a adresat un mesaj șefilor de 
guvern ai Albaniei, Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei și 
Turciei. < i ,

Mesajul președintelui Consiliului de Miniștri al Ro-

mîniei tratează importante probleme privind relațiile 
Intre țările din Balcani.

Mesajele au fost predate de către ambasadorii Repu
blicii Populare Romine In țările respective.
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SUCCES
Id noul an școlar

Acad. Atanase Joja
Ministrul învățămîntului și Culturii

. Pe întreg cuprinsul patriei noastre dragi se deschid 
iarăși porțile școlii. începe un nou an școlar, un nou an de 
munca pentru voi, școlari, dornici de a vă insușl noi cuno
ștințe, de a vă îmbogăți mereu învățătura.

Școlile voastre vă așteaptă vesele, curate, reînoite, altele 
nou clădite, internate noi, laboratoare și biblioteci îmbogă
țite. Multi dintre voi veți îmbrăca pentru prima oară noua 
uniformă de școlari; purtați-o cu cinste!

Partidul și guvernul, în grija și dragostea pe care v-o 
poartă pentru viitorul măreț al patriei noastre socialiste, nu 
au crutat nici un efort și v-au creat cele mai bune condiții 
pentru a învăța cit mai temeinic și a vă desăvirși educația 
patriotică.

Răspunzind acestei permanente griji, aveți datoria să 
munciți astfel Incit să meritați încrederea și nădejdile pe 
care și le pun in voi conducerea țării și întregul nostru 
popor muncitor dc a fi mîine constructori priceputi ai so
cialismului.

Numai printr-o muncă perseverentă și sistematică începută 
chiar din prima zi a anului școlar, legind cele invătate de 
practica în atelierele școlare, pe loturile experimentale etc., 
veți reuși să obțineți rezultatele dorite.

Pentru a face cinste patriei și eroicului nostru popor mun
citor. cultivat! in inimile voastre cinstea, disciplina, dragostea 
de muncă, iubirea și respectul față de învățătorii și profe
sorii voștri, fată de părinți și vîrstnici, patriotism înflăcărat 
și solidaritate cu oamenii muncii din lumea întreagă, dra
goste fierbinte pentru Uniunea Sovietică — eliberatoarea 
noastră — țara socialismului victorios.

Deschiderea noului an școlar coincide cu pregătirile pentru 
sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, care a deschis porțile unui viitor lu- 
m'nos și fericit oamenilor muncii de pretutindeni. Acest prilej 
trebuie să constituie un nou imbold și pentru școlari atit la 
învățătură cit și la însușirea calităților necesare cetățeanului 
noi societăți care se construiește în (ara noastră.

Vă urez, dragi școlari, un rodnic an de învățătură, sănătate 
și putere, avint sporit în munca voastră pentru însușirea 
științei pe care s-o puneți în slujba păcii și a prieteniei între 
popoare!
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Aștept.
Nu fac decît să aștept și să 

visez.
îmi zugrăvesc un destin mi

nunat. Mă gîndesc la el de di
mineață pină-n noapte și toate 
orele mele sînt pline de emo
ții. Rîdeți. Mă priviți cu su
perioară ironie- „Emoții'*. 
..Destinul**... Ce se poate în
tîmpla acestui mărunt obiect 
de papetărie. acestei mine de 
grafit intr-o teacă hexagonală 
de lemn vopsit ? Așa vă gin- 
diți și rîdeți. Mă rog, ce i se 
poale intimpla ? Va zace in cu
tia de carton, printre sute de 
semeni, pînă cind îi va veni 
rîndul: cineva îl va cumpăra, 
il va apuca o mînă oarecare, o 
lamă îl va chinui cumplit pînă 
ce una din extremități ii va de
veni conică și 
va apare v'^ful 
cel 
va 
scrie. Și se va rupe odată, cînd 
stăpinul, supărat, il va upăsa 
prea tare ; și pe urmă încă o- 
dată, imbutrinind așa, în sal
turi bruște, pînă cind va ajunge 
o fărimă. Atunci va fi aruncat 
și va cunoaște, ca toată lumea, 
moartea...

De fapt așa este. Și totuși 
destinul meu nu poate fi aido
ma acestui rezumat searbăd. 
iMsați-mi visurile. Cad obloa
nele librăriei, este ora închide
rii. Pleacă toți, rumîn aici, în 
obscuritate, cu plăsmuirile me- 

■ le. Nu sini extraordinare, reali
zarea lor n-ar fi posibilă numai 
in basm.

Visul meu cel mare este si 
mu cumpere unul dintre atei 
Qumcni care semnează pacte de 
'cea mai mare insemnutute pen
tru liniștea omenirii. Dacă aș 
sluji pentru o singură semnă
tură aș fi fericit. Este un vis 
foarte aproape de utopie, re
cunosc nu de altceva, dar di
plomații scriu exclusiv cu sti
loul. Totuși mi gîndesc că aș 
putea fi folosit cel puțin la re
dactarea ciornei, da, ciorna 
unui tratat' general de dezarma-

negru. Ap°i 
fi pus să
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AN NOU SARCINI NOI
După o plăcută și folositoare vacanță în care 

elevii au avut posibilitatea — în excursii, expe
diții, în tabere case și palate ale pionierilor — 
să-și împletească în mod armonios odihna cu 
distracția și sportul, reîncep cursurile, reîncepe marea bătălie pentru 
însușirea cunoștințelor. Curțile școlilor, coridoarele și sălile dc clasă 
freamătă din nou de glasurile voioase ale sutelor de mii de elevi.

Cornelia Mateeocu,
secretar al CX. al U.T.M.

D. r. DUMITRU

nespus să desenez linii subțiri 
și drepte ; fiecare linie ar de
veni mai tirziu un zid și in
tr-un dreptunghi înscris de mi
ne pe foaia de calc s-ar des
fășura viața unei familii. Arhi- 
tecți și ingineri se află în 
număr destul de mare. De ce 
să nu sper ? E posibil să a- 
jung să fac și proiecte.

Dar aș putea să cad în stă- 
pinirea unui contabil. Dacă aș 
avea mină chimică, aceasta s ar 
intimpla cu siguranță căci nu
mai contabilii și magazinerii 
mai cumpără creioane chimice. 
Dar și așa s-ar putea întîmpla. 
Toată ziua aș înșira la cifre, 
adunînd, scăztnd, înmulțind și 
împărțind. Aș dansa printre li
nii verticale și orizontale ; în 
fiecare pătrățică aș face o pi

ruetă. Contabilii 
sînt oameni or
donați : stăpî- 
nul mi-ar pune 

o apărătoare de metal și aș a-
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vea viață lungă.
Dacă nu mă cumpără un 

contabil, nu este exclus să a- 
jung în folosința unei gospo
dine, adică a unei femei des
pre care se spune : „e cas
nică". O femeie harnică și eco
noamă care m-ar folosi cu si
guranță cițiva ani buni. Tot so
coteli aș face și în slujba ei: aș 
consemna cheltuielile de la 
piață și, uneori, aș face cite o 
însemnare cu lucrurile date la 
spălat.

Și totuși nu I
Destinul1meu^ este să fiu vîn- ’ 

dut în aceste zile de septem
brie unui puștan oarecare, șco
lar într-una din clasele elemen
tare. un ține care nu mâzgăleș
te decît cu creionul dar are de
getele veșnic pătate cu cernea
lă. La el o voi duce prost și 
voi fi fericit. Stăpinul meu mă 
va roade din primele zile cu 
niște dinți ascuțiți, antrenați cu 
alunele și cu semințele ; mă "n 
scrijela cu briceagul ; mă
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UCENICII
Fiecare an școlar reprezintă un 

eveniment deosebit nu numai pen
tru elevi și studenți, pentru ti
neretul care-șt alege o mese
rie ci și pentru noi vîrstnicii care 
îi îndrumăm în viață. De fiecare 
dată ia început de an școlar ne 
simțim mai tineri, așteptînd parcă 
clipa cînd va suna clopoțelul și 
va trebui să ne așezăm în bănci.

De 20 de ani sînt maistru turnă
tor la uzinele „(JNIREA4‘ și sute 
de copii au prins tainele mese
riei subochii mei. Ei au devenit 
prietenii noștri, schimbul nostru de 
mîine. Anuî acesta avem reparti
zați pentru practică 150 tineri din
tre care 60 de turnători. Pentru 
ei am Creat condiții bune de în
sușire a meseriei și-i așteptăm cu 
dragoste prietenească. Ne vom în- 
tîlni cu lencsik Samuel, cu Vădi 
loan, cu Cîmpean Vasile^ ucenici 
în anul trei, care au dovedit că 
prețuiesc meseria grea de turnă
tor, care ne-au uimit prin felul 
cum lucrează și pe care îi 
iubim și prețuim ca pe proprii no
ștri copii.

Fiecare din voi, dragi ucenici, 
vă veți revedea școala, prietenii, 
profesorii. Pentru voi partidul și 
guvernul alocă mari sume de bani 
ca să deveniți buni muncitori, oa
meni de nădejde. Meseria nu se 
mai fură, dar nici nu pică din cer. 
Orice tînăr care-și iiîbește mese
ria, care muncește perseverent, a- 
junge un maistru al ei. Ce v-aș 
spune acum Ia începerea unui nou 
an școlar ? Mai —"*
multe succese.

Apoi iubiți-vă 
sufletul, din toate 
așa cum vă iubiți r.. 
credințați că noi cei vîrstnici, pro
fesorii voștri vom folosi cele mai 
bune metode să vă ajutăm să vă 
însușiți tehnica înaintată. Succes, 
mult succes dragi ucenici, schim
bul

c
pășind cedam; cu greu, dar cedam. Și 

în fața
elevi, 

eram mîndru că pot să împărtă
șesc și altora din cunoștințele pe 
care le acumulasem < 
trudă și sacrificiu, 
inima cînd mă 
urc pe catedra 
pășind pe unii din venerabilii mei

u 16 ani în urmă, 
pentru prima dată 
clasei tixite de

după un timp in-am trezit alune- 
cînd pe panta opusă celei de la 
început. Și acum explicam lecțiile 
cu aceeași dragoste. Elevii mă 

cu destulă sorbeau din ochi, dat se mulțu- 
îmi creștea meau cu admirația pasivă pentru 

gîndeam că mă ceea ce le explicam. Cu prilejul 
pe care văzusem examinărilor, nu desprindeam nici

meau cu admirația pasivă pentru

întîi — multe,

meseria din tot 
fibrele corpului, 
părinții. Fiți tn-

re. După aceea m-aș odihni ifl- 
tr-o casetă de sticlă.

Aproape tot atit de mult aș 
vrea să ajung in mina- unUi 
creator, a unui poet. Nu si*it 
atit de naiv incit să-mi închipui 
că in secolul nostru atomic scrii
torii mai folosesc candida puni 
de giscă. Așadar, poate că aș 
avea oarecari șanse. (Nu cu
nosc nici o statistică. însă am 
convingerea că sini mat mulți 
poeți decît diplonțați in lume). 
Destinul meu. conturat as:fel, 
ar rezerva multe surprize. Eu 
unul mai bine m-aș înțepeni P' 
hîrtie decît să însăilez nit. le 
strofe fără fior, insipide, gua e :

Noul an școlar a fost pregătit cu deosebită 
grijă pe baza Hotărirli C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire la îmbunătățirea 
învățămîntului de cultură generală, care des

chide noi perspective învățămîntului nostru.
Hotărîrea C.C. al P.M.R. șl a Consiliului de Miniștri cu privire 

Ia îmbunătățirea învățămîntului de cultură generală, pune în fața 
organizațiilor U.T.M. din școli și a unităților de pionieri sarcini 
deosebit de importante pentru îmbunătățirea muncii de învățătura 
și educarea politico-morală, a elevilor, pentru a contribui la for
marea unor tineri culți, buni cetățeni ai patriei noastre, cu UD 
nivel ideologic și politic ridicat.

Experiența muncii pozitive desfășurată anul trecut de multe or
ganizații U.T.M. și pionieri va trebui să o folosim pentru extin» 
dcrca unor activități care s-au dovedit că au un bogat conținut 
educativ și au plăcut mult tineretului școlar. Asemenea forme de 
activitate ca de pildă : concursul „drumeții veseli", cenaclurile și 
revistele literare, concursurile cultural-artistice ale pionierilor; 
concursul „micilor naturaliști", „micilor tehnicieni", , să ne cu
noaștem ținutul natal", întrecerile sportive, au antrenat majorita
tea elevilor, contribuind din plin la educarea comunistă a acestora.

In trecutul an școlar au existat și unele slăbiciuni serioase în 
pregătirea politică-ideologică a elevilor. Pentru îmbunătățirea 
muncii de educație politică a elevilor și pentru lichidarea acestor 
lipsuri, C.C. al U.T.M. a hotărît ca începînd din anul școlar 
1957/58 să se introducă în organizațiile U.T.M. din școlile de cul
tură generală învățămîntul politic U.T.M.

Experiența de pînă acum în organizarea și desfășurarea învăță- 
mîntulul politic în rîndul altor categorii de tineri a arătat că orga
nele U.T.M. trebuie să se ocupe cu mai multă grijă și competență 
de selecționarea și îndrumarea permanentă a propagandiștilor. Or
ganele și organizațiile noastre sînt chemate să acorde de asemenea 
o mare atenție desfășurării în școli a propagandei prin conferințe 
ca și informării politice a elevilor asupra principalelor probleme 
politice interne și internaționale. Cu siguranță că această muncă 
politică va duce la creșterea combativității organizațiilor U.T.M. 
din școli, la ridicarea conștiinței politice a utemiștilor. Ea trebuie 
să contribuie la combaterea hotărîtă a oricăror influențe ale ideo
logiei și moralei burgheze, a naționalismului, cosmopolitismului, 
misticismului, la dezvoltarea opiniei publice a colectivului școlar 
împotriva indlsiciplinei, obrăzniciei, huliganismului.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire 
la îmbunătățirea învățămîntului de cultură generală prevede ca o 
măsură importantă politehnizarea învățămîntului. Organizația 
noastră trebuie să fie unul din factorii principali in lupta pentru 
punerea în practică a acestei sarcini de mare răspundere pe care 
partidul și guvernul o pun în fața școlii. Organizațiile U.T.M. din 
școli să urmărească modul in care se asigură desfășurarea muncii 
practice in cadrul acțiunii dc politehnlzare a învățămîntului în 
atelierele unor întreprinderi. Să extindem inițiativa comitetului 
regional U.T.M. Hunedoara și a comitetului orășenesc U.T.M, 
București, cu privire la crearea cercurilor tehnice ale elevilor po
trivit specificului economiei raionului respectiv. De asemenea în 
scopul legării mai strînse a elevilor de producție, să intensificăm 
în acest an acțiunile cultural-artistice și obștești organizate în co
mun de elevi și tineri muncitori. Organizațiile U.T.M. și de pionieri 
sînt chemate totodată să mobilizeze mai departe tineretul școlar 
la acțiunile patriotice, în campaniile agricole etc.

Organizațiile U.T.M. și de pionieri, sub conducerea organizații
lor de partid, trebuie să se ocupe direct de activitățile artistice, 
culturale și sportive în școală. Să creăm în fiecare școală ansam
bluri artistice, să învățăm pe fiecare pionier și elev să cînte. Pen
tru prima dată în acest an se va organiza concursul artistic șco
lar pînă la faza regională pentru elevi, iar pentru pionieri cu fi
nala pe țară — Ia care vor participa cit mai mulți elevi și pio-

Orgamzațiile tJ.T.M. din școli șl organizațiile de pionieri tre
buie să se ocupe mai mult de activitatea de cultură fizică și sport, 
căreia recenta Hotărîre a C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri îi deschid largi perspective. Din primele zile să ne pregătim 
pentru campionatele școlare republicane și spartachiada pionieri
lor șl școlarilor ce vor avea loc în acest an școlar.

In întreaga lor activitate, organizațiile U.T.M. lucrînd sub con
ducerea continuă a organizațiilor de partid, trebuie să colaboreze 
îndeaproape cu conducerea școlilor, cu întregul corp didactic, care 
au un rol de prim ordin în educarea patriotică și cetățenească a 
elevilor.

începutul anului școlar pune în fața comitetelor regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. ca o sarcină deosebit de însemnată îm
bunătățirea muncii organizației de pionieri pe baza hotărîrilor ce
lei de a lll-a consfătuiri pe țară a instructorilor fruntași de pio
nieri. Toată atenția trebuie dată îmbunătățirii conținutului activi
tății cu pionierii, folosirii metodelor atractive, vii, specifice orga
nizației de pionieri, combătind activitatea formală, metodele rigide 
și bătrînești.

După deschiderea anului școlar începe pregătirea alegerilor ac
tivului pionieresc, a birourilor organizațiilor U.T.M. de clasă și a 
comitetelor U.T.M. pe școală. In această perioadă un accent deo
sebit se va pune pe analizarea și discutarea principalelor aspecte 
ale activității organizației, a metodelor și formelor de muncă folo
site, stabiiindu-se pe baza hotărîrilor de partid și de stat și a in
dicațiilor organizației noastre sarcinile pentru noul an școlar.

In această primă zi a școlii să ne angajăm să muncim astfel 
îneît noul an de învățămînt să însemne biruințe tot mai mari în 
bătălia pentru cucerirea cetății științei, pentru formarea unui tine
ret cult, devotat fără margini patriei și poporului nostru.

Vă urăm dragi pionieri și elevi, noi și noi succese în noul an 
școlar pe care îl începeți.

alunecasem acum în cealaltă ex
tremă. Erau copii și trebuie să-i 
ierți. Se vor obișnui cînd vor de
veni oameni mari. Dar nu mă în
trebam niciodată cine îi va obișnui 
să. fie așa cum trebuie cînd 
fi mari. Sau, chiar dacă îmi 
neam această problemă, nu 
ceam la luarea unei atitudini 

îmi dădeam seama că mă 
seam în faza încercărilor, a tato
nărilor pedagogice, a ezitării și a 
lipsei de orientare, precisă. Nu pot 
afirma ca nu citisem pedagogie și 
mai înainte. Pestalozzi, Comenius, 
Loche, Herbart, J. J. Rouseau etc. 
nu-mi erau nume necunoscute.

Profesor 1. POPESCU

vor 
pu- 
tre- 
noi.
gă-o frămîntare din partea lor, nici 

dascăli. Am urcat cu emoție, dar - un-efort* să-și1 însușească. ceea ce 
cu fermitate.

în școală și în 
muncisem cu rîvnă, cu admirație 
pentru profesorii exigenți și con
știincioși. Fiind timid nu reușisem 
să mă apropii mai mult de pro
fesorii pentru care păstram un 
respect deosebit. De la distanță, 
îi socoteam niște oameni severi, 
intolerabili, reci și distanți. Din 
cauza aceasta, îmi făurisem în 
imaginația mea, un model fals al 
profesorului adevărat. Credeam că 
un profesor bun nu poate fi altfel 
decît un om rigid, aspru, necru
țător.

Și am urmat cu fidelitate pro
totipul profesorului tenlut, reușind 
să fac serii de elevi să se îngro
zească numai cînd mă vedeau. 
Eram un urmaș credincios al pro
fesorilor „serioși" și nu pot tă
gădui că eram mîndru de aceasta. 
Mă străduiam și reușeam să explic 
frumos și cu avînt tineresc, iar 
elevii învățau îngroziți, neglijînd 
alte obiecte. -Puțin îmi păsa; eu 
îmi atingeam ținta — eram 
profesor temut și respectat.

Dar anii treceau și faima 
bîndită nu mă satisfăcea. La 
care început de an mă luptam cu 
mine să fiu altfel, așa cum parcă 
cerea și firea mea. Și încet, încet,

le predasem. îmi dădeam scama; 
universitate ' rezultatele muncii mele erau

' minime și aceasta mă durea. Lecții 
pentru pregătirea cărora sacrifi
casem sâptămîni întregi, nopți de 
nesomn și zile de frămîntare, nu 
putuseră decît să placă 20—30 de 
minute și atît.

Elevii învățau puțin, și erau 
fericiți; eu mă făcusem iubit de 
elevi, dar nu aveam nici un mo
tiv să fiu mulțumit. Promovarea 
în felul acesta a cîtorva serii de 
elevi mă puse din nou pe gîn- 
duri. îi iubeam pe elevi, ca pe 
propriul meu copil. Ei mă iubeau, 
dar aceasta nu era totul. Aveam 
impresia că, pe măsură ce cre
șteau, mă respectau mai puțin, de
veneau conștienți că toleranța mea 
le era dăunătoare. La aceasta se 
mai adăuga și faptul că elevii si
litori deveneau conștienți că munca 
lor nu era răsplătită. Chiar pă
rinții se arătau îngrijorați, fără să 
îndrăznească a-și exprima gîndu- 
rile.

Trecerea aceasta de la o ex
tremă la alta se manifestase și 
în atitudinea față de comportarea 
lor în școală și în afară de școală. 
Dacă la începutul 
sisem cu asprime 
care avuseseră o 
puțin cuviincioasă

(Continuare în pag. II-a)
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Astăzi fata mea începe 
școala. I-am cumpărat 
uniformă, am aranjat-o, 
fetița a îmbrăcat-o, s-a 
privit în oglindă,- gravă, 
și grijulie și și-a pus-o 
singură în dulap. De cînd 
am cumpărat-o se uita în 
fiecare zi la ea. Ghioz
danul cu cărți stă pe 
masa unde începînd de 
azi, fata mea își va face 
lecțiile pentru școală.

Zilele acestea, premer
gătoare începutului de 
an, Catrinel a mea a fost i 
parcă mai cuminte ca 
niciodată, ușor gravă, 
serioasă, s-a învîrtit tot 
timpul în juru-rdi, sări
toare. vrînd să-și dove- 
dAiscă hărnicia. Parcă- 
mi spunea tot timpul : 
mămico, sînt mare acum, 
nu vezi ? mă duc la 
școală !

Ești mare fata mea, fii 
liniștită, te duci la școa
lă astăzi. Te voi conduce 
pînă la poarta școlii și,' 
•le acolo, mama se va în
toarce acasă. Știu, nu ta 
temi că vei rămîne sin
gură. Tot timpul mi-ai 
vorbit, voioasă, că ai să 
stai în bancă, alături de 
copii, iar la catedră va 
sta o învățătoare bună, 
bună, care te va învăța 
să scrii și va spune po
vești. Ce știi tu ? Ești 
mare și totuși mică. Te i 
bucuri ; școala îți aduce 
noutăți și ție iți place tot 
ce-i nou. Ai abecedarul 
nou, creion, caiet, o uni- i 
formă nouă, vei sta în . 
bancă într-o clasă cu 
mulți copii, atîți ciți n ai i

primii ani, acasă, să-ți sori care să te facă să 
sădim noi în suflet : îndrăgești din suflet o 
sentimentele frumoase, meserie anume. Și cred 
demne pentru un om 
care trăiește azi în țara 
noastră și căruia această 
țară îi dă tot ce poate ca 
viața lui să fie plină, 
fericită. Mica ta persona
litate, care abia se în
trevede, la școală, sub 
grija unui dascăl bun, se 
va întregi, se va forma.

Mi-ar plăcea să te văd 
un om format, un om 
ferm, care să știe ce 
vrea și pentru ce, căruia 
să nu-i fie niciodată dea- 
juns ce știe, să vrea mai 
mult, mai bine, să cu
noască ceea ce școala îi 
va da cu atîta dărnicie.

Vezi, tu ai șapte ani 
și mama se gîndește așa 
departe. Așa e mama. 
Tot timpul mi-am închi
puit că tu, fetița mea 
ești talentată. Mi te-am 
văzut și doctor și artistă, 
și inginer și chimistă, 
chiar și muziciană te-am 
văzut. Dar mama, ca ori
ce mamă, exagerînd, 
poate a greșit. Cine știe 
care e de fupt chemarea 
ta, ce vei face pînă la 
urmă în viață, ce profe- 
siuiie-ți vei alege ! Școa
la, pedagogii, cei care te 
vor învăța și te vor ur
mări în fiecare zi, și prin 
ale căror miini au tre
cut zeci de alți copii ca 
tine,-vor ști mai bine de- 
cit mama să-fi călăuzeas
că pașii pe drumul care 
ți-e cel mai potrivit. 
Mi-ar plăcea să ai profe-

avut în curtea în care 
te-ai jucat. Și o învăță
toare te va învăța să 
scrii, să numeri și să de
senezi. Aceasta înseam
nă, acuma pentru tine 
școala. Dar mama, noi 
părinții cu ani mai mulți 
pe umeri, ne-am pus în 
școala pe care acum o 
începi speranțe mult mai 
mari, firești. încerc un 
ușor regret, recunosc, că 
începînd de azi te îm
părți între mine și școa
lă. Te încredințez ei to
tuși cu gîndul optimist 
că mi te va înapoia așa 
cum te doresc, cum fie
care 
fiii.

că vei avea.
Parcă te văd la absol

virea școlii, mai gravă ca 
acum, la începutul ei, 
răspunzând tuturor acelor 
care te întreabă : ..Ce 
faci Catrinel. încotro vei 
merge ?“ 
mă 
unde 
decît 
unde 
spus 
pentru mine**.

Ai șapte ani și încă nu 
înțelegi tot ce ți-am scris 
în rîndurile astea. Dar 
vezi, vei înțelege mai tir- 
ziu de ce s-a dus cu gîn
dul așa departe mama 
în prima zi a ta de 
școală.

Simțeam nevoia să îm
părtășesc cuiva ce-aștept 
eu de la școală și așteap
tă, cred, toți părinții. Și 
ți-am scris ție. pentru că 
tot aș fi vrut să-ți urez 
bun început de școală, 
succes, și să nu mă faci 
de rușine ! Mama va fi 
alături de tine tot 
timpul, și cînd va fi greu 
și cînd va fi bine, de la 
prima ta liniuță tremu
rată pe caiet, pînă cînd 
vei porni singură în 
viață. Alături de tine șt 
de școală, cu tot ctt pot 
eu face ca la sfîrșit să 
ieși un om întreg, for
mat.

EUGENIA ȘARPE 
funcționară-Caracal

„—Acolo un'le 
pricep mai bine, 
pot da mai mult 
în orice altă parte, 

profesorii mi-au 
cu-i cel mai bine

do* 
fie*

nostru de mîine.
SZ1LAGY IOSIF, 

maistru turnător la uzi
nele „UNIREA" Cluj 

membru Tn biroul 
org. P.M.R.

carierii pedep- 
pe acei elevi 
atitudine mai 
față de mine,

va
_ va

desface de coajă ; mă va rupe 
în două cu primul prilej. Și 
clnd nu va găsi nicăieri un țui 
potrivit pentru țurcă, mă va 
sacrifica pe mine.

Dar ce are aface, voi fi feri
cit. Pentru că tot eu voi scrie, 
călăuzit de o mină foarte ne- 
dibace, cîteva cuvinte simple de 
tot. întîi mă voi exersa dese- 
nind citeva sute de covrigi. O- 
Așa. Apoi voi mai desena ne- 

alătura trei cite trei : m. Și. 4 
deodată, ca prinlr-o minune. * 
înaintea ochilor puștanului se 
va ivi cuvîntul OM. cu litere' 4 
a lit de strîmbe și atît de în
duioșătoare incit să nu le mai 
uite niciodată, de-alungul ani
lor, pina la capătul vieții.

Aștept, aștept, aștept...
Nu ztmbiți, vă rog. 
Nu sînt decît un creion.
Dor vreau să devin o reciti- 

sită școlară.
ȘTEFAN IUREȘ

♦
4

♦ 
♦

4
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Așa. Apoi vot mai aesena ne- * 
numărate hastonașe, apoi le voi

4
4

i părinte își dorește 
săi. Te încredințez

Mai mare cu un an
o

Aș vrea să mă știu în bancă 
ascultînd cu interes o lecție nouă.

Aș vrea să mă văd la tablă, 
cu creta în mînă, biruind o grea 
ecuație...

Calendarul mă liniștește: nu 
mai e mult 1... La sfîrșitul fiecă
rei zile, rup cîte o filă, cu o sa
tisfacție deosebită.

Mi-am cumpărat de-acum uni
forma școlară. îmbrăcată în uni
formă mă simt mai școlăriță și 
am senzația că foarte curînd voi 
avea de făcut primele teme. Cu 
o curiozitate explicabilă am răs
foit noile manuale. O umbră de 
îngrijorare m-a învăluit. CI. IX-a 
cere de la noi sporită seriozitate, 
interes și pasiune...

Sînt nespus de multe lucruri 
noi, pe care le vom asimila cu

setea necunoscutului și dornicu
lui de cultură.

Problemele de matematică și 
fizică mă pasionează mult. Sînt 
sigură că voi rămîne îndelung 
aplecată asupra maculatorului 
pentru a rezolva dificile exerciții, 
după cum sînt sigură de ajutorul 
pe care-1 voi primi de la buna 
noastră profesoară de matematici. 
Ei îi datorez gustul pentru știin
țele exacte, care mă pasionează 
îți asemenea măsură astăzi.

...Am terminat de învelit toate 
caietele pentru primele zile de 
școală. N-am uitat etichetele pe 
care am caligrafiat:

MAGDALENA MILITARU
Școala medie mixtă nr. 3

cl. IX-a C. Ploești
Șl am subliniat clasa IX a C.

Mi-au mai rămas puține zile 
de vacanță. Mă simt stăpînită de 
emoții. începutul noului an mi le 
provoacă. Am sentimentul că ur
mează acum ceva nou, necuno
scut, deosebit. In primul rînd ur
mează să văd, să mă conving, ce 
bine este să fii mai mare cu un 
an. Și, ce greu firește! In toți 
școala noastră ne-a rezervat 
prize pentru primele zile.

Anul acesta — curiozitatea 
împins — am vizitat școala 
curînd. Arăta, —
proaspătă .ospitalieră.

Am simțit nevoia s3 stau mă
car cîteva clipe într-o bancă și 
să-mi imaginez revederea cu co
legele și profesorii de care sincer 
mi-e dor.

Aș vrea să mă aud de-acum 
strigată la catalog.

anii 
sur-

școlii, după ce, în șapte 
ani, acasă, am încercat 
să te învăț să fii modes
tă, respectoasă, priete
noasă și muncitoare. E 
tot ce am reușit eu să 
te învăț. Ce-ți va da școa
la ? Cunoștințe. Iți va 
face cunoștință cu viața 
aceasta nouă și complexă 
a cărui univers e atît de 
mic acuma, pentru tine. 
Școala va contura mai 
bine și mult mai price
put ce-am încercat în

m-a 
mai 

școala noastră,♦dar cind mă gîndesc că aș pu- 
Recitno? 

și as a-
tea folosi geniului...
lînța s-ar răsfrînge oare 
pră-mi ?

Și un arhitect mi-ar
să mă cumpere. Mi-ar
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placei 
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TI HE RETE-EDUCATIE-RASPlLlNDERI
Cu prilejul apariției numărului 1001 

al revistei „Știință și tehoică

Mame iresponsabile
Cît de sublim cînta Eminescu tal, bătrîniea a luat-o și-a dus-o 

a! ncsirti pe cea iftai sciuupa.................................. .
ființă — mama. Nimic nu e mai 
sfint, mai de preț pe lume pen
tru un copil, decît mama. Săru
tul mamei, căldura pieptului ei, 
mingîierile ei — sUii pentru co
pil izvorul celor mai adinei bucu
rii. Majoritatea covirșitoare w 
mamelor țării noastre își cresc 
copiii cu dragoste fierbinte. îi 
educă ântr-un spirit nou, sănă
tos, îi iubesc ca p« lumina ochi
lor. Am cunoscut mame ersirte 
cu ctîe 10—12 copii, mame care 
șkau sacrificat întreaga lor via
ță pentru fericirea fiilor lor. bar. 
prin intermediul activității mele 
de ofițer de miliție, am cunoscut 
și femei care nu merită înaltul 
titlu de mamă. O astfel de «e- 
meic este și Lizica Scorupski, 
din strada Dumitru Anghel, nu
mărul 4, București. Esie necăsă
torită. A dat naștere unui copil 
de o drăgălășenie rară. La nu
mai cîteva luni după venirea 
copilului pe Itlrne. aceasta șb.a 
reînceput vîâța de •desfrîn; Co
pilul de 4 luni, lăsat 
șir în casa, neîngrijit.

zile în 
. „ . nealăp- 

tat, cu ruîăria murdară, s-a îm
bolnăvit de pneumonie. Mame 
miloase l-au internat într-un 
spital. Lizica nici măcar n-a 
trecut să-l vadă. Ba mai mult» 
a dispărut de la domiciliu, in^ 
fundîndtt-se în YhoCirla desfrhdui 
cu niște vagabonzi'. Mkuțtif s-a 
vindecat și surorile l-au numit 
copilul spitalului.

O altă mamă fără suflet este 
și Ioana Cristea, din strada Brîn- 
duși 46. Mihaela, copilul ei, de 
7—8 Iutii s-a îmbolnăvit, din a- 
ceîeași cauze, de bronco-pneumo- 
nie. A fost internată în spital. 
Ca și Lizica, Ioana s-a lepădat 
de copil. Și, în timp ce soțul ei 
își face datoria 
umblă din bărbat 
suferința Mihaelei 
trînică: Stana 
ei e tăbăcar și au 
minune de flăcăi, 
destoinici dintre 
miști. I-a crescut 
cu o dragoste fără seamăn, 
zind de soarta fetiței de la

în căsuța ei modestă.
— Ionică, i-a spus ea soțului 

— nu te supăra — am adus pe 
ftiicuța asta la noi. Cum i-am 
crescut pe ai noștri, o creștem și 
pe ea. 4

— Bine-ai făcut, Stană. Ta 
adu-o la moșul s-o vadă.

Și bătrînui tăbăcar a prins-o 
în brațe, a privit-o, i-a zîmbit și 
fetița a prins să se joace cu el! 
Cită umanitate în aceste simple 
gesturi și cîtă lașitate din par
tea unei femei tinere ca Ioana 
Cristea. Oare nu te zguduie o- 
menia acestor bătrîni, nu te ărd? 
jarul inimilor lor de părinți ade- 
văTați ?

Un caz mai grav se petrece 
cu Lovin .Mărgărit, copil de 
vreo 8 ani. Mama lui. Păuna 
Mărgărit, din strada Foișor 93, 
e o îenteie destrăbălată. De 4 
ani copilul indura bătăile, bat
jocurile mumei lui. Nopți in șir 
copilul a dormit ghemuit pe pris
pa casei, in. frig, dezbrăcat, lih- 

. nit de foame, în timp ce deșăn
țata lui mamă petrecea in che
furi, cu bărbații în casă. Și, in 
seara zilei de 2 iunie, amantul 
s-a repezit la copil cu un cuțit, 
îngrozit, Lovin a fugit țipind cu 
disperare. Noroc că au sosit la 
vreme cîțiva vecini care au oprit 
săvîrșireâ bestialei fapte. După 
cîteva zile, copilul a. fost inter-

nat în spital, suferind de bron
șită acută, hemoragie subcon- 
juctivală, otită etc. Cum să se 
mai întoarcă el în acest iad ? 
Cum să-i spună el mamă unei 
astfel de femei ? Cum să îndure 
el canonul acesta și de ce să su
fere el consecințele imoralității 
mamei ‘ui ?

Un copilaș de 8 luni indura și 
el mizerie de nedescris. E vorba 
de fiul lordanei Călărașul tot 
din București. Aceasta destrăbă
lată, tînără ca vîrstă, își lasă 
copilul nopți întregi fără îngri
jire. Cade din pat, se zbate in 
rufe murdare, plinge cutremură
tor de foame.

Mă opresc aci cu exemplele. 
Ele sînt prea desgustătcare, prea 
zguduitoare. Cer — ca om al 
organelor de stat — mamelor 
cinstite și demne de acest nume, 
să înfiereze aceste fapte, să ia 
atitudine hotarită împotriva unor 
mame ca cele amintite. E lăuda
bilă inițiativa „Scinteii tineretu
lui" de a discuta problemele e- 
ducației tineretului și cred că ea 
va avea efecte puternice în rin- 
dul tineretului nostru. E de da
toria noastră a tuturor, să con
tribuim prin toate mijloacele la 
educarea mamelor, la suprave
gherea copiilor pe umerii cărora 
vor apăsa sarcinile viitorului.

Maior
GHEORGHE BUZOIANU

București

f"

♦

de ostaș, ea 
în bărbat. De 
a aflat o bă- 

Ronea. Soțul 
patru copii. O 
toți muncitori 
care doi

cu greu,
ute- 
dar 
Au- 
spi-

(«IXEMATWiHAFE)

Moulin Rouge, complectare 
„Casa de pe strada noastră*.* — 
PATRIA, BUCUREȘTI. GRADINA 
PROGRESUL ; Căpitanul și eroul 
său - REPUBLICA, ELENA PA
VEL ; Călătorie misterioasă — 
MAGHERU ; Jertfa supremă — V. 
ALECSANDRI (complectare ..In 
grădina publică** cu Marcel Mar. 
ceau). LUMINA; Richard al III-lea 
(ambele serii) — I. C. FRIMU, 
LIBERTĂȚII . Vultur 101 - CEN
TRAL, GH. DOJA, AUREL VLAI- 
CU ; în calea trăznetului — VIC
TORIA. ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, MIORIȚA ; Două victorii
— DOINA ; Ei iubeau viața — MA
XIM GORKI, T. VLADIMIRESCU 
(grădină) ; U.R.S.S. de azi, Să 
consacram tinerețea noastră pa
triei ; De la Dresda la Wartburg ; 
Pictorul Urubel ; Poștașul — TIM
PURI NOI : Fiică.mea trăiește la 
Viena - TINERETULUI ; O vară 
neobișnuită — ALEX. POPOV, 1 
MAI. ALIANȚA; Muntele bătut de 
vînt — GRIVIȚA ; Dansez, cu tine
- VASILE ROAITA. M. EMI- 
NESCU • Trandafirii lui Allah — 
CULTURAL; Fedra - UNIREA, 
MUNCA, N. BALCESCU ; Intr-un 
ceas bun —* CONST. DAVID ; Dis. 
cordia —> ALEX. SAHIA. 23 AU
GUST ; Odată în viață — FLA- 
CARA ; Camejia — ARTA, COȘ. 
BUC; Fiica Tibetului — MOȘI
LOR • Vinovați fără vină — 
DONCA SIMO : Papa Dolar — 
ILIE PINTILIE ; înșelat pînă la 
moarte - POPULAR ; Vrăjitorul
— VOLGA ; Căpitanul din Koln — 
OLGA BANCIC ; O carieră ratată
- BOLESLAW BTERUT................

Ing. GH. TULBURE. U.I.L. 
Sușenii Bîrgăului — Bistrița.

Ți-am înțeles frămîntările. Sîn- 
tem cu totul de părerea dumitale 
de a lucra în meseria pentru care 
te-ai pregătit atîția ani. Am fi 
vrut să te ajutăm sa-ți îndepli
nești dorința de a intra în învă- 
țămîrit ca profesor la o catedra 
de specialitate în cadrul unei școli 
medii zootehnice. Dar pentru a- 
cest lucru este necesar să ai trei 
ani în producție, condiție pe care 
dumneata deocamdată n-o poți în
deplini, întrucît ai absolvit Fa
cultatea de zootehnie în 1955. Poți 
ocupa, însă, un post de inginer 
zootehnist la Gospodăria Agricolă 
de Stat din Lechința, raionul Bi
strița (post actualmente liber.) 
Tot aci gospodăria mai conduce 
și o școală profesională de zoo
tehnie, în cadrul căreia ai putea 
foarte bine să-ți dai concursul ca 
specialist zootehnist.

In speranța că ne vei urma sfa
tul, îți dorim mult spor la muncă!

GH. STAICU - București.
Ai vrea să cunoști noile produc

ții ale muzicii ușoare, pe care să 
le înveți împreună cu colegii tăi... 
Cred că greșești cînd zici că du- 
cîndu-te la concertele de muzică 
ușoară vei putea învăța deîndată 
textul și melodia unor noi cîntece. 
Nu e chiar atît de ușor. Noi îți 
propunem altceva. In librării a 
apărut de curînd un al treilea vo
lum de cîntece cu text și muzică. 
El conține cele mai moderne cîn- 
tecte romînești, și ale altor popoare. 
O asemenea carte trebuie să fie 
nelipsită din biblioteca unui ama
tor de muzică ușoară.

TALPEȘ ION - Bocșa Vasio- 
vei — raionul Reșița.

Comitetul executiv al sfatului 
popular raional Reșița ne infor
mează că în urma sezisării dumi
tale s-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea calității pîinii. Pentru 
a asigura o făină fără impurități 
a fosț revizuit utilajul morii. 
Unele îmbunătățiri tehnice și res
pectarea regulilor privind fabri
carea pîinii de asemenea sînt me-

nite să dea o pîine de bună ca
litate.

MILLIAN S. — satul Olpreț 
raionul Dej.

Fiind absolvent al unei școli me
dii, dorești să te pregătești ca teh
nician pentru a putea lucia în la
borator, fie în industria chimică, 
fie în cea siderurgică. Pentru acea
sta e necesar să urmezi o școală 
tehnică în specialitatea respectivă 
De pildă, pentru Industria chi
mică, vei putea urma Școala teh
nică de muncitori calificați de la 
București unde nu este internai, 
sau ' , ’* “ —
tul chimic nr. 1 
internat. Ambele școli pregătesc 
operatori pentru fabricarea maselor 
plastice.

— Școala tehnică de muncitori 
calificați din Copșa Mică (cu in
ternat) pregătește operatori la sti
lizarea gazului metan.

— Școala tehnică de muncitori 
calificați de la Iași — care te in
teresează în mod special — pregă
tește mecanici pentru aparate și 
instalații în industria chimică.

Pentru industria siderurgică exi
stă Școala tehnică profesională a 
Combinatului siderurgic din Hune
doara.

Toate aceste școli au o durată 
de 2 ani. înscrierea în anul I se 
face nu pe baza unui examen de 
admitere, ci în ordinea mediei ob
ținute la absolvirea Școlii medii, în 
raport cu numărul de locuri apro
bate. După absolvire vei fi plasat 
în producție ca muncitor calificat, 
iar după 2-3 ani poți deveni mai
stru. Tot după 2 ani de producție 
al dreptul să te înscrii, fără exa
men de admitere la una din facul
tățile tehnice legate de specialita
tea în care ai lucrat, la cursurile 
fără frecvență.

cea de pe lingă Combina- 
care are și

Salutul C.C. al U.T.M. și S.R.S.C
Cu prilejul apariției numărului 100 al revistei „Știință și teh- 

nică“. Comitetul Centrai al U.T.M. și Consiliul de conducere al 
S.R.S.C. adresează un călduros salut colectivului redacțional, co
laboratorilor și corespondenților voluntari ai revistei, care prin 
activitatea lor contribuie la popularizarea științei și tehnicii.

De la apariția sa și pînă acum, revista „Știință și tehnică" 
și-a cîștigat aprecierea și dragostea unui număr din ce în ce mai 
mare de cititori, care găsesc în paginile ei date noi despre dez
voltarea științei romînești și mondiale, despre eforturile savanți- 
lor progresiști din lumea întreagă pentru folosirea pașnică a 
marilor descoperiri științifice moderne.

Prin articolele publicate revista a contribuit la sădirea în rindul 
cititorilor săi a dragostei nestrămutate față de patrie, față de 
partidul și guvernul țării noastre, a sentimentului de mîndrie și 
de adîncă prețuire pentru trecutul glorios al științei romînești, 
pentru realizările științifice și tehnice din țara noastră.

Revista a popularizat realizările de seamă a'e științei și teh
nicii sovietice și din țări.e de dem ocrație populară, cuitivînd dra
gostea și prietenia pentru Uniunea Sovietică, recunoștința pentru 
ajutorul științific și tehnic pe care marea prietenă l-a acordat 
dezvoltării științei și tehnicii din patria noastră.

Explicînd științific fenomenele din natură și societate, revista 
contribuie ia formarea unei concepții materialist-dialectice despre 
iume, la combaterea rămășițelor obscurantismului și misticismului 
care mai dăinuie în conștiința oamenilor.

An de an s-au iărgit legăturile revistei cu cititorii săi prin 
răspunsurile date la scrisori, prin concursurile și consfătuirile 
organizate; cu fiecare număr s-a îmbunătățit ilustrația revistei, 
care a devenit mai vie, mai bogată și mai atractivă.

La apariția numai ului 100 al revistei urăm colectivului redac
țional și 
„Știința și 
științific și

In prima zi a „Internaționalelor^

colegiului său de redacție, colaboratorilor revistei 
tehnică" noi succese in îmbogățirea conținutului 

îmbunătățirea formei de prezentare a revistei.

Ședința
apariției numărului 
' „Știință și tehni-

festivă

întreceri via disputate

Cu prilejul
100 al revistei .
că", a avut loc ieri, în sala de 
marmoră a Combinatului Poli
grafic „Casa Scînteii" o adunare 
la care au participat colabora
tori, cititori și redactori ai revis
tei.

La adunare au participat prin
tre alții prof. dr. I. Bogdan și 
prof, universitar Mihail Ghelme- 
geanu, vicepreședinți ai S.R.S.C., 
academician prof. Eugen Bădă- 
rău, ing. Ion Iliescu, secretar al 
C.C. al U.T.M., Dumitru Popescu, 
membru în Biroul C.C. al U.T.M.. 
prof. univ. F. Blassian, conf. 
univ. N. Botnariuc, prof. univ. 
Paul Ioanid.

După cuvîntul introductiv ro-

stit de tov. inginer candidat în 
științe tehnice, Tripșa Iosif, re
dactor șef al revistei, a fost citit 
salutul C.C. al U.T.M. și al Con
siliului de conducere al S.R.S.C., 
precum și saluturi din partea re
dacțiilor publicațiilor de tineret 
și copii și a unor publicații din 
'străinătate.

Cu ocazia apariției celui de-al 
100-lea număr al revistei „Știin
ță și tehnică", Secretariatul C.C. 
al U.T.M. a decernat 
onoare următorilor 
Tripșa Iosif, Ioanid 
senberg Mihai, Chițu 
trescu Petre, Ioanis 
luca Angela, Mantu Elena, -Rai- 
cu Petre, Petre Mihai, Nicolaev 
Nicolae, Petrescu Aurel și Ma- 
teescu Adrian.

diplome de 
tovarăși: 

Virgil. Ro
lon, Dumi- 
Paul, Pre-

Scurtă confesiune 
colegilor mei

(Urmare din pag. l-a)

De la marii pedagogi sovietici, 
de la Macarenko, am început să 
înțeleg mai deplin rolul covîr; 

■șitor al educatorului în societate
A urmat un întreg proces dc 

conștiință terminat cu 
rată transformare în 
mea la catedră. Mi-am dat seama 
că nici exigența, nici toleranța ex
cesivă nu sînt bune. Adevăratul 
educator trebuie să le îmbine. Am 
înțeles că un zîmbet încurajator, 
un îndemn părintesc, un ton pon
derat, nu trebuie să excludă însă 
notarea potrivită cu răspunsurile 
date. Blîndețea cu cei timizi, nu 
implică părtinire. Exigența cu 
mine și cu elevii a devenit deviza 
mea în muncă. Corectitudinea față 
de clasă impunea o atitudine co
respunzătoare din partea elevilor. 
Controlul exercitat asupra elevilor 
era urmat de autocontrolul riguros 
pe care mi-1 făceam după fiecare 
oră de curs. Am luptat prin toate 
mijloacele pentru disciplina liber 
consimțită, dar n-am exclus sanc
ționarea promptă cînd a fost ne
voie.

o adevă- 
activitatea

în general: măsura, echilibrul, 
chibzuiala în toate, în școală și 
în afară de școală.

Se pune întrebarea: S-au putut 
face toate acestea ușor ? Nu.

Merge oare totul perfect acum? 
Nici aceasta n-o pot afirma. Tre
buie încă multă stăruința și în
țelegere.

Nu mai am nimic de învățat 
după 15 ani de muncă didactică? 
Mai sînt multe de învățat și tot 
atît de multe de făcut.

La început de an școlar, gîndul 
meu s-a îndreptat spre miile de 
cadre didactice tinere, care pășesc 
cu avînt spre o muncă frumoasă, 
grea și plină de răspundere. în 
fața lor vor sta în curînd tot ce 
are poporul mai scump, copii 
zglobii, voioși, dornici să afle lu
cruri noi și interesante, maleabili 
ca o pastă proaspătă, din care se 
poate face orice dacă există dra
goste, convingere, dorință de 
muncă și perseverență.

Tuturor celor care pășesc spre 
catedră cu dragoste și entuziasm 
le-am destăinuit cîteva frînturi 
din munca și zbuciumul unui 
coleg mai vîrstnic.

* Patru recorduri naționale * Constantin Grecescu „eroul" zilei
* Ioana Lufă a băiut recordul jării dar numai în serii * 41.^93 spectatori
* Președintele Comitetului Olimpic Internațional la București«a «s «s «a «ss sI
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în fiecare an, în luna septem
brie, stadionul „Republicii" a- 
duce la București cîteva sute 
de atleți de prim rang din 
lumea întreagă care luptă să-și 
înscrie numele pe lista campio
nilor „Internaționalelor" țării 
noastre. Ne mîndrim cu faptul 
că întrecerile noastre internațio
nale de atletism figurează în ca
lendarul sportiv a peste 20 de 
țări, din cele cinci con
tinente. La jubileul sărbătorii 
sportive de astăzi unul din ma
rile evenimente atletice ale a- 
nului — participă perttru prima 
oară, alături de oaspeții din 
fiecare an — deveniți de acum 
de-ai „casei" — ca de pildă din 
U.R.S.S., S.U.A., Cehoslovacia, 
Islanda, Polonia, Suedia, etc, 
reprezentanți ai atletismului din 
R.P. Chineză, Japonia, Egipt, 
Australia și Iran.

Ce a fost în prima zi ? Multe. 
Surprize și recorduri, satisfacții 
și dezamăgiri. Ne-am înroșit 
palmele susținîndu-l pe Greces
cu și am răgușit cu plăcere a- 
tunci cînd inepuizabilul nostru 
campion la 5.000 m întf-un finiși 
extraordinar l-a întrecut pe fa-w 
voritul Bolotnikov. Ah, ce păcătui 
că Ioana Luță, fata aceasta core# 
ne-a adus zilele trecute doua\\ 
titluri balcanice de la Atena și§ 
care în serii a alergat atît de^ 
frumos 100 m, încheindu-i în$ 
12 secunde — nou record al^ 
R.P.R. n-a reușit să cîștige șiy) 
în finală. ))

Cu răsuflarea întretăiată l-am )) 
urmărit pe Ira Murchison, deoa- 
rece co-recordamanul mondial )) 
ne' promisese încă la aeroport țț 
că va încerca să se apropie de $ 
memorabilul 10,1. Atletul ame- $ 
rican de culoare a cîștigat tit- $ 
Iul la 100 m, dar a terminat la )) 
trei zecimi de secundă de cel țț 
mai bun timp al său. O clipă $ 
am avut impresia că grecul )) 
Georgepoulos îl va prinde pe $ 

j 

P)

« »=s «a «si

Murchison; n-a reușit aceasta, a )) 
avut însă satisfacția de a sta- )) 
bili un nou record al țării sale; ))

De patru ori s-a ridicat în))/ 
această primă zi a întrecerii 
drapelul sovietic pe cel mai)) 
înalt catarg de pe stadion. Iutii)) 
Lituiev s-a ținut de cuvînt. Pro- țț 
misiunea dată nouă alaltăieri )) 
de a ocupa primul loc, s-a )) 
înfăptuit. Nina Kazmina, tînăra )) 
speranță a atletismului sovietic, )) 
a îmbunătățit, recordul stadio-)) 
nului Republicii la săritura în 
lug ime cu 6 cm. iar Zina Doi-)) 
nikova a aruncat greutatea la 
16 m, încheind fără drept de)) 
apel întrecerea pe primul loc. ((

Ultima probă din această zi, li 
ne-a adus încă o victorie. Este 
vorba de I. Păcuraru, care a 
terminat pe primul loc o cursă... II 
de 20 km marș, la conducerea 
căreia — pe parcurs — au evo- ?? 
luat numeroși pretendențt.

Stăpîniți de emoția primei 
zile, satisfăcuți de noile recor- $ 
duri, așteptăm cu nerăbdare sur- $ 
prizele zilei de astăzi. |

Kazmina poate fi bucuroasă chiar 
în timpul săriturii. Recordul sta
dionului Republicii a rămas... la 
6 cm. în urmă. Primul loc îi este 

asigurat

I Kinițni cursei de 100 in. și favoritul oi: Ira Murchison ’

Bravo
I

Indiferent de școala pe care 
vei hotărî s-o urmezi, noi îți dorim": 
din toată inima, mult succes /

Puterea demascatoare
' ' ?

:
a filmului satiric

E greu să ai pretenția de a 
fi absolut original in artă. Este 
incontestabil, de pildă, că e greu 
de a realiza acum o comedie sa
tirică cu largi implicații sociale 
fără a utiliza, vrțnd-nevrînd. anu
mite idei și procedee din marile 
lucrări clasice între care „Revizo
rul" lui Gogol ocupă un loc de 
frunte. Cîteva filme apărute recent 
pe ecranele noastre : „Căpitanul 
din Koln", „O carieră ratată" și 
„Căpitanul și eroul său" vădesc o 
oarecare asemănare. De bună sea
mă însă, că, pe deasupra a ceea 
ce este influență clasică, fiecare 
film din cele citate a adus ceva 
nou, o seamă de accente p'rețioase 
și interesante. „O carieră rutuță" 
este dedicată satirizării regimurilor 
profasciste, ridicolului așa-zisei 
democrații burgheze, „Căpitanul 
și eroul său" ironizează caustic 
militarismul german în timp ce 
„Căpitanul din Koln" demască 
incisiv primejdia renașterii fascis
mului și militarismului în zilele 
noastre in Germania occidentală.

Referindu-ne atît la „Revizorul" 
cît și la aceste ‘filme s-ar putea 
naște întrebarea dacă un ■ aseme
nea procedeu simplu cum e con
fundarea unei persoane cu alta 
poate sta la baza unei opere va
labile de artă. întrebarea nu-și are 
rostul insă dacă ne gindim că de 
fiecare dată procedeul a fost ales 
in med deliberai, in așa fel incit 
caracterul său factice să nu se 
resfrîngă asupra operei ci asupra 
subiectului incriminat : o societa
te in care omul nu este cîntăril 
după valoarea sa reală ci după 
aparențe, după niște fetișuri ofi
ciale, este o societate putredă, 
demnă de a fi satirizată. Tocmai

de aceea reușesc aceste filme să 
expună trăsăturile cele mai preg
nante ale politicianismului corupt, 
să texplice pe scurt și în mod ca
tegoric cum funcționează mașina 
de făurire a oamenilor politici din 
țările capitaliste, a „eroilor nea
mului", dărîmînd mitul marilor 
„salvatori ai națiunilor" lansați 
cu surle și tobe de aparatul pro
pagandistic burghez.

Există în filmul „O carieră ra
tată" o secvență care redă quinte- 
sența ideii artistice despre cure 
vorbeam. Intr-o noapte, Nikodem

■■ 1,1

Cronica 
filmului

Scenă din filmul „Căpitanul și eroul său"

Cursa de 5.000 m. plat a fost „vedeta" pri
mei zile, iar eroul ei Constantin Grecescu, 
care și anul trecut a ridicat tribunele în pi
cioare. El nu putea să piardă nici azi primul 
loc. Tînărul nostru atlet a făcut o cursă mare 
„lucrată" în mod excepțional din punct de 
vedere tactic. Peste 4.000 m. campionul so
vietic Bolotnikov a stat în fruntea plutonului. 
Cursa părea „alergată1* de acum ; căci încer
cările timide ale lui Roowers (Olanda) și 
Hawenstein (R.D.G) de a prelua conducerea au 
fost rapid lichidate de campionul sovietic. In 
acest timp, Grecescu ne exaspera prin calmul 
cu care se menținea pe locurile 3, 4 și 5. Da, 
cursa părea alergată.

Starterul a anunțat ultimul tur de pistă al 
probei. Pocnetul pistolului ne mai răsuna în 
urechi, cînd turcul Onel, picat ca din cer lingă 
Grecescu, aflat pe locul doi acum, își juca 
ultima carte. Dar, era prea devreme. Au mai 
fost parcurși încă 200 m, cînd... Grecescu a 
lansat atacul. In clipa aceea, stadionul întreg 
s-a ridicat într-un vacarm formidabil. Nimeni 
nu s-a mai îndoit de victoria reprezentantului 
nostru. Atletul romîn se dezlipește de Bolotni
kov și țîșnește irezistibil spre sosire : 14’13“0— 
nou record al R.P.R.! Bravo Grecescule I

*
*

Rezultatele zilei
ceput, Dzyma este confundat în 
anumite împrejurări cu un perso
naj important și începe o carieră 
politică pe baza acestei erori. Spre 
deosebire de eroul gogolian, însă* 
Dzyma nu este un ticălos, o pușla- 
ma gata să profite din orice. El 
se lasă antrenat la început în joc 
fără voia lui, aproape forțat, a- 
poi dornic de a-și potoli foamea 
mîncînd ceva din bunătățile ofe- 

. rite la recepție, apoi terorizat de 
a nu fi descoperit și pedepsit și, 
în cele din urmă, sincer amuzat 
de prostia celor din jur, voind să 
vadă pînă unde poate ajunge cu 
arta lui de actor.

Dzyma este un om integru și 
destul de lucid, el este frapat de 
absurditatea rînduielilor din so
cietatea burgheză, păstrează tot 
timpul o părere critică asupra îm
prejurărilor care l-au ridicat pe 
scara socială și caută să evadeze, 
fugind tot mereu alături de o 
dansatoare dar este de fiecare dată 
prins și adus cu forța în „lumea 
bună". Piuă la urmă, după o 
popularizare prealabilă prin toate 
mijloacele, de la presa de mare 
tiraj pînă la programele fără per
dea ale barurilor de noapte, Dzy 
ma este propus 
Aici se creiază 
care reprezintă 
ideii artistice a 
marii societăți 
premier și este

Nici 
menii 
nu ie sc 
ționur 
sforile 
lon.eză

Dzyma — eroul principal — se 
întilnește pe străzile Varșoviei cu 
un om — sandwich pe picioroan
ge, care-i cere un foc pentru ți
gară. Obiectivul cinematografic 
privește pe purtătorul de reclame 
de jos oferind imaginea aproape 
a unui colos pe spinarea căruia ie 
află următoarea inscripție : „sol
duri 50 la sută reducere din 
cauza crizei". Iată sugestiv redată 
soarta lui Nikodem Dzyma : din- 
tr-un vagabond . el a ajuns rap d 
directorul unei mari bănci, erou 
național și aproape prim ministru, 
deci din cauza crizei a ajuns cu 
reducere un eolo-s politic, tocmai 
ca un produs al. acesteia. .ta t..,.^b

Asemenea lui Hleslal.ov, și aid face (Amintiți-vă

prim-ministru. 
un punct nodal 

cheia înțelegerii 
filmului. „Idolul'" 
refuză postul 
arestat.

un moment primarul și 
săi din „Revizorul" nu 
că au în fața lor un func- 
oarecare dar cei ce trag 
in societatea capitaliști! po- 
din filmul „O carieră rata- 

înțeleg repede cu cine ău d'e-a 
/ ' ’ ,' i figura bănui-

revenim la ideea enunțată la in> toare ou care inspectorul de poli-

de

ou-
6ă-

ție privește noua stea a high-life- 
ului varșovian, încă de la prima 
recepție). Ei știu că Dzyma este 
un impostor, dar un impostor că
zut la „țanc" pentru nevoile poli
ticii lor demagogice. Lor le tre
buia un asemenea tip cu un ta
lent de actor asemănător celui al 
lui Hitler și Mussolini după cum 
declară ineîntat trustmanul Cox, 
cu care să amăgească masele, po 
care să-l folosească drept momeală 
în marile lor panamale, a căror 
victimă este poporul muncitor. Cit 
timp Dzyma acceptă — conștient 
sau inconștient — să fie paiața 
lor, să facă pe geniul politic și 
financiar repetînd formulele auzi
te la alții, urlînd ca un descreierat 
la subalternii săi, lansînd la reu
niunile mondene fel de fel de glu
me de prost gust drept vorbe de 
spirit, e bun, cînd el însă vrea să 
fie cinstit cu el însuși și cu cei
lalți, e arestat și probabil înlătu
rat fiindcă știa prea multe. Hles- 
takov a ieșit învingător fiindcă 
într-o societate mincinoasă, a 
mințit și înșelat tot timpul. Dzy
ma a căzut fiindcă a încercat .<ă 
fie și cinstit.

Fascismul care era realitatea 
socială a Germaniei în timpul 
războiului și care se instăpînește 
azi în Republica Federală a lui 
Adenauer a făcut din minciună 
arma politică cea mai răspîndită. 
Așa se explică că Franz Keller
mann (eroul filmului antimilita- 
rist „Căpitanul și eroul său" pro-

dus de cineaștii din R.F.G.) 
dornic de a scăpa de răz
boiul provocat de fasciști falsifică 
un act și devine „cavaler" al ordi
nului Crucii de fier, așa se explică 
ci Albert Hauptmann (eroul fil
mului produs în R.D.G. — „Căpi
tanul din Koln") este bucuros de 
faptul că e confundat cu un cri
minal de război și profită de a- 
ceastă confuzie cît poate de mult- 
Asemenea lui Dzyma, Albert 
Hauptmann este arestat fiindcă nu 
era un ticălos destul de mare 
pentru societatea care-l luase în 
brațe ; Hauptmann uzurpase titlul 
de criminal de război dar în fapt 
fusese cît se poate de pașnic, nu 
omorîse pe nimeni. Un asemenea 
lucru nu se iartă unui politician 
din Germania occidentală. Singu
rul care are o soartă mai bună 
dintre cei trei eroi ai filmelor ci
tate este Franz Kellermann și șan
sa lui se datorește unei împreju
rări deosebite, războiul în care a 
fost antrenat s-a sfîrșit înainte ca 
fasciștii să se răfuiască cu el. A- 
cesta este de altfel și mesajul 
principal al celor trei filme : fas
cismul, politicianismul corupt, po
litica imperialistă războinică tre
buie distruse înainte de a neferici 
viața a milioane de oameni. DeȘi 
nu sînt la același nivel calitativ, 
aceste filme servesc fiecare cu po
sibilitățile lor asemenea idei 
bile, lovind cu putere cu 
satirei in ceea 
învechit.

no- 
arma 

ce este putred st

B. DUMITRESCU

BĂRBAȚI: 100 m. plat (finală)
l. IRA MURCHISON (S.U.A.) 
10”4/10; 2. Georgeopulos (Gre
cia) 10”5/10 (record grec); 3. 
Thorbjornsson (Islanda) 10”5/10; 
400 m. garduri (finala): 1. I. LI
TUEV (U.R.S.S.) 51”6/10; 2. G. 
Cevîcealov (U.R.S.S.) 52”9/10; 3.
G. Stănel (R.P.R.) 53”8/10; 5000
m. plat: 1. CONSTANTIN GRE
CESCU (R.P.R.) 14T3”0 (nou 
record romîn, vechiul record 14’ 
15”0); 2. P. Bolotnikov(U.R.S.S.) 
14T5”6/10; 3. C. Onel(Turcia) 14’ 
19”6/10 (nou record); disc: 
1. PARRY O’BRIEN (S.U.A.)
51.40 m.; 2. D. Milev (R.P.B.)
49,69 m.; 3. V. Manolescu(R.P.R.)
49.41 m.; triplu salt : 1. V. EI-
NARSSON (Islanda) 15,39 m.; 2. 
K. Sakuray (Japonia) 15,08 m.;
H. Shibata (Japonia) 14,95 m.; 
20 km. marș: 1. I. PÂCURARU 
(R.P.R.) Ih41’51”4/10; 2. Z. Le- 
fanezik (R.D.G.) lh42’27”2/10; 3.
I. Barbu (R.P.R.) 1 h43’08”6/l0; 
4. I. Baboie(R.P.R.) lh44’03”2/10.

Pentru finala probei de 800 m. 
plat care se va desfășura astăzi 
s-au calificat următorii 12 atleți: 
Moens (Belgia), Vamos (R.P.R.), 
Jakubowski (R.P. Polonă), Persch 
(R.P. Ungară), Radisic (Iugo- 

Steinbach (Austria), 
(Grecia), Stanley 

Mihaly (R.P.R.), Sa

slavia),
Depastas
(S.U.A.),
ric (Iugoslavia), Beke (R.P. Un
gară), Ozguden (Turcia).

FEMEI: 100 m. plat (finală): 
1. BLOEMHOFF (Olanda) 11” 
8/10; 2. Maartensson (Suedia)

Cian Jui-min (R.P. Chine-
4. Ioana Luță

12”; 3. f 
ză) 12”l/10; ____
(R.P.R.) 12”l/10; săritura în lun

gime; NINA KAZMINA(U.R.S.S.) 
6,14 m.; 2. W. Scholtmeyer (O- 
landa) 6 m.; 3. R. Knapp (Aus
tria) 5,65 m.; 400 m. (finală):
l. T. AVRAMOVA(U.R.S.S.) 55”
3/10; 2. A. Homutova (U.R.S.S.) 
56”3/10; 3. Al. Sicoe (R.P.R.)
57”9/10; aruncarea greutății : 1. 
Z. DO1NIKOVA (U.R.S.S.) 16
m. ; 2. A. Coman (R.P.R.) 14,54 
m. (cu 1 cm. sub recordul țării); 
3. J. Luttge
14,34 m.

Campionatele 
de la ora 15,30 
următoarelor probe : prăjină; su
liță (femei); 400 m. plat (băeți); 
maraton; 80 m. garduri; 200 m. 
plat (femei); 800 m. plat (fina
lă); înălțime (băeți); ciocan; 
greutate (băeți); 800 m. plat 
(fete); 3.000 m. obstacole; ștafe
ta 4x100 m.

(R.D. Germană)

continuă astăzi 
cu desfășurarea

Sosirea lui A. Brundage 
președintele Comite- > 

tului Olimpic 
Internațional

Sîmbătă după-amiază a sosit în 
Capitală dl. Avery Brundage, pre, 
ședințele Comitetului Olimpic In-» 
ternațional pentru a asista la cea 
de-a X-a ediție a campionatelor; 
internaționale de atletism ale R.P,' 
Romine. Cu acest prilej președin
tele CIO va vizita și principalele", 
instalații șl baze sportive ale" 
Bucureștiului.

La sosire, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de Alexandru Șiperco, 
președintele Comitetului Olimpic 
Romîn, general locotenent Cornel 
Mănescu, vicepreședinte și Petre 
Bălăceanu membru în Comitetul 
Olimpic Romîn și reprezentanți ai 
Comitetului pentru cultură fizică 
și sport.

Campionatul mondial feminin de șah
HAGA 14 (Agerpres).
In turul trei al finalei 

natului mondial feminin 
echipa R.P. Romîne a

campio- 
de șah 

__ r_ .... . întîlnit 
selecționata R.D. Germane, obți- 
nînd un nou rezultat
1—1.

In celelalte partide 
gistrat următoarele 
U.R.S.S.

nedecis:

s-au înre- 
scoruri:

— R.F. Germană 1—0

(o partidă întreruptă); Anglia— 
R.P. Bulgaria 1—0 (o partidă 
întreruptă); R.P Ungară — O- 
landa Va—Va (o partida ' între
ruptă).

După trei ture în clasament 
conduce R.D. Germană cu 4 
puncte urmată de U.R.S.S. — 
3Va puncte (o partidă întreruptă) 
și R.P.R. 3 puncte.



Să înceteze complot^ erialiștilor

în Orienti
Mesajul lui V A. E

adresat premierului
t.^9SC0VA 14 (Agerpres). — folosirii bogățiilor naturale ale 
IASS transmite: La 11 septem- ‘ '
brie N. S. Rîjov, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Turcia l-a vizitat pe 
dl. Adnan Menderes, primul mi
nistru al Turciei, căruia i-a în- 
tnînat un mesaj al lui N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

După ce se arată că guvernul 
sovietic a întreprins în ultimul 
timp o serie de măsuri îndreptate 
spre îmbunătățirea relațiilor so- 
vieto-turce, mesajul se referă la 
situația creată în Orientul Apro
piat și Mijlociu ca urmare a ac
țiunilor complotiste ale S.U.A.

In mesaj se spune în continuare 
că UNIUNEA SOVIETICA NU 
ARE Șl NU TINDE SA A1BA IN 
REGIUNEA ORIENTULUI A- 
PROPIAT ȘI MIJLOCIU INTE
RESE ECONOMICE DEOSEBITE 
SAU ALTE INTERESE în afara 
năzuinței de a sprijini și a întări 
pacea în această regiune și a in
teresului politic ca toate țările din 
această regiune să se poată dez
volta independent și de sine-stă- 
tător, în concordanță cu propriile 
lor interese naționale.

Mesajul lui N. A. Bulganin sub- 
liniază însă că unele din statele 
mari se călăuzesc în Orientul A- 
propriat și Mijlociu în primul 
rînd după considerentele obținerii 
de avantaje materiale de pe urma

DCÎU

•11
cestei regiuni, folosire pe ca >j‘caută s-o întemeieze nu pe pri te,
cipiile colaborării egale în dre '.c-
turi și reciproc avantajoase < in
popoarele acestei regiuni, ci » ie
exploatarea colonială a acest n-
popoare. e-

După ce se arată că anum; ;n
cercuri din S.U.A. ar dori să f 
losească pentru atacul armat îi 
potriva Siriei în primul rînd ță,r 
din Orientul Apropiat și Mijloci 
ca Iordania, Irakul, în mesaj s 
spune că, după cum se declar 
în mod deschis, în planurile f 
dezlănțuire a unor operațiuni n 
litare împotriva Siriei, i se rezer- 
Turciei un rol precis. Noi, desigi 
nu am vrea să credem acest lucr 
spune N. A. Bulganin, dar situ; 
ți a este atît de serioasă Incit ar 
considerat posibil să ne adresăr 
în această problemă guvernuh 
Turciei și să-i împărtășim anu 
mite considerente. Nu vom ascur 
de faptul că am primit cu mar 
îngrijorare știrile despre concer 
trările de trupe turcești la fron 
tierele Siriei, precum și despre tri 
miterea de armament american p* 
teritoriul Turciei pentru un atai 
împotriva Siriei.

In continuare N. A. Bulganin 
scrie că guvernul sovietic ar dor 
să adreseze în modul cel ma 
prietenesc guvernului Turciei a

a 
ie 
in
V
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e
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Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O. N. U.

0 rezoluție care ABATE ATENȚIA 
de la problemele internaționale esențiale
NEW YORK 14. Coresponden

tul Agerpres transmite : în cadrul 
ședinței din după-amiaza zilei de 
13 septembrie a sesiunii extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată discutării așa- 
numitei „probleme ungare" a luat 
cuvîntul reprezentantul R.P. Un
gare, Peter Mod.

Vrînd în mod evident să ate
nueze puternica impresie produsă 
de cuvîntarea reprezentantului 
R.P. Ungare care, pe baza mate
rialului faptic, a dat literalmente 
peste cap calomniile cuprinse în 
raportul „comisiei celor cinci",- a 
luat cuvîntul, înainte de ridicarea 
ședinței, reprezentantul Portuga
liei, Vasco Ier a Garin. El n-a avut 
insă argumente pentru a combate 
faptele prezentate de reprezentan
tul ungar

Reprezentantul RJS.S. Ucraine
ne, K. S. Zabigailo, care a luat 
apoi cuvîntul, a arătat că PRIN 
MANEVRE ÎN JURUL „PROBLE
MEI UNGARE", S.U.A. >7 CELE
LALTE ȚÂRI ALE BLOCULUI 
ATLANTIC ÎNCEARCĂ SĂ ÎN
VENINEZE SITUAȚIA INTER
NAȚIONALĂ, SĂ ABATĂ ATEN
ȚIA OPINIEI PUBLICE MON
DIALE DE LA EVENIMENTELE 
CARE SE PETREC IN ORIEN
TUL APROPIAT, SĂ ÎMPIEDI
CE EXAMINAREA ÎN FAPT DE 
CĂTRE O.N.U. A PRINCIPALE
LOR PROBLEME POLITICE Șl, 
IN PRIMUL RÎND, A PROBLE
MEI DEZARMĂRII.

După aceea ședința Adunării 
Generale a fost întreruptă, dezba-

terile fiind reluate în cursul nop
ții.

în continuarea ședinței s-a pro
dus însă un eveniment neașteptat 
pentru organizatorii încercării de 
amestec în afacerile interne ale 
Ungariei. Trei vorbitori au refu
zat succesiv să sprijine rezoluția 
occidentală prezentată pe margi
nea „raportului, celor cinci". Re
prezentantul Indoneziei, 
troamidjojo, a exprimat 
că amestecul O.N.U. în această 
problemă nu va face decît să in
tensifice atmosfera războiului rece,

In cea mai grea încurcătură însă 
au fost puși regizorii 
„problemei ungare" 
cînd reprezentantul Ceylonului 
Gunewardene, unul ____
„comisiei celor cinci" și deci sen 
natar al raportului, a recunoscr 
în fața Adunării Generale fapti 

( că guvernul pe care-1 reprezin 
consideră acest raport „incor 
plet". Totodată, reprezentanți 
Ceylonului s-a pronunțat împoti 
va prelungirii mandatului ..corn 
siei de anchetă".

în ședința Adunării Generale 
luat cuvîntul reprezentantul Unii 
nii Sovietice, A. A. Sobolev.

Reprezentantul S.U.A., Lodg* 
s-a pronunțat împotriva adoptăr 
amendamentelor propuse de unei 
delegații, întrucît acestea „a 
slăbi" rezoluția, iar acest lucri 
după cum a spus el, nu poate j 
admis.

După epuizarea listei celor în 
seri și la cuvînt s-a trecut la vot 
Rezoluția provocatoare, prezen

Re- 
A. Sas- 
părerea

discutării 
în momenta*

din membri

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin
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Alegate 
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Se pregătesc 
noi comploturi 

împotriva Siriei
DAMASC 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: După ciim re
latează ziarul „As-Sarha“, cercu
rile legate de palatul regal din 
irak, în frunte cu prințul moște
nitor, Abdul Illah, pregătesc un 
nou complot împotriva Siriei. Ab
dul Illah, informează ziarul, re
crutează agenți plătiți care vor fi 
strecurați pe teritoriul Siriei cu 
misiunea de a arunca în aer 
conductele petrolifere ce trec prin 
teritoriul Siriei. Aceasta trebuie 
să servească ca motiv pentru in
tervenția 
treburile 
pretextul 
trolifere.

Ziarul
asemenea că în ultima săptămi- 
nă a sosit în Irak, pe bordul 
unor avioane americane, o mare 
cantitate de armament american 
printre care piese de artilerie și 
muniții pentru unitățile de 
tancuri.

armată a Irakului in 
interne ale Siriei, sub 
apărării conductelor pe-

„As-Sarha" anunță de

tată de delegația americană și a 
alți 35 de sprijinitori ai ei, a fo. 
adoptată. Un număr de 20 de țăr 
s-au pronunțat împotrivă sau s-ai 
abținut de la vot. Aceste țări sînt 
Cehoslovacia, Polonia, Romînit 
Iugoslavia, U.R.S.S., Ungaria, Bit 
lorpsia, Ucraina, Bulgaria, Alba 
nia, Afganistan, Ceylon, Egipt, 
Finlanda, India, Indonezia, Nepal, 
Arabia Saudită, Siria și Yemen —- 
ceea ce reprezintă 800.000.000 oa
meni. Dacă se ține seama că și 
China, cu cei 600.000.000 de lo 
cuitori ai săi, se pronunță împo 
triva amestecului în afacerii*» : 
terne ale Un«r»^**: —'

t
t
e
u
i-

Vizita delegației 
R.P.R. la Sofia

SOFIA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite : Delegația R.P. Romîne 
condusă de Alexandru Moghioroș, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn, care vizitează Bulga
ria, a sosit la 13 septembrie la 
Pleven. Oaspeții au vizitat satul is
toric Grivița, și Mauzoleul fiilor 
poporului romîn căzuți în luptele 
pentru eliberarea Bulgariei de sub 
jugul imperiului otoman.

După masă, membrii delegației 
au vizitat cooperativa agricolă de 
producție „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din satul Pordirn, regiunea 

, Pleven, unde au fost primiți cu 
căldură.

BUN SOSI T
r parlamentarilor albanezi

Delegajia R. P. R. 
la Sesiunea Adunării 

Generale a O N. U. 
a sosit la New York

NEW YORK 14. Coresponden
tul Agerpres transmite:

Sîmbătă după-amiază a sosit la 
New York delegația Republicii 
Populare Romîne la cea de-a 12-a 
sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite.

¥

MOSCOVA în dimineața zilei de 
14 septembrie au părăsit Moscova 
plecînd la New York, pe bordul 
unui avion „Tu-104 A" pentru a 
participa la cea de-a 12-a sesiune 
a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, delegația U.R.S.S. 
delegația R.S.S. Ucrainene și dele
gația R.S.S. Bieloruse.

Astăzi, sosește în Capitala patriei noastre o delegație a Adu- ' 
nării Populare a. R. P. Albania care ne va vizita țara. Poporul 
tineretul romîn salută în persoana parlamentarilor albanezi în
tregul popor al acestei țări de care ne leagă o prietenie veșnica 
și de nedespărțit. Rădăcinile acestei prietenii sînt înfipte adine 
în decursul veacurilor, în trecutul de luptă al poporului albanez 
și romîn pentru libertate și independență națională.

După cel de al doilea război mondial popoarele țărilor noastre , 
au primit un ajutor de neprețuit din partea Uniunii Sovietice în i 
eliberarea de sub jugul fascist și apoi în eforturile de construire ' 
a socialismului. Și relațiile dintre țările noastre au căpătat un , 
conținut profund nou. Intre Republica Populară Albania și Re- i 
publica Populară Romină — -ca intre toate țările lagărului so
cialist — s-au stabilit relații cum n-au mai existat în trecut in 
istorie. Baza acestora o constituie țelul comun al eforturilor 
noastre — construirea sociali smului, prietenia sinceră față de 
Uniunea Sovietică.

Intre țara noastră și R. P. Albania s-au dezvoltat mult In 
anii aceștia legăturile economice, politice și culturale.

Acum cînd reprezentanții cercurilor imperialiste, dușmanii în- 
veterați al socialismului nu se dau înlături de la nimic pentru 
a semăna discordie in relațiile dintre țările socialiste, noi pri 
vim întărirea prieteniei dintre poporul romîn și albanez ca și 
dintre poporul romîn și celelalte țări socialiste ca o datorie 
sfintă șl facem totul pentru a apăra această prietenie Ca pe lu
mina ochilor. Sîntem astfel convinși că aducem un aport prețios 
la consolidarea lagărului socialist, la intărirea unității de ne
clintit dintre țările care construiesc o viață nouă.

însuflețit de această prietenie adincă și veșnică, poporul 
romîn primește cu deosebită bucurie pe parlamentarii albanezi, 
urindu-le BUN SOSIȚI

în prima fotografie : tinere 
țărance de la cooperativa Vri- 
oni în timpul liber citesc în 
sala de lectură.

în a doua fotografie: un
grup de studenți ai Școlii po
litehnice din Tirana, în timpul 
practicei.

.ajutorul" american

COMUNICAT
cu privire la stabilirea de relații diplomatice 
intre Republica Populară Romînă ți Ceylon

Guvernul Republicii Populare spiritul prieteniei, colaborării șj 
Romîne și Guvernul Ceylonului, respectului reciproc, au hotărît să 
A ,. I . , u k « i stabilească relații diplomatice în-
m dorința de a dezvolta bunele pepUfjjjCa populară Romînă și 
-elații dintre cele două țări în Ceylon.

Primirea 
de către Marcel Popescu 

ministrul Comerțului 
a d-lui Rolf Sohiman, 

m nistrui Suediei ia București

Sosirea unei delegații 
guvernamentale siriene

bumbac și reprezentant al Came
rei de Comerț din Alep, Emile 
Taufik, expert în bumbac.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost întîmpinată 
de Ion Cozma, ministrul Agricul
turii și Silviculturii, Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului, Ma
rin Stancu, Bucur Șchiopu și Eu
gen Alexe, adjuncți ai ministrului 
Agriculturii și Silviculturii, M. 
Petri, adjunct al ministrului Co
merțului, T. Cristureanu, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne de funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțului și 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii.

Ca urmare a invitației primite, 
îmbăta a sosit în Capitală o de 
sgație guvernamentală siriană 
ondusă de ministrul Agricultu- 
ii al Siriei — Hamed Khoja. Din 
elegație fac parte Amin Nazif, 
?cretar de stat, George Khuri, 
irectorul Băncii agricole siriene, 
afik Hineidi, exportator de

Popescu,
R.P. Ro-

baza în-

Campania electorală din R. F. 
Germană, urmărită cu interes în 
întreaga lume, a luat sfirșit. Astăzi, 
33 milioane de alegători vest-ger
mani se prezintă în fața urnelor, 
pentru a alege deputății viitorului 
Bundestag pe o perioadă de 4 ani. 
Ceea ce a caracterizat recenta 
campanie electorală care a luat 
sfîrșit, a fost larga publicitate de 
tip american făcută mai mult can
didaților și mai puțin ideilor fun
damentale care stau la baza dife
ritelor programe electorale. Doc
torul Heck, principalul strateg e- 
lectoral al democrat-creștinilor, 
care a studiat și a aplicat în mod 
amănunțit „experiența" alegerilor 
din S.UĂ. a declarat că ,^eea ce 
interesează mai mult pe alegători 
este în primul rînd personalitatea 
candidaților". Astfel, în scena elec
torală au apărut mari placarde și 
panouri, întrevederi la televiziune 
cu candidații democrat-creștini, 
dialoguri cu artiste de cinema, 
ediții speciale ale revistelor elec
torale. în plus, faimosul turneu 
electoral al „capului de afiș" al 
partidului democrat-creștin. Ade
nauer, în ciuda celor 83 de ani 
a parcurs sute de kilometri, a 
ținut zeci de discursuri și între
vederi, incercînd să suplinească 
prin prezența sa personală, marile 
lacune pe care le are programul 
partidului democrat-creștin. Așa se 
și explică de ce propaganda elec
torală a partidului democrat-cre
știn a mizat totul pe Adenauer, 
despre care se știe că este spri
jinit îndeaproape de puterile occi
dentale și în jurul căruia se bro
dează mitul „unicului conducător 
care poate aduce fericire Germa
niei".

Care sînt țelurile, mai mult sau 
mai puțin declarate ale partidului 
democrat-creștin pentru cea de-a 
treia perioadă de exercitare a

puterii? în lumina ultimelor de
clarații făcute de conducătorii 
partidului democrat-creștin, pre
cum și pe baza practicii de pînă 
acum, se pot constata următoa
rele :

1. Să garanteze și să întărească 
dominația monopolurilor germane 
și americane asupra statului de la 
Bonn, în detrimentul intereselor po
porului. Chiar recent Gerstenmaier, 
vicepreședinte al partidului demo
crat-creștin a declarat la congresul 
acestui partid că revendicările 
materiale populare „și-au atins 
punctul culminant" și că ele vor 
fi considerate, de acum înainte, 
drept „atentat la proprietatea 
altora".

2. Să continue politica atlantică 
în Germania și în Europa occiden
tală, a cărei caracteristică o con
stituie predominarea americană 
prin politica „de forță", cursa 
înarmărilor, pregătirea războiului 
atomic. Chiar Adenauer, înîr-un 
interviu acordat recent revistei

declara că 
părăsi alianța 
va înceta să

americane „Look" 
„dacă Germania va 
atlantică, N.A.T.O. 
mai ființeze".

3. Să transforme 
derală în punct de plecare pentru 
un război împotriva U.R.S.S. în
săși practica în timpul campaniei 
electorale, de a folosi cele mai 
condamnabile tradiții ale istoriei 
germane, ca antisovietismul, șovi
nismul, spiritul revanșard subli
niază acest lucru.

4. Să cotropească R.D. Germană 
sub lozinca „unificării Germaniei", 
Incercînd astfel să se constituie 
drept exemplu pentru „eliberarea" 
altor democrații populare, potrivit 
planurilor Departamentului de 
Stat.

în timpul campaniei electorale 
in occident, diplomația atlantică 
a încercat să-i creeze lui A^denauer

Republica fe-

ue -tu-/o uni populația Germanie, 
occidentale stăpînește azi 93% din. 
avuția națională. Ziarul „Paris- 
Match" din 17 august a.c. re
marca: „Media lunară federală a 
salariilor abia atinge cifra de 400 
mărci și alocațiile familiare nu 
există deloc sau doar intr-o formă 
derizorie în Germania occiden
tală. în total, munca germană este 
astăzi mai slab remunerată decît 
munca engleză sau franceză..."

Ultima perioadă a desfășurării 
campaniei electorale a fost mar
cată de o puternică ofensivă îm
potriva candidaților partidului so
cial-democrat și ai sindicatelor. 
Atît Adenauer cît și ceilalți con
ducători ai partidului democrat- 
creștin au repetat neîncetat că o 
victorie social-democrată ar tchi- 
vala cu pieirea Germaniei. Re
amintim că și în acest domeniu 
se reeditează politica lui Hitler 
E firesc ca această politită a 
partidului democrat-creștin si fie 
pe placul industriei grele, a mo
nopolurilor, a băncilor, înlr-un 
cuvînt al imperialismului german 
și în consecință să se bucure de 
sprijinul lor nelimitat.

Socialiștii vest-germani, dîndu-și 
seama de defectele programului 
partidului democrat-creștin, care 
în multe locuri este nepopular 
s-au grăbit să lanseze o seamă de 
lozinci politice, care se bucură 
de succes în rîndul alegătorilor. 
Social-democrații vest-germani a- 
firmă că în cazul venirii lor la 
putere vor promova o politică de 
slăbire a încordării și de asigu
rare a păcii. Un guvern social
democrat va folosi energia ato
mică exclusiv în scopuri pașnice, 
va căuta să pună capăt experien-

—«uuu-a outineni 
unificării Germaniei în condițiile 
asigurării libertății precum și a 
angajamentului de a desființa ser
viciul militar obligatoriu. Țelul 
cel mai important al unui guvern 
condus de social-democrați va fi 
crearea unui sistem de securitate 
europeană, ca în cele din urmă 
să fie lichidată scindarea Germa
niei și a Europei. în domeniul 
politicii interne va stabili prețu
rile și va asigura o valută stabilă, 
se va îngriji ca energia atomică 
și automatizarea să fie folosite 
rațional.

Ținînd seama de condițiile exis
tente în Germania occidentală, 
unde social-democrația este unicul 
reprezentant oficial al clasei mun
citoare, Partidul Comunist Ger
man a chemat oamenii muncii 
să-și dea voturile candidaților so
cial-democrați.

Alegerile din Germania occiden
tală au o mare însemnătate pen
tru întreaga Europă, pentru în
treaga lume. Alegătorii vest-ger
mani au posibilitatea de a aduce 
la putere o politică de renunțare 
la orice agresiune, o politică de 
apropiere între cele două state 
germane care să rezolve în mod 
real problema germană. Conti
nuarea actualei politici de remi- 
litarizare a Germaniei, de menți
nere a scindării comportă mari 
răspunderi în fața Europei, în 
fața întregii lumi. Iată de ce re
zultatul alegerilor din R.F. Ger
mană poate influența în mare 
măsură desfășurarea ulterioară a 
vieții politice internaționale.

CAROL ROMAN

PITSSBURG După cum anun
ță agențiile americane procurorul 
Malcolm Anderson a cerut vineri 
judecătorului federal Rabe Marsh 
autorizația de a renunța la urmă
rirea judiciară împotriva a șase 
fruntași comuniști din statul Pen
nsylvania : Steve Nelson, Benja
min Carathers, William Albert
son, Irving Weisman, 
son și Andrew Onda.

James Doi-

Comitetului 
Tineretului 
la 13 sep-

SOFIA La invitația 
Central al Uniunii 
Popular Dimitrovian, 
tembrie a sosit la Sofia delegația 
Comitetului Central al Tineretului 
popular din Iugoslavia, condusă de 
Luca Banovici, secretar al C.C. al 
Tineretului popular.

Al V-lea Congres
Sindicatului muncitorilor 

din agricultură 
și silvicultură

La Institutul agronomic „Ni- 
ae Bălcescu" din Capitală au 
eput sîmbătă dimineața lucră- 
î celui de-al V-lea Congres al 
idicatului muncitorilor din a- 
cultură și silvicultură. La con- 
:s participă delegați din toate 
jiunile țării, muncitori frun
ți din gospodăriile de stat, 
xanizatori din S.M.T.-uri. sil
uitori și muncitori din exploa- 
rile forestiere, cercetători știin- 
ici, activiști sindicali etc.
In prezidiul congresului au luat 

>c tovarășii Anton Moisescu, se- 
retar al C.C.S., Ion Cozma, mi- 
.istrul Agriculturii și Silvicultu- 
ii, Nicolae Popescu, președin- 

.ele C.C. al Sindicatului munci
torilor din agricultură și silvi
cultură, eroii muncii socialiste 
Vasile Voichită și Constantin A- 
dochitei, muncitori fruntași din 
unitățile agricole și silvice.

După ce a fost adoptată ordi
nea de zi a congresului tov. N- 
Popescu, a prezentat raportul de 
activitate al Comitetului central 
sindical pentru perioada de la 
Congresul al IV-lea și pînă în 
prezent.

Au urmat 
Participanții 
în evidență 
tățile lor, ......
care au făcut ca în unele gospo
dării de stat, S.M.T.-uri, prețul 
de cost al luorărilor să fie încă 
destul de mare.

Lucrările congresului continuă. 
(Agerpres)

discuții la raport, 
la congres au scos 
realizările din uni- 

precum și lipsurile

(Agerpres).

BONN După cum anunță Buleti
nul de presă „Wehr-Informationen", 
în prezent se desfășoară la Lon
dra o conferință secretă a exper* 
ților militari vest-germani și englezi 
Conferința are drept scop for- 

de 
că*

marea unui așa-zis grup 
lucru anglo-vestgerman a 
rui sarcină este de a construi 
arma-rachetă cu o rază de acțiune 
de 1.500 km.

PEKIN După cum se anunță din 
Kuala Lumpur, președintele parti
dului Raayat din Malaya, Ahman 
Boestaman, a cerut ca guvernul 
Malayei să elibereze de îndată pe 
toți prizonierii politici care se mai 
află în închisori.

CARNAVAL 
de închidere 
a „Săptămînii 

CRUCII ROȘII"
„Săptămîna Crucii Roșii a R.P. 

Romîne", a luat sfîrșit sîmbătă 
noaptea printr-un frumos carnaval 
organizat în Parcul de cultură și 
odihnă „I. V. Stalin" din Bucu
rești.

Mii de locuitori ai Capitalei au 
asistat la numeroase manifestări 
artistice oferite de artiști de la 
Teatrul de Operă și Balet al R.P. 
Romîne, Teatrul de estradă „C. 
Tănase", Circul de Stat, echipe ar
tistice ale întreprinderilor din Ca
pitală etc.

(Agerpres)

Trimisul extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Suediei In 
R.P. Romînă, Rolf Sohlman, a 
fost primit în ziua de 12 septem
brie a.c. de către Marcel 
ministrul Comerțului al 
mine.

Cu această ocazie, pe
țelegerii intervenite între autori
tățile competente romîne și sue
deze. s-au schimbat păreri asupra 
unor detalii privind apropiatele 
tratative, care vor avea loc la 
începutul lunii noiembrie 1957 la 
Stockholm pentru încheierea unui 
acord comercial și de plăți intre 
Romînia și Suedia, precum și pen
tru reglementarea unor probleme 
financiare.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o .atmosferă cordială și de înțe
legere reciprocă.

(Agerpres)

Informații
In ciclul de expuneri pe tema 

„Importanța internațională i 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie" sîmbătă după-amiază u 
avut loc la grădina de vară a 
Casei prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S, conferința „Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie — hotar a două epoci isto
rice".

Expunerea, ținută de M. Brea- 
zu, director adjunct al Institutu
lui de filozofie al Academiei R.P. 
Romîne a fost urmărită cu multă 
atenție de un numeros public.

In încheiere a rulat filmul ar
tistic „In toiul luptei".

-k

La invitația Grupului Național 
Romîn al Uniunii Interparlamen
tare, în a doua jumătate a lunii 
septembrie va vizita Republica 
Populară Romînă un grup de de- 
putați englezi din ambele Ca
mere ale Parlamentului britanic. 
Grupul, compus din reprezentanți 
ai partidelor conservator și labu
rist, va fi condus de Sir Her
bert Butcher.

Din grup fac parte: d-na Edith 
Summerskill, lordul St. Oswald, 
Patrick Maitland, William Wil
kins, J. M. Temple, William Han
non, J. D. Mabon, Ronald Bell.

D-na Edith Summerskill a venit 
sîmbătă seara în Capitală, cei
lalți deputați urmînd să sosească 
în ziua de 20 septembrie.

In aceeași seară a venit la in
vitația Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
dr. Edward Jeffrey Samuel. Oas
petele a fost salutat la aeropor
tul Băneasa de vicepreședintele 
I.R.R.C.S, Octav Livezeanu.

★

La invitația Comisiei pentru a- 
faceri externe a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, sîm 
bată seara, a sosit în Capitală 
dl. Daniel Mayer, 
Comisiei de afaceri 
Adunării Naționale 
împreună cu soția.

președintele 
externe a 

Franceze,

La invitația Academiei R. P. 
Romîne, sîmbătă seara, a sosit .n 
Capitală o delegație de oameni 
de știință din Marea Britanie,

Din delegație fac parte prof. G. 
R. Clemo, chimist, prof. David 
Guthrie Catcheside, microbiolog, 
prof. Leonard Howkes, geolog, 
prof. Thomas Maxwell Harris,, 
botanist, prof. Mordell Louis Joel, 
matematician, prof. Waters Wil
liam Alexander, chimist și prof. 
G. W. Harris, neuroendocrinolog.

Savanții englezi vor sta în țara 
noastră două săptămîni în ctire 
timp vor vizita instituții de ști
ință și vor avea întrevederi cu 
oameni de știință rornîni în ve
derea stabilirii și dezvoltării 'e- 
lațiilor între forurile științifice 
romîne și engleze.

In numele Prezidiului Acade
miei R. P. Romîne acad. I. S. 
Gheorghiu a urat oaspeților utt 
călduros bun sosit.

A răspuns mulțumind pentru 
invitația făcută în țara noas
tră prof. Thomas Maxwell Har
ris.

★

Săptămîna. aceasta au vizitat 
țara noastră, la invitația S.R.S.C.. 
48 de lectori, activiști și cadre 
de conducere, aparținînd grupu
lui național de lectori de pe lin
gă Frontul Patriei din R.P. Bul
garia. Grupul de lectori bulgari 
a făcut un rodnic schimb de ex
periență cu lectorii și activiștii 
S.R.S.C. din Capitală.

în același timp, un grup de 48 
de lectori și activiști ai S.R.S.C. 
au făcut o vizită la Sofia, în 
cadrul unui schimb de experien
ță asemănător

k

Sîmbătă a părăsit Capitala ple
cînd în Uniunea Sovietică, an
samblul artistic al Direcției re
gionale C.F.R. București.

Artiștii rornîni vor prezenta 
spectacole de cîntece de masă și 
populare romînești și sovietice, de* 
dansuri din Muntenia, Oltenia și 
Țara Oașului.



AR AVEA NUMAI
Dacă Liubov

,rf

Orășelul englez Kidderminster, 
de lingă Birmingham, se mîn- 
drește adesea cu două dintre lo
cuitoarele sale care sînt bine cu
noscute în toată Anglia. Este vor
ba de surorile Caroline și Jane 
Badland, care deși au trecut am
bele de respectabila vîrstă de 100 
ani, continuă să ducă o viață ac
tivă și să ia parte la toate eveni
mentele importante din orășel.

Cu vreo două luni în urmă, su
rorile Badland au aflat din pagi
nile săptămînalului asociației „An
glia — U.R.S.S.“ despre recordul 
Liubovei Pujak, de 154 de 
ani, cea măi vîrstnică locuitoare 
a Moscovei. Impresionate de acest 
record neobișnuit. surorile Bad
land au socotit că trebuie neapă
rat să-i scrie o scrisoare de felici
tare- Profitînd de plecarea delega
ției tineretului englez la Festivalul 
din Moscova, Caroline și Jane 
Badland au rugat pe cei mai tineri 
delegați englezi — frații Terry și 
Barri» Stanton, în vîrstă de res
pectiv J7 și 15 ani — să i ducă o 
scrisoare^ și o fotografie ..decanei" 
de vîrstă a locuitorilor din capi
tala Uniunii Sovietice.

îndată dup,ă sosirea lor la Mos
cova. frații SUinton s au prezentat 
la adresa indicată pentru îndepli-

105 anî

Surorile Caroline șl Jane Badland din Kidderminster șl frații 
Stanton in timpul redactării scrisorii către cea mai virstnică 

locuitoare, a Moscovei
nlrea misiunii primite. Cînd a aflat 
motivul vizitei celor doi tineri en
glezi Liubov Pujak a fost îneîn- 
tată. „Evenimentul acesta — a 
spus imediat Liubov—trebuie ne
apărat sărbătorit cu un pahar de 
vin”. In timpul sărbătoririi eveni
mentului, interpreta i-a tradus tex
tul scrisorii, după care Liubov Pu
jak s-a întreținut timp de o oră 
cu cei doi tineri mesageri englezi.

— Ce vîrstă au surorile Badland? 
s-a interesat Liubov.

Caroline are 101 ani, iar Jane 
105 ani i-a răspuns Barrie.

— Atunci sînt încă tinere a ob
servat rîzînd Liubov. Dacă aș avea 
numai 105 ani, m-aș gîndi să mă 
mărit încă o dată !

Liubov Pujak, care este o vege- 
tariană convinsă, a vrut să afle cît 
mai multe amănunte despre co
respondentele ei și s-a interesat în- j 
deaproape de regimul lor alimen
tar. Aflînd că și oei doi tineri en
glezi nu consumă came, Liubov i-a 

asigurat că vor 
ajunge și ei la 
„100 de ani și 
mai bine".

Liubov se cul
că în fiecare 
seară la miezul 
nopții și se scoa
lă la șase dimi
neața- Toate tre
burile și le face 
singură, inclusiv 

cumpărăturile 
din magazinele 
cartierului. Ocu
pația ei de pre
ferință o consti
tuie brodatul.

Acum cîtva 
timp — a po
vestit Liubov vi
zitatorilor ei — 
a fost supusă 
unui oonsult me
dical după care 
doctorii i-au spus 

Interpreta traduce Liubovei Pujak scrisoarea surorilor Badland, că mai poate trăi perfect încă 70 • 
în timpul sărbătoririi neobișnuitului eveniment de ani. „Ca și cum aș fi avut ne

voie de asigurările lor" adăugă rî
zînd Liubov.

înainte de plecare, mesagerii au 
fost însărcinați să transmită multe 
urări de sănătate și viața lungă 
surorilor Badland din partea Liu
bovei. „Dacă aș fi ceva mai tî- 
nără — a adăugat Liubov — aș 
merge să Ie fac o vizită în An
glia. In fond, sînt doar trei ore

MONUMENTELE SALINEI
........... Minium.... .................. I.... IIIIIUIII... IIIIIMIIIIII... ....................HIM..... .

La Cacica, sarea se exploatează 
azi prin sonde de înaltă produc
tivitate care impuri prezența In 
subteran a numai doi muncitori pe 
schimb. Coborîrea in salină fi-a 
pierdut caracterul trudnic, obosi
tor pînă la supraomenesc, intere
sul turistic fiind predominant.

La Cacica, munca stăruitoare cu 
dalta a minerilor a lăsat .urme re
marcabile. Lucrate cu zeci de ani 
în urmă, scările de acces, tăiate 
în masivul de sare, tavanele bol
tite, galeriile — toate poartă pe
cetea măiestriei, a preciziei, a ta
lentului. Dar adevărata măsură a 
inteligentei umane, o dau biserica 
și sala de dans, săpate în sare la 
o adlncime de 27. și, respectiv, 
37 m.

Biserica Sf. Varvara — în trecut 
patroana minerilor — păstrează 
parcă ecoul slujbelor religioase ce 
se țineau odată pe an, la 3 decem
brie.

Trecute sînt acele vremi — s-a 
schimbat ceva și in acest colț de 
țară — dar biserica s-a păstrat cu 
altarul, cu amvonul, cu icoane 
prinse In pereți — ca mărturie a 
istoriei acelor locuri.

Sala de bal aflată la o adlncime 
de 37 m. poate fi invidiată pe 
drept cuvînt de orice conducător 
de club. Spațioasă, înconjurată de 
un balcon de unde mamele pri- 
vegheau la moralitatea fetelor — 
de circumstanță transformate în 
dansatoare precedată de un loc

artificial cu âdîncimi de peste 2 
m. pe care cei încrezători în forța 
mușchilor lor se încumetau să-l 
traverseze de la un cap la celălalt 
în bărci ca toate bărcile - _
de bal era teatrul unor serba 
grandioase care se țineau anual l 
15 august. Becuri electrice lumi 
nau străvechile straturi minerali 
ghirlănzi de brazi se încolăceau î 
arabescuri fanteziste, de jur împrt 
jurul lacului se instalau mese, s 
serveau bere și fripturi, se dansa 
polci și valsuri și dacă nu-ți vt 
nea în minte comparația cu „Pe 
cărușul" asta se datora numai 
numai aerului ușor umed și răci 
ros, fapt pentru care nu puteai ac 
mira nici toalete excesiv de decc 
tate..,

V ’ " L DELEANU
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de LĂSLO KALUȘ (R.P. Ungari)

Somnul 
elefanțilo 

Știința știe relativ puțin în 
viința somnului animalelor, 
aceea, cercetările care se fac p 
tru a se stabili durata somni 
la animale, sunt urmărite cu 
deosebit Interes în lumea 'știi 
fică.

Intr-un studiu recent, directe 
circului din Basel, Hediger, ar 
că elefantul doarme în medie d< 
ore și 19 minute pe noapte, ti 
în care pulsațiile inimii sale s 
pînă ia 42 pe minut, iar respi 
țiile se reduc pînă la 5 pe mir

Este într-adevăr foarte puț 
însă faptul este confirmat și 
datele fiziologului american ■ Fn 
cis Benedict, care a făcut stu< 
asemănătoare șl a ajuns la o d 
rată de somn mediu pentru el 
fanți de 2 ore 45 minute pe noapte

i
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Degeaba 
ne-am cățărat 
atît de sus; 
cocoșul pare-mi-
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...Cum 
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"ÎORIGINA DENUMIRII
CONTINENTELOR

australian, dar credea că a des
coperit numai un mare arhipelag.

In prima Jumătate a secolului 
al 17-lea, căpitanii multcr corăbii 
olandeze au descoperit la sud de 
Indonezia și de Noua Guinee di
ferite „păminturi” care nu erau 
altceva decît sectoarele din nord- 
vest și sud-vest ale continentului 
Australian. „Păminturile” desco
perite de navigatorii olandezi au 
fost denumite „Noua Olandă” 
fără a se ști dacă acestea sînt un 
arhipelag uriaș sau capurile pă- 
mîntului din sud (Terra Austra
lis Icognita) care după părerea 
geologilor de atunci se întindea 
de la Ecuator pînă la Polul Sud.

Abia în anii 1801—1803, Flin
ders a săvirșit prima călătorie pe 
mare in jurul continentului, in- 
semnînd pe hartă conturul țirmu- 
rilor lui. El a fost acela care a 
propus să se schimbe numele de 
Noua Olandă in Terra Australia. 
Incepind din deceniul al treilea ai 
secolului trecut, acest continent 
a fost indicat pe hărți cu numele 
de „Pămîntul Australia”, iar apoi 
— pur șl simplu — Australia.
jlj. I. At AT El

nelămurită și trebuie să mai aș
teptăm verdictul definitiv al sa
vanelor.

Toată lumea vorbește despre 
Europa, despre Africa, despre 
Asia — dar ați căutat vreodată 
sa aflați origina denumirii acestor 
continente ? Este știut că America 
își datorește numele călătorului 
italian Americo Vespuci — deși 
este o mare nedreptate istorică 
față de Cristofor Columb — dar 
celelalte continente ale globului ?

Europa și Asia
Multă vreme, uscatul cunoscut 

din cele mai vechi timpuri nu a 
avut nici un nume. Primul care 
s-a gindit să-l împartă în două 
părți distincte — Europa și Asia 
— a fost geograful grec Hekati 
din Milet, care a trăit la vreo 400 
de ani înaintea erei noastre. Ori
gina acestor două nume proprii 
este insă nedeslușită. Filologii 

j" ■' i că ele se trag
din cuvintele asiriene sau feniciene 
„ereb“ (vest) și „asu“ (est), însă 
această teorie este infirmată de 
faptul că atunci cînd aceste denu
miri au ajuns pentru prima oară 
fa greci, cu vreo două sute de ani 
înaintea lui Hekati. cuvintul Eu
ropa indica țărmul de nord al 
Mării Egee, adică partea de uscat 
din nordul Eladei. Mai tirziu se 
considera că frontiera dintre Eu
ropa și Asia este formată de rîul 
Fasis. munții Caucaz și fluviul 
Taxartes, așa că Europa se întin
dea la nord iar Asia la sud de 
lumea cunoscută de vechii greci. 
Iată deci că origina numelor de 
Asia și Europa continuă să fie

Seste însă nede* 
susțin de obicei 
din z'livintnla acir

Africa
Din păcate, nu stnfem mult mal 

norocoși nici cu Africa. Geografif 
antici botezaseră continentul afri
can „Libia”,, după numele tribului 
liber „libu”, iar cuvintul Africa 
nu s-a încetățenit decit in secolul 
al II 1-lea înaintea erei noastre, 
in timpul războiului dintre romani 
și cartaginezi. Romanii numeau 
astfel fășla de uscat de la vest 
de golful Gabes și strimtoarea 
Tunisiei, adică teritoriul Tunisiei 
de astăzi. După înfrîngerea defi
nitivă a Cartaginei (anul 202 îna
intea erei noastre), romanii au 
constituit pe acest teritoriu pro
vincia Africa. Primul care a atri
buit acest nume întregului conti
nent african a fost geograful ro
man Pompiliu Mela, care a trăit 
la începutul erei noastre. Mela 
credea insă că Africa este mai 
mică decit Europa și că se află 
în întregime în emisfera nordică.

—*
Australia

1

Cunoscutul navigator LulsVaez 
de Torres a fost primul care 
a dat de veste, la Ma
nila în Filipine despre existența 
unor mari întinderi de pămînt la 
sud de Noua Guinee. E| a văzut 
desigur nu numai o insulă ci șl 
litoralul nordic ai continentului

De pretutindeni

I

Un nou tip de motocicletă, 
produs tn R. Cehoslovacă
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DIN ISTORIA.;. TUTUNULUI
In Antilele Mici, spaniolii au descoperit, 

pentru prima oară, planta care astăzi se nu
mește Nicotină Tabacum. Odată cu planta, 
spaniolii au împrumutat, de la băștinași, obi
ceiul fumatului, pe care l-au adus. cu ei. în 
Europa, răspîndirea tutunului și totodată a fu
matului, se datorește unei întîmplări, care, bro
dată pe ignoranța secolului al XVI-lea, făcuse 
să se atribuie plantei proprietăți de-a dreptul 
miraculoase. Caterina de Medicis, regina Fran
ței, suferea de dureri de cap, ce depășeau po
sibilitățile de tratament ale epocii. Jean Nicot, 
ambasadorul Franței în Portugalia, i-a oferit 
reginei tutunul drept medicament. Se poate 
că datorită autosugestiei, reginei i-au dispărut 
durerile, la scurt timp după ce a început să 
fumeze. Aceasta nu a fost însă totul. După 10 
ani de căsătorie sterilă, regina a avut pe rînd 
trei băieți : Francisc al Il-lea, Carol al IX-lea 
și Henric al lll-lea. Faptul a fost socotit drept 
minune și atribuit fumatului, iar de aici un șir 
lung de „proprietăți" descoperite de ignoranți. 
Astfel, se ajunsese ca fumatul să se recomande 
printre altele în : tratamentul astmei, al tuber
culozei, întărirea vederii, gută, friguri, contra 
turbării, bătăturilor, pentru albirea dinților și 
chiar pentru... vindecarea cheliei !

Vă veți amuza desigur pe seama strămoși
lor noștri, cu atît mai mult cu cît în majori
tatea cazurilor de mai sus, fumatul este de-a 
dreptul contraindicat. Cu toate acestea tutunul 
căpăta zi de zi noi adepți. Din perioada de răs
pândire a tutunului, ne-au rămas o seamă de 
istorii hazlii. Una se referă la Walter Raleigh,

primul importator de tutun din Anglia. Intrînd 
întîmplător în camera stăpînului, care fuma, 
servitorul lui Raleigh, s-a speriat și crezînd că 
este vorba de un incendiu, i-a turnat o cană 
de apă în cap spre a-l salva.

Abuzurile de tutun și-au arătat însă în scurt 
timp urmările, fapt care a dus în multe cazuri 
la interzicerea sa.

în Franța, vînzarea tutunului a fost interzisă 
pe vremea lui Ludovic al Xlll-lea, iar în An
glia, pe vremea lui-iacob 1., cel mai mare ad
versar al fumătorilor. Printre victimele sale, 
numărăm și pe IPalter Raleigh, care a fost 
decapitat. în Orient, lupta împotriva tutunului 
a căpătat, forme cu adevărat dramatice. Ca o 
măsură generală, fumătorilor li se tăiau bu
zele, iar celor ce prizau li se tăia nasul. Pe 
vremea lui -.Mahomed IV, cei prinși fumînd 
erau spînzurați, în piața publică, avînd o pipă 
înfiptă în nas și o legătură de foi de tutun 
agățată de gît. în Persia, fumătorii erau arși 
pe ruguri, al căror foc era alimentat cu foi de 
tutun. Șahul socotea că în felul acesta, cei 
osîndiți vor muri sătui de fumul tutunului. In 
Rusia țaristă pedepsele erau gradate. Prima 
greșeală se pedepsea cu 60 de lovituri la tălpi; 
a doua cu tăierea nasului, iar a treia, socotită 
recidivă, se pedepsea cu moartea.

Tutunul, această plantă, care a poposit în 
1560 la curtea Caterinei de Medicis, poartă 
numele de Nicotină Tabacum, primul auvînt 
amintind de numele lui Jean Nicot, despre 
care am mai vorbit, iar al doilea—Tabacum— 
numele localității unde a fost descoperit.

Nicotină este o foarte puternică otravă și în 
stare pură unt suficiente cîteva picături, pe 
corneia unui animal, spre a-l omori. Victimele 
s-au numărat multe printre acei care nu-i cu
noșteau proprietățile. Cu ocazia unei agape, un 
prieten și-a golit din glumă, tabacherea în pa
harul poetului Santeuil. Acesta a continuat 
gluma bînd vinul, iar după două ore zăcea 
mort, otrăvit le nicotină, care se dizolvase în 
băutură.

Istoria mai îelatează două fapte interesante, 
petrecute în Franța, pe vremea cînd importul 
tutunului era prohibit. Dr. Namias relatează 
cazul unui contrabandist, care vrînd să intro
ducă tutun în Franța și-a învelit corpul cu foi, 
pe care le-a lepit apoi strîns. Nu a reușit să 
facă decit puțini pași, după trecerea barierei 
și a căzut. Primul ajutor s-a dovedit inutil, 
nenorocitul murind intoxicat. Dr.' Desperris a 
fost chemat să vadă trei chinezi la Paris: doi 
erau morți, al treilea în comă. Se bănuia o 
crimă prin otrăvire. S-a constatat că cei trei 
se otrăviseră intr-adevăr, însă fără să știe, dor
mind într-o cameră unde erau depozitate CO 
de kilograme de tutun.

Și acum o noutate : știți care este tutunul 
cu cea mai multă nicotină ? Veți răspunde 
mul ți că cel din țigările de calitate inferioară. 
Greșit ! Tutunul de calitate superioară, spre 
exemplu tutunul de Virginii, poate conține in 
jurul a 6 la sută nicotină, pe cînd cel de ca
litate inferioară atinge abia 1—2 procente.

G. M1R0N
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Scoaterea petelor 
de pe țesături

PETELE DE GRĂSIMI

• Tăiem în felii subțiri săpun de 
rufe pe care îl introducem într-o 
sticlă în care turnăm și amoniac. 
Scuturăm apoi bine sticla pînă 
cînd săpunul se topește, potrivind 
ca lichidul să ajungă ca un sirop 
vîscos.

Spălăm petele cu acest amestec 
și apoi cu apă caldă. Rezultatul 
va fi că nici nu se va mai cu
noaște locul pătat.

• Amestecăm 100 gr. spirt de 
95° cu 35 gr. amoniac și un gram 
benzină.

Acest amestec nu scoate numai 
petele de grăsime, dar și pe acelea 
de rășină, ceară și 'păcură.

PETELE DE CERNEALĂ

Deși petele de cerneală sînt mai 
rare ca cele de grăsime totuși ele 
ne cauzează neplăceri.

Dar iată procedeurile indicate 
care bine aplicate pot îndrepta 
astfel de neajunsuri:

• Se amestecă l gr. ulei de in 
cu 8 gr. spirit, cu 2 gr. glicerina 
și 1 gr. acid oxalic.

Substanțele menționate, se pot 
procura dela farmacii sau droghe
rii. Spălînd locurile pătate cu a- 
cest amestec, petele vor dispare.

• Alt mijloc bun de scoaterea 
■petelor de cernealăI facem o so
luție de acid oxalic cu apă caldă 
sau chiar fierbinte, in care intro
ducem partea pătată a stofei și 
pata dispare văzînd cu ochii.

După ce a dispărut, vom mai 
spăla puțin cu apă amoniacală. 
pentru a împiedica ca stofa să 
fie slăbită de acidul oxalic. Cum 
acesta din urmă este otrăvitor, 
va trebui să spălăm apoi bine 
mîinile, vasuJ sau paharul în care 
am ținut soluția.

• Iată încă un alt mijloc: 100 
gr. clorură de var se amestecă 
cu 800 gr. apă scuturindu le bine. 
După 24 ore se strecoară printr o 
pînză și se adaugă 120 kg. oțet 
tare.

Lichidul astfel obținut scoate 
petele de cerneală.

STAS 3452

Un record neobișnuit
Un record neobișnuit a rea

lizat sportivul danez Gerard 
Kniters care a străbătut Canalul 
Mînecli „dus-întors“ pe schiuri 
acvatice, remorcat de o barcă 
cu motor. In timp ce la ducere 
traversarea Calais-Dover-ultii s-a 
făcut tnlr-0 oră șl lumătate, la în
toarcere, din pricina cefei dese 
fi a valurilor, i-au trebuit lui 
Kniters aproape cinci ore fi 
mult... singe rece!

t

Aji mai văzut ?
O saltea agățată în vtrful 

unui stilp de telegraf este desi
gur o imagine puțin obișnuită ' 
Totuși, așa s-a întimplat cu pri
lejul unui taifun recent care a 
răvășit partea apuseană a statu
lui Texas, dărîmind case, rus- 
turnînd automobile și desrădă- 
cinînd copacii cel mal groși. 
Salteaua provenei dintr-o casa 
așezată la distantă de 7 kilo
metri de stîlpul de telegraf 
care a poposit.
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Casa ce'or p?.ku 
anotimpuri

. fnchipuiți-vă o casă împăr
ți în patru apartamente dife- > 
rite, toate pe același palier. 
Cele patru apartamente se nu-, 
mese: Primăvara. Vara, Toamna 
și Iarna. în fiecare dintre ele 
domnește o temperatură cores
punzătoare anotimpului respec
tiv. Dar, între iarnă și vară, 
între primăvară și toamnă nu' 
există nici un fel de ziduri, nici 
un fel de perete despărțitor 
Doar „perdele'" de raze infra- 
roșii, emise de dispozitive ca
muflate in pereții laterali ai 
casei. Pășind un singur pas. ai ' 
într-adevăr senzația tie a pă
trunde dintr-un anotimp in
tr-altul. ,

Această „minune" tehnică a 
constituit unul din principalele 
puncte de atracție ale Expozi- 
ției internaționale de construcții î 
civile care a avut loc recent la f 
Paris și la care au participat J 
numeroase țări. >

în clișeu î Un aspect al iote- ? 
norului „Casei celor patru ano- $ 
timpuri**. |
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