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AGERPRES transmite: In zilele 
de 20 21 septembrie în presa
internațională au continuat să apa
ră numeroase comentarii pe mar
ginea inițiativei guvernului romîn 
de a se convoca o conferință a

țărilor balcanice la cel mai 
nivel.
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BURSELE

O

măsură va 
strîn-

§

r studențești
i SA FIE BINE
( VALORIFICATE
iîn cadrul măsurilor gene
rale luate de partidul șl gu-

f vernul nostru pentru continua* 
j îmbunătățire a învățămîntulul 
} superior, a condițiilor de 
(studiu, pentru reglementarea 
[ compoziției sociale a studen
ților în sensul lărgirii numă
rului fiilor de muncitori șl ță
rani muncitori studențl, anul 
acesta s-a instituit sistemul 
burselor acordate de către în
treprinderi și sfaturi populare. 
Aceste burse vizează un număr 
însemnat de fii de muncitori 
și țărani muncitori precum și 
pe tineri muncitori din între
prinderi care sînt ajutați pe 
această cale să urmeze învă- 
țămîntyl «upe- 
rior fără grija 
întreținerii ma
teriale. Totoda
tă, așa cum ara
tă Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. 
și a Consiliu
lui de Miniștri 
cu privire la îm
bunătățirea în- 

vățămintului 
superior, această 
avea drept rezultat 
gerea legăturilor intre viitoa
rele cadre cu pregătire supe
rioară și unitățile in care vor 
lucra încă din anii de studen
ție. Aceasta va duce la fami
liarizarea studenților cu pro
blemele întreprinderii, la cu
noașterea complexă a locului 

f și oamenilor unde și alături 
! de care vor munci ia termi- 
f narea facultății. Aceasta în- 
f seamnă totodată legătura ce- 
f lor care învață pe bănciic fa- 
[ cultiților cu practica, cu viața. 
[ începutul cer setărilor, interes 
f pentru ceea ce e nou, indrăz- 
[ neală creatoare.
| lată explicația inițierii ace- 
} stei noi măsuri. Noi nu avem 
I nevoie de orice fel de cadre 

cu pregătire superioară ci de
I tineri specialiști care să-și 1u- 
[ bească meseria chiar dacă o 
< practică în cel mai îndepărtat 
( colț al țării, să se dăruiască 
[ meseriei, să slujească poporul 
[ care l-a ajutat să-și implinea- 
( scă visurile.
[ Primul concurs pentru dl- 
[ stribuirea burselor a avut loc. 
f Nu intenționăm să facem a- 
[ precieri amănunțite asupra 
[desfășurării lui. Cîteva con-; 
I statări se cer totuși făcute dat. 
[fiind că prima experiență s-a 
[soldat, alături, firește, de o 
(serie de rezultate bune, și cu 
j unele deficiențe.
( Au fost stabilite încă înainte 
[ de închiderea anului școlar 
[ trecut cîteva obligații care 
f reveneau școlilor medii, Intre- 
[ prinderilor, comitetelor execu- 
} tive ale sfaturilor populare re- 
f gionale și ai Capitalei, legate 
[ de selecționarea și pregătirea 
f absolvenților școlilor medii ce 
(urmau să se prezinte la con- 
[ cursul de bursă. In primul 
(rînd, selecționarea celor mai 
(buni absolvenți, fii de munci- 
[ tori, țărani muncitori, munci- 
(tori din întreprinderi. Apoi, 
(popularizarea specialităților, 
[ asigurarea unui echilibru între

numărul locurilor șl cel al 
candidaților, Îndreptarea ab
solvenților spre specialități in 
care există cele mai mari ne* 
cesități. ȘI, după toate astea, 
pregătirea candidaților pentru 
concurs.

Un bilanț scurt la termina
rea concursului dovedește că, 
în mare, aceste obligații au 
fost respectate. S-au prezentat 
la concursul de bursă un 
număr însemnat de candidați. 
Dintre aceștia o mare parte 
au fost bine pregătiți și au 
ocupat majoritatea locurilor 
repartizate. Absolvenții cei 
mai bine pregătiți șl care au 
reușit intr-un
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presa greacă au fost publi- 
ample articole în care își

ln legătură cu noul 
sistem de acorda-e 
a burselor de către 

întreprinderi 
ți sfaturi populare

număr mai mare 
la concurs, au 
venit din re
giunile in care 
atît selecționa
rea cit și pre
gătirea candida
ților a stat în 
centrul preocu
părilor între
prinderilor și 
sfaturilor popu
lare. Rezultatele 

arată, din păcate, că aceste re
giuni sint aproape în exclusivi
tate centrele universitare (Ti
mișoara, Hunedoara, Stalin, 
București), făcînd excepție re
giunea Ploeștî. Pentru aceste 
regiuni a fost desigur mal 
ușor să organizeze cursuri de 
pregătire pentru candidați de-

(Continuare în pag. 2-a)

De cîteva zile « 
gospodăria 

agricolă de stat « 
„Berea Barbu“ 
din regiunea jî 
Galați au înce- $

put însămînțările de toamnă. « 
Avînd de însămînțat o« 
suprafață de peste 1.500 ha- « 
cu grîu, secară și orz, munci- « 
torii gospodăriei dau o deose- « 
bită atenție executării acestei « 
lucrări pentru obținerea unor« 
producții sporite. In timp ce « 
o parte din muncitori seiecțio- « 
nează ultimile cantități de se- jj 
mințe, pe tarlalele arate se J 
transportă mari cantități de«

« îngrășăminte chimice. J
« In foto: Tractoristul Ștefan « 

Mocanu ajutat de Teodor Gin- 
ll gan și Gheorghe Bleonț, Iu- 

crind la însămînțatul griului îi 
de toamnă.
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50.000 ha. însămîntafe 
de către G. A. S.

Gospodăriile agricole de stat din întreaga țară au însămînțat 
pînă acum aproape 50.000 ha. cu diferite culturi de toamnă, dintre 
care numai cu grîu circa 30.000 ha. Fruntașe sînt G.A.S.-urile din 
regiunea București, care datorită faptului că au început însămîn- 
țările de toamnă mai devreme au însămînțat aproape 8.500 ha. 
dintre care 6.566 cu grîu. G.A.S.-urile din regiunea Timișoara au 
însămînțat 8.361 ha., iar cele din regiunile Constanța și Galați 
cîte 7.520 ha. fiecare.

Gospodăriile agricole de stat continuă cu intensitate și arăturile, 
în regiunea Constanța această lucrare a fost făcută pe mai mult 
de 68.000 ha., iar în regiunea Timișoara pe aproape '54.000 ha. 
Mari suprafețe au fost arate în regiunile Galați, București și Cra
iova. In întreaga țară gospodăriile de stat au arat aproape 300.000 
ha. dintre care 251.000 ha. pentru grîu. Gospodăriile de stat din 
zona de aprovizionare a Capitalei au arat toată suprafața 
tinată însămînțărilor

Pentru prima oară în acest an se folosesc pe scară largă la 

gătit peste 130.000° doze. Pentru împrăștierea îngrășămintelor

des-

^8zvoiv*-comorî

Pentru prima oară în acest an se folosesc pe scară largă la cul
tura cerealelor îngrășăminte bacteriene. în acest scop , s-au pre-

mice G.A.S.-urile au mai primit 
700 de mașini, iar pînă la sfîr- 
șitul anului vor mai fi înzestrate 
cu încă 1.100.

(Agerpres)

In 
cate 
găsesc reflectarea pe de o parte 
părerile opiniei publice și a unor 
cercuri politice care îndeamnă 
guvernul grec să adopte o po
ziție realistă, favorabilă față 
de propunerile guvernului romin. 
Pe de altă parte anumite ziare 
exprimă în continuare îndoieli, 
păreri negativiste în legătură cu 
posibilitatea unui răspuns pozitiv 
al guvernului grec.

Ziarul „ELEFTHERIA** a pu
blicat un articol intitulat „Pro
blema balcanică** și semnat de 
Hr. Evclpidis, fost ministru. 
„Propunerea premierului romîn 
privitoare la strîngerea relațiilor 
dintre statele balcanice și pentru 
coexistență pașnică — se arată în 
articol — constituie o inițiativă 
căreia trebuie să i se dea aten
ția cuvenită, deoarece oferă pri
lejul pentru reexaminarea între
gii politici balcanice și pentru 
punerea bazelor unei mai bune 
colaborări cu vecinii noștri**.

Examinînd raporturile Greciei 
cu celelalte state balcanice, au
torul își exprimă îndoiala că „un 
consiliu al statelor balcanice** ar 
da soluția așteptată divergențe
lor existente între Grecia și unele 
state, balcanice. Totuși el subli
niază că propunerea guvernului 
Republicii Populare Romîne ur
mărește „încheierea unui acord 
reciproc de neagresiune, precum 
și dezvoltarea relațiilor economi
ce și spirituale dintre tarile bal
canice". „In aceste condiții—scrie 
Evelpidis — Grecia nu are decît 
de cîștigat — din următoarele 
motive: în primul rînd ea va pu
tea să-și limiteze cheltuielile mi
litare care astăzi absorb 35 la 
sută din bugetul nostru, astfel 
îneît se va elibera o sumă sufi
cientă pentru lucrări productive, 
pentru o politică socială, pentru 
ridicarea nivelului de trai al po
porului. In al doilea rînd, se vor 
intensifica schimburile dintre țara 
noastră și celelalte țări balcani
ce. In al treilea rînd, se vor dez
volta comunicațiile cu țările ve
cine, fapt care va fi în folosul 
nostru în ceea ce privește marina 
comercială, căile ferate și orașe 
de tranzit ca Salonic și Alexan- 
dropolis. In al patrulea rînd. în 
relațiile noastre internaționale și 
în special în fața O.N.U., Grecia 
nu se va prezenta izolată, ci va 
avea ajutorul 
canice pentru 
rilor sale.

Mai mult, 
amicală vom

năm mult mai bine problemele în 
suspensie cu vecinii noștri. Astfel, 
colaborarea țărilor cu regimuri 
sociale diferite va promova în- 
tr-un mod esențial înțelegerea 
internațională și va duce la slă
birea încordării internaționale**.

„Trebuie subliniat — continuă 
autorul — că participarea noas
tră la conferința balcanică nu ne 
impune să părăsim obligațiile pe 
care ni le-am asumat. Nu cre
dem că ar trebui să urmărim 
amînarea acestei conferințe pînă 
ce se vor soluționa problemele 
în suspensie cu vecinii noștri, în- 
trucît fără îndoială că această 
conferință va contribui la solu-

(Continuare în pag. 3-a)

VIZITA 
deputaților 

englezi 
în Capitală

Sîmbătă dimineața grupul de 
deputați englezi în frunte cu Sir 
Herbert Butcher, care ne vizitea
ză țara la invitația Grupului na
țional romîn ai Uniunii interpar
lamentare, a făcut o vizită la Ma
rea Adunare Națională a R. P. 
Romîne.

Deputății englezi au fost pri
miți de deputății Marii Adunări 
Naționale Demostene Botez și 
Avram Bunaciu, vicepreședinți ai 
Grupului național romîn al Uniu
nii interparlamentare, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, secretar, acad. 
Geo Bogza, A. Breitenhofer, acad, 
prof. dr. N. Gh. Lupu, prof. univ. 
D. Praporgescu și Barbu Solo
mon.

Tot în cursul dimineții oaspeții 
britanici, însoțiți de deputa‘,ii 
Marii Adunări Naționale C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu și Barbu 
Solomon au vizitat fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej**.

(Continuare in pag. 2-a)

(Comparațl-vâ cunoștințele cu râspuniurile 
din pag. 3-a)

1. La sftrșitul vizitei sale tn U.R.S.S. o personalitate politică 
britanică a declarat: „Se simte că rușii fac totul pentru a îmbu
nătăți condițiile de viață ale 
mi-a produs uriașa amploare 
face după metode industriale 
clarație ?

2. De ce, în ultima vreme, 
și Tunisia?

3. Care este una din primele măsuri anunțate oficial de Departa
mentul Apărării al S.U.A. și Comisia pentru energia atomică in 
urma discuțiilor de mai multe luni in subcomitetul Comisiei O.N.V. 
pentru dezarmare ?

4. Ce evenimente au marcat trecerea tn rîndul tristelor figuri 
ale segregaționismulul american a d-lui Faubus ?

5. Cunoașteți una din cauzele pentru care puterile occidentale, 
in frunte cu S.U.A., desfășoară un vast complot Împotriva Siriei ?

6. Cum au fost primite recentele măsuri economice ale guvernului 
de către muncitprii francezi ?

7. Cunoașteți cu cit au crescut profiturile nete ale marilor mo
nopoluri americane in .primele șase luni ale anului curent ?

poporului... Cea mai mare impresie 
a construcfiei de locuințe care se 

moderne**. Cine a făcut această de-

s-au înrăutățit relațiile între Franța

celorlalte tari bal- 
susținerea dreptu-

fntr-o atmosferă 
putea să soluțio-
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și seninătatea ei
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— Ptiu, bătu-l-ar dumnezeu! 
S-a-mbogățit, leică, și-ăsta al lui 
Vîrșalu peste noapte. Cind naiba 
și-a ridicat namila asta de casă, că 
azi-săptămînă nu era nimic acilea. 
Măi, măi, ia uite ce hier a pus pe 
acoperiș. Doamne, iartă-mă, doar 
n-o fi găsit vreo comoară ăi de la 
colectiv.

He-hei, bătrînică gîrhovă din să
tucul ascuns în inima Bărăganului, 
ia ascultă matale despre ce comoa
ră e vorba.

★
E-adevărat I Ion și Georgeta 

Vîrșalu, doi tineri colectiviști căsă
toriți de curînd, și-au făcut o casă 
de toată frumusețea. Și ce-o miră 
pe babă mai mult, e că și-au du
rat-o atît de iute. Așa-i. Dar i-au 
ajutat ceilalți tineri din colectiva 
lor, „Ogorul Roșu*, din satul Bo- 
teni, raionul Brănești. Case și-au 
făcut încă mulți colectiviști. Dar 
nu despre asta vreau să vă vorbesc 
acum, ci despre presupusa... co
moară, despre averea colectivei. 
Gospodăria aceasta cu numai 45 
de familii are o avere imensă. Nu-i 
vorba de o avere agonisită prin 
avariție, ca a lui Hagi Tudose, ci 
printr-o muncă eroică. Printr-o 
muncă la care, mai ales, au con
tribuit tinerii. Să luăm lucrurile 
pe rînd. Mai întîi, a fost frământa
rea punerii temeliei colectivei. în
ceput modest în toamna lui *52, cu 
cîteva familii de comuniști și ute- 
miști. Cîteva zeci de hectare de

DESPRE INIȚIA- <*** *»* au tnțj
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TI VELE TINERILOR
COLECTIVIȘTI DIN

BOTENI
pămînt, cîțiva căluți și încolo, ni
mic. Treburile mergeau anevoie. 
Oamenii munceau pe rupte, dar 
parcă lucrurile stăteau pe loc.

— Ce ne facem, tovarășe secre
tar ? l-a întrebat într-o seară de 
toamnă utemistul Matei Toma, pe 
comunistul Năstase lacob. Vine 
iarna și nu prea am agonisit mult.

— Măi, Tomiță, ai. răbdare! 
Muncă și răbdare. Uite, eu mă 
gîndesc la un lucru. S-o pornim 
prin sat. Eu cu cei în vîrstă, lămu
rim pe cei bătrîni. Tu cu tinerii, pe 
flăcăi și fete. Apoi să facem șeză
tori la sediu. Le spunem noi po
vestea cu moș Ion Roată, le ară
tăm că unde-i unul, nu-i putere, 
unde-s mulți, puterea crește...

— Zău, că e bine, nene Năstase.
Și s-au așternut la treabă. După 

două săptămîni, colectiva avea 25 
de familii. Ce-i părea mai bine 
lui Matei Toma, era că în colectivă 
intraseră cîțiva flăcăi de nădejde: 
Petre Dorobanțu, Gheorghe Gh. 
Stan, Toma Vodă și alții.

— No, acum putem face orga
nizație U.T.M. și-a zis el. Și In

eparte de noi in
tenția de a da o 
nouă interpretare 
cuvintelor de adîno 
sens filozofic ale 
lui Hamlet, neferi
citul prinț al Dane
marcei... E vorba 
aci de o filozofie

La I.M.S. Roman se lu
crează piese de schimb pen; 
tru tractoarele „K.D.-35** și 
I.A.R., piese auto pentru mo
toare „Praga**, „Ziss“ și „Sko- 
da“. întreprinderea livrează 
unor centre importante de 
aprovizionare pentru uni
tăți agricole de stat, coo
peratiste, piesele de schimb 
necesare.

In foto: Pistoanele pînă la 
finisarea lor complectă nece
sită peste 14 operațiuni. Se 
lucrează la primele operațiuni 
de strunjire, găurire și freza- 
re a pistoanelor.

mult mai simplă la care fiecare 
tînăr — căci tineretului ne adre
săm în mod deosebit — conștient 
de* rolul său în societate, are da
toria de a reflecta în orice împre
jurare a vieții lui. Din păcate însă 
sensul pe care unii tineri îl dau 
acestei filozofări, nu e tocmai cel 
just, și nici cel dorit de buna cu
viință. Buna comportare a tinere
tului în diversele împrejurări ale 
vieții (acasă, pe stradă, în socie
tate, pretutindeni), cu alte cuvin
te, încadrarea lui în principiile 
conduitei celei mai demne și mai 
corecte, este unul din scopurile 
muncii educative dusă cu tînăra 
generație din țara noastră, care are 
toate posibilitățile de a fi o ge
nerație integră din punct de ve
dere moral.

Trebuie sa recunoaștem că unele 
lipsuri în munca de educație au 
făcut pe ici pe colo, printre vlăs
tarele harnice și însorite ale ge
nerației actuale, să răsară hide și 
buruieni ale huliganismului și ale 
pornirilor nesănătoase. Apar prin
tre altele, felurite aspecte de ne-

vedesc o totală lipsă de respect 
față de bunul obștesc, față de cei 
bătrîni sau bolnavi, față de liniș
tea publică, sfidînd pur și simplu 
elementare reguli de morală. 
La originea lipsurilor arătate stă 
în mod neîndoielnic o insuficien
tă preocupare față de această pro
blemă a unor părinți, pedagogi, 
precum și a unor organizații ale 
U.T.M. Lipsit de supravegherea și 
de îndrumarea necesară, tînărul 
își creează o mentalitate deforma
tă, care, e firesc să dea loc la atî
tea și atîtea manifestări negative. 
Trebuie să mai adăugăm la toate

99
acestea și lipsa de preocupare per
sonală a unor tineri față de con
duita lor, — ca și dorința deșartă 
de a brava, de a-și „afirma** per
sonalitatea complăcîndu-se în com
panii dubioase, într-un mod care 
nu le face prin nimic cinste.

Privind acum latura — ca să-i 
zicem astfel — „nevinovată** a 
problemei, putem observa destui 
tineri, care deși cuminți și bine 
intenționați, impresionează neplă
cut prin stîngăciile lor, prin felul 
greșit în care se comportă în di
ferite împrejurări, prin necunoa- pornirilor nesanaiuase. npm pxiu- ,

ire altele, felurite aspecte de ne- fterea unor reguli elementare de 
cuviință ale unor tineri care do- conduită care departe de a se

Toamna pe drumul Homorodului
Foto: N. STELORIAN

diebat și organi- 
t . , Ies secretar. Co

muniștii aveau organizație de la 
înființarea colectivei.

S-a ivit o greutate. Familiile nou 
intrate au adus încă vreo cîțiva 
cai. Pe lîngă aceștia și vreo 100 de 
oi. Iarna batea la ușă. Unde să a- 
dăpostești atîtea animale ?

Gheorghe Soare, președintele co
lectivei a ținut sfat cu colectiviștii. 
A țîșnit de-odată utemistul Doro
banțu cu o propunere:

— Tovarăși, ce-ar fi să con
struim un saivan P Avem salcîmi în 
incinta gospodăriei. Eu pun caii la 
căruță și car pămînt. Ceilalți să 
taie trestie din baltă și s-o care.

— Nu-i rău, au zis oamenii.
Au muncit pe rupte tinerii. Erau 

vreo 20 la număr cu fete cu tot. 
Intr-o săptămînă, oile au fost puse 
la adăpost.

A trecut iarna, a venit primăvara. 
Pămînt mult, atelaje puține, brațe 
de muncă insuficiente. Iar griji, 
iar necazuri. La o ședință, la raion, 
Toma Matei auzindu-l pe secreta
rul organizației de bază U.T.M. de 
la colectiva „Drumul lui Lenin* 
din Livedea că se laudă cu reali
zările lor, i-a spus:

— Ia să ne ajutați și voi în

NICOLAE BARBU

NE PURTAM
numi „maniere elegante** — ce do 
inulte ori în trecut erau o maimu
țăreală burgheză — trebuie să 
facă parte integrantă din compor
tarea obișnuită a fiecărui tînăr. 
Buna cuviință poate fi considerată 
fără exagerare drept o latură a 
profilului moral al tînărului. Pro- 
punîndu-ne să luăm în discuție a-

încă din cea mai fragedă ado
lescență, tînărul trebuie să învețe 
să cultive în conștiința să acel sen
timent de autorăspundere față de 
propria sa persoană. El va trebui 
să știe că înflorirea sa ulterioară 
sau ofilirea sa morală, depind în 
primul rînd de felul în care va 
fi știut să-și călească personalita
tea. Părinții, familia, școala, orga
nizațiile de tineret pe de altă par
te au datoria să determine în fie
care tînăr conștiința responsabili
tății pe care o are față de socie
tatea în Care trăiește și muncește. 
Pus în asemenea condiții favora-

A FI SAU A NU FI“• • •

CUVIINCIOS!
ceastă problemă într-un ciclu de 
articole, noi nu intenționăm totuși 
a pune primul accent pe anumilc 
norme formale, șablon, pe latura 
pur formală a așa-zisei „etichete**, 
ci înțelegem cultivarea bunăcnvin- 
ței tînărului izvorîtă din convinge
rile sale, din educația sa morală 
bazată pe concepții sănătoase, cu 
privire la locul său în societate, la 
îndatoririle sale față de societate 
și normele ei de conviețuire.

bile de dezvoltare, tînărul poate 
deveni un om cuviincios, demn și 
stimat de cei cu care vine în con
tact.

Un filozof, glumind, a spus cîndva : 
„Dacă pe lume n-ar fi bunăcu- 
viința, oamenii nu ar veni în con
tact unii cu alții, decît pentru a 
se lua de păr“... Ce e bunacuviință 
în fond ? E arta de a ne disciplina 
apucăturile în așa fel, îneît să 
știm a păstra pînă în cele mai

mici amănunte respectul aproape
lui; e complexul acelor obligații 
morale reciproce ale oamenilor 
necesare bunelor raporturi sociale. 
Ea ne ajuta să ne purtăm corect 
și demn în toate împrejurările 
vieții. Lipsit de toate aceste pre
ocupări civilizate, omul devine o 
brută, care, nepăsătoare de tot ceea 
ce re petrece în jurul său, își face 
loc cu coatele în viață, îmbrîn- 
cind și dînd deoparte pe cei ce-i 
stau în cale... Or, de aci și pînă 
la „păruiala** de care vorbește fi
lozoful nostru, ce mai rămîne 
oare?!

Bunacuviință nu trebuie privită 
ca o simplă îndeletnicire faculta
tivă, născocită de personaje spil
cuite, un atribut exclusiv al saloa
nelor mondene, așa cum unii ar 
putea fi tentați să-și spună. Prin 
„om cuviincios** noi nu vrem a în- . 
țelege fantoma ridicolă ale cărei 
gesturi și mișcări sînt conduse de 
regulile unui convenționalism ri
gid. Adevărata bunacuviință tre
buie să însoțească atitudinea, com
portarea noastră oricînd și ori
unde. Ea nu înseamnă „fracul** 
pretențios scos de la naftalină pen
tru zile mari. Ea trebuie să fie 
haina de toate zilele cu care să 
fim obișnuiți.

La temelia noțiunii de „bună-
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sabilul a început să rida în ho 
hote, atît de absurdă, de crimi
nală și de stupidă găsise în
trebarea mea.

— La pomul lăudat să nu te 
duci cu sacul... mă povățui din- 
sul.

Și rîdea în hohote, un rîs de 
care mi-era frică, și conti
nua să-mi dea sfaturi priete
nești ca altădată să-mi bag 
mințile în cap, să nu mai în
cerc să mănînc la cabană.

— Dacă vrei să mănînci stai 
acasă.

— Un ceai... l-am implorat 
eu cu voce stinsă de muribund

Responsabilul continua să 
rîdă.

— Mă crezi pe cuvîntul meu 
de om că n-am nimic ?

Și apoi adăugă cu un soi 
mindrie suverană :

— Noi tovarășe n-avem 
mic...

Conștiința datoriei neîmplini
te, convingerea sinceră că și-a 
dat și el contribuția modestă 
ca oamenii să rămînă nemin- 
câți îi dădea o stare de beati
tudine.

De altfel, această indiferență 
veselă sau plină de demnitate, 
această mîndrie aristocratică 
nu-ți sare în ochi numai la 
„Lacul Roșu*. La cofetăria 
„Bicazul** din Piatra Neamț 
ospătărița m-a asigurat din ca
pul locului :

— Noi n-avem cornuri la ca
fea...

Că n-avea cornuri nu era o 
tragedie. Se poate trăi și fără 
cornuri tot așa cum se poate 
trăi și fără cafea. Tragedia ve 

nea din faptul 
că —
era♦

Duminică 8 septembrie am 
fost la Lacul Roșu și m-am 
convins — pentru a cita oară? 
— că indiferența zimbitoare 
există si n-a murit.

Fiindu-mi foame m-am luat 
după logică și m-am dus la un 
restaurant, gîndindu-mă, în 
simplitatea mea, că din toate 
instituțiile stațiunii, cel mai 
indicat în vederea acestui scop 
ar fi în ultimă instanță, totuși, 
un restaurant.

Am pîndit ora 7 seara cind 
s-a deschis. Restaurantul avea 
un aer trist și înfricoșător; or
chestra mormăia ceva, dar in 
loc să-i spulbere melancolia, 
i-o întărea.

De la început i-am părut os- 
pitarului suspect. Ce caută in 
restaurant un client ?

Fiindu-mi foame l-am între
bat patetic :

— Aveți ceva de mîncare ?
Ospătarul și-a înălțat statu- 

masivă și mi-a răspuns
demn :

— Aici tovarășe, e restau
rant...

Părea foarte jignit în amo
rul său propriu pentru groso
lănia de a-i fi cerut ceva de 
mîncare. Socotea doleanța mea 
incompatibilă cu scopurile in
stituției. Nevroind să-l jignesc 
am luat-o ceva mai popular; 
mă bazam pe eterna solidarita
te umană.

— Mi-e foame...
Ospătarul mi s-a părut din 

nou jignit. M-a privit ironic, 
plin de superioritate.

— Măi tovarășe, noi sîntero 
restaurant, noi nu gătim...

Mi-am dat 
seama că am a- 
tentat din nou 
la orgoliul său 
de ospătar ne
politicos. Omul 
socotea deser
virea clienților
drept ceva umilitor, urît și 
trist, nedemn de rangul său.

— Totuși ceva acolo...
M-am apropiat de el și i-am 

șoptit tainic la ureche :
— Poate faceți vreo excep

ție... Poate vorbiți cu respon
sabilul și vă dă voie să ser
viți...

Ospătarul s-a mai îmbunat.
— Avem niște măsline...
— Cum sînt ?
— Ei, cum să fie, proaste, 

cum vrei să fie?... îmi răspunse 
iritat ospătarul, socotind 
tilă întrebarea mea.

— Și altceva ?
— Cașcaval... 

Cum e ?
— Eu nu l-aș mînca...
— Altceva ?
— Scrumbii...
— Stricate ?
— Natural...
— Altceva ?
— Praful de pe tobă...
Contaminat și eu de lugubra 

meserie a ospătarului am stri
gat tare, ca un om pus pe os- 
pățuri p antagr u ie lice.

— Dă-mi niște măsline proa
ste, o cutie de scrumbii strica
te, puțin cașcaval alterat, o 
jimblă mucegăită...

— Imediat ! mi-a răspuns 
ospătarul parcă trezit la viață.

Cum totuși scrumbiile, fie 
ele stricate, nu constituie o 
mîncare substanțială m-am dus 
la cabana turiștilor să-mi în
cerc și acolo norocul.

Acolo am fost primit pur și 
simplu ca un dement. Respon-

inu-

de

ni-

ospătărița 
grozav 

veselă 
crurile 
ața.

că
de 
lu- 

ttau

— Duceți-vu 
in altă parte..

mi-a poruncit dinsa gonindu- 
mă ca pe un netrebnic care a 
profanat sacra instituție a co
fetăriei.

Există fără îndoială o volup
tate a indiferenței, o veselie 
a grosolăniei, tot așa cum exis
tă un foc sacru al prostiei 
Căci indiferența veselă presu 
pune că împricinatul s-a „rea
lizat** in această îndeletnicire, 
că practică grosolănia cu con
vingere, cu sinceritate, cu un 
soi de fanatism chiar.

în aceeași măsură există și 
un foc sacru al prostiei. Cineva 
la o ședință vorbind ca un 
geniu inspirat, ca un artist ce 
cunoaște chinurile creației, a 
confruntat argumente și idei și 
și-a sintetizat experiența în ur
mătorul paradox :

— Tovarăși, noi învățăm din 
lipsuri. Dacă învățăm din lip
suri, de ce să le lichidăm ?

Autorul divinului paradox 
ca și funcționarii de o indife
rență tonică și gălăgioasă se 
simt ca în al nouălea cer cînd 
lipsurile nu sint înlăturate, 
cind pot să învețe din ele. în 
aceste condiții se simt bine, 
sănătoși, voinici, au poftă de 
viață, au idei chiar, se simt ca 
la mama acasă. Lichidarea de
ficiențelor va provoca acestora 
o stare deplorabilă, de acută 
melancolie. Cind indiferenții 
vor deveni jalnici și plîngăreli, 
noi o să avem toate motivele 
să fim bine dispuși.

TEODOR MAZILU
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Cum îți aju(i tovarășul
în momente critice?

întîmplarea a făcut să fiu de 
față cind se discuta la comitetul 
U.T.M. despre Katalina Cherecheș. 
„E o obraznică fără pereche" — 
a spus cineva. Iar altul a adău
gat : „și leneșă".

Am văzut-o și pe Katalina. 
Micuță, cu ochii negri, privea ne- 
păsătoare. Era obișnuită cu „mo
rala". N-o șocau cuvintele. Une
ori, pe față îi flutura o umbră 
de tristețe. Aceasta dura cîteva 
clipe, apoi redevenea ironică.

Acum cîțiva ani Katalina era 
o fetiță car-e se străduia să prindă 
tainele meseriei. Anii de școală 
au trecut monoton, fără să lase 
urme adinei. O singură întîmplare 
a condus-o pe Katalina pe drw* 
mul greșit.

Nici nu împlinise 17 ani. Pe 
atunci — ucenică fiind — a fost 
repartizată să facă practică la 
„Grivița Roșie4*. La început Stan 
Ion — muncitorul care răspundea 
de pregătirea profesională a uce
nicei — o îndruma cum să lucreze 
mai bine. După puțin timp pri
virea sa a început s-o cerceteze 
însă mai atent decît pînă atunci. 
Uneori glumea, ciupind-o de 
obraz.

Katalina rîdea. Complimentele 
lui Stan ea nu se ferea să le în-lui Stan ea nu se ferea să le 
curajeze.

Timpul a hotărît ceea ca oa
menii din secție prevăzuseră.

Lunile care au urmat au brăz
dat în sufletul copilei cute adinei. 
Stan încetase să-i mai spună cu
vinte de dragoste. Despre căsă
torie nici pomeneală. O altă fată, 
sora unui coleg, căzuse acum vic
timă. Ce să facă ? La început l-a 
rugat, apoi l-a vorbit lumii, în 
sfirșit l-a dat în judecată. Pină 
la urmă omul s-a însurat cu ea. 
pentru a scăpa de pedeapsă.

Și-a îndeplinit datoria de to
varăș ?

S-a scurs un an și jumătate. 
Katalina lucra, iar soțul trîndăvea 
cit era ziulica de mare. Seara

pleca cu un grup de haimanale 
și chefuia. Cînd se-ntorcea, spre 
zori, o batea.

Roșeafa din obraz a pălit și 
ochii Katalinei s-au întunecat.

Desigur, în aceste clipe grele 
din viaja ei oamenii, colectivul 
în mijlocul căruia lucra, ar fi 
trebuit s-o ajute. Au făcut ei a- 
ceasta ? Despre aceasta aș vrea 
să vorbesc.

Katalina nu prea stăpînea me
seria, dar se străduia. Ar fi avut 
nevoie de o vorbă bună, de im 
ajutor. De cite ori greșea, tova
rășii de muncă o criticau, e ade
vărat, dar unii cam cu răceală, 
fără să țină seama cu cine vor
besc. Și fata tăcea, pleca capul. 
Lui moș Gavrilă, un bătrînel 
respectat de muncitori, i-a fost 
milă de fată. El a făcut atunci 
altă greșeală. în loc s-o ajute, 
să vadă de ce e neliniștită, tristă 
neatentă, a mutat-o intr-alt loc 
de muncă.

Aici abia era necorespunză
toare. Katalina a început să strice 
piesele. Moș Gavrilă continua să 
fie „bun ca plinea caldă“. Se 
făcea că nu bagă de seamă de
fectele, repara el tot ce strica 
dlnsa. în scurt timp insă numărul 
pieselor stricate ajunsese prea 
mare ca să mai poată fi reparate.

Așa se întîmplă cînd oamenii 
sînt reci sau distanți cu cel care 
are nevoie de ajutor, sap îl „spri
jină" ascunzîndu-i lipsurile, fe- 
rindu-1 de critica justă a colec
tivului. Involuntar se cultivă 
astfel în cel aflat în greutate fie 
răceala de gheață față de semeni, 
fie lenea, obrăznicia, lipsa de 
caracter.

Katalina a fost mutată în par
tida condusă de Traian Duca, se
cretarul organizației U.T.M. din 
secție. Și aici însă lucra prost, 
întîrzia de la program, refuza 
sarcinile obștești. Discutarea în 
adunarea generală de organizație 
a trecut pe lingă dînsa fără s-o 
atingă.

Datoria celor din jurul ei era 
să stăruie, s-o ajute mai mult să 
iubească munca, colectivul din 
care face parte s-o facă să înțe
leagă că prin muncă își poate 
găsi echilibrul, liniștea sufletească 
de care are nevoie.

Katalina este însă tînără, foarte 
tînără. Viața-i stă în față și ca 
trebuie ajutată să înțeleagă sensul 
ei nou. Mai mult ca oricind are 
nevoie de ajutor părintesc, de 
dragoste și căldură.

Colectivul, forța aceasta puter
nică care de atîtea ori a învins 
greutățile, trebuie să încerce și 
de data aceasta. Dacă pînă acum 
nimeni nu s-a gîndit să stea de 
vorbă, de la suflet la suflet, cu 
soțul Katalinei, ar putea să se 
facă și o asemenea încercare. Și 
Stan se poate schimba, li lipsește 
insă tăria de caracter.

Răceala, stinghereala, n-au ce 
călită cînd este vorba să recuce
rești un om. Un om. In aceste 
clipe grele pentru Katalina statul 
muncitoarelor mai în vîrstă, al 
oamenilor care au trecut prin 
asemenea momente, ar putea să-i 
fie de mare folos.

Katalina trebuie îndrumată să 
învețe, să-și reia studiile la liceul 
seral, să citească literatură.

Nu-i tîrziu ca fata să înțeleagă 
viața, să se dăruie muncii fără 
nici o rezervă.

LIANA CRÎNGUȚ 
București

In întâmpinarea Marelui Octombrie

la acest 
din mai

programe 
de artiști

Nu este zi cînd Clubul Sin
dical Orășenesc al muncitorilor 
din ramura metalurgie și elec
tricitate din Capitală, să nu 
aibă un program bogat: con
ferințe, filme, întreceri de șah 
sau tenis de masă, 
culturale prezentate 
amatori.

Ieri după-amiază 
club au sosit tineri
multe întreprinderi ale raionu
lui Nicolae Bălcescu : „Energo- 
reparații**, „Electromontaj nr. 
I", „Elector magnetica**, „losif 
Rangheț** etc., precum și tineri 
din organizațiile de bază 
U.T.M. ale cartierului. Sute de 
tineri au umplut pînă la refuz

Bursele studențești 
să fie bine valorificate

sala mare de spectacole, pen
tru a asculta pe tovarășul Ale
xandru Andreescu, lectorul 
muzeului „V. 1. Lenin-1. V. 
Stalin'", care le-a vorbit despre 
pregătirea și înfăptuirea Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, de către Partidul comu
nist în frunte cu Lenin.

Pentru o mai bună înțele
gere a conferinței, muzeul, 
„F. 1. Lenin-i. V. Stalin** a 
deplasat aici o expoziție vo-( 
lantă cu fotografii și documente i 
din activitatea P.C.UB, și a‘ 
lui Lenin.

Trebuie subliniat faptul că' 
muzeul a organizat asemenea 
expoziții volante ijt toate ma
rile cluburi muncitorești din 
Capitală, precum și intr-o serie 
de întreprinderi.

După conferință tinerii au 
vizionat filmele „V: 1. Lenin" 
și „Omul cu arma**.

în fotografie : un grup de 
tineri ascultă cu interes expli
cațiile lectorului Alexandru 
Andreescu, despre răscoala de 
pe crucișătorul „Potemkin**.

Foto; E. CSIKOS

Oaspeți iugoslavi 
in Capitală

La invitația Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum 
din R.P.R. sîmbătă după-amaiză 
a sosit în Capitală o delegație a 
organizațiilor cooperatiste din 
R.P.F. Iugoslavia.

Din delegație fac parte Pasko 
Romaț, președintele Uniunii Cen
trale a cooperației din R.P.F. Iu
goslavia, 
populară 
goslavia, 
ședințele 
perăției
Nada Novosel, director ai școlii 
agricole economice a Uniunii 
Centrale a Cooperației Agricole 
din R.P. Croația, Slavko Matici, 
președintele Uniunii Cooperative
lor din R.P. Serbia și Viktor Le- 
sar, membru tn Consiliul pentru 
cooperație al 
gărești a R.P.

deputat în Scupșcina 
federativă a R.P.F. Iu- 
Zivko Brajkovski, pre- 
Uniunii Centrale a coo- 
din R.P. Macedonia,

Camerei Meșteșu- 
Slovenia.

Vizitele parlamentarilor albanezi
De la Sibiu, delegația Adunării 

Populare a R. P.'Albania a ple
cat cu avionul la Timișoara.

După amiază, parlamentarii al
banezi au făcut o vizita la Uzi
nele textile Timișoara. Vizitînd 
filatura și țesătoria, parlamentarii 

__ ________ _____ ___  . .. albanezi s-au interesat îndeaproa- 
Bughici, deputat în Marea Adu- pe de procedeele tehnologice de 
nare Națională, Miha Lako. am- lucru, de realizările dobîndite și 
basadorui R. P. Albania la Bucu
rești și Nicolae Iorga, președin
tele Sfatului popular al regiunii 
Stalin, au vizitat instituții social 
culturale ale noului oraș, și lo
cuințele unor muncitori.

După vizita în orașul Victoria 
parlamentarii albanezi au plecat 
spre Sibiu.

Membrii delegației Adunării 
Populare a R. P. Albania în frun
te cu tov. Pilo Peristeri. vicepre
ședinte al Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Albania, au vi
zitat în cursul dimineții de sîm- 
bătă orașul Victoria.

Oaspeții, însoțiți de tov. Simion

perspectivele de Viitor ale uzi
nei.

Seara, la sediul comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al re
giunii Timișoara, membrii Adu
nării Populare a R.P. Albania 
au avut o întîlnlre cu deputați 
din regiunea Timișoara.

denților din această categorie 
în anii de facultate și care 
sînt avantajele.

Se știe: după reușita la 
concursul de bursă studentul 
încheie cu întreprinderea sau 
comitetul executiv al sfatuiui 
popular un contract prin care 
se angajează ca după absol
vire cel puțin cinci ani să lu
creze in posturi corespunză
toare calificării la întreprinde
rile care ie acordă burse, sau 
în posturile indicate de sfatu
rile populare. Și in timpul 
anilor de facultate studenții 
au anumite obligații. In pri
mul rînd aceea de a se pre
găti temeinic și de a avea o 
comportare demnă, care să nu 
compromită pe cei ce le asi
gură conniții de studiu și de 
trai optime, in acest sens, 
controlul executat de sfatu
rile populare și întreprinderi 
asupra pregătirii studenților 
este firesc și necesar. Legă
tura permanenta a studenților 
cu întreprinderea și sfaturile 
populare, trebuie să fie foarte 
strinsă. De aitfei, in acest 
scop, practica studenților bur
sieri se va desfășura în între
prinderile cu care au încheiat 
contracte.

O concluzie care reiese din 
cele mai sus arătate: în pe
rioada ce a mai rămas pînă 
la al doilea concurs întreprin
derile și sfaturile populare să 
lucreze cu multă atenție la 
selecționarea și pregătirea 
candidațiior, să urmărească și 
să sprijine pregătirea lor.

Acestea sint viitoarele cadre 
chemate să contribuie — in 
întreprinderile respective — 
la lupta pentru dezvoltarea 
continuă a economiei noastre,

(Urmare din pag. l-a) 

oarece aveau la dispoziție un 
număr mai mare de cadre di
dactice calificate care au spri
jinit desfășurarea cursurilor 
de pregătire. Din celelalte re
giuni numărul reușițiior ia 
concurs a fost mult mai mic.

Deficiențele nu s-au oprit 
aici. Au existat șl negiijenje 
in ceea ce privește asigurarea 
numărului de candidați pen
tru specialitățile care prezintă 
cel mai mare interes pentru 
economia noastră națională. 
Unele regiuni n-au trimis pen
tru anumite specialități nici 
un candidat. Sau, cum au fost 
regiunile Hunedoara, Timi
șoara și altele au trimis la 
concursul de bursă absolvenți 
care nu se încadrau în cate
goria celor ce aveau dreptul 
să se prezinte.

Surprinde de asemenea, fap
tul ca nu s-a acordat sufi
cientă atenție recrutării can- 
didaților pentru concursul de 
bursă, mai ales din rîndul 
fiilor de muncitori din marile 
întreprinderi.

Lipsurile aparțin începutu
lui de experiență și ele vor fi 
și trebuie înlăturate. Pentru 
completarea locurilor rămase 
se va institui un nou concurs 
de bursă între 7—15 octom
brie a.c. în legătură cu care 
sfaturile populare și întreprin
derile au primit îndrumările 
necesare. Se cere insă mai 
multă atenție și pentru acest 
concurs și pentru cele viitoare. 
Mai multă muncă de lămurire 
în rîndul elevilor și părinților 
care n-au încă clar'cui și pen
tru ce se acordă bursele, care 
sînt condițiile ce se cer stu- pentru înflorirea patriei.

A (Agerpres)

Vizita deputatilor englezi
(Urmare din pag. l-a)

Aici deputății englezi au ascul
tat explicațiile directorului tehnic 
al fabricii cu privire la unele pro
bleme ale producției în această 
mare întreprindere de confecții, 
interesîndu-se în mod deosebit de 
organizarea muncii și salarizarea 
muncitorilor.

Iir timpul vizitei Sir Herbert 
Butcher, conducătorul grupului de 
deputați englezi, a remarcat lu
minozitatea și sistemul bun de 
aerisire al diferitelor sectoare de 
producție ale fabricii. La expozi
ția produselor industriei bunurilor 
de larg consum din țara noastră, 
aflată în incinta întreprinderii,

lordul St. Oswald s-a interesat 
îndeaproape de unele produse ale 
industriei de porțelan și sticlă ex
puse. Deputății Patrick Maitland 
și William Hannan (Scoția) au 
remarcat sortimentul bogat de țe
sături cu model scoțian.

Oaspeții britanici au vizitat 
poi cantina și căminul de copii 
întreprinderii.

★
Sîmbătă după amiază, depută

ții englezi Sir Herbert Butcher, 
conducătorul grupului, d-na 
Edith Summerskill, William Wil
kins, J. M. Temple, William 
Hannan și Edward Malallieu au 
făcut o vizită la Combinatul po
ligrafic „Casa Scînteii**.

a-
al

„A fi sau a nu fi 
cuviincios!

(Urmare din pag. l-a)

cuviință" stă, fără îndoială aceea 
de educație, de „bună creștere*4. 
S-ar părea că oameni „bine cres
cuți" se găsesc pe toate dramurile. 
Dacă-i cercetezi însă nițeluș mai 
atent, îți poți da seama de foarte 
multe ori, că aparențele înșeală. 
Am cunoscut cîndva un astfel de 
specimen, care ce e drept, sub as
pectul fizic ca și sub acel al cul
turii și situației șale. în societate, 
nu lăsa cu nimic de dorit. Am

u

Tn ultimii ani numeroși mun
citori din Baia Mare și-au con
struit locuințe cu credite de 
stat. Numai din anul 1956 pină 
în prezent și-au construit lo
cuințe cu credite de stat 60 
de muncitori.

Tn foto : Locuințe individuale 
construite cu credite de stat pe 
str. 9 Mai din Baia Mare.

Trimisul extraordinar 
și ministrul plenipotențiar 

al Elveției a fost primit 
la Ministerul Afacerilor 

Externe
La 21 septembrie a.c. Aurel 

Mălnășan, adjunct al ministrului 
Atacerilor Externe, a primit in 
audiență pe domnul Pierre Fran- 
țois Brugger, trimisul extraordi
nar și ministrul plenipotențiar al 
Elveției, în legătură cu apropiata 
depunere a scrisorilor sale de a- 
cr editare.

(Urmare din pag. l-a) 
muncă, măi tovarășe, dacă-i așa. 
Noi n-avem experiență, veniți pe 
la noi. Sîntem doar vecini cu tar
lalele.

Invitația a avut efect. S-au po
menit cei din Boteni cu oaspeți de 
la LÂvedea. Chiar președintele 
Gheorghe Tache a venit să-i vadă. 
A ținut el un fel de conferință. 
Apoi le-a dat sugestia să facă o 
grădină de zarzavat de-a lungul 
bălții de la marginea satului.

— Da, dar vedeți că nu ne 
jungem cu brațele de muncă 
au zis oamenii.

— Vă vom ajuta.
Gheorghe Tache s-a ținut

a-

Echipa feminină de șah a R. P. R.
vice-campioană mondială

Campionatul mondial feminin tiva R.P.F. Iugoslavi-a. Echipa 
de șah pe echipe a luat sfirșit cu noastră a cîștigat acest meci cu 
un frumos succes al reprezentan- 2—0.
telor noastre Maria Pogorievici și in cadrul festivității de premie- 
Margareta Teodorescu, care au re șahistele sovietice Ofga Rub- 
reușit să se claseze pe locul 1-2, țova șj Kira Zvorîkina au primit 
la egalitate de puncte cu puter- medalii de aur, iar reprezentan- 
nica echipă a Uniunii Sovietice, tele noastre Maria Pogorievici și 
Șahisțele_ noastre ș-au comportai Margareta Teodorescu, vice-cam- 
surprinzător de bine în turneul pioane mondiale, au fost distinse 
final, obținînd trei victorii, cu medaliile de argint. Medaliile 
cu 2—0, patru rezultate egale și de bronz au revenit componente- 
avînd. o singură înfrîngere. Titlul ior echipei R.D. Germane.
de campioană a fost acordat echi- Clasamentul final al campio- 
pei U.R.S.S., deoarece a realizat natului mondial feminin de șah 
un număr mai mare de victorii pe echipe este următorul: 1—2. 
în turneul final. Performanța u.r.S.S., R. P. Romînă I0‘/a 
echipei R.P. Romine este deosebit puncte; 3. R.D. Germană 10 punc- 
de valoroasă și consacră pentru te; 4. R.P. Ungară 8‘/s puncte; 
prima oară șahul nostru feminin 5 R p Bulgaria 8 puncte- 6. 
pe plan mondial. R.p.p. Iugoslavia 7‘/a puncte; 7.

în runda a 9-a și ultima, echi- Anglia 7 puncte; 8. R.F. Germană 
pa noastră a întîlnit reprezenta- 6 puncte; 9. Olanda 4 puncte.

Astăzi pe stadionul „23 August44
Un interesant cuplaj fotbalistic

Stadionul ,j23 August** va fi as
tăzi gazda unui interesant cuplaj 
fotbalistic în care echipele R.P. 
Polone (juniori) și apreciata echL 
pă divizionară maghiară Szeged 
vor juca în compania echipei ju
niorilor din R.P. Romînă și res
pectiv selecționata divizionară A-

Cele două partide sînt așteptate 
cu legitim interes de spectatorii 
bucureșteni, mari amatori ai jo

cului de fotbal. Primul meci al cu
plajului va începe la ora 14 și va 
opune echipei de juniori a R.P.R. 
formația R.P. Polone. La ora 
15,45 se va fluiera începutul me
ciului selecționata divizionară A- 
Szeged, excelent prilej de verifi
care a formației noastre, ce va 
juca la 29 septembrie la București 
cu naționala Iugoslaviei (prelimi
nariile campionatului mondial).

Finala campionatului de box
Aproape 15.000 spectatori au urmărit sîmbătă seara pe stadionul 

Republicii reuniunea finalelor campionatelor republicane de box. In 
cel mai spectaculos meci al galei M. Dobrescu (C.C.A.) a dispus 
la puncte de Puiu Nicolaie (Dinamo), cucerind titlul categoriei 
muscă.

lată rezultatele tehnice înregistrate (în ordinea categoriilor) ; M- 
Dobrescu (C.C.A.) învinge la puncte pe Puiu Nicplaie (Dinamo) ; 
V. Șchiopu (C.C.A.) Învinge la puncte pe C. Gheorghiu (Dinamo); 
I. Mihalik (Flamura Roșie) întrece la puncte pe V. Stoianovici. 
(Energia) ; D. Done (Energia) dispune la puncte de M. Trancă 
(Dinamo) ; C. Dumitrescu (Dinamo) obține victoria în fața lui C. 
Gherasim (Voința) ; M. Stolan (Știința) învinge la puncte pe I. 
Dragnea (Dinamo) ; V. Tiță (C.C.A.) învinge la puncte pe C. lor- 
dache (Dinamo) ; D. Gheorghiu (Dinamo) învinge la puncte pe 
P. Deca (Dinamo) : G. Negrea (C.C.A.) învinge prin K.O. pe I. 
Ferenczi (Energia) ; D. Ciobotaru (Dinamo) întrece la puncte pe 
V. Mariuțan (Dinamo).

(Ager pres)

încheierea lucrărilor 
consfătuirii dirijorilor 
de orchestre populare

INFORMAȚII
La sediul Comitetului național 

pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă a avut loc vineri la 
amiază ședința de constituire a 
Comitetului național pentru săr
bătorirea în țara noastră a lui 
Jan Amos Komensky (Comenius), 
mare pedagog ceh, umanist și 
luptător pentru pace, cu prilejul 
împlinirii a 300 de ani de la apa
riția operelor sale principale, 
„Opera didactica omnia“ (1657) 
și „Orbis pictus" (1658).

★ Zilele acestea a luat ființă, 
Asociația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale. 
Ea va sprijini crearea de specta
cole de teatru, operă, balet și con
certe cu înalt conținut artistic, 
culegerea și studierea materiale
lor privind istoria, teoria și prac
tica creatoare a artei teatrale și 
muzicale românești și universale, 
și va contribui la rezolvarea pro
blemelor ideologice și de creație 
privind dezvoltarea artei specta
colului în țara noastră.

____  _ de 
cuvînt. Le-a trimis cîteva mașini 
și oameni în ajutor. De la tinerii 
din Livedea, cei din Boteni au 
aflat că aceștia sînt permanent în 
întrecere pentru cît mai multe 
zile-muncă. Așa s-a iscat între ti
neri, apoi între toți colectiviștii 
din Boteni întrecerea pentru cît 
mai multe zile-muncă. Toamna 
s-au numărat bo
bocii. Tînărul 
Ion Vîrșalu avea 
mai mult ca toți SfSB fi dj/fiifjflwl 

11 urmau Matei
Toma, Dumitru 

Pătruț și alții. Veniturile au fost 
bunicele și colectiviștii bucuroși. 
Dublă le-a fost bucuria că 
au mai venit încă 10 familii 
alături de ei. Au venit unii dintre 
cei mai harnici gospodari ai sa
tului : Gheorghe D. Vasile, tînă
rul Constantin Minea și alții. Oile 
s-au înmulțit, caii la fel, atelajele 
de asemenea. Saivanul a fost mă
rit, uri grajd a fost durat.

★
A mai trecut o primăvară, o vară 

și a venit toamna. Tarlalele gospo
dăriei s-au dovedii a fi rodnice. Au 
venit cei din Livedea. cu un ca
mion în vizită la vecinii lor. S-au 
sfătuit îndelung. Au văzut ei mor
mane de grîu la cei din Boteni.

— Măi. ne ajungeți din urmă — 
a zis atunci Gheorghe Tache lui 
Anghel Soare. ,. K ,

— Nu cred, voi alergați ou ma
șina, pe cînd noi cu căruța...

Tache a rîs. Apoi l-a tras deo
parte pe Soare:

— Măi, vecine uite ce e, văd că 
cereale aveți berechet. Ce ar fi 
dacă...

— ...știu! Mașină — i-a luai 
Soare vorba din gură. O cumpărăm.

...Și au cumpărat un camion. Și 
încă 9 familii au intrat în rîndul 
celor fericiți.

★
... Și-a venit primăvara anului 

acesta. Și înainte de a purcede la 
treabă, au ținut cei 11 comuniști 
și 14 utemiști o ședință comună. 
Fiecare avea sarcina să vină cu 
propuneri concrete, pentru ca gos
podăria lor să înflorească. Mult 
s-a minunat Soare, președintele de 
istețimea flăcăilor.

— Dorobanțu: propun să luăm 
sub patronaj balta satului. Știți ce 
venit ne aduce ? Mare de tot!

— Matei: propun să mărim 
grădina de zarzavat, de la un hec
tar, la 3 hectare. Tinerii să răs-

— Bine, măi Matei!
...Și lupta pentru recolte bogate 

a început. Pe 160 de hectare de 
grîu semănat din toamnă, tinerii 
au ieșit la plivit. Apoi au venit 
tractoriștii de la Hagiești- să le 
semene cele 100 hectare cu po
rumb. Atunci s-a încins o discuție. 
Matei Toma a aflat de la prietenul 
său Bucur, secretarul U.T.M. de la 
Livedea, cum că ei seamănă po
rumb hibrid.

★
Au semănat șl ei 73 de hectare 

cu porurpb hibrid împrumutat de 
la vecinii lor. Porumb P Mîndrețe I 
Matei Toma nu se bate cu pum
nul în piept, dar cînd ți-o spune 
că nu-i în tot raionul așa porumb 
și nu-l crezi, să te ferească sfîn- 
tul „ ......,......

...După treaba asta s-au apucat. facă un cămin cultural, 
flăcăii de dig.

Zece zile au muncit tinerii co
lectiviști aici. La cot cu ei au mun
cit și cei din întovărășirea din sat, 
că Dorobanțu ar fi suflat o vorbă:

pundă de ea. Nenea Gheorghe Va
sile să fie grădinarul nostru.

Gheorghe Stan: am o complec- 
tare la propunerea lui Dorobanțu. 
Să înălțăm un dig mare în drep
tul drumului, pentru ca apele din 
baltă să nu scadă iar producția de 
pește să crească.

— Geta Vîrșalu : chem la între
cere toate familiile. Fiecare fami
lie oare are de la 3 membri în 
sus, să nu aibă mai puțin de 350 
zile-muncă pe tot anul 1957.

— Măi, copii, mai încet că nu 
pot prididi cu scrisul — d grăit 
zîmbind și satisfăcut secretarul de 
partid. Apoi a luat cuvîntul.

— Știți voi ce înseamnă a- 
ceasta P O muncă încordată. Dar 
în voi avem încredere. Ce ziceți ?

— Noi, tovarășe Năstase, am 
chibzuit bine. Organizația U.T.M. 
nu se face de rîs. Am.discutat cu 
toți tinerii. Ne-am înțeles...

— Mă, cine nu ne ajută, nu 
prinde, un baboi din balta asta.

Rezultatul muncii ? Excelent. 
Mai acum cîteva zile, colectiviș
tii au chemat niște pescari. O sin
gură dată au tras cu năvodul, și... 
4300 kg. de pește au scos. Ce au 
făcut cu el ? 600 de kilograme a 
fost împărțit colectiviștilor iar res
tul a fost valorificat. Din vîhzarea 
lui, s-au adăogat la averea colecti
vei nu mai puțin de 18 000 lei. Nici 
de grădină n-au uitat tinerii. Și 
noaptea au cărat araci la roșii. 
Toată vara au vîndut ei fel de fel 
de zarzavaturi în valoare de a- 
proape 25.000 de lei. Atîtea roșii 
s-au făcut, că fiecare familie a 
primit — după zilele-muncă pres
tate — cite 150—250 kg. roșii pen
tru bulion. Dar utemiștii se mai 
laudă cu o „operă** a lor. Cele 
2 hectare cu pepeni.

•— Măi, am mîncat atîția pepeni

în vara asta — se lăuda Alexan
dru Cristea — că-mi ajunge pentru 
trei ani. Fă și matale socoteala. 
Dacă pe fiecare săptămână se îm
parte colectiviștilor ~~~ 
kilograme, cit vine 
Oho, mult de tot. 
cont că la zestrea 
din pepenii vînduți 
încă vreo 4.000 lei. .
banii P Poftim de vezi — 
riale pentru saivanele oilor. _ _ 
cern altele noi, modeme, că nu mai 
avem cîteva oițe Avem aproape 
300 în tîrlă. Uite, colo facem ma
ternitate pentru scroafe, că avem 
și d-astea vreo 13.

Ce să notez mai întîi P Nu mă 
îndur să nu-i ascult și vorbele lui 
Toma Matei:

„Noi vom da ajutor satului să 
“ * ’ ’ Facem

4.000 ore muncă voluntară**.
Sînt în jurul meu o sumedenie 

de tineri și fiecare are să-mi spună 
cîte ceva. Și totul se învîrte în ju
rul averii gospodăriei. Așa dragoste 

pentru acest bel- 
)/f=^ șug. comun, rar

-wmru. (lum- am întîlnit. A-

Sw ZS daug că din a-
ceastă avere, din 

gjj prisosul lor, co
lectiviștii au pre
dat statului cele 

36.000 kg. grîu pe care l-au con
tractat.

Am fost la Boteni de aurind. Am 
privit îndelung la bătrînica ce ră
măsese cu gura căscată la casa 
— răsărită ca din pămînt — a 
tinerilor Georgeta și Ion Vîrșalu.

— Ce-i, măicuțoP
— Mamă, ăștia au găsit vreo co

moară /
— Zău!
— Păi altfel..
— Nu-i adevărat, bătrînico. Ion 

și Georgeta Vîrșalu au făcut pînă 
la 10 septembrie 350 de zile- 
muncă. Ști ce au primit ei pentru 
fiecare zi? 5 kg. grîu, 250 grame 
orz, 250 grame mazăre, 2,50 lei, 
400 grame brînză, roșii, zarzava
turi, ceapă și vor mai primi cam 
15 kg. porumb la zi-muncă. Și 
ăsta-i numai un avans, măicuțo. Ce 
zici de așa comoară P

— Maică, ce mai casă I

cite 1000 de 
de căciulă I 
Apoi — ține 
colectivei — 
s-au adăogat 
Ce facem cu

i — mate-
Fa-

stat cu el la masă. în timp ce-și 
servea friptura, își lingea degetele 
cu multă pasiune. Din clipa aceea 
s-a năruit în mine toată buna pă
rere pe care o aveam pînă atunci 
despre acel om cu prețenții de 
„bine crescut44.

Cît de plăcut e pe de altă parte 
să întîlnești un om cu adevărat 
bine crescut, cît de bine te simți 
lingă el, întotdeauna atent, înda
toritor, modest, corect, nu te su
pără prin nici o stridență, nu te 
incomodează prin nimic.

A spune despre cineva ca e in
struit nu înseamnă a putea spune 
că e bine crescut. Instruirea nu 
trebuie confundată cu educația. A- 
deseori putem întîlni oameni ins- 
truiți, care sînt supărător de rău 
crescuți. Inteligența n-are nici ea 
nimic comun cu buna-cuviință. 
Dar dacă ingtruirea cuiva și edu
cația lui sînt lucruri cu totul di
ferite, nu putem nega faptul că 
educația se biauie în mare măsură 
pe instruire... A te numi în ade
văr bine crescut, înseamnă a cu
noaște anumite reguli de bună com
portare. Unele se referă la calități 
general omenești cum ar fi de 
pildă respectul față de om, grija 
pentru copii, pentru cei bătrîni, 
pentru bolnavi. Altele variază cu 
vremurile, cu moravurile și uneori 
chiar cu moda. Acum vreo 600 de 
ani în urmă de pildă, celor ce 
luau parte la o masă comună, ori- 
cît de solemnă ar fi fost împre
jurarea, nu li se punea la dispo
ziție decît un castron, un pahar 
și un cuțit. Luînd eu degetele bu
cata de friptură și neavînd șerve
țele, își ștergeau buzele cu fața 
de masă... Chiar cu o sută de ani 
în urmă, era obiceiul a se servi 
fiecărui invitat la sfîrșitul mesei 
cîte un pahar pentru clătit gura, 
umplut cu apă căldicică și par
fumată, pus în mijlocul unui cas- 
tr6naș gol. Invitatul, lua o „gură 
bună" din lichidul călduț și par
fumat, se gargarisea în toată re
gula, își clătea bine gura, apoi ți- 
nînd mina dreaptă sau șervețelul 
drept paiavan, împroșca totul în 
castronaș. Mai tîrziu, s-a înlocuit 
paharul de clătit gura, cu paharul 
pentru spălat degetele. Apoi, s-a 
renunțat cu totul la aceste prac
tici dezgustătoare.

Considerațiunile de mai sus, au 
caracterul unei introduceri la o 
serie de articole care vor urma, 
referitoare la această problemă. 
Deși date într-o formă sumară, a- 
tît cît permite spațiul gazetei, ele 
vor încerca totuși să fie un îndrep
tar pentru toți acei tineri dornici 
a-și corija comportarea sau dacă 
nu e cazul, de a și-o verifica.

Scopul este ca dorința de edu
care, de autoperfecționare a com
portamentului să apară de pe po
ziția unor oameni pe deplin con- 
știenți, pătrunși de adevărul că vii- 

i torul lor depinde în primul rînd 
i de dînșii.

Lucrările primei 
consfătuiri pe țară 
cu dirijorii de or
chestre populare, 
care au durat trei 
zile, s-au încheiat 

vineri seara.
Gu acest prilej au 

fost expuse două re
ferate primul, privind 
valorificarea muzicii 
populare de către or
chestrele populare de 
concert (ținut de Ti- 
beriu Alexandru, pro. 
fesor de folclor la 
Conservatorul „C. 
Porumbescu" și cer
cetător științific la 
Institutul de Folc
lor), Iar al doilea, 
despre valorificarea 
instrumentelor popu
lare potrivit specifi
cului și cerințelor re
gionale (de Constan
tin Prichici, profesor 
și cercetător științi
fic la Institutul de 
Folclor) —- care au 
dezbătut o serie de 
probleme privind ro
lul și atribuțiile or
chestrelor populare în 
valorificarea creației 
folclorice.

In cadrul constă- 
tuirii, orchestra de 
muzică populară 
„Barbu Lăutaru" din 
București a dat un 
concert model, iar 
artistul emerit, Ionel 
Budișteanu, precum

și Nicu Stănescu au 
făcut demonstrații 
practice cu orchestra, 
arătind diferitele lor 
metode de lucru, după 
care au urmat ace
leași demonstrații 
practice cu orchestra 
și expuneri de meto
dă ale dirijorilor din 
diferite regiuni ale 
țării.

In concluziile pe 
care reprezentanți ai 
Institutului de Fol
clor le-au tras pe mar
ginea acestej consfă
tuiri, au fost relevate 
o serie de probleme 
de ordin metodic și 
artistic. Astfel, s-a 
insistat, printre alte
le, asupra importan
ței prelucrării pe 
plan local a melodii
lor populare, asupra 
concordanței, corela
ției între muzică — 
text, asupra folosirii 
instrumentelor și a- 
ranjamentelor muzi
cale cele mai adec
vate diferitelor ge
nuri de ctntece și re
giuni. necesității 
unui discernămînt ri
guros tn alegerea 
piesei pentru o or
chestră sau alta.

Se cere, ca dirijorii 
să impună și să preci
zeze linia melodică a 
pieselor. De asemenea

trebuie reîmprospă
tat repertoriul tutu
ror orchestrelor, a- 
poi, paralel cu aceas
ta, să se extindă, ini- 
țial, metoda prelu
crărilor orale, ur- 
mînd ca prelucrările 
așa zis savante să 
constituie o a doua 
etapă, mai ttrzie.

In încheiere, tov. 
C. Rădulescu, direc. 
torul Direcției Muzi
cii din Ministerul 
Invățămîntului și 
Culturii, a insistat 
asupra complexului 
de sarcini ce stau in 
fața dirijorilor de 
orchestre populare. 
In continuare el a 
făcut cunoscute cîte
va din sarcinile și 
măsurile luate de Mi. 
nister în vederea 
fmbunătățirii activi
tății în viitor a or
chestrelor de muzică 
populară din întreaga 
țară.

Prima consfătuire 
pe țară, de acest gen, 
a scos la iveală im
portanța și utilitatea 
acestor înttlniri și 
schimburi de expe
riență care se vor 
extinde de aici îna- 
Inte. '

I. M.

Fabrica de sucuri din fructe șl marmeladă din Riureni este 
in plin sezon. In toamna acestui an muncitorii, inginerii și 
tehnicienii vor fabrica noi pro duse de jeleuri, dulce(uri din 
prune verzi, struguri și comp oturi.

In foto: Muncitoarea Maria Tapu lucrează la stivuirea bor
canelor cu compot in depozi tul fabricii.



(Urmart din pag. l-«^

In Balcani să domnească 
o pace trainică și o colaborare rodnică

Puternicul răsunet al mesajului președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. R

Colaborare tehnlco- 
țtilnțiflcâ in domeniul 
construcțiilor de mașini 
între țările membre 

ale C, A. E. R.

TELEGRAMĂ

tionarea lor". Autorul reamin
tește că legături istorice, econo
mice și culturale unesc popoarele 
din Balcani în ciuda divergențe
lor care au survenit în decursul 
anilor și subliniază : „Pentru 
noi are importantă de a nu ne 
izola în această parte a Europei". 
„Așadar, — încheie autorul ar
ticolului— nu trebuie să se piar
dă prilejul oferit prin propunerea 
premierului romîn. A sosit timpul 
să se ajungă la o oarecare destin
dere în relațiile dintre statele 
balcanice".

Pe aceeași poziție pozitivă față 
de propunerile guvernului romîn 
se situează și ziarul „AVGHP*. 
In articolul „Să nu refuzăm", 
ziarul se întreabă : „Va voi oare 
guvernul grec să înțeleagă ceea 
ce decurge din interesele poporu
lui grec și ale tuturor popoarelor 
balcanice? Va voi el oare să în
țeleagă că politica coexistenței 
pașnice și a colaborării între state 
cu sisteme sociale diferite este în 
prezent singura politică realistă 
și singura cale în domeniul rela
țiilor internaționale?

„Din nefericire — scrie ziarul 
— se depun mari eforturi de către 
cercuri străine și de către cercuri 
grecești influențate de străini de 
a împinge țara noastră pe calea 
dorită de dușmanii Balcanilor 
și ai păcii. Credem că a venit 
timpul să se hotărască potrivit 
interesului național".

O serie de ziare grecești se si
tuează însă pe alte poziții. Astfel 
ziarul „APOGHEFMATINI" repe-

tă argumentul care nu poate fi 
susfinut în mod logic, potrivit 
căruia existenta unor litigii între 
unele țări balcanice ar constitui 
o piedică în calea unei înțelegeri 
interbalcanice.

Ziarul „VRADINI" anunțînd că 
răspunsul la propunerea premieru
lui romin se elaborează acum de 
către serviciile competente ale 
Ministerului de Externe, crede a 
ști că acest răspuns „nu va con
stitui aparent un refuz al propu
nerii romînești ci va arăta moti
vele pentru care o astfel de con
ferință, în alte condiții, ar fi fost 
constructivă pentru interesele bal
canice".

Ziarul „NEUER KURRIER" 
scrie că răspunsul pozitiv dat de. 
Iugoslavia propunerilor guvernu
lui romîn „a proyopât un șoc în 
capitala Turciei".

R. P. Bulgaria

R. P. Ungară

i titlul „Perspectiva 
colective balcanice"

NEMZET"

Franța
„LE FIGARO*4, referin- 

poziția pe care s-ar pu-
Ziarul 

du-se la 
tea s-o adopte Grecia față de pro
punerile guvernului romin scrie 
că „un purtător de cuvînt al gu
vernului grec a declarat la 18 sep
tembrie că Grecia nu a luat încă 
vreo hotărîre, dar este posibil ca 
ea să accepte să participe la con
ferință".

Austria
O serie de ziare austriace prin

tre care „WIENER ZEITUNG", 
..ARBEITER ZEITUNG", „NEUER 
KURRIER" „NEUER TAGES- 
ZEITUNG" au publicat știri des
pre propunerea guvernului Repu
blicii Populare Romîne, precum și 
comentarii în care și-au făcut ioc 
aprecieri și puncte de vedere ale 
agențiilor occidentale ostile aces
tei inițiative.

In presa bulgară au apărut nu
meroase articole sub titluri „Tre- 
buie să privim faptele in mod lu
cid și fără prejudecăți", „In Bal
cani poate să domnească o pace 
trainică și o colaborare rodnică" 
și ajtele.

Ziarul „RABOTNICESKO DE
LO" ocupîndu-se de răspunsul po
zitiv pe care guvernul bulgar l-a 
dat propunerii guvernului romîn, 
scrie : „Poporul nostru aprobă în
tru totul punctul de vedere expri
mat cu claritate de guvernul său.

Ar fi fără îndoială o dovadă 
de lipsă de realism și de rațiune 
dacă am include ochii în fața 
faptului că mai există încă unele 
probleme nereglementate, că 
există puncte de vedere diferite 
în cîteva probleme ale peninsu
lei balcanice. Insă, așa cum este 
se subliniază cu claritate 
în mesajul guvernului romîn ca 
și în răspunsul guvernului nostru, 
aceste divergențe și aceste pro
bleme nerezolvate nu pot în nici 
un caz să împiedice stabilirea 
colaborării interbalcanice".

Sub 
rării i 
„MAGYAR 
un articol în care este subliniată 
importanța deosebită a inițiati
vei guvernului romin precum și 
ecoul internațional ai acesteia. 
Intr-un alt comentariu intitulat 
„Trăinicia colaborării dintre ță
rile balcanice; guvernul romin 
propune o colaborare colectivă 
pentru asigurarea păcii in state
le balcanice" se scoate in relief 
că „meritul mare al inițiativei 
romînești constă în faptul că 
atrage atenția asupra realismu
lui puternic ce caracterizează 
politica coexistenței pașnice".

R. P. Polonă

Turcia

In Adunarea Generală

Examinarea recomandărilor
Comitetului General

cu privire la ordinea de zi
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

In ședința din dimineața zilei de 
20 septembrie a Adunării Gene
rale O.N.U., în afară de șeful de
legației U.R.S.S. A. A. Gromîko, 
au luat cuvîntul reprezentanți ai 
Paraguayului și Italiei.

Giuseppe Pella, ministrul Afa
cerilor Externe al Italiei, a rostit 
un amplu discurs caracterizat
prin lipsă de propuneri concrete If în nrnhlam/vl* ---j -* ■

ordinea de zi a Cu 63 de voturi pentru, două
contra (Uniunea sud-africană și

ral cu privire la 
actualei sesiuni. , ,,,. ,., . , __ _

Reprezentantul Uniunii sud-afri- Franța) , și 16 abțineri punctul cu 
cane a obiectat împotriva inclu- “'”*" ——i—
derii pe ordinea de zi a punctului 
cu privire la consecințele politicii 
„apartheid" (discriminarea ra
sială) în Uniunea sud-africană și 
a punctului cu privire la situ? a

O serie de ziare turcești 
tinuă, în comentariile lor, 
sacrate mesajului primului 
nistru romîn Chivu Stoica, să se 
situeze pe poziții negativiste, in- 
vocînd din nou divergențele exis
tente între țările din Balcani, 
precum și obligațiile decurgînd 
din apartenența unora la 
N.A.T.O., iar a altora la Trata
tul de la Varșovia. In felul a- 
cesta se încearcă a se sugera că 
o înțelegere balcanică ar fi im
posibilă și că s-ar impune ca 
guvernul turc să refuze propune
rea guvernului romîn. Pe această 
poziție se situează ziarul „DU- 
NIYA" și ziarul în limba fran
ceză care apare la Istanbul, „LE 
JOURNAL D’ORIENT".

con- 
con- 
mi-

. privire la situația persoanelor de 
i origină Indiană în Uniunea sud- 
i africană a fost inclus pe ordinea 
. de zi a Adunării Generale.
i A fost discutată de asemenea 
i problema includerii pe ordinea de 

zi a punctului privind Irianul de 
vest, parte a teritoriului Indone
ziei care continuă să fie o colonie 
a Olandei. împotriva includerii 
acestui punct s-au pronunțat dele
gații Olandei și Australiei.

Cu majoritate de voturi, acest 
punct a fost inclus pe ordinea de 
zi a Adunării.

Adunarea a adoptat fără a trece 
la discuții recomandarea Comite
tului General cu privire la repar
tizarea pe comitete a punctelor 
ieja aprobate pe ordinea de zi, 
'recum și hotărîrea ca actuala se- 
iune să se încheie la 14 decem- 
rie.
Următoarea ședință va avea loc 
ni 23 septembrie.

polabo- 
ziarul 

publica

titlul „Inițiativa romînă

. participat oficialități ale 
ui Salonic și ale direcției 

iui, printre care Hagidimi- 
, locțiitorul ministrului Gre- 

i de nord, Patrikios, primarul 
așului Salonic. Gheorghiadis, 

președintele Tîrgului, și Sama
ras, directorul Tîrgului.

jorge Enescu" la Belgrad
ț, Agerpres). — 

Corespondență specială : Vineri 
seara, în sala de concert a Uni
versității din Belgrad, a avut loc 
primul concert al Orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" din București, 
în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în R.P.F. Iugoslavia.

La sfîrșitul concertului artiști
lor romîni li s-au oferit coșuri cu 
flori. Publicul din sală a ovațio
nat pe maestrul George Geor-

gescu și orchestra. La cererile 
insistente ale publicului, orchestra 
a executat suplimentar „Rapsodia 
I-a“ de Enescu.

Sosirea artiștilor romîni a pri
lejuit un viu interes. Ziare din 
Belgrad printre care „Politika" 
in numărul său de miercuri
18 septembrie și „Borba“ din
19 septembrie au publicat ar
ticole ample însoțite de fotografii 
în legătură cu sosirea muzicieni
lor romîni la Belgrad.

Soliști romîni la Geneva
GENEVA 21 (Agerpres) — 

Corespondență specială : La 19 
septembrie a sosit ia Geneva gru
pul soliștilor vocali și instrumen
tiști romîni care participă la cel 
de al 13-lea concurs internațional 
de interpretare muzicală.

Anul acesta la concurs participă 
peste 300 de artiști din 35 de țări. 
Din juriul concursului, prezidat

(Elvetia) 
Dagobert 
al R. P.

care vor 
baritonul

de dl Daniel Gagnebin 
face parte Și pianistul 
Bucholtz, artist emerit 
Romîne.

Primii artiști romîni 
intra în concurs sînt
Konya Ladislau și basul Dumitru 
Constantin oare se vor prezenta 
luni după amiază in fafa juriului, 
in prima etapă a concursului.

PRAGA 21 (Agerpres). —- Cete- 
ka transmite : în conformitate cu 
hotărîrea recentei sesiuni a Con
siliului de ajutor economic reci
proc, care a avut loc în ilinie a.c. 
la Varșovia, în zilele de 19 și 20 
septembrie reprezentanții ur
mătoarelor țări : R.P. Albania, 
R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. 
Romînă, R.P. Ungară, Uniunea So
vietică, au discutat la Fraga cite- 
va probleme ale activității comi
siei permanente pentru colaborare 
economică și tehnico-științifica în 
domeniul construcțiilor <le mașini, 
care interesează țările membre ale 
Consiliului și au trasat măsurile 
în vederea îmbunătățirii continue 
a activității .comisiei pentru con
strucțiile de mașini.

Sub 
privind colaborarea colectivă a 
statelor balcanice**, ziarul „ZY- 
CIE WARSZAWY", după ce a- 
rată în ce constă esența propu
nerilor guvernului R.P.R., scrie: 
„Pe noi, polonezii, cu toate ca 
ne aflăm la o depărtare de sute 
de kilometri de Balcani, pro
blema aceasta ne interesează ca 
o contribuție serioasă în lupta 
pentru întărirea păcii, pentru 
coexistență, deoarece problema 
păcii și a colaborării nu se limi
tează doar la cadrul unor gra
nite stabilite prin împărțirile 
existente pe globul geografic**.

Olanda
Ziarele „DE WAARHEID", 

„ALGEMENN HANDELSBLAD", 
„HET PAROL", „HET VRIJE 
VOLK“, „ROTTERDAMSCHE 
COURANT" și „MASBODE" in
formează pe cititorii olandezi a- 
supra răspunsurilor pozitive pri
mite din partea guvernelor Iugo
slaviei, Bulgariei și Albaniei la 
mesajul premierului romîn.

Unele ziare, ca de pildă, „ROT
TERDAMSCHE COURANT", 
„MASBODE** și altele reproduc 
părerea anumitor observatori 
occidentali care apreciază că 
„propunerea romînă reprezintă 
unul din cele mai interesante e- 
venimente" ale actualității inter
naționale.

Guvernul francez în fafa 
unei sHuafii dificile

PARIS 21 (Agerpres). — Vineri 
după-amiază au luat sfirșit în A- 
dunarea Națională franceză dez
baterile asupra politicii economice 
a guvernului. în cadrul acestor 
dezbateri au fost prezentate 31 in
terpelări în care deputății apar- 
ținîrul diverselor partide au for
mulat critici vehemente la adresa 
politicii economice a guvernului, 
subliniind că ea nu este de na
tură să ducă la o îmbunătățire a 
gravei situații economice a țării.

Au fost depuse patru moțiuni 
dintre care una singură aprobă 
politica economică a guvernului, 
iar celelalte trei o resping.

Votul asupra tuturor moțiunilor 
de neîncredere în politica econo
mică și agricolă a guvernului va 
avea loc la 30 septembrie.

Lucrările sesiunii parlamentare 
extraordinare vor continua luni 
cînd vor începe dezbaterile asu
pra proiectului de lege cu privire 
la Algeria. In legătură cu aceste 
dezbateri agenția Frame Presse 
subliniază că divergențele continuă 
intre partidele care formează ma
joritatea guvernamentală.

★
PARIS 21 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France 
Presse, după tratative cu repre
zentanții partidelor burgheze în 
cadrul unei așa zise „conferințe 
a mesei rotunde4* care au durat 
în tot cursul zilei de vineri și 
în dimineața de sîmbătă 21 sep
tembrie, guvernul francez a mo
dificat din nou proiectul de lege 
cu privire la statutul viitor al Al
geriei.

Poporul ungar se opune amestecului 
în treburile sale interne

BUDAPESTA 21 (Agerpres).—La 21 septembrie, la Budapesta 
fost dată publicității declarația Ministerului Afacerilor Externe al 

spe- 
„pro-

ai .. , .............. T
Republicii Populare Ungare în legătură cu hotărîrea sesiunii 
ciale a Adunării Generale a O.N.U. cu privire la așa-zisa 
blemă ungară4*.

In declarație se spune că sub 
presiunea cercurilor imperialiste 
ale S.U.A. și ale altor puteri oc
cidentale, unele organisme ale 
O.N.U. încâlcind în mod vădit 
Carta Organizației Națiunilor 
Unite, au încercat în repetate 
rînduri să se amestece în trebu
rile interne ale Ungariei și că 
hotărîrea adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U. nu are nici 
o putere juridică Și. nu poate 
obliga pe nimeni la nimic. Po
porul ungar nu va permite nici 
de acum înainte vreun amestec 
în treburile șale interne.*

In continuare, în declarați^ se

arată modul în care S.U.A. au 
obținut voturi pentru trecerea 
prin Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărîrii tendențioase 
îndreptată împotriva poporului 
ungar, și scopul diversionist al 
discutării „problemei ungare" la 
O.N.U.

Guvernul revoluționar muncito
resc țărănesc se spune mai de. 
parte în declarație face tot posi
bilul pentru a menține relații nor
male constructive cu toate țările, 
indiferent de structura lor internă 
și de orînduirea lor socială. Și de 
acum înainte, el va continua să 
depună eforturi în această direc-

ție. Poporul ungar știe bine că o 
mare parte dintre statele care au 
votat împotriva lui s-au alăturat 
hotărîrii sub presiunea S.U.A. sau 
au fost induse in eroare dc ra
portul mincinos al Comitetului 
special. Fiind conștient de acest 
lucru, guvernul ungar va între
prinde și în viitor totul în inte
resul dezvoltării continue a rela
țiilor cu celelalte țări, relații care 
după înfrîngerea contrarevoluției 
se stabilesc în mod favorabil,

Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Ungare își 
exprimă speranța că cea de-a 
XIl-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. nu se va 
examinarea ,,problemei 
ci de examinarea acelor 
internaționale care cer 
văr să fie rezolvate.

ocupa de 
ungare", 
probleme 
într-ade-

I Orientul Apropiat șl Mijlociu j

Compania „Edwin Pauley of 
Los Angeles" (S.U.A.) a și 
început forarea de sonde în 
regiunea Saffra, în apropiere 
de Amman (Iordania).

Sondele americane sînt cea 
mai bună ilustrare a scopuri
lor „contabile" urmărite 
„doctrina Eisenhower".

ZIARUL „TELEGRAPH” 
publică știrea corespondentului 
său d4n Damasc în care se 
spune că Henderson, reprezen
tantul Departamentului de Stat 
al S.U.A., a vizitat in secret 
Israelul în timpul recentei sale 
călătorii în Orientul Apropiat 
și a discutat cu șercurile gu
vernante isrueliene probleme 
privind activitatea subversivă 
împotriva Siriei.

★

POTRIVIT ZIARULUI „ 
HAVADIS", S.U.A. au trimis 
în Iordania „specialiști" în pre
gătirea de comploturi și lovi
turi de stat pentru a organiza 
o răscoală a beduinilor nomazi 
iordanieni din regiunea fron
tierei siriene, creînd în felul 
acesta un pretext pentru un a- 
meatec armat în treburile in
terne ale Siriei. (Agerpres).

♦
♦

♦

♦
t

♦
♦

4 
!

Armament american pentru Iordania. Jeep-urile descărcate din 
avioanele de transport ale aviației militare a S.U.A. sînt prevă

zute cu arme antitanc
POTRIVIT RELATĂRILOR

PRESEI, în ..ara lilfii de 19 
septembrie, un avion cu reacție 
american, ovinei baza pe unul 
din port-arioanele flotei a 6~a 
americane, a

Desenul de mai sus apărut in ziarul Frontului Național din Sudan exprimă 
sentimentele arabilor: „Americani, cărați-vă acasă!"

violat spațiul ae
rian al Siriei. 
(TASS).

MINISTRUL 
AFACERILOR

EXTERNE AL 
SIRIEI Salah 
Bitar, a de
clarat că regele 
Saud al Ara- 
biei va sosi la 
Damasc la 
septembrie, 
gerpres).

POSTUL
B4DIO CAIRO 
a anunțat că 
Fathi Kamel, se
cretarul gene
ral al Federa
ției sindicatelor 
muncitorilor a- 
rabi a făcut cu* 
noscut că Comi
tetul Executiv 
al acestui organ 
a fost convocat 
pentru a exami-
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na iituația din Siria (Agerpres).
★

ÎN CADRUL UNUI MITING 
organizat la Alep, la care au 
luat parte 15.000 de persoane, 
numeroși vorbitori au condam
nat comploturile și blocada or
ganizate de S.U.A. împotriva 
Siriei. Ei au salutat ajutoarele 
oferite Siriei de U.R.S.S. și 
R. P. Chineză, subliniind că 
aceste ajutoare nu sînt însoțite 
de nici un fel de condiții po
litice. (China Nouă).

★
UN TRIBUNAL MILITAR 

DIN IORDANIA a condamnat 
un număr de 18 persoane Ia 
pedepse cu închisoarea pe di
verse termene, pedeapsa cea 
mai mare fiind de 19 ani. Cei 
condamnați sînt acuzați că ar 
fi desfășurat o „activitate co
munistă". Aceste persoane au 
participat la demonstrațiile 
populare împotriva politicii 
proimperialiste ale regelui 
Hussein. (Agerpres).

...șt imagini
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Tovarășului dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romint

Tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Rondn

BUCUREȘTI
In numele poporului bulgar șl al nostru personal vă exprim dv. 

și poporului frate romin mulțumiri călduroase pentru sincerele feli
citări și urări frățești pe care ni le-ați trimis cu ocazia celei de-a 
XlII-ea aniversări a eliberării Bulgariei.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia de nezdruncinat și 
colaborarea strînsă intre popoarele bulgar și romin și unitatea țări
lor socialiste in frunte cu eliberatoarea și prietena noastră comună 
marea Uniune Sovietică.

GHEORGHI DAMIANOV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
ANTON JUGOV

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria 

TODOR J1VCOV 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar

(Răspunsuri la întrebările din pag. I-a)
J 1. Aneurin Bevan, conducător al mișcării laburiste din 
B Anglia.
S 2. Tunisia este o țară care și-a căpătat de ourind independența. 
5 Neținînd seama de acest lucru, trupe franceze încalcă cu regu- 
d lașitate teritoriul Tunisiei. Iată numai un fapt, Intr-una din zilele 
5 trecuta, unități franceze de artilerie staționate în Algeria au 

deschis focul împotriva localității tunisiene Duar Burna. 5 aviohne 
i‘ franceze printre care și un bombardier au mitraliat yi bombardat 

i teritoriul tunisian. Cele 35 de bombe care au lovit localitatea 
susamintită au provocat mor ți și răniți.

3. Cele două organe oficiale americane au remis presd o 
i declarație scrisă prin care anunță că Statele Unite sînt hotărîte 
I să continue în cursul anului viitor experiențele cu arma atomică. 
! 4. La începerea noului an școlar, conform hotărîrii Curțij

Supreme a S.U.A-, copiilor negri li se permite, în sfîrșiț, să 
r frecventeze cursurile școlilor alături de albi. Guvernatorul’sta- 
I tutui Arkansas d. Faubus a postat însă în fața școlii din orașul 
fi LitUe-Rock puternice pichete militare împiedicînd intrarea șco- 
R larilor de culoare.
c 5. Răspunsul vi-l dă chiar zia-rul englez „Daily Herald*4 care, 
fi intr-un articol de ourind apărut al corespondentului său, Basil 
? Davidson, scria : „Puterilor occidentale nu le place guvernul si
ft rian deoarece acesta se pronunță pentru independență economică 
fi și politică și pentru unitatea naționala a arabilor*'.
fi 6. Intrucît aceste măsuri lovesc în interesele celor ce mun- 
? cesc, în întreaga Franță, an loc în prezent mari mișc&rl gre- 
J viste ale muncitorilor care cer sporirea salariilor. Asemenea 
5 mișcări au avut loc la șantierele navale din St. Nazaire, la în- 
{ treprinderile de construcții de mașini precum și în rîndul miilor 
i de muncitori din St. Etienne, Firminy, Saint Chamond etc.
5 7. Potrivit cifrelor date publicității de „First National City 
j Bank" din New-York aceste profituri au fost cu 300 milioane 
! de dolari mai mari decît în aceeași perioadă a anului trecut, 
8 Numai profiturile societăților de automobile au crescut în 1957 
[ cu 97 milioane de dolari.

NEW YORK. După cum anunță 
ziarul „Daily Worker", zilele aces
tea a avut loc ședința Comitetului 
executiv național al Partidului Co
munist din Statele Unite la care 
a fost adoptată o declarație men- 
țlonîrid că actuala politică externă 
americană intensifică încordarea 
internațională și amenință pacea.

PEKIN, — La 20 septembrie a 
sosit la Pekin delegația armatei 
poloneze în frunte cu generalul M. 
Spyhalski, ministrul Apărării Na
ționale al Poloniei.

PEKIN. La invitația Ministeru
lui Sănătății al R. P. Chineze, la 
21 septembrie a sosit la Pekin o 
delegație de medici și specialiști

în problemele medicale, condusă de 
dr. Volnea Marinescu, ministrul 
Sănătății și Prevederilor Sociale 
al R. P. Romîne.

PRAGA. — La Nitra, în Republi
ca Cehoslovacă, s-a deschis Confe- 
rința internațională a arheologilor 
și istoricilor la care participă oa
meni de știință din Ungaria, 
R.F.G., R.D.G., Polonia, Rominia 
și Cehoslovacia.

ATENA. — Potrivit datelor pu
blicate de Serviciul National de 
Statistică, populația Greciei la sfîr
șitul anului 1956 era de 8.031.000 
de persoane, ceea ce prezintă o 
creștere de 65.475 de persoane față 
de anul 1955.

Sărbătorirea lui Ovidiu 
Ia Constanța

(Prin telefon).

In Constanța, în 
mis, urmașii celor 
aproape 2.000 de ani 
oferit ospitalitatea lor 
l-au sărbătorit ieri pe 
liră le-a cîntat pentru 
viața și obiceiurile.

-—„Judecind după 
călduroasă pe care

vechiul To- 
care acum 

în urmă au 
lui Ovidiu, 
cel a cărui 
prima dată

primirea 
___ ,, ___ ne-o faceți, 
după entuziasmul constănțenilor 
— a , spus M, Durry, profesor 
de la Universitatea 
din Paris la sosirea 
Constanța — trebuie să 
noaștem că Publius Naso

Sorbona 
în gara 

recu- 
__ n-a 

dus-o prea rău în anii de exil 
intru cît și-a găsit prieteni de 
nădejde ai căror .urmași nu l-au 
uitat nici astăzi, cînd sărbătorim 
2.000 de ani de la nașterea sa'*. 
Intr-adevăr detașamente întregi 
de pionieri cu brațele încărcate 
cu flori, sute de constănțeni iubi
tori ai operei marelui poet latin 
le-au făcut astăzi o călduroasă 
primire oaspeților străini, din 
țările latine, participanți la săr
bătorirea bimileniuluj lui Ovidiu. 

La orele 17, în piața ce-i poar
tă numele, în fața statuii mare
lui poet latin, o mare de oameni 
s-a adunat să-1 sărbătorească. In 
numele constănțenilor a luat cu- 
vîntul președintele sfatului popu
lar Marin Stancu. Din partea 
oaspeților a vorbit dr. Valerio 
Cianfarani, conducătorul șantie
rului arheologic din Sulmona. 
Din partea Prezidiului Acade
miei R.P.R. din partea Comitetu
lui R.P.R. de aniversare a poetu-

lui Ovidiu, din partea Legației 
italiene la București, din partea 
Sfatului popular al orașului Con
stanța, a Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R. și a altor organizații au 
fost depuse apoi jerbe și coroane 
de Hori la statuia 
sala de festivițăți 
din Constanța 
Emil Conduracht 
șiunea festivă 
R.P.R. cu prilejul 
mileniului Ovidiu.

„Am venit aici 
pelerinaj — a spus profesorul 
Gh. Ștefan piembru corespondent 
al Academiei R.P.R. care a pre
zentat apoi • expunere despre 
Ovidiu — spre a cinsti împreună 
cu oaspeții scumpi de peste ho
tare, amintirea unui mare poet 
al latinității și al omenirii, ce a 
trăit aici Pe țărmul getic al Pon
tului Euxin, poet al cărui bimile- 
nariu se sărbătorește astăzi. A 
găsit, prin moartă, eliberarea pe 
care trăind n-o putuse dobîndi. 
Prin scrisorile din anii de sftrșit 
ai vieții sale, prin interesul pe 
care l-a arătat față de strămoșii 
poporului romîn ca și prin faptul 
că aici și-a găsit odihna de veci, 
Ovidiu a devenit și al nostru, 
și-1 revendicăm ca atare".

Manifestațiile cu prilejul bimi- 
leniului lui Ovidiu continuă la 
Constanța și în regiune în zi
lele următoare.

Moulin Rouge — PATRIA, BU
CUREȘTI, GRADINA PROGRE
SUL ; Ghimpele — REPUBLICA, 
ELENA PAVEL, ALEX. SAHIA, N. 
BALCESCU; Echipajul vasului Na- 
dejda - MAGHERU, CENTRAL ; 
Camelia — V. ALECSANDRI ; Ri. 
chard al IlI-lea (ambele serii) — 
I. C. FRIMU, 1 MAI ; Călătorie 
misterioasă — LUMINA ; Fedra — 
VICTORIA, AUREL VLAICU ; O- 
dată în viață — DOINA ; învăță
toarea din Șatrîi — MAXIM GOR
KI ; Muzeul militar, Puiul de șa
cal și puiul de cămilă, Nașterea 
grădinii, Cinefrelon, Iepurele nu 
vrea să învețe — TIMPURI NOI ; 
Căpitanul din Koln - TINERETU
LUI ; Căpitanul și eroul său — 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
LIBERTĂȚII ; In calea trăznetulul 
- GH. DOJA, FLACARA, 23 AU-

poetului. In 
a cazinoului 
academicianul 
a deschis se- 

a Academiei 
aniversării bi-

tntr-un pios

l> ȘERBU

GUST; Roșu șl
rii) — ALEX. _____ _ „„„
Bran studenți la Oxford — GRI- 
VIȚA ; Vultur 101 — VASILE 
ROAITA, M. EMINESCU; Vaga
bondul (ambele serii) — CULTU
RAL;. Brigada de tanchiștl — U- 
NIREA ; Fiica Tibetului — C. DA. 
VID ; Ghitarele dragostei — T. 
VLADIMIRESCU (grădină) ; Vino, 
vați fără vină — ARTA ; O vară 
neobișnuită — MUNCA, OLGA 
BANCIC ; Dansez cu tine — MIO
RIȚA ; Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) — MOȘILOR ; Ma
zurca dragostei - DONCA SlMO ; 
Intr-un ceas bun—1LIE PINTILIE; 
Discordia — POPULAR ; Fiica mea 
trăiește la Viena — VOLGA ; Două 
victorii — COȘBUC ; Tata, mama, 
nevasta și eu — ALIANȚA ■ înco
tro ? — BOLESLAW BIERljT.

negru (ambele se- 
POPOV- Stan și
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18.000 km. intr-o singură zi

mere tuiul

Cea mai
mare insultă în Gambia

cîștigat cursa * „Vocațiile"
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în clișeu: „TU-104 A".
Ultra-sunetul - în aețiune

amplitudine mai mare, adică mă
resc volumul lor pînă devin așa 
de puternice, că sînt mai sonore 
ca un bubuit de tun.

Veți putea înțelege mai bine 
felul cum sunetul poate ucide bac
terii dacă vă amintiți că sunetele 
cil un anumit număr de vibrații 
și anumit volum pot pune la rîn- 
dul -lor obiecte în vibrație. Un tu
net îndepărtat, face să zornăie 
geamurile și vesela : dacă e a- 
proape, e posibil ca unele farfu
rii să sară de la locul lor. Ca să 
ucidem microbii producem un ul
trasunet. Intensitatea îi e mărită. 
Vibrațiile scutură aceste ființe și 
astfel le distrug. In U.R.S.S. stu
diul ultrasunetelor și cercetările 
în această direcție sînt de mult 
avansate și puse în practică. Ex
perimentări recente în U.R.S.S. 
au arătat că fructele și legumele 
pot fi sterilizate cu efect pozitiv 
dacă au fost supuse acțiunii un
delor sonore de înaltă frecvență. 
Această descoperire e folosită e- 
fectiv cu succes în industrie, la 
conservarea perfectă a alimente
lor, a produselor vegetale proas
pete și ea prezintă un avantaj 
enorm față de vechile metode chi
mice (conservanți) și termice 
(fierbere) în ceea ce privește ca
litatea, de astădată neinfluențîn- 
du-se prospețimea, aroma și gus
tul lor. Gospodina va putea în 
curînd în orice climat ar trăi, să 
scoată din dulap în orice sezon, 
legume și fructe scoase ca din 
grădină.

Insectele dăunătoare de orice 
gen în locuințe și culturi, ce pro
duc anual pagube de miliarde vor 
fi în curînd combătute de agricul
tură ce capătă din partea știin
ței o armă teribilă în persoana 
ultrasunetului, astfel îneît cu o 
învîrtire de comutator săteanul va 
distruge șobolanii din hambar, 
iar prin o simplă apăsare pe un 
buton va ucide insectele parazite 
din livadă sau grădină. Un alt su
net ne folosește să ținem la dis-

înfăptui 
următoarele „minu
ni" : 1. Va distruge 

aproape toate felurile de bacterii și 
bacili. 2. Va asigura alimentele de 
stricăciune și alterare. 3. Va ucide 
Insectele dăunătoare și paraziții. 4. 
Va contribui la accelerarea vin
decării anumitor boli.

‘ Cum se numește însă, ceea ce 
va juca un rol atît de fantastic 
în viaja noastră de toate zilele ? 
Răspunsul este: SUNETUL. As- 
ta-i tot. Un cuvînt compus din 
șapte litere cu o semnificație pe 
care-o cunoaștem din totdeauna, 
f>e care am acceptat-o ca ceva de 
a sine înțeles, dar, despre care, 

In fond, noi toți știm încă prea 
puține lucruri.

Sunetul e produs de vibrație. 
Punind în mișcare o coardă sau 
o sîrmă întinsă, o lamă din orice 
material, vibrează. Făcînd a- 
ceasta în așa fel ca ea să vi
breze de 256 de ori într-o secundă, 
obținem nota „Do“ și e același lu
cru ca și cînd am apăsa pe clapa 
respectivă a pianului. Ridicînd nu
mărul de vibrații pe secundă că
pătăm un sunet mai înalt, mai a- 
cut. Sunetul cel mai înalt pe ul
tima clapă a pianului corespunde 
unui număr de 4.096 vibrații ale 
coardei pe secundă. Cînd o voce 
de bas cîntă cea mai joasă notă, 
coardele sale vocale, vibrează de 
87 de ori.

Un sunet „trăind" produce unde 
sonore în aerul înconjurător în toa. 
te direcțiile, asemănător apei unui 
lac în care s-a aruncat o piatră. 
Dacă s-âr putea produce valuri 
de o putere suficientă, ele ar dis
truge cheiurile unui port. Undele 
sonore de o maximă intensitate — 
explozii mari — pot în mod teo
retic, distruge orice pe suprafața 
pămîntului. Pentru a putea produ
ce acest soi de energie, savanții 
se folosesc de diverse aspecte și 
aplicații ale acestui principiu. 
Știința produce sunete de înaltă
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MONUMENTE CIUDATE

tanță anumite vietăți căci, dacă 
vibrația este în afară de limita 
de percepere a urechii omenești, 
e totuși în limita puterii lor de 
percepere. Omul și animalele nea- 
vînd aceleași limite în ceea ce 
privește auzul și anumite vietăți 
percepînd sunete mai grave sau 
mai acute ce rămîn neauzite pen
tru om, va fi Suficient să le pro
ducem pentru a le face să pără
sească locurile vizate.

Dacă în domeniul lumii bacte
riilor și animalelor mai mari, re
zultatele practice sînt avansate. 

»în medicină este încă în stadiul 
experimentării studiul aplicației 
ultrasunetului.

„Cuibul" corsarilor
de alta data

Mal înainte ca păturile groase 
de ceață să se ridice de peste sat, 
dinspre grajdurile crescătoriei de 
la Sîmbăta de jos răsbea un zgo
mot neobișnuit la o oră atît de 
matinală. înăuntru, în grajduri, 
era o căldură molcomă, un miros 
înțepător, dar nu neplăcut, așa 
cum e pretutindeni în apropierea 
cailor. încă nu se făcuse lumină. 
Animalele sforăiau tropotind în 
întuneric. Grăjdarii se plimbau de 
la un cal la altul, mîngîindu-i pe 
boturile lungi, vorbindu-le conti
nuu, cu dragoste, ca unor prieteni. 
Și ce mi s-a părut mai ciudat e 
faptul că am avut impresia că ani
malele înțelegeau duioșia lor, lă- 
săîndu-se alintate cu plăcere... Oa
menii forfoteau mereu de colo pînă 
colo, în aparență fără nici o trea
bă. Se vedea de la o poștă că sînt

cutare, dacă n-o mîngîi după ure
chi și pe botul ascuțit, de vul- 
poaică, nechează și sforăie ener
vată și nu te slăbește pînă ce nu-i 
faci hatîrul...

Caii din rasa Lipițani, din care 
se cresc în herghelia lor, au o fru
musețe rar întîlnită. Cu toate că 
herghelia aceasta nu c atît de cu
noscută în rîndurile multora din
tre iubitorii de cai, cum ar fi Je- 
gălia, Segarcea, Rușețu, sau altele, 
de unde provin așii cabalini, ma
rii recordmani de pe hipodroamelc 
dc trap — calul de Lipițani întru
nește frumusețea plină de nerv a 
mînzului arab, îmbinată cu ele
ganța plină de gingășie a distinsei 
iepe englezești, avînd șoldurile 
înalte și suple — dovedind însă 
o rezistență și o putere de muncă 
rar întîlnită, cum numai caii nem-

doar în joc munca lor de 
vreme... Și de data aceasta s-au 
apropiat de linia de sosire tăcuți, 
solemni aproape. Pe delături, cu- 
rioșii veniți din sat, făceau fel de 
fel de pronosticuri, gîlcevindu-se. 
Cursa începu într-un uluitor ropot 
de copite, cavalcada depărtîndu-se 
cu mare iuțeală. Hățurile se întind 
din ce în ce mai mult, copitele ță
cănesc ritmic, din ce în ce mai 
repede... Au trecut 10... 13.. 15 mi
nute. Zboară șl kilometri în urmă, 
îndreptățind unele dintre prono
sticuri Glomez e în frunte. De de
parte se aud strigăte : Cîștigă An
drei I Haide Andrei !“ Trecînd din 
ce în ce mai mult spre fruntea 
plutonului, conducătorul întinde 
tot mai mult hățurile. Va reuși 
oare calul să reziste acestui tempo 
îndrăcit pînă la sfîrșit?... Ah, iată
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emoționați. Umblau de la grajd Ia 
grajd, schimbau păreri în legătură 
cu oarecari șanse pe care le-ar a- 
vea Vasile III față de Greoiul — 
într-un limbaj din care un nepri
ceput n-ar fi înțeles de bună seamă 
nimic. Intr-unui din grajduri, D. 
Gălbicea, C. Croitoru, I. Bobeș, 
Bițu Gh. și mulți alți călăreți as
cultau nerăbdători cuvintele mais
trului de dresaj și antrenament, 
Munteanu Teodor. Li se dădeau ul- 
timiie indicații. Toate trăsăturile 
de caracter ale calului cutare și 
cutare, erau enumerate, maistrul 
dînd încă odată indicații cum să 
fie conduși pentru a realiza un 
timp cît mai bun. De fapt băieții 
aceștia cunoșteau caii pe care îi 
îngrijiseră, cum își cunosc mâi toți 
oamenii propriile buzunare. Știau, 
de pildă, că armăsarul cutare, dacă 
îl înfurii, o ia la goană și galo
pează pînă se ostenește, în cercuri 
din ce în ce mai mici... Că iapa

De
pretutindeni

TU-104 A“
AMERICA

In cele ce urmează, va fl vorba nu de clasicele monumente ale 
timpurilor apuse, ci de acelea ridicate de oameni în ocazii mai pu- 
puțin solemne pentru a fixa în timp și spațiu evenimente neobiș
nuite. Sînt monumente originale, ciudate, pe care puțini le cunosc.

+ Astfel, ploaia și-a căpătat o consacrare în granit în orașul chi
lian Pirados, sub forma unei mari picături de apă. Piatra poartă 
inscripția : „La 25 decembrie 1936 a căzut în acest loc prima ploaie 
după 91 de an[“. Pirados se află în regiunea cu cele mai slabe 
precipitații de pe glob. S-a constatat că pînă și în pustiul saharian 
plouă mai des ca in acest ținut al Americii de Sud.

'tr Cetățeni recunoscători ai orașului Cammenbert din Normandla 
(Franța) au fixat în piatră o placă comemorativă pentru Maria 
Mamei, care a reușit să prepare în 1791, pentru prima oară, un nou 
soi de brîniă, care a dus numele localității de origine în toată 
lumea.

☆ Un puternic cutremur a distrus într-o noapte a anului 1941 în 
întregime satul turcesc Skis Kașik. O rață, care simțise seismele 
înaintea oamenilor, a trezit cu măcăitul ei înspăimîntat. pe loca
tarii caselor învecinate, care au ieșit instinctiv din locuințele lor. 
Astfel 40 de oameni au scăpat cu viață.« Rața, care a pierit sub 
dărîmături și care poate fi considerată ca o demnă urmașă a cele
brelor gîște de pe Capitoliu, are în sat o piatră comemorativă.

* Trei mii de cai de povară au 
căzut victimă cu 50 de ani în 
urmă, pe cîmpiile aurifere de la 
Klondyke din Alaska, goanei după 
aur, care cuprinsese pe aventurie
rii metalului galben. Un basore
lief amintește această inutilă sa
crificare a animalelor.

•A- Omizile, plăcute la înfățișare 
numai după metamorfozarea lor 
în fluturi, au un monument al lor 
în Sydney (Australia). Ele au 
salvat cu ani în urmă, printr-o 
salutară invadare a stepețor de 
cactuși și nimicirea lor, răspîndi- 
rea acestor plante, care luase pro
porții catastrofale și 
facă din continentul 
un continent mort.

* Ca încheiere, nu 
uităm zveltul obelisc 
în al cărui vîrf se găsește sculp
tat un porumbel călător, monu
ment pe care poșta japoneză l-a 
dedicat micului poștaș înari-

Coastele șerpuitoare și stîncoase 
ale peninsulei franceze Bretania 
au fost, în decursul veacurilor, 
martorele ultimelor clipe a nenu
mărate corăbii — de la galerele 
de altă dată și pînă la navele mo
derne — care s-au zdrobit aici, sub 
uiUa HI 

nului ______  ____  „ . .
limbi de pămînt ce înaint 
spre largul oceanului poartă 
mele ___
tul pe acest** meleaguri.

Datorită conformației ei întor- 
tochiată și greu accesibilă, coasta 
Bretaniei a fost multă vreme „cui
bul “piraților care jefuiau întin
sul mărilor și veneau să se adă
postească aici. Dintre toți acești 
temuți corsari unii au rămas 
cunoscuți pînă astăzi, și în primul 
rînd s-a păstrat amintirea vesti- 
ților Rotheneuf, care au îmbrățișat 
această „meserie" din tată în fiu, 
din generație, în generație, timp 
de aproape trei veacuri. La înce
putul secolului al XVI-lea, ei erau 
încă pescari, dar atrași de bogă
ția navelor încărcate pînă la refuz 
care circulau tot mal des pe ocean, 
Roth6neufii au devenit corsari. In 
zadar au încercat autoritățile fran
ceze să-i distrugă ; vasele pirați
lor scăpau întotdeauna ca prin mi
nune în ultima clipă. Abia după 
Revoluția franceză a reușit arma
ta revoluționară să pună capăt îm
belșugatei lor cariere.

De pe urma piraților au rămas 
însă nu numai legende și povești 
ci și numeroase amintiri mai con
crete. In timpul lor „liber", cor
sarii se dedicau vocațiilor lor „ar
tistice", sculptînd în piatra stînci- 
lor care îi adăposteau, multe chi
puri și aspecte ale vieții lor. In 
cursul ultimilor 25 de ani, un ce
tățean din această regiune și-a pe
trecut orele libere „restaurînd" și 
adîncind sculpturile rămase de a- 
cum cîteva veacuri.

Cele mai impresionante dintre 
aceste sculpturi, mai ales acum 
după neașteptata lor „restaurare", 
sînt statuele uriașe ale lui Gar- 
gantua Rotheneuf, cel mai celebru 

•corsar al familiei, care purta gra
dul de „amiral al piraților", și ad
junctul său Job. Le puteți vedea în 
clișeul nostru, stră- 
juind și astăzi încă 
dedsupra * coastelor 
Bretaniei, cu privi
rile îndreptate către 
nesfîrșitul oceanu-

Inghițiți de stradă
Trecătorilor de pe strada 

„Consolării" din Bruxelles le-a 
fost dat să asiste, mai zilele 
trecute, la o întâmplare pe 
drept cuvînt neobișnuită. Sub 
privirile lor, un autocamion

țești, greoi șl butucănoși o au. Mai 
ales un specimen de la Sîmbăta 
de Jos îneîntă privirea : e de cu
loare gris, ușor pestriță, are ure
chile mereu ciulite-și rîcîie tot tim
pul pămîntul cu copita ; ochii mari, 
puțin ieșiți din orbite, ar putea să 
te facă a crede că e mereu furios 
și încăpățînat. Dar lucrurile nu 
stau așa ; în ochii lui lucește doar 
inteligența și o bunătate fără de 
margini...

Poate tocmai despre aceste lu
cruri vorbea maistrul Mun
teanu Teodor în dimineața 

aceea de septembrie, ca și alți 
responsabili de grajd, tinerilor 
lor colaboratori. Ceața se ridi
case și soarele incepuse _w _ 
runce din belșug lumina 
geamurile grajdurilor. Au 
cu toții în curtea 
Cerul era senin, ___ __ ____
dinspre miază-noapte se ridicau cî
teva pete negre de nori, însă cu 
toții și-au dat părerea că sînt ne- 
pcriculoase. Erau de acord să în
ceapă cursa, ziua anunțîndu-se 
frumoasă, potrivită numai bine 
pentru așa ceva. Spre grajduri a 
sosit și tovarășul director, dr. Oc
tavian Budac, împreună cu mem
brii comisiei ministeriale, sosită a- 
nume pentru calificarea cailor. Tre
buie să amintim că la herghelia 
din Sîmbăta de Jos. se cresc cai 
pentru îmbunătățirea rasei din re
giunea subcarpatică; Cei mai buni 
armăsari și tinerele iepe iau dru
mul stațiilor de remontă. Ceilalți 
pornesc spre gospodăriile colective 
și de stat, la muncă... în fiecare 
an o comisie ministerială de zoo- 
tehnlcieni, împreună cu specialiștii 
locali, hotărăsc soarta fiecărui cal 
în parte. Acest lucru se decide 
după o pasionantă cursă pe o dis
tanță de cîte 10 și 20 de km. După 
o cursă atît de lungă pot reieși 
clar toate calitățile calului : re
zistența, viteza de care este capa
bil, modul său de comportare, 
precum pot reieși la fel de bine 
și slăbiciunile sale. Totdeauna îna
inte de cursă conducătorii de cai 
sînt emoționați din cale afară. E

să a- 
prin 
ieșit 

_ crescătoriei, 
albastru. Doar

că blestemății acela de nori ce ve
neau dinspre miază-noapte nu erau 
tocmai atît de inofensivi. Ploaia a 
început să cadă dintr-odată ropo- 
tînd, ca o veritabilă ploaie de vară, 
dar rece, rece ca ghiața. Conducă
torii privesc neliniștiți cum terenul 
se înmoaie din ce în ce 1 Văd cum 
mușchii de pe crupa și pieptul ca
lului se încordează puternic. O 
spumă albă inundă spatele anima
lelor. Este maximul de efort de
pus. Ritmul copitelor duduind, 
mîncînd pămîntul, nu scade, cu 
toate că ploaia continuă să cadă 
din ce în ce mai abundent. S-a 
lăsat frig, dar nici cal nici con
ducător nu mai simt răceala.

In sfîrșit, în zare se profilează 
sosirea. Mulți dintre sătenii adu
nați să privească, întocmai ca la 
un adevărat derbi, încep să încu
rajeze călăreții cu strigăte. Femeile 
privesc uimite iar fetelor li s-a 
făcut inima cît un purice: „ah, 
de-ar ieși „al meu* I Cavalcada se 
apropje din ce în ce mai mult. Nu 
se știe încă cine va fi cîștigătorz 
Totuși Glomez se detașează. Calul 
aleargă într-un finî£ pe care orice 
spectator, obișnuit al hipodromu
lui, ar fi dornic să-1 vadă, mai 
ales după o cursă de .20 km. !... 
5... 3... 1 secundă ! Glomez a cîști
gat. Bravo Andrei 1... Membrii co
misiei cercetează cronometrele: 
cei peste 20 km. au fost parcurși 
într-un timp record pe teren moale 
și accidentat : 51 de minute 1

Cînd am discutat apoi cu tovară
șul director Octavian Budac mi-a 
mărturisit cu modestie:

— Sarcina noastră este aceea de 
a produce cît mai mulți cai pen 
tru stațiunile de remontă, în ve
derea îmbunătățirii rasei în regiu 
nea subcarpatică I

Este destui să treci o singuri 
dată pe la crescătoria din comun 
Sîmbăta de Jos, din regiunea Ste 
lin, pentru a te convinge pe dc 
plin că întreg colectivul de ere 
cători își îndeplinește cu cinste 
ceastă sarcină care nu e de I- 
ușoară.

Cînd primul avion sovietic 
cu reacție „TU-104" și-a luat 
zborul avînd la bord 50 pasa
geri și a parcurs 3.500 km. 
fără escală, ziarele din lumea 
întreagă au anunțat cu titluri 
mari această nouă realizare 
excepțională a aeronauticii so
vietice. De atunci au trecut 
însă multe luni și odată cu 
punerea sa în circulație regu
lată pe liniile Moscova—Irkuțc, 
Moscova—Alma- - Ata, și Mos
cova—Tbilisi precum și pe tra
seele internaționale, „TU-104" 
a încetat de a mai fi o „sen
zație", devenind un „obișnuit" 
al traficului aerian.

Acum vreo două luni, Andrei 
Tupolev, constructorul avionu
lui, a anunțat că soliditatea a- 
paratului și puterea motoarelor 
sale i-au permis să perfecțio
neze o altă variantă cu 75 
locuri, fără a modifica prin 
aceasta construcția sa. Astfel 
s-a născut „TU-104 A" căruia 
i s-a încredințat misiunea cea 
mai dificilă: parcurgerea fără 
escală și într-un timp record a 
distanței Moscova—New York. 
Această călătorie urma să co
memoreze cea de-a XX-a ani
versare a primului zbor Mos
cova-—New York, efectuat de 
piloții sovietici în 1937 pe bor
dul unor avioane ANT-25. 
Zborul istoric din 1937 durase 
60 de ore.

în ciuda condițiilor meteoro
logice nefavorabile, „TU-104 A" 
a ajung la New-York — după 
cum se știe — în 12 ore, adică 
de cinci ori mai repede.

La întoarcerea în patrie, 
șeful echipajului lui „TU-104 
A“, PIOTR DEVIATOV, a fost 
solicitat să dea cîteva relații în 
legătură cu această excepțio
nală performanță.

„SENZAȚIA STÎRNITA ÎN 
AMERICA DE ZBORUL NO
STRU Șl DE „TU-1C4 A" 
ERA DE NEDESCRIS — a 
ț^Krat Deviatov. NOI P1LO- 

DE MULT ACESTE 
)ANE ȘI NE-AM OBIȘ- 

cu - ’ --------------
> CU

PRIMIȚI NE-A LUAT AST
FEL OARECUM PE NEAȘ
TEPTATE.

La New-York am fost asal
tați de sute de ziariști, te.e- 
reporteri și operatori cinema
tografici, ale căror lămpi au 
transformat noaptea in zi.

Ne-am interesat în mod 
deosebit de părerea piloților 
și specialiștilor americani. 
Constructorul american Se
versky a declarat că „TU-104 
A" este un avion excepțional, 
înzestrat cu motoare de o 
putere fără precedent. Mai 
mulți piioți americani ne-au 
declarat că este un adevărat 
„vis" să zbori cu un asemenea 
avion, care nu poate fi com
parat cu nici un altul.

In timp ce eram la 13.300 
metri altitudine, un căpitan 
american care zbura cu noi 
spre New-York a întrebat pe 
pilotul Bugaiev dacă poate 
urca și mai sus. Bugaiev i-a 
zirnbit și imediat ne-am 
înălțat mai sus.

La 7 septembrie am pornit 
înapoi spre patrie. Mai multe 
bombardiere cu patru motoare 
cu reacție ale aviației militare 
americane, au pornit să ne 
urmărească, intr-un fel de „în
trecere" prietenească. In scurt 
timp, am „pierdut" avioanele 
americane în urma noas.ră,

„Acesta este intr-adevăr un 
avion, nu glumăau excla
mat la unison colegii ameri
cani care ne însoțeau ca na
vigatori.

Distanța dintre New-York și 
Goose-Bay (Canada), am par
curs-o cu viteza medie de 
1.100 km. pe oră. In ceea ce 
privește cei 9.000 de km. care 
despart New-’Ycrkul de Mos
cova, i-am străbătut în 11 ore 
și 7 minute, adică 1S.C00 km. 
intr-o zi.

Astfel a fost inaugurată 
linia New-York—Moscova, care 
am dori să devină linia prie
teniei sovieto-americane 1“
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valurilor furtunoase a ocea- 
Atlantic. Multe golfuri și 

înaintează 
_______ r ,-4 nU" vaselor care și-au dat sfîrși-

trebuie să 
din Tokio.

putea să 
australian,

jumătate
care trecea pe stradă a fost 
deodată înghițit pe 
de pămînt.

Ce se întâmplase?
Planșeul străzii, 

peste o groapă, s-a 
greutatea camionului,

construit 
rupt sub 

w________, , care a
rămas într-o poziție foarte ciu
dată, după cum se poate vedea 
în clișeul nostru. Din fericire, 
șoferul autocamionului a scă
pat teafăr, putîuduse „consola" 
astfel de spaima prin care a 
trecut...

Acest arbore 
uriaș din regiu
nea chineză Ho
nan, are o ve
chime „garanta
tă" de peste... 
2.000 de ani!

Circumferința 
arborelui măsoa
ră aproape 13

trîngerei de mînă din Nigeria, etrîngîndu-șl mtl- 
’ ‘ * nile apasă de vreo cîteva ori de

getul gros pe mîinile lor. Iar în 
bazinul fluviului Congo există o- 
biceiul de a-și da ambele mîini 
și, apleeîndu-se asupra lor, să se 
sufle peste ele.

acă saluturile s-ar 
putea colecționa 
așa cum se colec
ționează fluturii 
sau alte insecte, 
căpitanul Cook, 
oare primul dintre 
europeni a vizitat 
numeroase insule 
ar fi adus de acolo

este cea mai bună 
formă de salut și 
desigur aceasta 
este cunoscută tu
turor.

Dar în multe țări 
se întîlnesc salu
turi cu forme pro

prii care s-au format In decursul 
istoriei.

Homer afirmă că strîngerea de 
mină ca gest de salut era cunos 
cută încă din timpul Troiei an 
tice.

Mai tîrziu acest gest de salut 
dacă nu a fost uitat, totuși el și-a 
pierdut însemnătatea datorită di
feritelor ritualuri pompoase create 
în epoca sclavagismului și feuda
lismului. Dar timpurile s-au schim. 
bat, îngenunchierea jignitoare a 
ieșit din uz. Oamenii simpli au 
renunțat să-și plece frunțile pînă 
la pămînt. Strîngerea de mînă 
intra tot mai des în uzul oame
nilor de diferite categorii sociale 
și de diferite naționalități.

Și totuși, nu se poate aduce o 
jignire mai grea unui locuitor din 
Gambia decît a-î întinde la întîl- 
nire nu mîna dreaptă, ci mîna 
stingă.

In unele (ări simpla strîngere 
de mînă pare o expresie de sen
timente prea zgîrcită. Locuitorii

ridică deasupra capului, desfac 
pumnii și, în fine, lasă brațele să 
cadă libere în jos. Prin aceasta 
cei ce se salută dovedesc unul 
altuia că nu țin niei o armă în 
mîini.

Dar cea mai mare mirare a că
pitanului Cook a fost provocată 
de obiceiul, larg răspîndit printre 
neozeelandezi, de a-și freca nasu
rile atunci cînd se întîlnesc unul 
cu altul. Și acest salut este înto
vărășit în același timp prin' în
clinarea capului, ridicarea și clă
tinarea lui într-o parte ș: in- 
tr-alta. In Noua Zeelandă căpita
nul Cook a fost uimit și de fap
tul că neozeelandezii, ■ salutîn-

din Oceania, 
un întreg muzeu de saluturi. Pe

SAL UTURILE 
pe planeta noastră 
fiecare insulă exista un ceremo
nial propriu al întîlnirii.

In unele insule strîngerea de 
mînă obișnuită se transformă în
tr-un mic exercițiu de forță în 
care cei ce se întîlnesc se trag 
unul pe altul spre sine cu mîna, 
ținîndu-se prinși cu degetele mij
locii.

Iată ce mișcări trebuie să facă 
locuitorii insulei Paștelui cind 
se salută : stau drept, strîîlg 
mîinile pumn, le intiyd înainte, le

du-se, In loc de a-și pleca capul 
în jos îl ridică în sus.

In unele (ări înclinarea capu
lui este însoțită de gesturi care 
exprimă un respect reciproc. în 
India aplecarea capului este în
soțită de așezarea mîinilor pe 
piept cu palmele în sus. Arabii 
înclinîndu-se aplică mîna dreap
tă pe Irunte, iar pe cea stingă 
pe inimă, exprimînd prin aceasta 
unul fată de celălalt gîndurile și 
sentimentele sale.

C11XM1 11 1.1 1 
jiaji (Afn 
trală), salu 
între ei îți 
mîinile pe pie. 
apoi îac o uș 
plecăciune și 
de cîteva ori c 
palme.

Unii malaiezi, salutîndu-se, își 
împreunează degetele și se bat u- 
nii pe alții mai întîi pe o față a 
mîinii și apoi pe cealaltă față a 
mîinii. Apoi ei aplică mîinile pe 
buze sau pe frunte.

La triburile care trăiesc pe 
malurile lacului Tanganica se o- 
bișnuiește un salut care începe 
prin aceea că acei ce se întîlnesc 
se bat unul pe altul pe pîntece, 
apoi bat din palme și își string 
mîinile.

Salutul cuprinde în sine în mod 
obligator și cîteva cuvinte. Și, de 
regulă, aceste cuvinte sînt toarte 
expresive. Cuvintele de salut ex
primă cit se poate mai bine bu
nele urări ale popoarelor.

In Cehoslovacia o formă de 
salut este expresia „Cest prace 1“ 
(„Cinste muncii!"). Grecii antici 

se salutau unii pe alții cu ura
rea „Să te bucuri!“.

(Din „VOKRUG SVETA“)
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Problema Nr. 38
ION CRIȘAN

Și VIRGIL NE5TORESCU 
(Premiul III)

MB

Mat în două mutări:
Alb: Rb7, Dh7, Tdl, Nb5, NhS 

Cb8, Cb3, Pd3 e5.
Negru: Re6, Tdl. Tf5, Na3 

Ng5, Cb4 Cg3, Pe7, f4, 16.


