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Prolotari din toate țările IUn talent
promițător

Duminică dimineața în studioul 
de televiziune puteau fi văzuți 
alături de operatori, mașiniști, 
electricieni, regizori etc., doi pio
nieri. Stăteau emoționați, aștep- 
tînd emisiunea rezervată lor. De 
la sala de comandă se auzi prin di
fuzor :

— Atențiune! Copii, ocupați-vă 
locurile. Peste cîteva minute înce
pe transmisia.
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Toate forțele în campania agricolă de toamnă!
Peste 300.000 ha. 
arate în G. A. S.

Tn ultimele trei zile, gospodă
riile agricole de stat au mai însă- 
mînțat aproape 25.000 ha. cu di
ferite culturi de toamnă, dintre 
care 20.000 ha. cu grîu. In în
treaga țară gospodăriile de stat 
au însămînțat pînă acum aproape 
75.000 ha. dintre care numai cu 
grîu 50.000 ha. G.A.S.-urile din
regiunea Timișoara au însămîn
țat pînă acum 14.300 ha., iar cele 
din regiunea Galați 12.300 ha., 
din regiunea 
ha. și din

Constanța 11.400 
__ regiunea București 

11.000 ha. Suprafața totală arată 
pînă acum în gospodăriile agri
cole de stat depășește 300.000 
ha. Numai pentru grîu s-a arat a- 
proape 80 la sută din suprafața 
planificată.

In regiunile București, Bacău, 
Galați, Timișoara, Constanța, 
unde însămînțările au început 
mai devreme, grîul a răsărit și se 
dezvoltă în bune condiții.

PĂLÂRIA DE TABLĂ

In efectuarea 
lucrărilor agri
cole de toamnă, 
membrii G.Ă.C. 
„Alexandr Su
vorov" din co

muna Cloara-Doicești, raionul 
Călmătui, sint ajutați In per
manență de o brigadă de trac
toare de la S.M.T.-CIoara.

In fotografie, tractoristul 
Aurel Strimbranu, efectulnd 
arături pentru tnsămlnțări pe 
terenul gospodăriei.1. . . . . . . . . . —. . .
Recolte bogate

e Tn regiunea Oradea lucră- 
® rile de recoltare a culturilor 
$ de toamnă se desfășoară cu 
® intensitate. Numai în ultimele 
® 10 zile porumbul a fost strins 
e de pe o suprafață de aproape 
® 11.000 ha., iar din suprafețele 
® cultivate cu cartofi, floarca- 
® soarelui șl sfeclă de zahăr s-a 
® recoltat aproape 50 la sută.g Gospodăriile agricole co- 
® lective și întovărășirile agri- 
§ cole din comunele Valea lui 
g Mihai, Roșiori, Diosig, Cadea, 
© Vărșand, Tipări, Grăniceri și 

Ținea au obținut de pe supra- g fețele recoltate ptnă
® tre 6.000—7.300 kg. porumb 

ștlulețl Ia hectar •' g 26.000 kg. sfeclă de 
® hectar.

acum în-

șl peste 
zahăr la

La grîu și porumb 
cea mai mare producție globală 

de după război
* Trebuie recoltat porumbul de pe 3.700.000 hectare * Peste 2.000 
noi unittiti agricole cooperatiste * In toamna aceasta se însămînțează cu grîu

* și secară peste 3.100.000 hectare
Un redactor al Agenției Ager- 

pres, s-a adresat tov. I. Cozma, 
ministrul Agriculturii și Silvicul
turii cu rugămintea de a răspun
de la cîteva întrebări cu privire 
la rezultatele anului agricol 
curs și la sarcinile imediate 
agriculturii din țara noastră:

Publicăm textul prescurtat, 
întrebare: Cum apreciați 

colta anului agricol 1956—1957 ?
Răspuns : Se poate afirma că 

recolta în acest an este bună la 
toate culturile agricole. La cul
turile de vară, în special la ce
realele păioase, recolta a fost 
bună cu deosebire în gospodăriile 
agricole’de stat și unitățile agri
cole cooperatiste.

Astfel, gospodăriile agricole de 
stat din trustul de aprovizionare 
a Capitalei au obținut o producție 
medie de 1.980 kg. grîu și secară 
la hectar, cele din trusturile Ora
dea, Bacău și Suceava între 
1.860—1.970 kg., iar cele din trus
tul București 1.700 kg. grîu și se-

in 
ale

re-

Interviu acordat 
de tOY. I. Cozma 
ministrul Agriculturii 

ți Silviculturii

cară la hectar. De asemenea gos
podăriile colective din regiunea 
Suceava au recoltat în medie cîte 
2.100 kg. grîu la hectar, cele din 
regiunea București 1.650 kg., cele 
din regiunea Oradea 1.660 kg. 
etc.

Producții bune se obțin și la 
porumb, la sfeclă de zahăr, la 
cartofi și la celelalte culturi tîr- 
zii. La porumb cele mai mari pro
ducții se realizează în G.A.S.-uri 
de pe terenurile însămînțate cu 
sămînță hibridă.

La principalele culturi cerea
liere — grîul și porumbul — ob- 
ținem în acest an cea mai mare

Cîteva probleme actuale
ale unei științe străvechi

De vorbea cu acad. prof. 
Gr. C. Moisil

Doru Căpraru trecu în fața mi
crofonului chinuindu-se să-și aran
jeze ciufut blond și îndărătnic ce-i 
venea mereu în ochi. Doru, prezen
tatorul emisiunilor : „Tinere ta
lente", urma să prezinte un băiat 
de o seamă cu ei : Radu Lupu din 
Orașul Stalin. Operatorii își puse
ră căștile la urechi și îndreptară 
obiectivele aparatelor spre micii 
interpreți ai emisiunii.

Doru Căpraru făcu prezentările:
— Răducu e un pionier sili

tor, un bun elev al Școlii popu
lare de artă din Orașul Stalin. 
Are 11 ani și e acum în clasa a 
Vl-a. în calitate de elev al cla
sei de pian condusă de profesoara 
Lia Busuioceanu, Radu e un vir
tuos...

Doru 
nunte 
Răducu 
mintele 
„bătrîn*' 
în special la compoziție și dirijat. 
Lă vîrsta de 6 ani el a compus 
primele lucrări. „Marșul pionie
resc" cu care Radu și-a început 
duminică programul la televiziune 
este una dintre acestea și, în 1952 
el a primit premiul regional pen
tru compoziția sa. De cîțiva ani 
Radu a început să apară și la pu
pitrul unor orchestre filarmonice 
și de numeroase ori, sala Teatrului 
de Stat, plină pînă la refuz de 
spectatori, l-a aplaudat îndelung

GH. ANGELESCU

Căpraru dădu apoi ama- 
despre ușurința cu care 
transpune pe note simță- 
sale lirice. Radu Lupu e 

' în activitatea muzicală și
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Oricîte străduințe ar cere u nora din elevi și „spiritelor lite
rare'* predarea matematicilor în școală, puține sînt totuși disci
plinele științifice care s-au bucurat în istoria cunoașterii umane, 
de mai multă atenție ca „știința mărimilor**.

Mințile luminate ale omenirii care au preferat speculațiilor 
fantastice ale misticii, limpezimea de cristal a raționamentului 
matematic, începînd de la Euclid, trecînd prin marile spirite ale 
Renașterii europene în frunte cu Descartes și Newton, care 
vorbeau de „idealul matematic*1, în făurirea coordonatelor unor 
noi concepții asupra lumii, continuînd cu neeuclidienii Lobacevski, 
Rieman, Bolyai, terminînd cu cercetătorii teoriei mecanismelor 
automate — toți aceștia au pus bazele mărețului edificiu al ma
tematicii moderne, al tehnicii contemporane. Și tocmai din acest 
punct de vedere poporul nostru încearcă un puternic sentiment 
de mîndrie reflectând asupra realizărilor deosebite ale școlii ma
tematicii romînești care începînd cu David Emanuel și pînă la 
actuala pleiadă de matematicieni, mereu invitați pentru a ține 
lecții în universitățile europene, s-a impus decenii la rînd în fața 
opiniei științifice din străinătate.

O vizită în cabinetul unui specialist al expresiilor matematice 
în dorința de a împărtăși cititorilor noștri cîteva din problemele 
recente ale cercetătorilor matematicii, mi se părea pentru un 
simplu reprezentant al îndeletnicirilor gazetărești, mai mult decît 
îndrăzneață.

Am cerut totuși permisiunea unui interviu acad. prof. GR. C. 
MOISIL.

O uriașă bibliotecă în care se pare că totuși nu domină 
„științele pozitive**, cîteva tablouri moderniste, claviatura lu
cioasă a unui pian, amabilitatea profesorului spulberă însă din 
primul moment orice emotivitate pe care ți-o dă gîndul unei 
întâlniri cu un reprezentant al cifrelor și conceptelor matematicii 
moderne.

Pe imensa masă din mijlocul cabinetului zeci de ziare italiene 
îmi aminteau zilele lui mai, cînd urmăream știrile și reportajele 
înserate în „Unita", „Avanti“, „II sole Milano", „Gazetta del 
Mezzogiomo", „La lotta“, „L’awenire d’Italia" ce consemnau 
succesele conferințelor acad. Moisil la universitățile din Bologna, 
Milano, Bari, Napoli, Roma.

Discuția începută cu cîteva 
amintiri din recentele călăto
rii peste hotare, continuă cu 
un subiect drag profesorului: 
prestigiul mondial al școlii 
matematice romînești.

Numele Iul Emanuel, Țițeica. 
Pompeiu, Lalescu, Davidoglu, 
Sanielevici, Myller, Vera Myl- 
ler, Angheluță, au pus bazele 
școlii noastre matematice. La

Paris mai sînt și astăzi mate
maticieni care au ascultat con
ferințele lui Țițeica și Pompeiu.

— Am dori acum, tovarășe 
profesor, cîteva cuvinte despre 
actuala școală matematică din 
țara noastră, despre prestigiul 
de care se bucură ea în stră
inătate.

— In momentul actual există 
o puternică pleiadă de matc-

maticienl, grupați în Jurul șco
lilor din București, Iași, Cluj, 
Timișoara, care continuă mari
le noastre tradiții.

Necesitățile statului socialist, 
de a construi o tehnică moder
nă, fac ca în țara noastră ma- 
tematicile să fie prețuite în 
mod deosebit, ca an de an să 
aibă loc o creștere a cercetări
lor în acest domeniu.

Cel de al IV-lea Congres al 
matematicienilor din mai 1956, 
la care au luat parte numeroși 
invitați străini, a fost un foar
te nimerit prilej de a face cu
noscute străinătății marile suc
cese ale cercetătorilor matema
ticii.

Vreți să cunoașteți modul 
în care ne apreciază străinăta
tea ? Urmăriți lucrările de spe
cialitate ce apar în Răsărit cît 
și în Apus. Majoritatea repre
zentanților școlii noastre mate-

I. SAVA

producție globală după cel de al 
doilea război mondial.

întrebare: Care sînt factorii 
principali care au determinat spo
rirea producției la toate culturile 
agricole.

Răspuns: Se pune în mod fi
resc această întrebare și unii sînt 
înclinați să creadă că hotărîtoare 
au fost condițiile de climă. Desi
gur condițiile climaterice din a- 
cest an au favorizat într-o bună 
măsură sporirea producției agri
cole. dar nu ele au constituit fac
torul hotărîtor. Cantitățile în
semnate de produse agricole sînt 
rezultatul direct al măsurilor po- 
litico-economice și organizatorice 
luate de partid și de guvern pen
tru ridicarea agriculturii noastre.

Folosirea mai bună a parcului 
de mașini și tractoare — înzes
trat cu mașini mai multe ,și mai 
perfecționate — a făcut să crească 
gradul de mecanizare a lucrărilor 
agricole. Numai în semestrul I al 
acestui an agricultura a mai pri
mit 2.230 de tractoare convențio
nale, 1.455 pluguri de tractor, cir
ca 2.000 cultivatoare, 1.550 semă
nători mecanice, 700 de combine 
de păioase etc.

Sectorul agricol cooperatist a 
crescut în acest an. La începutul 
lucrărilor de vară sectorul coope
ratist cuprindea peste 12.600 uni
tăți și o suprafață de 2.466.000 
ha. teren agricol — cu o creștere 
de aproape 2.000 unități cu circa 
630.000 ha. față de sfîrșitul anu
lui 1956. Prin dezvoltarea secto
rului socialist-cooperatist S.M.T.- 
urile au reușit să depășească fi
nul acesta planul de producție.

Este neîndoios faptul că înlocui
rea sistemului de cote obligatorii 
prin sistemul de alcătuire a fon
dului central pe cale de contrac
tări și achiziții a avut o influență 
pozitivă asupra țărănimii. Țăranii 
muncitori au urmat cu încredere 
îndemnul partidului și guvernu
lui de a folosi toate mijloacele

(Continuare în pag. 3-a)

Primele țesături romînești 
din fire poliamidice

Reporterul nostru a vizitat fa
brica „Flamura Roșie". El ne co
munică faptul că, la începutul 
lunii septembrie, fabrica a înce
put producția primelor țesături 
romînești din fire poliamidice. In 
cinstea zilei de 7 Noiembrie fa
brica va livra primele 2000 de 
metri, rămînînd ca pînă la sfîrși- 
tul anului să livreze încă 8000.

Țesăturile romînești din fire po
liamidice sînt superioare celor de 
mătase, și au un aspect mai 
plăcut.

văzut desigur o pălărie 
din paie. Cu boruri ceva mai 
largi, cu capacul același, pălă
ria de care vreau să vă vorbesc 
era din tablă. La început, vă- 
zînd-o, am fost tentat să cred 
că e vorba de un vas în care 
se dă mîncare bobocilor de 
rață (pe fundul ei erau rămă
șițe ale mîncării preferate de 
micile vietăți : mălai cu apă). 
Am cîntărit-o în mină :

— Cam grea; seamănă cu o 
pălărie.

— E chiar pălărie. îți amin
tești de fotografia din biroul 
schelei Cîmpina ?

Fotografia avea o dată foarte 
veche. înfățișa un om coborînd 
într-un puț, călare pe o scîn- 
dură. Pe cap purta această pă
lărie de tablă.

Lingă fotografie, prima sta
tistică mondială cu țările care 
exploatează țițeiul. Pentru anul 
1857 și încă 2—3 ani în con
tinuare, tabela arată o singură 
țară : Romînia. Apoi sînt tre
cute și alte state. An de im fi
gurează în primele coloane ale 
statisticii numele țării noastre. 
Prima țară din lume cu pro
ducția de petrol înregistrată : 
Romînia !

Așa a fost la început. Omul 
din fotografie — pe atunci n-a- 
vea pălărie de tablă — de fel 
de prin părțile Buștenarilor s-a 
oprit mirat într-o vară în fața 
unei costișe. Ar. 
dea pămîntul !

Altădată a vă
zut că într-un 
pîrîu mor peștii. 
Apa era colora
tă cu pete al
băstrii. A săpat 
un puț și a dat 
de țiței. Primul, 
la adîncime mi
că ; al doilea, 
al treilea, al opt- 
zecilea, chiar și 
la cîteva sute de 
metri. Cu gălea
ta a început să 
scoată din puț 
țițeiul. De gă
leată a înhămat 
un cal. Rudimen
tară instalație : 
doi pari, un vă
lătuc de lemn și 
cîteva seînduri. 
în 1890 omul 
nostru a început 
să sape sonde și 
a introdus țevi. 
Țițeiul ieșea la 
suprafață în’ va
luri mari. Lîngă 
omul nostru a- 
par alții să-i dea 
„ajutor**. „Noi 
avem capitalul, 
tu munca". Par
celele sînt cum
părate, puțurile 
și soădele se în
mulțesc. Thois et Co., Steaua, 
Astra, francezi, englezi, bel
gieni, cumpără parcele și 
angajează pe frații omului care 
descoperise țițeiul. Producția 
se dublează, se triplează, creș* 
te vertiginos. în 1909 la Buște-

nari se scot 140 de vagoane de 
țiței pe zi. In statistica pe sca
ră mondială apare același nu
me : Romînia. Statistica acea
sta indica că Romînia a obți
nut o anumită producție, dar 
o alta, de circulație redusă, a- 
rata că belgienii, francezii și 
alți străini au realizat milioa
ne de lei cîștiguri.

„Tu muncești, trebuie să te 
ajutăm" — vorbea capitalul 
străin muncitorului romîn. Și 
omul care cobora în puț, călare 
pe o scândură, să sape la lu
mina transmisă de o oglindă, a 
primit o pălărie grea de tablă 
ca să-i apese capul. Străinii 
au venit cu duiumul. La 
început aceștia îi împrumu
tă cu bani pe fabricanții ro
mâni, se asociază >cu ei și la 
sfârșit concesionează totul. O 
moșie cu sonde a principelui 
Știrbey trece de la inginerul 
Gheorghiu la Braun, de la a- 
vesta la negustorul Ghiță Pop, 
care la rîndul său o dă unei 
firme germane, și apoi ajunge 
la Steaua Romînă (de fapt o 
„stea" apuseana).

Cîteva fotografii din acele 
vremuri înfățișează păduri de 
sonde. Zece metri și o sondă ! 
Peste 2.000 — numai la Buște- 
nari. Din ele astăzi mai produc 
463. De ce ? Exploatarea țițeiu
lui — ca și cea care a apăsat 
petrolistul — a fost cruntă.

Bunicul unui prieten din Si
naia își amintește de o zi cînd

Pria schelele petro
lifere, în preajma 
unui secol de la 
nașterea lor (1)

tone de țiței în fiecare zi ! 
Cile o jumătate de kilometru 
la dreapta 'și la stânga sondei 
era o baltă cu petrol. Sondorii 
se apropiau de turlă vîslind la 
bărci și pontoane. Dar pămîn- 
tul arunca odată cu țițeiul ni
sip și pietre. Cu timpul stratul 
se surpa și sonda rămasă fără 
gaze devenea mută.

Să mergi prin bălțile de ți
ței era greu. Uneori omul no
stru cu pălăria grea de tablă 
era în primejdie să se înnece 
sau să ardă de viu. Unui șef 
de echipă de la Băicoi îi tre
mură glasul cînd spune astăzi: 
„în 1925 o sondă a Stelei a 
luat foc. Pe jghiaburile pe 
care curgea țițeiul erau curăți- 
torii. Am numărat 60 de coș
ciuge**.

Dumitru Bădiceanu are 57 
de ani. N-are studii superioare 
dar postul care îi este încredin
țat este de inginer. Și îl ocupă 
cu cinste. De aceea socoți 
că ce-ți spune el are du-

V. CONSTANTINESCU

Pălăria de pe marginea puțului, nimeni nu o va mal purta !
Foto*. D. F. DUMITRU

deasupra acestui oraș s-a abă
tut o ploaie nemaivăzută. Pi
căturile răspîndeau un miros 
urît și luau foc la vetrele de 
prin curți. Ploua cu țiței ! Son
da nr. 65 de lingă Cîmpina 
începuse erupția liberă. 200 do

In amintirea
unei eroine 
comuniste

UNDE SÎNT 
PROFESORII?

Cînd am urcat scările școlii de 
7 ani nr. 1 din Timișoara am în
cercat un sentiment neobișnuit.

Liniștea de pe culoare era din 
cînd în cînd întreruptă de vocea 
profesorului sau a vreunui copil 
care răspundea. Pe uși citeam: 
cl. l-a A, a Vl-a B, a 111-a A, a 
Vll-a B... Mi-i imaginam pe copii 
stând cîte doi în bănci, în uni
forme noi, urmărind atenți expli
cațiile... Dinspre ușa clasei l-a a 
străbătut un glas subțire, 
„In stingă este un cerc 
dreapta un bețișor**...

Abia așteptam să sune 
țelul. Voiam să-i văd, să-i
să vorbesc cu copiii despre acest 
nou început de an școlar, despre

timid... 
iar în

clopo- 
cunosc,

A apărut publicația „TanUgyi Ujsag“
Zilele trecute a apărut primul 

număr al publicației „Tanflgyi Uj- 
sag" — Gazeta Invățămîntului — 
în limba maghiară, organ al Mi
nisterului Invățămîntului și Cul
turii și al Comitetului Central al 
Sindicatului muncitorilor din în- 
vățămînt și cultură. Gazeta Invă- 
țămîntului în limba maghiară ctf- 
prinde probleme generale de în- 
vățămînt și probleme speciale de

îndrumare a Invățămîntului în 
limba minorității naționale ma
ghiare.

Pînă la sfîrșitul acestui an 
„Tanflgyi Ujsag" va apare bilu
nar, iar de la 1 ianuarie 1958. 
săptămînal.

Apariția acestei publicații 
o nouă dovadă a aplicării 
secvențe în țara noastră a 
ticii naționale leniniste.

este 
con- 
poli-

O fotografie a acad. Gr. C. Mol sil apărută In ziarul Italian 
„La Iatta“ din 29 mai 1957

Diafilme 
romînești

Pentru a 10-a aniversare a Re
publicii, Studioul de diafilme „Ion 
Creangă" pregătește „Povestea 
unei zade (castelul Peleș)“, „Gra
fica antimonarhică", „Cronica sa
țului romînesc de la monarhie la 
republică" și „Prietenia dintre po
porul romîn și minoritățile națio
nale".

Studioul 
Creangă" a 
„Leningrad, leagănul Revoluției 
din Octombrie", primul din seria 
diafilmelor care se află în pre
gătire în cinstea celei de a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

de diafilme „Ion 
terminat diafilmul

școală. Întotdeauna de la copii 
poți afla lucruri de care singur 
nu-ți poți da seama sau pe care 
nici nu le sezisezi...

„Nu ne place matematica**... 
Acest lucru ți-l spune de la în
ceput fiecare școlar. Și cel care 
este primul în clasă fi cel care a 
fost corijent... Și cel dintr-a V-a 
și cel dintr-a Vll-a. Nu le-a plăcut
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In afenjia secjiei 
învăjămînt a Sfatului 

popular orășenesc 
Timișoara
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matematica nici anul trecut. Anul 
acesta...

— Acum 0 mai bine, nu am 
făcut nici o oră de matematică... 
N-a venit nimeni să ne predea — 
îți spun bucuroși copiii.

In răspunsul acesta am căutat 
cauza adevărată a acestui „nu ne 
place matematica**. Nu e vorba 
aici de greutatea înțelegerii obiec
tului, ci de profesor, de felul cum 
a reușit să le inspire copiilor dra
goste pentru matematică. Copiilor 
nu le place matematica pentru că 
nu a avut cine să-i învețe în așa 
fel îneît să le fie dragă această 
materie. Anul acesta în școală 
nici măcar nu există un profesor 
de matematică. Clasele a V-a spre 
exemplu, după cinci zile de curs 
nu au ținut nici o oră de mate
matică.

— Nu prea ținem nici orele de 
romînă, nici cele de muzică sau 
de educație fizică...

Copiii sînt foarte sinceri și naivi 
cînd spun și constată acest lucru. 
Unii se bucură cînd au la dispo
ziție o oră de joacă, alții, după 
cîteva minute de așteptare închid 
cartea sau caietul pe care și-au 
scris tema. „Nu mai vine tovară
șul profesor...** și le bagă 
ghiozdan.

Copiii nu întreabă de ce nu 
profesorii. Dar noi trebuie să
trebăm. Pentru te la școala nr. 1 
nu se țin orele de matematică fi 
romînă ? Pentru ce nu există pînă 
acum profesori la toate obiec
telet Pentru că directoarea școlii
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nu s-a îngrijit din timp să aibă 
toți profesorii încadrați și pentru 
că secția de înoățămînt orășenesc 
tărăgănează și nu trimite profe
sori sau cel puțin suplinitori la 
materiile respective.

Clasele a Vl-a și a Vll-a (destul 
de numeroase) țin orele de ro- 
mînă la un loc atunci cînd din 
întâmplare se găsește cineva care 
să-l suplinească pe profesor. Dai 
nu este o rezolvare din cele mai 
fericite. Copiii nu pot fi atenți 
cînd stau cîte patru într-o bancă, 
nu-și pot lua notițe, răspund di
strați, necorect. Și atunci nu-i de 
mirare să-i auzi spunînd că nu le 
place muzica, româna, sportul... 
Nu-i de mirare că în catalog.au 
apărut, de la început, note de 2. 
Stănică Nicolae a luat 2 la geo
grafie. Și nu este numai el. In fie
care clasă am găsit copii care au 
uitat că au început școala, că 
joaca a trecut și trebuie să în
vețe, să fie disciplinați. Rezulta
tele nu sînt deloc măgulitoare 
pentru elevi și pentru școală. 
Elevi care vin cu lecțiile nescrise, 
elevi indisciplinați nu sînt cazur* 
rare în această școală.

Scuza „sînt crimele zile de 
școală** nu e deloc valabilă. Pri
mele zile de școală sînt zile de 
învățătură, de muncă, dar pentru 
aceasta trebuie asigurat ca la fie
care materie să existe un profesor. 
E o măsură care se impune a ji 
luată imediat de către secția de 
învățămînt a* orașului Timișoara.

M. VERDEȘ

luptătoare pen- 
muncitoare. Cu 

inițiativa comite* 
și regional al 
au avut loc 
în orașul Ti-

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru).

Marți 24 septembrie s-au împli
nit 40 de ani de la nașterea ti
nerei eroine comuniste Ocsko Te
rezia, neînfricata 
tru cauza clasei 
acest prilej, din 
telor orășenesc 
U.T.M.-Timișoara
marți după-amiază 
mișoara o serie de manifestări. La 
fabrica numită azi „Ocsko Terezia" 
unde a lucrat eroina, a avut l«»c 
un miting la care au participat 
vechi luptători antifasciști, acti
viști de partid și U.T.M., munci
tori din fabrică și alături de ei, 
mama Tereziei Ocsko, Maria Herț- 
bergher sora sa, Iosif Ocsko un
chiul ei, muncitor în 
treprindere.

în secția I tricotaje 
crat eroina, a fost 
placă 
„Aici 
toare 
ucisă

în
școala medie mixtă maghiară nr. 
6 din Timișoara o adunare festivă 
a unității de pionieri. Cu acest 
prilej unitatea fruntașă pe oraș a 
primit din partea comitetului oră
șenesc U.T.M. un drapel roșu și 
numele de unitatea de pionieri 
„Ocsko Terezia**.

La marginea orașului, în casa unde 
a locuit eroina s-a ținut o adunare 
la care au participat sule de ti
neri din oraș. A fost dezvelită o 
placă comemorativă. Tov. Gaizago 
a îmuînat mamei eroinei, din 
partea comitetului regional U.T.M., 
un mare portret al Tereziei 
Ocsko.

această în-

unde a lu- 
desvelită oeroina, a

comemorativă cu inscripția: 
a muncit neînfricata luptă- 
comunistă Ocsko Terezia, 

mișelește de către fasciști4*, 
același timp a avut loc la

TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHI DAMIANOV 

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă fe
licit călduros în numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine și al meu personal.

Vă urez din toată inima multă sănătate, viață îndelungată și suc
cese tot mai mari în activitatea rodnică pe care o duceți pentru bi
nele poporului bulgar, pentru întărirea păcii și colaborării între 
popoare.

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 

Romine
Dr. PETRU GROZA

catalog.au
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Cine a înfipt țărușul în lo- 
cul unde se află astăzi Țibu
canii, nimeni n-ar putea spu
ne. E drept că nici noi n-am 
prea cercetat monografia sa
tului. In zilele cînd, drume- 
țind prin părțile Neamțului, 
am poposit în satul Țibucanii 
de sus, din regiunea Bacău, 
aveam cu totul alte treburi.

De cum intri în sat, îți dai 
ușor seama că țibucănenii 
sînt oameni harnici. Așa au fost și moșii și strămoșii lor. Des
pre hărnicia acestor oameni s-a dus faima prin toate colțurile 
Moldovei. Dar ce folos ! Cei mai mulți dintre ei aveau pămînt 
puțin iar nevoile de la casele lor erau apăsător de mari. Atunci, 
ca să iasă cumva la vreun liman, oamenii care aveau cai îi 
puneau la căruțe, iar cei care n-aveau se urcau la tren și 
plecau de cu primăvară pe întinsele moșii ale Prigorenîlor.

De cum soseau la conac, începeau temenelele oamenilor pen
tru a li se da in dijmă două sau trei pogoane pe care să pună 
porumb. Vechilii își făcuseră din aceste tocmeli un | “ ‘ 
a primi plocoane sau dacă omul n-avea la el păsări, _____
un miel sau mai știu eu ce, trebuia musai să verse «n buzuna
rul vechilului ce se deschidea ca prin minune, ceva bănișori. 
întotdeauna oferirea acestor rușfeturi însemna înfometarea ce
lor de acasă.

B^r jecmănirea nu se termina aici. De-abia începea. Zilele 
de viacă pricinuiau multe necazuri oamenilor minați de nevoi 
pe moșii. Cum prindea boierul sau vechilul de veste că dijmașii 
vor să înceapă prășitul, anunța zi de clacă fie la cositul tri
foiului, fie chiar la prășitul porumbului boierului. Nimeni n-a
vea urechi s-audă plîngerile oamenilor veniți dinspre munte 
cum că ii se sufocă porumbul de buruieni. Atît se știa : „Toată 
lumea face clacă". Pentru două pogoane de pămînt luate în 
dijmă făcea omul 6-7 zile de clacă la secerat, 2-3 ia cositul 
finului și încă alte 4-5 la alte diverse treburi de-ale boierului.

Jecmăneala se încheia cu împărțeala. Boierul lua jumătate 
din porumbul cules și pe deasupra toți cocenii, Iar dijmașii 
încărcai! bruma de strînsură șl se duceau . spetiți pe la casele 
lor. Aceasta era insă o fericire față de verile secetoase, cind 
porumbul se ardea pe ogoarele crăpate de dogoarea soarelui , 
și de lipsa de apă. Cînd era secetă, oamenii făceau clacă, dă- T 
deau plocoanele cuvenite șl pe lingă acestea mai rămîneau ♦ 
datori boierului păgubit, zice-se, de oameni, nu de secetă. >

Ei, dar vremurile acelea s-au dus pe o cale neînturnată, iar * 
oamenii au început să-și rostuiască într-alt fel treburile și gri- ± 
jlle gospodărești. *
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î ION ȚUCĂ
a ajuns

om între
oameni

CRONICA
UNEI JUNATATI DE

Către începutul 
ultimului pătrar al 
anului 1952 satul 
Țibucani a pornit 
să se frămînte. Prin 
alte sate ale patriei 
noastre creșteau ș! 
se dezvoltau mlădițe 
ale viitorului agri
culturii noastre — 
gospodării colective.

Țibucănenii afla
seră de ele. Comu
niștii din sat au în
ceput să-i sfătuiască 
pe oamenii nevoiași 
să se adune și ei 
într-o colectivă. Pe 
de altă parte, chia
burii îi îndemnau 
pe cei mai șovăiel
nici să nu se ame
stece.

Oamenii hotărîț! 
s-o rupă »dată cu 
sărăcia, au izbutit. 
In Țibucanii de 
sus a luat ființă 
gospodăria colecti
vă „Drumul lui 
Lenin" La început 
erau numai 44 fa
milii. Toată averea 
adunată la 
în gospodărie în
suma 32.000 lei. Sin
gurele animale adu
se de colectiviști 
erau trei vaci.

Au stat colecti
viștii și au chibzuit 
ce au de făcut. Să
racul lor inventar 
nu avea să le dea 
prea multe foloase 
Dar ei se adunaseră 
ca împreună să de
schidă calea spre o 
viață mai bună. E- 
rau dornici de mun
că și munceau din 
răsputeri pentru a 
scoate de la îndă
rătnicul pămînt mai 
multe bucate. Un 
timp n-au prea avut 
însă spor și nici ei 
nu se înțelegeau ca 
lumea cînd porneau

un loc

*
*
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DECENIU

Purtătorul numelui din titlu a 
ajuns gospodar. Și încă un gospo
dar cu prestigiu, de părerile că
ruia oamenii țin neapărat seama. 
Oare așa să fi fost el și înainte ? 
Nu. Ion Țucă a slugărit pînă mai 
acum cîțiva ani pe la Ion Cozma 
și Costache Ciofu, chiaburi din sat. 
Uneori Ciofu nu-i plătea.

„Lasă mă Țucă. Am să-ți dau 
banii cînd mai vii la lucru**.'

Cînd venea băiatul la lucru, lui 
Ciofu îi părea bine, dar de plătit 
nu-i plătea. De cele mai multe 
ori cît s-ar fi zbătut Țucă, tot fără 
bani rămînea. Acasă n-avea nimic 
afară numai de bordeiul ce le ți
nea loc de casă. Cînd trecea prin 
sat Cozma îi striga :

— Mă ! Tu ești țigan. O să ta 
dăm odată afară din sat.

Cînd a fost să ia ființă gospo
dăria a venit și Țucă. I-au spus 
oamenii să vină alături de ei.

Ion Țucă a început să lucreze 
mai mult la transporturi. împreu
nă cu moș Cojocaru făcea diferite 
treburi cu căruța. în acest timp 
moșul îi arăta cum se umblă cu

Ce-o fi pățit surul ? Pare cam prost dispui.

i-ar plăcea așa nunți
mulți nu ziceau nici da, nici ba. 
Cîțiva cleveteau. Unele femei, în 
special, așteptau cu răutate să se 
adeverească „prevederea” lor. „Au 
să piară de foame. N-au nimic. 
Sînt goi pușcă. N-au nici pe eiș 
nici după ce bea apă !“ Ceva scă
paseră din vedere și femeile cu 
pricina, și ceilalți clevetitori. Anu
me, că soții Ambroze au cîte două 
brațe tinere și puternice, că ei 
sînt colectiviști. Și soții Ambroze 
n-au pierit. Anul trecut ei și-au 
.terminat o casă frumoasă (zic una, 
pentru că Băluț Constantin, un alt 
colectivist, a construit în patru ani 
cinci case ; una pentru el și cîte 
una pentru feciorii săi) în casa 
soților Ambroze cîntă radioul, și
fonierul adăpostește patru costu
me de haine pentru el, rochii pen
tru soție, iar în tindă se odih
nește o bicicletă nouă-nouță. S-au 
înșelat clevetitorii. S-au înșelat. Se 
conving, în schimb, fetele și băie
ții, de șubrezenia argumentelor 
trecutului.

Gospodăria colectivă are tot ce 
trebuie pentru toți colectiviștii ti
neri, pentru că ei cu brațele lor 
făuresc bunurile. Poate și de acea
sta sînt, în astă toamnă, 12 nunți 
în gospodăria colectivă din Țibu
cani. Mă gîndesc, de-ar trăi Coș
buc și de-ar surprinde acum în- 
tr-un amurg, o discuție între Ele
na Maftei și Costică Musteață, co 
poezie ar acrie...

și de morala comunistă. Iată cîteva 
nume. Iulia Gherasim se va mă
rita cu Ion Tîrșa, Elena Băluț cu 
Adrian Băluț (în sal sînt cel pu
țin cîte 20 de familii cu același 
nume, dar care nu se înrudesc de 
fel între ele), Maria Onu cu Ion 
Musteață, Elena Maftei (din afara 
gospodăriei colective) cu Costică 
Musteață. în gospodărie sînt mai 
multe fete decît băieți, chiar și or 
ganizația de bază U.T.M. numără 
mai multe utemiste decît utemiști 
Și totuși, Elena Maftei, din „afa
ră" consimte să-1 ia de soț pe 
Costică Musteață ! Deși părinți: 
Elenei încă n-au înțeles că locul 
lor e în gospodărie, fiica a înțeles 
aceasta. Cu voia ei și cu încuviin
țarea părinților se mărită cu un co
lectivist. Va fi și ea colectivistă.

Acestea nu sînt primele nunți 
în gospodăria colectivă. Au fost 
multe pînă acum. Tocmai nunțile 
de pînă acum au contribuit, în 
foarte mare măsură, la îndepărta
rea vechilor prejudecăți. Pentru 
că și aici, în Țibucani, leiVmoti* 
vul auzit de Coșbuc, cu ani în 
urmă, domnea cu titlul de lege.

Prima nuntă în colectivă a fost 
a lui Costică Ambroze, actualul 
secretar al utemiștilor din toată 
comuna. A luat, Costică Ambroze, 
pe Elena lui Onisie, acum cîțiva 
ani. Satul aștepta înfrigurat aă 
vadă ce se va petrece. Cei mai

Se spune că 
poetul George 
Coșbuc, în tovă-. 
rășia unui alt 
serjitor mergea, 
într-un amurg, 
pe un drum de 
țară. înaintea 
lor, vorbind foar
te aprins, pășeau 
un bărbat și o 
femeie, în straie 
sătești. Din cele 
ce vorbeau ei 
reieșea că erau 
soți și că voiau 
să-și mărite fa
ta. Femeia căuta 
să-l convingă pe 
bărbat de o anu
mită chestiune. 
Bărbatul, extrem 
de amărît, tot 
la două-trei vor

be exclama : „N-avem pămînt 1 
N-avem pămînt !“ Se crede eă 
George Coșbuc, impresionat pro
fund de discuția surprinsă, de 
durerea mai ales, pe care 
o exprima acel leit-motiv a primit 
un impuls pentru crearea celebru
lui „Noi vrem pămînt". Se poate 
să fie adevărat. Ce ne interesează 
pe noi, de aici, este leit-motivul 
țăranului : „N-avem pămînt !
N-avem pămînt I".

Intr-adevăr, cită durere era în 
aceste vorbe, în vremea de odini
oară, cînd trebuia să se mărite o 
fată ! Cîtă amărăciune pe părinți 
și pe bietele fete sărace !

Mi-am amintit și — de ce n-aș 
spune — inima a scăpat o lacrimă 
ascunsă, — m-am gîndit la toate 
acestea, cînd am aflat că la Țibu
cani vor fi în toamna asta 12 
nunți ale tinerilor colectiviști.

Cine vor fi însurățeii ? Fete și 
flăcăi simpli, harnici, în a căror 
conștiință s-a petrecut ceva nou. 
frumos, ceva care ține de educația

caii, cum trebuie să-i îngrijești fi 
cite altele. Acum, flăcăul are în 
seama sa o căruță cu doi cai. La 
muncă e fruntaș. Așa a fost și în 
anii trecuți. Oamenii nu mai sînt 
uimiți de o asemenea noutate.

Ei admiră însă grija flăcăului 
față de cai. Ba, din pricina lor are 
gîlceavă cu moș Cojocaru. Acesta, 
cînd se așteaptă mai puțin, se po
menește cu Țucă în grajd. Flăcăul 
cercetează hrana, întreabă dacă a 
adăpat caii și apoi începe să-i țe- 
sele. Iar moș Cojocaru îl privește 
ți se întreabă cînd a prins flăcăul 
ăsta așa dragoste de cai I? Nu știe 
moșneagul că în sufletul flăcăului 
s-au produs multe schimbări. De 
cai are grijă pentru că sînt ai lor, 
ai tuturor celor care s-au unit, 
împreună cu Țucă, să alunge să
răcia din case. Știe moșneagul însăț să ridice capul cînd ședea de vor- 
că de cînd a intrat în gospodărie, 
Țucă simte că a devenit om între 
oameni. Cînd merge pe drum, el 
e mîndru. A fost destul și umilit. 
De cînd e în gospodărie s-a îm
brăcat, și-a cumpărat bicicletă, și-a

înălțat casa în care vrea să sa 
mute în toamna aceasta. In curtea 
lui crește un porc. Să spună cine 
vrea cînd a ’ mai trăit Țucă ase
menea vremuri I La această între
bare n-are cine să răspundă. Cînd 
trece pe lîngă un grup de oameni, 
după ce le dă binețe, Țucă îi în
treabă de sănătate, de mersul tre
burilor. Iar oamenii răspund, bi
nevoitori, flăcăului pe care Ion 
Cozma spunea că o să-l scoată din 
sat.

După ce se depărtează, cîte unul 
nu se stăpînește să spună :

— Uite-l pe Țucă, ăsta, a ajuns 
om. Harnic și de ispravă băiat !

Ion Țucă își vede de treburile 
lui la colectivă și, cînd are vre
me, la casa lui cea nouă. Flăcăul 
acesta, care înainte nu îndrăznea

TOȚI 
pentru unul, 
UNUL

sînt loviți de mină 
dușmană. Uneltele 
chiaburilor au fost 
aruncate pe poartă 
afară. Oameni cu 
sufletul bicisnic, fără 
pic de omenie, n-a
veau ce căuta prin
tre ei. Iar de atunci 
altă făină a început 
să se macine la 
moară.

In acest an tn 
gospodărie sînt 152 
familii, jar averea 
a atins suma de 
1.862.000 lei. In 
grajdurile colectivei 
cresc 28 vaci cu 
lapte și cam tot pe 
atît tineret bovin, 
iar la saivane sînt 
„tn pensiune" 430 oi.

In 1954 gospodă
ria a construit o 
uzină electrică și la 
colectivă, în casele 
colectiviștilor tn sat, 
lămpile fumegînde 
și-au luat tălpășița 
din fața becurilor 
electrice. Atelajele 
gospodăriei sînt „în 
întrecere" la trans
porturi cu cele trei 
camioane ale gospo
dăriei.

In cifre, atît a 
crescut gospodăria. 
Dar cel mai mult au 
crescut oamenii și 
mai ales tineretul. 
O cronică a trans
formării oamenilor, 
a creșterii nobleței 
lor sufletești, a dez
voltării gîndirii lor 
e greu de făcut. 
Poate prezentarea 
unor fapte l-ar putea

la cîte o treabă. Ba, 
unii mai colțoși, cum 
erau Ion Gavrilă Ni- 
chita Cosma și Maf
tei Anton Munteanu 
se tot puneau con
tra în acțiunile pe 
care le întreprin- 
deau colectiviștii. 
Ceilalți, luați cu tre
burile, nu prea dă
deau mare impor
tanță unor astfel 
de lucruri.

Intr-una din zile 
încep colectiviștii 
să-și dureze un 
grajd. Cine să facă 
zidul ? Meșterul a 
fost găsit repede. 
Era chiar colectivist 
de-al lor.

Cînd clădirea a 
fost gata, s-a pe
trecut un lucru ne
maivăzut și nemai
auzit: grajdul s-a 
dărîmat. Care-i pri
cina ?— s-au tot în
trebat oamenii. După 
cercetări au aflat 
de unde a pornit 
paguba. Nichita Cos
ma făcuse zidul așa, 
de mîntuială. Luat 
din scurt 
turisit că 
la cale 
Dominte 
un mare bogătan 
din sat. Se știa 
că gospodăria e 
ca un spin în ochii 
chiaburilor, însă la 
lovituri directe oa
menii nu se aștep
tau. Un alt chiabur, 
Constantin Vasile 
Trifan, îl trăgea de 
limbă pe Maftei 
Munteanu ca să-i ■ edifica întrucîtva pe 
spună ce hotărăsc 
cei de la -■
apoi tot 
demna să 
nie între

Grozav ___
niat colectiviștii cînd 
au prins vestea că

pe
nii

el a măr- 
fu sese pus 
de Vasile
Acatrinii,

colectiv și 
el fi în- 
bage zîza- 
el.
s-au mt-

cititor despre felul 
în care tînăra gene
rație a colectiviștilor 
din Țibucani ține 
pasul cu mersul vre
murilor noastre de 
astăzi.

Nopți de pază
la avutul colectiveipentru toți

Grădina gospodăriei era tn 
rlcoL De cîteva «ăptămini
mai ploua de loc, iar căldura 
soarelui devenea din ce in ce mai 
dogoritoare. F drept că zarzava
turile erau udate, insă cereau 
mult mai multă apă. Cineva a 
venit cu propunerea c« pe toată 
durata nopții să se ude grădina. 
Zis și făcut. La treaba aceasta 
au pornit toți tinerii, mîndria co
lectiviștilor, acela care prin ac
țiunile lor au scos de multe ori 
gospodăria din impas. Printre ei 
era și Gheorghe Rățoi. Băiatul 
acesta muncea ziua la cimp, iar 
noaptea aproape in întregime și-o 
petrecea la grădină.

Intr-o seară a venit după ei 
mamă-sa, Paraschiva.

— Ascultă, Gheorghită-malcă, 
ai de gînd să-ți petreci tot vea
cul aici ?

— Dar ce s-a întîmplat ?
— Cum ce s-a întîinplat ? 

Uite că asta-i bună. Ai uitat
ai casa de terminat ? Cînd o dai 
gata, dacă de cum se înserează, 
tu dai fuga la grădină ?

— Păi nu vezi, măicuță, că e 
nevoie să udăm zarzavaturile ?

— Eu atît te întreb: — se
oțărî mama, — cind ai de gînd 
să-ți termini casa?

— Uite ce zic eu, măicuță. De 
casă mai am timp. Dar dacă nu 
udăm acum grădina, o să fie pv- 
gubă pentru toți.

La dialogul acesta au fost mar
tori multi colectiviști. Unii i-au 
dat dreptate feciorului, alții ma
mei. Cu toate că și in alte seri 
mama venea după el, Gheorghe 
Rățoi nu s-a urnit de la grădină. 
Nu știu alții cum ar fi procedat 
dacă ar fi fost să aleagă intre 
terminarea casei proprii și uda
tul grădinii colectivei, însă sînt 
convins că Rățoi a «ies bine.

bă cu mai marii satului, cutează 
astăzi să fie prieten, cu fata unui 
gospodar de frunte, colectivist și 
el, pe nume Constantin Băluț. Mă
riei îi este drag Țucă. Și Țucă e 
mîndru de Maria.

0 surpriză pentru soțul 
plecat în armată

-CASA
cea

NOUĂ

că

Cunoaștem din cărți șl din 
povestirile oamenilor ce însemna 
pentru un tînăr, înainte vreme, să 
facă armată. Pleoa de acasă, din 
sărăcie și nevoi, îl luau în primire 
de alde „Moș Teacă" care nu știau 
decît să înjure și să bată. Osta
șul era „instruit". Era învățat 
cum să chinuie oamenii, cum să-i 
omoare. Cînd isprăvea cătănia era 
el însuși mai mult mort decît viu. 
Se înturna acasă, din nou la ne
voi și la sărăcie, din nou la slu
gărit.

Ce înseamnă astăzi, pentru 
Gheorghe Ambroze din Țibucani 
să facă armata ?

Să vă povestesc.
Pe Gheorghe Ambroze nu l-am 

tnttlnif. Așa că nu știu cum ara
tă ; de este înalt ori scund, cum 
îi sînt ochii și părul. Știu însă 
cum îi este inima și firea — și as
ta mi se pare incomparabil mai 
mult. Are o fire stăpînită și e gata 
oricînd să dea un ajutor semenu
lui său. 0 spun prietenii lui din 
gospodărie, oare sînt dispuși ori-

UTEMIȘTII AU CUV1NTUL

'Ț

— A, poșta ?
— Da, o nouă scrisoar».

să-ți dea atttea exemple, cu 
ai putea alcătui, fără exage- 
o carte. Are o inimă caldă, 

nu e alta tn sat.

Discutam cu doi tineri. Unul 
— Costică Ambroze vicepreșe
dinte al gospodăriei și secretar al 
comitetului U.T.M. pe comună. 
Altul — Iovu Olaru, secretarul 
utemiștilor din colectivă. Răsfo
iam, împreună cu dînșii, o mapă 
cu procese verbale. Voiam să re
constituim aspecte din viața or
ganizației de bază U.T.M. din 
gospodărie. Dar, mărturisim, nu 
am prea reușit. Nu facem măr
turisirea ca o mustrare a organi
zației U.T.M., ci, mai de grabă, 
spre lauda ei.

■— La noi nu se vorbește în 
ședințe și nu se scrie in procese 
verbale prea mult. Se face, în 
schimb, treabă. ' Organizația 
U.T.M. îndrumată pas cu pas de 
către organizația de partid, este 
sufletul întregii activități a tine
rilor din gospodărie...

Și au urmat, după aceea, 
exemplele, care au umplut multe 
pagini din carnețelele noastre. 
Iată câteva.

Îndată după constituirea gos
podăriei colective s-a hotărit să 
se construiască o uzină electrica. 
Trebuiau aduse lemne pentru con
strucția clădirii, că aparatajul deja 
sosise. Treabă era foarte multă. 
Tovarășul Constantin Băluț, se
cretarul organizației de partid, a 
venit în adunarea generală a ute
miștilor și le-a expus situația. Afli 
a trebuit, că utemiștii și-au luat 
angajamente pe loc si, în ziua ut- 

' mătoare, au plecat la pădure.
...Uzina s-a construit, iar tinerii 

au fost călduros felicitați pentru 
aportul lor.

în vara aceasta, 12 hectare de 
grlu au fost semănate departe de 
sat, la peste 20 de kilometri în 
spre Timișești. Se copsese griul 
și colectiviștii vîrstnici erau foarte 
ocupați cu munca de la grădină. 
Atunci, utemiștii au venit ei înșiri

eu Inifiatica st recoltei) grtul. 
Cum era în ajunul unei sărbători, 
•-au hotărit să plece in ziua ur
mătoare.

A doua zi, dimineața, toate trei 
autocamioanele i-au dus pe tineri 
acolo. Utemista Iulia Gherasim a 
chemat la întrecere pe o altă ute- 
mistă, Elena Pândele. Exemplul 
lor a fost urmat de Ion Tirșa, 
Vasile Ambroze, Ion Țucă fi de 
toți ceilalți 50 tineri cîți se aflau 
acolo. Fetele secerau, băieții cărau 
snopii pe arie. Griul a fost adunat 
fără sa se piardă un bob. Seara, 
dnd munca a fost gata, cele trei 
autocamioane au intrat în sat cu 
mare alai. Tinerii cîntuu, iar oa
menii, ieșiți la porți, rosteau vorbe 
de laudă în urma lor.

...Tot așa, in vara asta, finul și 
trifoiul erau in brazde. S-a intim- 
viat ca în dimineața unei zile de 
sărbătoare, cerul să prevestească 
vioaie. La chemarea organizației 
de partid din gospodărie, băieții

au pus caii la căruța, fetele au 
luat furcile și țăpoaiele și au 
pornit la treabă. A plouat, după 
aceea, două săptămîni la rind. 
Dar putea să plouă și două luni, 
că munca lor spornică pusese la 
adăpost cele 16 vagoane de fin 
și trifoi. Organizația de partid i-a 
felicitat din nou pe tineri.

...Dar vezi, viața lor nu se 
scurge numai în felicitări și cin- 
tece. Cum e firesc, mai sînt, din 
cînd în cind, mîhniți, mai au de 
luptat cu diferite concepții și ati
tudini retrograde. Iată, N. I. Vîr- 
lan, tînăr colectivist, făcea într-o 
seară de pază la cooperativă. Ce 
i-a venit lui în cap ? Să spargă 
cooperativa 1 A furat 300 de lei, 
cîteva sticle cu băutură alte 
produse. Bineînțeles, fapta s-a 
descoperit îndată hoțul a fost 
aflat. A mărturisit totul. Totuși, 
numai critica aspră a utemiștilor 
și tinerilor din colectivă nu era 
destul pentru asemenea faptă ru
șinoasă. N. I. Virlan a făcut un

an și șase luni de închisoare. Or
ganizația U.T.M. se ocupă îndea
proape să-l reeduce.

In chip deosebit însă, organiza
ția de bază U.T.M. din gospodărie 
se ocupă de educația patriotică a 
tinerilor.

...Bicazul, Lacul Roșu, Bor secul 
— sînt numai trei dintre localită
țile vizitate de ei, cu prilejul ex
cursiilor. La Bicaz, tinerii țibucă- 
neni au făcut cunoștință cu gigan
tul care peste puțin va lumina 
Moldova, dincolo au admirat fru
musețile uimitoare ale locurilor. 
Și altfel încep ei să gindească, să 
lucreze după fiecare excursie. 
Mîndria de a deveni oameni culți 
cu o pregătire multilaterală în 
viață, le dă un nou impuls în 
muncă.

Pe drept cuvînt, această orga
nizație de bază U.T.M» poate fi 
denumita un focar de inițiative 
și de multiple acțiuni ou un înalt 
caracter educativ.

cînd 
care 
rare 
iubitoare, cum __  __ __
Ți-o spune Ileana, femeia aceasta 
cu fustă înflorată și basma roșie, 
înaltă, subțire, cu ochii albaștri, 
oare e nevasta lui. E nevasta lui 
de prin anul trecut, cînd a venit 
ed în permisie și au făcut nunta. 
O, Ce nuntă au făcut ei atunci I 
Tot satul are să țină minte. Ea, 
fată singură, fără casă și avere, 
el așișderi. Ba nu, greșesc. Au 
avere. Au și oasă,’ dar el nu știe. 
Nici n-are de unde să știe. Se 
pregătește serios ca, dacă va fi 
nevoie, să-și apere cum se cuvine 
patria, și învață și meserie. Ii 
scrie des Ilenei și parcă tot cu 
mai mare dragoste. Las’ că și ea 
îl iubește tot mai mult I Simt 
aceasta cei din preajmă, deși ea 
nu o spune la tot pasul, ca pe un 
fel de bună-ziua.

Va să zică. Ileana și Gheorghe 
Ambroze au avere. Sînt amîndoi 
colectiviști. Și averea colectivei e 
averea tuturor colectiviștilor. 
Spuneam că a venit Gheorghe în 
permisie și a făcut nuntă. A dis
cutat atunci cu Ileana că, după 
ce va veni din armată,—o să aibă 
nevoie de casa lor. O să munceas
că și-o să și-o facă. După ce a 
isprăvit permisia s-au sărutat și 
Gheorghe a plecat înapoi la 
tate.

Asta s-ia petrecut în anul 
cut, pe toamnă. îndată după 
care, Ileana s-a interesat cam ce-i 
trebuie pentru a-și putea face 
casă. S-a mîhnit, nu-i vorbă, cînd 
a înșirat pe o foaie de caiet, toate 
celea. Dar consiliul de conducere 
al gospodăriei și mai pe urmă, 
adunarea generală a colectiviști
lor, i-au rispit mîhnirea. „Vrei să

găsească Gheorghe casa gata etnd 
» veni ? Păi de ce nu ne spui și 
nouă ? Uite, noi te ajutăm, pentru 
că meritați amîndoi; te ajutăm, 
așa cum am ajutat și cum vom 
ajuta pe atîția alții 1“ Ga urmare i 
s a dat loc de casă. Ilenei ti place 
locul. E mai jos de școala cea 
nouă, pe dreapta. Gospodăria i-a 
dat mașinile ca să-și aducă pie
triș, draniță și i-a confecționat că
rămidă, la saivane. Bine înțeles, 
va plăti pentru acestea, dar im
portant este că i le-a dat.

Ileana a plătit cu banii luați 
pentru zilele-muncă din anul tre
cut și cu sumele primite sub for
mă de avans în bani pe anul ăsta, 
meșterii. Și i-au ridicat meșterii 
o casă de mai mare frumusețea I 
In ziua cînd am fost acolo, toc
mai o terminaseră de acoperit. 
Am intrat prin încăperi. Așa mult 
mi-a plăcut că i-am copiat și schi
ța, în carnețel. In față — camera 
de oaspeți, dormitorul și tinda. In 
spate, un mic antreu, bucătăria și 
cămara. Cînd să ies am surprins-a 
pe Ileana, la un geam, puțin aple
cată în afară, privind pe drum, în 
spre Davideni—satul vecin. Cine 
știe dacă, peste o lună—două nu-1 
va întîmpina pe Gheorghe al ei

uni-

tTe- 
ple-

întins», lungi, «tnt grajdurll. |1 salvanel» gospodării

Către gospodăria 
colectivă sînt îndrep
tate priviri admira
toare. Dar gospodă
ria e șl ținta unor 
ochi dușmănoși care, 
asemeni zmeului 

din poveste, dacă ar 
avea putere ar dis
truge-o numai din 
priviri. La Țibucani, 
cel care se sufocă de 
prezența gospodăriei 
au căutat in fel 
și chip să încurce 
ițele sau să strice 
cite ceva. Uneori au 
reușit. De cînd au 
fost demascajl răufă
cătorii strecurafi în 
gospodărie, lucrurile 
s-au mai liniștit. Astă 
vară însă, din nou 
au fost simțite tîrcoa- 
................. ,, Se sem- 

strică- 
semănă-
spuneau 

văzui vite

lele furiior. 
nalau zilnic 
ciunl făcute 
turllor. Toți 
eă n-au 
prin apro-pier». A-

tunel a fost lesne de 
înțeles.

Pagubele erau pri
cinuite noaptea.

lin grup de tineri 
s-au prezentat la 
conducerea gospodă
riei.

— Vrem să facem 
la noapte control pe 
cîmp.

— Bine, dar mîine 
nu mai puteți lucra. 
Cînd vă odihniți ?

— Despre ce odih
nă mai poate fi vor
ba ? Semănăturile 
noastre sînt stricate 
și noi să ședem li
niștiți în case ?

Băieții erau intr-a
devăr indignați. Au 
plecat pe cîmp. Se 
pare că „furii" au 
prins de veste. îneît 
flăcăii n-au găsit ni
mic.

A doua noapte, la 
fel.

Se putea crede că 
băieții se vor astîm-

păr a pe la casele lor. 
Intr-o noapte însă, 
Ambroze Vasile, Iovu 
Olaru, Manole Vin- 
ciulescu au dat peste 
niște vite în lan. Le 
păzeau cîțiva copii, 
care la vederea flă
căilor au început să 
plîngă spunînd cum 
că atunci le scăpase
ră. Tinerii colectiviș
ti i-au crezut. Noap
tea următoare însă 
din nou au dat peste 
ei. Atunci I-au dus in 
sat. Printre scîncete, 
copiii au mărturisit 
că îi îndemnase cu 
gînd dușmănos Va
sile Dominte Acatri
nii. Cercetările au a’ 
deverit întocmai cele 
petrecute.

De atunci flăcăii, 
de astă dată și mai 
mulți, au început să 
colinde pe întinsele 
lanuri ale gospodă- 
rei, păzind avutul co
lectivei.

99 Noi am ridicat 
noi ne hucurăm de el44

Afluxul tinerilor 
ria colectivă a fost __ - -

mare. Viața colectiviștilor a în
ceput să înflorească. Familia mare 
sporea din zi în zi. Tineretul a 
ajuns să reprezinte o forță in gos
podărie. Forța aceasta entuziastă 
avea nevoie de educație, își cerea 
dreptul la distracție, la petrecere. 
Dar toate acestea aveau să se pe
treacă altfel de cum se apucase 
din bătrîni. Se părea însă, abso
lut cu neputință. Tinerii se puteau 
întîlni numai la porți ori în răs
cruci de ulițe. în sat nu exista o 
sală măcar, necum bibliotecă sau 
cămin cultural.

Și așa, după multe frămîntări, 
s-a născut ideea clubului. Ca azi, 
Costică Ambrozie, secretarul orga
nizației U.T.M. a discutat cu 
Gheorghe Maftei, președintele gos
podăriei ; ca mîine s-a discutat 
chestiunea în consiliul de condu
cere și s-a hotărît construirea ime
diată a unui club modern ; ca 
poimîine, pe locul viran din fața 
gospodăriei au sosit meșteri zidari. 
N-a fost tînăr, utemist ori neute- 
mist, care să nu ajute la construe- 

. t o — — • Vasile Dinulescu și cu Ion.
de la același geam, care de astă Onisie la tăiat lemne din pădure, 
dată va avea perdeluțe albe și O Cristofor Ambrozie la cărat pietriș 

j_ i i _• cu ma^n(l^ Dumitru Manolache la
stolerie. Nu-i vorba de exces de 
laude, dar de unanimitatea cu care 
tinerii îmbrățișează noul, înfăptui
rea de lucruri mari, folositoare lui 
și societății. Pentru că la numai 
o lună după prima lopată de pie-

beldie de busuioc I Ori cum, un 
lucru e rog pe Ileana: să mă 
ierte dacă Gheorghe va afl> din 
ziar că în sat îl așteaptă casa 
lui nouă, răpindu-i dumneaei — 
și nu din răutate, vedeți — savoa
rea surprizei.

ÎNSEMNĂRI

.pre gospodă- 
neașteptat de

Părăsisem de cîteva ore Țibucanii. Pe drum 
în spre Piatra Neamț, am început să schimbăm 
Impresiile culese. Deodată ne-a venit ideea să 
mai trecem prin Țibucani în anul 1960. Cum va 
arăta satul atunci ? Care va fi amploarea gos
podăriei ?

Satul se va întinde tot mai mult spre Davideni. 
Zeci de locuințe de ale colectiviștilor vor fi du
rate aici. Printre ele, casa lui Țucă va arăta ca 
un boboc. Se va vedea de departe că p-aici hăr
nicește o tînără și voioasă nevastă. Bineînțeles 
că aceasta rămîne la latitudinea chipeșului flăcău 
Ion Țucă. Școala nouă din sat va fl și ea gata. 
Pe drumuri vor alerga necontenit camioanele co
lectivei. Cîte vor fi ? Aceasta n-am reușit să 
aflăm. în orice caz s-a proiectat ca încă vreo 3 
șoferi să se califice.

Iar sus la saivane vom întîlni acareturile în
tinse ale fermei zootehnice. Alături de alte sute 
de animale ae vor plimba pe Întinsele pășuni vreo

♦ ♦ ♦

triș adusă din albia Moldovei, mai 
precis, în 23 August 1954, la Țibu
cani se serba inaugurarea clubu
lui colectivei.

it
..^i vin tinerii la club. Vin, ca 

doar ei l-au făcut, și al lor este. 
4.000 de cărți are biblioteca, dar 
niciodată n-ai să găsești în rafturi 
mai mult de 2.000. Restul sînt la 
cititori.

Apoi, dacă tovarășii de la Tg. 
Neamț au trimis filmul la timp, 
atunci nu mai încape vorbă — vii 
la club orice s-ar întimpla.

Cu brigada artistică de agitație, 
ori cu echipa de dansuri e altă 
treabă; dansatorii și artiștii ama
tori vin regulat la repetiții,, cu 
toată oboseala de peste zi. Marți, 
joi, vineri, după cum s-au învoit 
cu dirijorul și cu instructorul de 
dans. Duminica dimineața oamenii 
deschid aparatele de radio — că 
sînt 72 în sat. Fetele ajută ma
melor să deretice prin casă, gă
tesc. Băieții fac ordine împrejurul 
casei, cu bărbații, ori merg să 
vadă ce mai este prin gospodărie. 
După-amiaza, ulițele sînt pline de 
oameni. Clubul geme de tineret. 
Se joacă tenis de masă, se prezin
tă program artistic și ziua se în
cheie cu o reuniune tovărășească. 
E bine și frumos așa. Părinții 
se bucură — au și de ce. Locul 
circiumei l-a luat clubul. Locul 
bătăilor l-au luat interesul și se
tea pentru cultură, pentru activi* 
tați instructive și folositoare.

1960
6-700 oi de rasă karakul. Tot aici se va muta 
grajdul cu cele 60 vaci cu lapte. Eleșteu! va fi 
piin de pește. Vasile Ambroze, care prin 1957 
căra peștișori cu găleata de la rîul Moldova, va 
sta ceasuri întregi șl va admira „colonia" de 

pești. Și împreună cu el cîți nu vor fi ? Dar 
numai eleșteul îl vor admira? Mai sînt vreo 20 
hectare plantate cu pomi fructiferi.

Peste ani, gospodăria va avea cea mal mîndră 
livadă din cite s-a văzut prin împrejuriml.EI dar 
cite nu vor stîrni atunci admirația oaspeților 1 
Cifrele planului de perspectivă dintre cars tun 

comunicat cîteva vor fi realizate. Iar noî, eel do! 
gazetari, entuziasmați de cele văzute, vom scrie 
din nou o pagină căutînd să fie demnă de cel 
care au făcut gospodăria lor vestită în toată țara,

ION ȘINCA t 
CONSTANTIN SLAVIC

Foto: EUG. CSIKOS



căsnicie așa

TIN EREȚE-EDUCAȚIE-RASPUN PERI

să mărturi- 
greu să re- 
Radu. Soco-

Ieri Io „Republicii**

cupări rămîn diferite dar nu și 
străine.

Respectarea personalității 
căsnicie

Din multe articole apărute la 
această rubrică s-a desprins ca 
un principal factor al neînțelege
rii între soți — nerespectarea per
sonalității.

Nu-i neapărat nevoie de studii 
șî tratate ca să înțelegi ce-nseam- 
nă personalitatea, ce rol joacă in 
căsnicia ta respectarea ei reci
procă.

Să-1 ajuți pe celălalt să-și îm
plinească năzuințele, realizîndu- 
ți-Ie și tu, să ai gîndurile tale 
respectîndu-le și pe cele ale to
varășului de viață, nu înseamnă 
trăire paralelă în 
cum greșit cred unii. Dacă ți-ai 
înțeles propriul eu n-ai dreptul 
să-l ignorezi pe-al celuilalt, sub 
pretextul inventat al .„vieții para
lele". Nenumărate exemple de 
viață îți demonstrează șubre
zenia argumentului. Există ne
numărate căsnicii în care preocu
pările celor doi soți sîfit diferite. 
Prin atenția unuia față de celă-

UN TALENT
PROMIȚĂTOR

(Urmare din pag. l-a)

pe micul dar talentatul muzician.
L-am întîlnit pe Radu Lupu în 

holul hotelului „Ambasador" aș
teptând mașina care avea să-l ducă 
la studioul de televiziune pentru 
repetiție. Citea cu mult interes 
„Sportul popular" și era entuzias
mat de faptul că l-a întîlnit acolo 
pe Ozon, venit să stea de vorbă 
cu juniorii polonezi.

Cei ce au urmărit emisiunea de 
duminică a televiziunii noastre au 
putut admira atît interpretarea 
cît și caracterul compozițiilor mi
cului dar talentatului Radu 
De altfel trebuie spus că 
Lupu n-a învățat cu nimeni 
muzicală, armonie, forme 
cale. Totuși compozițiile lui 
pund din toate aceste puncte de 
vedere. Profesoara Lia Busuiocea- 
nu, entuziasmată de elevul său, 
explică cu patos că Radu este în
zestrat cu o rară bogăție a inven
ției melodice care-i îngăduie să 
transpună în imagini sonore orice 
subiect care-i stârnește interesul.

Duminică, pe ecranele de tele
viziune a putut fi văzută traduce
rea fidelă pe note a simțămintelor 
sale : copilul cu trotineta, aler- 
gînd și căzînd, salturile zglobii afe 
unei veverițe ce l-a inspirat într-o 
pădure din împrejurimile Predea
lului, spontaneitatea unui joc ro- 
mînesc precum și profunzimea po
emului „1907" lucrarea sa cea mai 
valoroasă inspirată din literatura 
istorică citită de el în vacanța de 
primăvară.

Despre talentul lui Radu Lupu, 
o serie de muzicieni de seamă ai 
țării noastre și-au spus cuvîntul 
încă acum 4 ani cînd băiatul avea 
virsta de numai 7 ani. Iată ce 
spunea maestrul M. Jora :

—T- L-am auzit pe Radu Lupu 
care mi-a făcut o foarte bună im
presie. Are sensibilitate, expresie 
și muzicalitate care depășesc vîrsta 
lui. Socotesc că trebuie ajutat pen
tru a-și dezvolta talentul.

— însușirile muzicale neobiș
nuite ale lui Radu Lupu—spunea 
Florica Muzicescu — îndreptățesc 
nu numai foarte serioase speranțe 
pentru Un viitor artistic, tot așa de 
neobișnuit, dar îndreptățesc mai 
cu seamă O GRIJĂ MARE CE 
TREBUIE AVUTĂ PENTRU PU
NEREA ACESTUI COPIL IN 
CONDIȚIILE CELE MAI BUNE 
DE DEZVOLTARE.

Iar maestrul George Georgescu 
a adăugat :

— Mă alătur autorizatei păreri 
a tov. Florica Muzicescu, rugînd 
pe cei în drept SĂ ACORDE CE.A 
MAI MARE ATENȚIE ACESTUI 
COPIL ATÎT DE ÎNZESTRAT.

Susținem și noi aceste păreri și 
cerem forurilor competente să 
acorde atenția cuvenită lui Radu 
Lupu. Condițiile de studiu de care 
dispune la Orașul Stalin nu sînt 
dintre cele mai corespunzătoaie 
pentru dezvoltarea și cultivarea 
calităților sale.

Lupu. 
Radu 
teorie 
muzi- 
cores-

lalt, prin prietenia și dragostea țele sale, idealul, ei de viață, 
care-i unește domeniile de preo- ultimă instanță personalitatea

In orice căsnicie realizarea ar
moniei implică de multe ori mici 

De multe ori în căsnicie din do- renunțări. E vorba însă de acele 
renunțări care nu afectează întru 
nimic ceea ce este esențial în per
sonalitatea individului.

Realizarea individuală în socie
tate are la bază tocmai desvolta- 
rea personalității, a forțelor crea
toare ale fiecărui individ. De multe 
ori sentimente meschine împing 
chiar pe oameni pe care îi consi
derăm valoroși la o frînare a 
personalității tovarășului său de 
viață.

La locul de muncă, oamenii se 
ajută reciproc pentru a stăpîni 
mai bine o meserie sau alta, ca în 
felul acesta efortul lor pentru în
făptuirea obiectivului comun să 
fie îndeplinit cu mai mult succes, 
se ajută în ultimă instanță 
să se formeze ca oameni cu o per
sonalitate a lor. Și o fac după po- 
sibi.itățile pe care le au, o fac cu 
înțelegere. In propria lor familie 
sînt însă unii care ignorează toc
mai pe omul care ar trebui și poa
te care este cel mai drag, cel mai 
apropiat. Ce sentimente împing pe 
această categorie de oameni să 
privească același lucru în două 
feluri ? Un egoism condamnabil. 
Pentru moment „voința" lor le 
oferă satisfacții. Sînt ascultați 
poate pentru că celălailt n-are su
ficientă tărie să-și apere propriile 
aspirații. Fisura produsă va duce 
însă sigur ia o căsnicie piață, 
cenușie, care mai de vreme sau 
mai tîrziu Ii va amari pe amîndoi.

Auzim deseori spunîndu-se „o 
căsnicie ștearsă, banală!“ O sim
plă etichetare ? Nu, ci o concluzie 
dureroasă pentru acel care nu-șl 
trăiesc viața proprie la o tensiune 
reală.

Nefiind la nivelul lui, în dis
cuțiile cu prietenii. Radu — soțul 
cititoarei noastre—mai de vrerne 
sau mai tîrziu, mai precis în mo
mentul cînd va ajunge să spună 
că ,jiu-i înțeles de soție" nu o 
va ignora de Maria, nu o va În
depărta într-un fel sau ailtul din 
viața sa personală ?

Această privare a tovarășului de 
viață de dreptul firesc al împlini
rii Iul ca individ prezintă perico
lul cel mai grav al stricării une
ori chiar și a căsniciilor care de 
multe ori pornesc exemplar de fru
mos. Și astfel oameni care și-au 
întemeiat căminul din dragoste și 
înțelegere, pot sfîrși prin a se des
părți lovind — în astfel de ca
zuri — nu numai în propriile sen
timente ci distrugînd de multe 
ori viața copiilor lor.

FL. DANCIU

rința unui trai comod personal, 
viața sufletească a celuilalt este 
ignorată. De aici decurge în mare 
parte neînțelegerea. E drept, nu-i 
ușor să lupți și să învingi egois
mul, mai ales atunci cînd nu ți-1 
recunoști. Odată recunoscut însă, 
toate simțămintele tale bune te 
vor ajuta să lupți împotriva lui.

De altfel rîndurile acestea le-am 
scris sub imboldul unei scrisori 
primite la redacție.

„Mi-e greu astăzi 
sesc după cum mi-e 
nunț la dragostea lui 
iese însă că trebuie.

L-am iubit și am crezut sincer 
în dragostea noastră. Eram în a- 
nui I de facultate și în același 
timp în producție. Radu era în 
penultimul an. Ne-am căsătorit și 
am întrerupt studiile pentru ca el 
să aibă condiții mai bune, ultimul 
an fiind cel. mai greu. Am renun
țat pentru moment la o pasiune 
a mea nu de dragul sacrificiului 
sau actelor așa-zis mărețe. Nu-mi 
plac vorbele mari. Am renunțat 
tocmai pentru că am înțeles că 
Radu, pentru a-și atinge țelul do
rit, are nevoie de sprijinul meu.

Și în acea perioadă eram feri
ciți, încrezători în forțele noastre, 
în acel „mâine" cînd eu voi putea 
să-mi reiau studiile.

Nu m-am gîndit măcar o clipă 
că Radu se va schimba, el care-mi 
vorbea atît de entuziast de ziua 
cînd voi redeveni studentă, apoi 
medic, el care mă ajuta să nu uit 
nimic din ce învățasem... De un 
an lucrurile stau însă altfel. Ra
du, cel care mă făcuse să îndră
gesc studiul, astăzi se opune cu 
un „nu vreau eu 
la prima vedere, 
realizat dorința, 
muncește, cîștigă 
duiește să-și împlinească și mai 
mult cunoștințele fiind din ce în 
ce mai util celor din jur, Radu nu 
poate să-nțeieagă că vreau să fac 
și eu ceva folositor în viață. Nu 
poate sau nu vrea ? Oricum, e de 
neînțeles și egoismul mi se înfă
țișează azi cu o cruzime dure
roasă...“

Am întrerupt scrisoarea Măriei 
aici. Nu, nu cred că-i vorba nu
mai de egoism. Se pare că Radu 
mai degrabă nu i-a înțeles sacrifi
ciul, nu a apreciat puterea ei de 
înțelegere. De fapt, Maria i-a res
pectat personalitatea contribuind 
la realizarea ei cu tot ce-a putut, 
cu tot ce dragostea i-a ajutat s-o 
facă. El însă a început să igno
reze dorința ei de studiu, năzuin-

!“ de neexplicat 
Acum, cînd și-a 
cînd de un an 
bine și se stră-

Un grup de tineri plimbîndu-se prin centrul orașului Piatra Neamț

Culesul strugurilor în viile G.A.5. — Panchi

La grîu și porumb, 
cea mai mare producție globală 

de după război
(Urmaro din pag. l-v) 

pentru realizarea unei producții 
sporite. Se știe că statul a dat 
și în acest an țărănimii sprijin 
prin semințe de soi, oredite pe 
termen lung pentru repararea și 
complectarea inventarului agricol, 
îngrășăminte, prețuri foarte avan
tajoase la contractarea produselor 
etc. Sîntem convinși că țărănimea 
muncitoare va răspunde și pe vii
tor acestui ajutor vînzînd statului 
prin contractări și achiziții canti
tăți tot mai mari de cereale.

Răspunzind altei întrebări tova
rășul l. Cazma a arătat că te pu
teau obține producții ți mai mari 
dacă nu persistau lipsuri serioase, 
nejustițieate în desfășurarea lucră
rilor agricole.

întrebare : Care sînt principa
lele sarcini în agricultura pin? la 
sfîrșitul acestui an în vederea 
asigurării unei recolte bune și in 
anul viitor ?

Răspuns : Avem 
recoltă bogată de porumb de 
pe o 
3.700.000 ha., 
lui de 
sfeclă de ----- . __ ,.
ha., de cartofi tîrzii de pe 230.000 
ha. și de struguri de pe o supra
față de 225.000 ha. Aceasta ne
cesită un volum foarte mare de 
lucrări ținînd seama de sarcina 
importantă de a realiza însămîn- 
țările de toamnă în cele mai bune 
condiții agrotehnice. In ceea ce 
privește recoltarea, sarcina prin
cipală este de a strînge le vreme 
recolta și a asigura depozitarea 
ei în bune condiții. Porumbul 
ocupă cea mai mare suprafață 
dintre culturile ce se recoltează 
in toamnă, de aceea se cere ca 
cele mai importante forțe de mun
că să fie mobilizate in această 
direcție.

In continuare, s-a arătat că 
trebuie să se acorde • deosebită 
atenție recoltării celorlalte cul
turi de toamnă.

In vederea ridicării nivelului de 
trai al populației, pentru aplica
rea consecventă a hotărîrilor par. 
tidului și guvernului, cifrele de 
control pe anul 1958 prevăd o 
simțitoare creștere a producției- 
marfă în agricultură. Pentru rea
lizarea acestei mari sarcini este 
necesară desfășurarea tnsămînță- 
rilor de toamnă în condiții cît 
mai bune. Se vor însămînța peste 
3.100.000 ha. cu grîu și secară. 
Avem posibilități ca lucrările să 
se facă în condiții bune, astfel 
îneît în anii viitori să se producă 
cel puțin 4.300.000 tone grîu și 
secară pentru a asigura fondul de 
stat, producția-marlă necesară și 
acoperirea altor nevoi.
Pentru a se obține producții ridi

cate este necesar să se însămîn- 
țeze în termeni optimi și pe cît 
posibil să se scurteze perioada 
de însămînțart.

de strîns •

suprafață',1 ' de peste
de floarea-soare- 

pe 286.000 ha., de 
zahăr de pe 131.000

trebuie să! stea 
centrul pifeocu- 
de partid și de

O sarcină care 
în permanență în 
pârilor aparatului 
stat este intensificarea muncii de 
cooperativizare a agriculturii, de 
consolidare a sectorului agricol 
cooperatist.

î

Selecționata ,,B“ ne-a luat o piatră de pe inimă
SELECȚIONATA B-„ȘAH- 

THOR' -STALINO : 7—2 11 Știrea 
aceasta va produce desigur multă 
nelinițte la Belgrad. Victoria atît 
die categorică a selecționatei se- 
cainde romînești in fața unei echi
pe sovietice destul de serioase, 
este intr-adevăr în stare să neli
niștească și respectiv să bucure...

Privind insă dincolo de acesț 
scor și luînd în parte fiecare .gol 
înscris de înaintașii romîni, ve
dem însă că lucrurile nu sint 
chiar atît de roze precum ne-a 
prezentat Ieri tabela de marcaj 
de pe stadionul „Republicii" 
după 90 minute de joc.

Apărarea destul de nesigură, 
cu un Pahonțu trecut în grabă pe 
postul de fundaș stingă, dar pe 
care nu l-am putut surprinde 
nici măcar o dată lovind mingea 
cu stîngul și cu mijlocașul Mi- 
hăllescu departe de forma și sigu
ranța sa caracteristică, s-a clăti
nat de cîteva ori în prima repri
ză. La reluare, lucrurile s-au 
schimbat prin intrarea lui Flores- 
cu și Nunweiller. „Bătrinul" Pa- 
nalt a mers însă slavă domnului 
destul de bine In timp ce Sbircea 
nu s-a remarcat prea mult, păs- 
trtndu-se in anonimat. Atacul tn 
schimb a plăcut mai mult, mal 
ales după pauză, cind a Jucat le
jer, simplu, cu multe baloane pe 
extremă, unde Oaidă a dovedit

Cîteva probleme actuale 
ale unei științe străvechi

(Urmare din pag. l-a) 
matice sînt de repetate ori ci
tați î«n lucrări, în bibliografii- 
în ultimii ani am fost invitați 
la toate marile reuniuni știin
țifice de la Moscova, Bruxelles, 
Praga, Dresda ș.a. In prezent 
profesorii Nicolescu și Theodo- 
rescu ne reprezintă la Congre
sul de la Nissa- Mulți matema
ticieni romîni au fost invitați 
să țină lecții în universitățile 
străine, Acad. S. Stoilov ’ la 
Moscova și în Ralia, acad. G. 
Vrînceanu în Cehoslovacia și 
Italia, acad. M. Nicolescu la 
Geneva, prof. C. lacob la Gre
noble.

— Care a fost tema confe
rințelor dv. în Italia ?

— Lecțiile ținute la Invitația 
unor universități italiene au a- 
vut ca temă generală contribu
ția cercetătorilor din R.P.R. în 
studiul matematic al mecanis
melor automate cu contacte și 
relee.

— Am dori acum să ne spu
neți cîteva din direcțiile de cer
cetare ale matematicii mo
derne.

— După părerea mea a doua 
Jumătate a secolului XX aduce 
o schimbare de perspectivă 
deosebit de importantă în ma
tematici. Pe de o parte, capito
lele care se aplică în fizică și 
tehnică s-au dezvoltat enorm 
de mult, iar ’pe de altă parte 
apariția mașinilor electronice d< 
calcul orientează într-un fel 
nou cercetările matematicii. O- 
mul nu mai trebuie să calcu
leze, cl trebuie să facă progra
mul calculelor mașinii, studiul 
structurii logice a unui ansam
blu de calcule.

In prezent, grație mașinilor 
electronice de calcul, procesul 
de matematizare se extinde la 
domenii nebănuite. (De pildă 
economia și lingvistica). Aces
te cercetări nu neglijează însă 
studiile privind aplicațiile cla
sice ale matematicilor ca me
canica, astronomia, teoria elas
ticității, calculul optic, etc. Iar 
toate studiile de aplicație pre-

«upun elaborarea adîncă a ma
tematicilor pure.

— Și în ce domenii lucrează 
cercetătorii noștri ?

— Matematicienii noștri actl- 
veză în toate ramurile mate
maticii, atît cele tradiționale 
țării noastre cît șî în altele. 
Zeci de cercetători printre ca
re foarte mulți tineri, la Bucu
rești, lași, Cluj, lucrează în 
geometria diferențială, teoria 
ecuațiilor cu derivate parțiale, 
algebră abstractă, teoria nu
merelor, teoria funcțiilor de o 
variabilă complexă, analiza 
funcțională, calculul probabi
lităților, hidrodinamică, teoria 
elasticității, teoria plasticității, 
statistica matematică, etc.

— încă o întrebare. Studenții 
noștri vor putea audia în a- 
cest an conferențiari străini ?

— Se pare că da. Au fost 
invitați printre alții profesorii 
Gavrilov (U.R.S.S.), Svoboda 
(Praga), Rasciowa (Varșo
via), Segri (Roma).

— In sfîrșit aș vrea să-mi 
menționați cîteva nume ale 
unor cercetători mai tineri ca
re s-au făcut cunoscuți prin 
realizările lor.

— Cu plăcere. Sînt mulți. 
Am să enumăr numai cîteva : 
C. Ionescu — Tulcea în anali
za funcțională, P. Garea în 
topologie, I. Elianu — geome
trie, M. Roth — Teoria infor
mațiilor și cibernetică, A. Ha- 
lanay — în teoria ecuațiilor 
diferențiale. Legat de întreba
rea aceasta aș vrea să subli
niez faptul că atît cu prilejul 
congresului din țara noastră 
cît și în străinătate, toți ma
tematicienii din occident mi-au 
vorbit de impresia excelentă pe 
care au produs-o tinerii și foar
te tinerii noștri matematicieni 
la al IV-lea Congres al mate
maticienilor din R.P.R.

Prin seriozitatea, dragostea 
de cultură și calitățile creatoa
re, tinerii noștri cercetători asi
gură perspective deosebite tra
diționalei noastre școli de ma
tematicieni.

destulă pătrundere. Păcat că 
acestui jucător atît de bine făcut 
îi lipsește însă acea finețe în joc 
care de fapt constituie baza 
eficacității unui jucător. In plus 
Oaidă ca și Fr. Zavoda, de alt
fel ca și Alexandrescu „et comp" 
nu știu pur și simplu să lovească 
mingea la cîțiva pași de poartă. 
Ieri acest lucru s-a văzut supără
tor de multe ori.

Spuneam mai înainte că scorul, 
deși arată că băieții au totuși 
poftă de joc, nu spune prea
multe. De ce ? în primul rînd 
două goluri s-au realizat din po
ziție de ofseid clar. Odată: mi
nutul 51 (3—1), iar a doua oară: 
minutul 59. Totuși focul făcut de 
selecționata B a plăcut și lucrul 
cel mai important este faptul că 
echipa așa după am amintit mai 
sus s-a descurcat tactic cu destul 
calm, a inițiat acțiuni simple pe 
aripi, fără floricele. în plus, tre
buie reținut faptul că fotbaliștii 
noștri au jucat în condițiile „ni
mic nu mai cade" sau cum s-ar 
xlce cu bagajele făcirte și totuși 
au dovedit destulă poftă de Joc. 
Putem să le urăm liniștiți băie
ților din „B“ succes și cu des
tulă siguranță să ne îndreptăm 
atenția numai asupra meciului de 
la București care produce silele 
acestea atît nouă cît și iugosla
vilor destule dureri de cap. Dar 
cine știe ? In fața unui adversar 
de valoare, „naționaila" noastră 
este întotdeauna gata pentru • 
mare surpriză. De ce n-ar fi va
labil acest lucru șl pentru du
minică ?

Olga Orban și Eugenia 
Țărămioi printre primele 

8 fioretiste din lume
T

Proba individu-ală feminină A 
floretă din cadrul campionatelor 
mondiale de scrimă a luat sfîrșit 
cu victoria sportivei sovietice 
Alexandra Zabelina, care a obți* 
nut cinci victorii în turneul final. 
Reprezentantele țării noastreOlga 
Orban și Eugenia Țărăngoi s-au 
comportat remarcabil claslndu-se 
printre primele opt fioretiste din 
lume. Printre învinsele lui Olga 
Orban în turneul final se află 
și campioana mondială Zabelina.

Clasamentul final al probei in
dividuale de floretă este următo
rul : 1. Alexandra Zabelina
(U.R.S.S.) cinci victorH; 2. Heldi 
Schmidt (R.F. Germană) patru 
victorii; 3. Irene Camber (Italia) 
patru victorii; 4. Vslentins Kisse- 
leva (U.R.S.S.) patru victorii t 
6. Bruna Celombettl (Italia) pa
tru victorii; 6. Olga Orban (R.P. 
Romtnă) trei victorH; 7. Helga 
Stroh (R.F. Germană) două vic
torii; 8. Eugenia Țărăngelu (R.P. 
Romînă) • victoria.

M. X.

Turneu Internațional 
de baschet în Capitală
ln zilele de 39 șt 30 septem

brie Capitala va găzdui nn impor
tant turneu internațional de bas
chet organizat de asociația spor
tivă Dinamo. La această competi
ție vor participa echipele Dinamo 
Tbilisi (U.R.3.S.), Guardia (RJP, 
Polonă), Dinamo București fi Di
namo Tg. Mureș. Jocurile vor » 
vea loc în sala Floreasca.

Noi victorii romînești la campionatele 
internaționale de tir

Trăgătorii romîni au obținui 
două noi frumoase victorii în cea 
de-a treia zi a campionatelor in
ternaționale de tir ale R.P. Ro
mine de la Tunari. în proba de 
cerb alergător 25 focuri duble, 
victoria a revenit reprezentantului 
nostru E. Drăgan care a realizat 
196 puncte (nou record romîn). 
Victoria în proba de armă liberă 
calibru redus 3x20 (senioare) a
fost cîștigată de sportiva din R.P. 
Chineză Lu Cîi-cin care a totalizat 
584 puncte. Locul doi a fost o- 
cupat de Anca Gorotti (R.P.R.)

CU 579 puncte. O luptă strinsăvu puncte, u lupta strinsă a 
caracterizat proba de talere arun
cate din șanț. Pe primul loc s-a 
clasat trăgătorul maghiar I. Vary 
cu 288 puncte urmat de Szomias 
(R.P. Ungară) cu 287 puncte și 
I. Dumitrescu (R.P.R.) tot cu 287 
puncte.

Ultima probă a zilei a fost cea 
de armă liberă calibru redus 3x20 
(juniori). Lupta pentru primul 
loc s-a dat între reprezentanții 
noștri Peter Sandor și l. Giuglan. 
Victoria a fost acordată lui Peter 
Sandor care a obținut 575 puncte.

Turneul de volei de la Sofia
(SOFIA, prin telefon).
In primul meci de astăzi al 

turneului internațional de volei 
de la Sofia s-au întîlnit repre
zentativele Cehoslovaciei și Fran
ței. Deciși să dea o replică tare 
campioni-lor europeni, francezii a- 
runcă în joc încă din primul set 
toate forțele, reușind să obțină 
victoria cu scorul de 15—8. A- 
poi, reprezentativa cehoslovacă 
își depășește adversarii cîștigînd 
i“*“- --------------- • 15-3;lejer ultimele seturi
15—4. Scor final 3—1.

A urmat apoi întîlnirea volei
baliștilor romîni și bulgari. Spre 
deosebire de prima partidă, echi-

pa romînă s-a prezentat acum 
mai bine. Ratînd însă numeroase 
servicii în momentele decisive ale 
meciului, jucătorii romîni au 
pierdut însă și această partidă. 
Scorurile seturi-lor dovedesc de 
altfel lupta strinsă ce s-a dat 
pentru victorie. Reprezentativa 
bulgară a cîștigat cu 16—14, 15— 
11, iar în ultimul set, deși romî- 
mi au condus cu 8—4, i-a reve
nit la 15—12.

întîlnirea U.R.S.S. — Italia <l 
luat sfîrșit cu victoria primei la 
16—14, 15—5 și 15—6.

TOMA HRISTOV

Victorii împărțite la volei
Marți după amiază pe terenul 

centrului de antrenament nr. 2 
(fost Doherty) s-a desfășurat re
vanșa dublei întîilniri internațio
nale de volei dintre echipele selec
ționate de tineret ale R.P.R. și 
R.P. Ungare. In primele întîlniri 
desfășurate duminică echipele R.P. 
Romîne repurtaseră două frumoa
se succese. De data aceasta vic
toriile au fost împărțite. La fete, 
jucătoarele noastre și-au reînnoit 
victoria cîștigînd cu 3—1.

întîlnirea dintre echipele mas
culine s-a încheiat cu scorul de 
3—2 (15—13; 5—15; 15—9;
8—15 ; 15—13) în favoarea echi
pei oaspete. De remaroat că echipa 
R. P. Ungare a condus în setul 
decisiv cu 14—4 dar voleibaliștii 
romîm au reușit la un moment 
dat să recupereze, ajungînd Ia 
14—13. In continuare echipa ma
ghiară și-a impus din nou jocul 
terminînd victorioasă.

(Agerpres).

PALARIA
DE TABLA

(Urmare din pag. l-a) 

blă valoare. Spusele vin din 
partea unui om cu multe cu
noștințe în ale petrolului și în 
același timp ale unui martor 
ocular. Ne arată o sondă pără
sită și-și aduce aminte și de 
muncitorii accidentați : „Dacă 
vreunul rămînea fără vreun pi
cior sau vreo mină și nu mat 
putea munci, dacă o sondă pro
ducea doar o tonă-douu pe zi, 
societatea ștergea matricola tur
lei și numele omului din regis
tru. Nici un ajutor pentru omul 
nenorocit sau pentru stratul 
exploatat sălbatic".

Și zeci de ani pălăria grea 
de tablă a apăsat pe capul pe^ 
trolistului. Omul aproape că 
rămînea fără singe în vine, pa 
mîntul fără petrol. Bolnav și 
necăjit, petrolistul, intr-o bună 
zi a scos pălăria de pe cap și 
a aruncat-o în buruieni. în 
schelă la Buștenari ea a fest 
găsită de un copil. Acesta a 
luat-o și a preparat în ea mîn 
care bobocilor de rață.

Și cum priveam noi mirați 
această pălărie, lîngă ea a a- 
părut o caschetă lustruită, din 
bachelită. O scosese de pe cap 
un sondor, ca să se răcorească.

Erau acum față în față două 
simboluri. Despre lupta omului 
cu pălăria grea, despre înft p- 
tuirile tehnicii, despre cascheta 
de bachelită, este interesant de 
povestit. Dar aceasta, într-un 
viitor reportaj.

Prietenul meu X e cu mult mai 
tînăr decît mine.

Discutând acum cîtva timp cu 
dînsul despre necuviințele care se 
pot comite pe stradă, tînărul meu 
amic a zîmbit oarecum contrariat: 
„Necuviințe pe stradă?! înțeleg 
într-un salon, la o masă, la o se
rată, ba... poate chiar și într-un 
tramvai, dar pe stradă ? !... Nu 
prea văd despre ce ar putea fi 
vorba.

Fără a-i da prea multe explica
ții, dornic de a-i servi proba „pe 
viu", l-am invitat la o plimbare, 
înainte de a ieși însă împreună 
i-am pus în vedere să-și însemne 
pe un petec de hîrtie, cu cîte o 
linioară, fiecare necuviință pe ca
re o vom constata în cursul plim
bării noastre... Tînărul meu amic 
consimți și coborîrăm în stradă... 
Mergeam agale în înserarea plăcu
tă. Strada forfotea de lume.

Tînărul meu amic își aprinse 
o țigară. La un anumit loc, trotua
rul era ocupat. Nu se mai putea 
trece înainte. Un individ înalt, 
spătos și pîntecos, înconjurat de 
alți trei nu mai puțin voluminoși, 
formaseră un cerc în mijlocul tro
tuarului, discutând gălăgioși. Ca 
să-și continue drumul, pietonii 
erau obligați să-i ocolească, stre- 
curîndu-se pe lîngă zid, sau să 
coboare în stradă. Oprindu-ne la 
oarecare distanță priveam grupul 
acelor masivi nesimțiți, care nu 
găsiseră alt loc pentru „șuetele" 
lor, decît aici, în drumul pietoni
lor. Unul din ei, povestind un lu
cru de mare haz. rîdea el însuși 
cu poftă, bătîndu-se cu mîinile 
peste pîntec, în timp ce ceilalți îi 
țineau hangul... Zărind de partea 
cealaltă a străzii, la o bună dis
tanță, un cunoscut, unul din ei 
izbucni : „Uite-1 mă pe Marino
iu I... — Unde e ? Ți se pare, îl

contraziseră ceilalți... — Uite-1 mă, 
colo în dreptul vitrinei de la „Tex
tila" susținu individul, arătînd cu 
degetul.

— Așa e, aprobară ceilalți. E 
Marinoiu. Și deodată, ca din 4 
megafoane, răsunară 4 voci stri
dente, intercalate cu fluierături : 
— Hei Marinoiule ! Pfiu ! Pst... 
Băăăă. Alo... Fă-te-ncoace...

— Ei, ce zici, cum 
dărăniile amicilor de 
bai eu pe cel ce mă 
teresante de analizat, 
pe rînd. Prima și cea 
to are, e aceea de a fi blocat cir
culația pe trotuar. Și apoi rîsetele 
celui ce povestea... A rîde cu

îți plac bă- 
colo ? între- 
însoțea. In- 
Să le luăm 
mai supără-

ho-

gălăgios, și a te bate peste

euviințe deodată. Trage 4 linioare.
Și acum aă-i ocolim frumușel ți 

să mergem mai departe. Iată alta, 
îl vezi pe tînărul cel de colo care 
a salutat o femeie ducînd un de
get la pălărie, așa cum ar face nn 
birjar cînd mulțumește că i s-a 
plătit cursa ? Ei bine, a saluta în 
felul acesta și mai cu seamă o fe
meie e mai mult decît o necuvi
ință. Eu, aș putea spune că este

n e
purtăm

— Ce necuviință anume ? — 
Întrebă sincer contrariat amicul 
meu...

— Iată, să ți le înșir mai întâi 
pe acelea ale dumitale : în primul 
rînd, n-aveai dreptul să mă lași ca 
pe un caraghios în mijlocul trotua
rului, iar dumneata să mergi pen
tru a sta de vorbă cu altcineva. în 
al doilea rînd, oricât de importan
te „chestii" ai fi avut de comunicat

pe stradă (I)

tfu ca era vorba de o femeie de
sigur... Dar dacă ar fi fost un băr
bat ?

— N-ar fi avut desigur nici un 
rost să-i ridic eu pachetul.

— De acord... Cel mult ai fi 
avut datoria să-i atragi atenția, în 
eventualitatea că acesta n-ar fi 
observat... Mai sînt și alte situații 
în care buna cuviință și omenia, 
recomandă să intervii... Observi de 
pildă că unei femei i s-a deschis 
poșeta. Ai datoria să-i atragi aten
ția. Sînt însă și situații în care e 
oarecum riscant să intervii. Observi 
o pată pe gulerul unei femei, 
n observi că fermoarul de la cor-

nu 
cu 
ge- 
sa-
cu

o impertinență. Salutul, dragul 
meu, are regulile lui pe care 
toți știu să le respecte. Salutul 
pălăria trebuie să fie natural, 
neros, să nu dea impresia că 
Iuți în silă. Tot în legătură
salutul trebuie să mai știi că băr
batul are îndatorirea de a saluta 
femeia, cel tînăr pe cel bătrîn. 
De altfel, oricare ar fi consideren
tele de prietenie, de vîrstă, de cul
tură sau funcție avem datoria de 
a ridica noi mai întîi pălăria, în 
fața unui cunoscut sau prieten ca-hoî, 

pîntec în plină stradă, dovedește - ■ _ ,
nu numai rea creștere. <lar ,i to- r«e. ‘"’“f de 0vi i • r-i cil 1 lismiti a nnnetru antala lipsa de bun simț. Dar felul 
în care unul dintre ei arăta cu 
degetul spre prietenul de pe par
tea cealaltă ? A arăta cu degetul, 
e urît. E un gest ce nu poate 
face cinste nici celui care arată 
nici celui care este arătat în acest 
fel... Și apoi felul strident în ca- 
re-1 strigă și-l fluieră. Cît de neplă
cut e 
plină 
tare civilizată n-ar face niciodată 
așa ceva... Notează așa dar: 4 ne-

să te 
stradă.

auzi fluierat în 
Un om cu o pur-

Discuția noastră se întrerupse 
brusc.

— Ionescule, se adresă amicul 
meu unui tînăr care însoțea o 
doamnă. Am să-ți comunic o chesti
une importantă,.. — Un moment, 
mi se adresă el, și dispăru de 
lîngă mine, lăsîndu-mă în mijlocul 
trotuarului. Același lucru făcu de 
altfel și tînărul care o însoțea pe 
doamnă... Am rămas deoparte, re
tras, așteptîndu-1... La o oarecare 
distanță, femeia aștepta și ea... Ce 
era să facem ? Așteptam amfndoi, 
resemnați, compătimindu-ne unul 
pe altul din privirii Necuviința

,,amicilor" noștri ne apropiase su
fletește, făcîndu-ne tovarăși de su
ferință... M-am uitat la ceas. Ace
lași lucru făcu și dînsa... Trecu
seră 5 minute de cînd așteptam... 
Desigur, furat de importanța ches
tiunii sale, amicul meu uitase de 
mine, tot așa după cum, ascultîn* 
du-i perorația, celălalt uitase de 
dînsa... Aveam intenția să plec, și 
doamna părea să aibă aceeași in
tenție, cînd, observîndu-ne proba
bil enervarea care se citea lim
pede pe chipurile noastre, cei doi 
prieteni își dădură mîna în grabă, 
despărțindu-se. Tînărul își luă par
tenera de braț continuîndu-și dru
mul, iar amicul meu, veni către 
mine...

— Mă iertați, ați așteptat cam 
mult, se scuză el.

— E în adevăr, un semn de 
bună cuviință acela de a-ți cere 
scuze pentru vina de a fi prelun
git „momentul" dumitale la vreo 7 
minute, îl mustrai eu prietenos. 
Aceasta însă nu te scuză pentru 
celelalte necuviinți pe care le-ai 
săvîrșit. Și le-ați săvîrșit atît 
dumneata cnt și prietenul dumi- 
talo.

amicului dumitale, n-aveai drepții 
să-l oprești în drum, atîta timp cît 
acesta era însoțit de o femeie. Tot 
atît de necuviincios ar fi fost 
gestul dumitale, dacă amicul pe 
care l-ai oprit, ar fi fost însoțit de 
un bătrîn... Notează te rog la dum- 
neata două liniuțe... Și acum, ne
cuviințele amicului dumitale... zic 
„necuviințele", pentru că e una 
cît zece aceea de a fi lăsat deopar
te, stingheră, o femeie pe care o 
însoțea, pentru a vorbi cu dum
neata... Buna cuviință nu admite 
așa ceva.

Ne-am continuat drumul, din 
nou tăcuți... De data aceasta tă
cerea noastră își avea oarecare te
mei... Mergînd îngîndurat, amicul 
meu, observă ca unei femei din 
imediata apropiere îi căzuse un pa
chet... Se aplecă spontan, ridicîn- 
du-1 și oferindu-i-1 cu un gest ca
valeresc. Doamna îi mulțumi cu 
un zîmbet, în timp ce amicul meu 
venea radios spre mine, cu aerul 
eroului care se întoarce de la vic
torie...

— Lăudabil gestul dumitale, îl 
felicitai... După cum am putut ob
serva, te-ai repezit prompt. Pen-

Nici așa !

saj s-a desfăcut lăsînd să i se vadă 
combinezonul, ori că arc ciorapul 
rupt. E mai cuminte poate să te 
abați și să-ți vezi de drum. Nu 
poți ști niciodată cum va primi 
acea persoană necunoscută amabi
litatea dumitale atît de bine inten
ționată. Sînt atențiuni care pot 
jigni.

Tot vorbind, ajunserăm în drep
tul unei intersecții. Aici, un biet 
orb lovea cu bastonul rigola tro
tuarului, neîndrăznind să traver
seze. Trei tineri se aflau în ime
diata lui apropiere, dar nici unuia

din ei nu-i trecea prin gînd să-1 
ajute.

— Ce părere ai ? — spusei ami
cului meu. Asta nu se mai cheamă 
necuviință.. A nu ajuta un orb, 
sau un bătrîn să traverseze sau să 
iasă dintr-o înghesuială, a nu ajuta 
pe un trecător care a căzut în 
strada să se ridice, a nu ajuta un 
om să-și pună în spinare o grea 
povară, sînt tot atîtea dovezi de 
lipsă de* omenie, ceea ce e și mai 
urît decît* lipsa de bună creștere. 
Tot cam în aceeași ordine de idei, 
a nu da indicații unui trecător 
asupra^ unei străzi oarecare trecînd 
morocănos mai departe cu un „nu 
știu" scurt, a trece nepăsător prin 
fața unui om care îți întinde un 
bilețel pentru a-i lămuri o adre
sa, e cam același lucru : — lipsă 
de omenie.

— Cred că dacă am mai merge 
împreună 100 de metri — inter
veni amicul meu — ar mai trebui 
să notez vreo 7 linioare...

m?li p?‘,.le .’“Parat pe mine ? 
w Nu... îți 8înt chiar recunos

cător, dar ști...
— Regret că nu-mi dai prilejul 

de a-ți adinei și mai mult recu
noștința pe care o ai față de mine. 
Mai sint încă atîtea lucruri pe 
care aș fi „Vllt ,țesig,lr pr;țcjul 
sa ți le lămuresc... Eh, ee părere 
a' dragul meu 1 Se pol coclite 
necuviinți pe stradă ori ba ?

— Destule... Numai eu am no
tat vreo 10 din care cam jumă
tate a Ie mele... proprii... Cucoana 
asta „buna cuviință" e foarte pre- 
tențioasa.

—Da, dar trebuie să ma. 
seama că tot dînsa e aceea 
re-ți poate oferi satisfacția 
mindna de a apare în ochii 
mu întregi, drept un om 
tari ireproșabile.

Dr, CONSTANTIN COLONAș

ții
ca-

lu.
cu pur.



Opinia publică mondială
sprijină admiterea R.P. Chineze

NEW YORK 24 (Agerpres).— 
TASS transmite: In ședința din 
după-amiaza de 23 septembrie a 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. au continuat discuțiile a- 
supra recomandărilor Comitetu
lui General cu privire la ordinea 
de zi a Adunării.

PETER MOD, REPREZENTAN
TUL UNGARIEI, S-A PRONUN
ȚAT ÎMPOTRIVA INCLUDERII 
AȘA-NUM1TE1 „PROBLEMfi 
UNGARE" PE ORDINEA. DE ZI 
A ADUNĂRII.

împotriva includerii așa-numifel 
„probleme ungare** pe ordinea de 
zi a. celei de-a I2-a sesiuni a A- 
dunării Generale s-a pronunțat 
de asemenea A. GROMIKO, șe
ful delegației sovietice.

Reprezentantul S.U.A.. Lodge, 
a insistat asupra includerii așa- 
numitei „probleme ungare" pe 
„motiv" că această problemă a 
fost deja discutată.

Adunarea a inclus cu 57 de 
voturi „problema ungară" pe or
dinea sa de zi. împotriva acestei 
hotărîri au votat zece delegații: 
U.R.S.S., Albania,* Bulgaria, 
R.S.S. Bielorusă, Ungaria, Polo
nia, Romînia. R.S.S. Ucrainiană, 
Cehoslovacia, Iugoslavia. Șase 
delegații s-au abținut de la vot. 
In timpul voiului din sală au 
lipsit nouă delegații.

După aceea, Adunarea a trecut 
Ia discutarea problemei reprezen
tării Chinei la O.N.U.

A LUAT AICI CUVÎNTUL 
CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI 
INDIEI, KRISHNA MENON, 
CARE A FĂCUT O DECLARA
ȚIE CU PRIVIRE LA PROBLE
MA RESTABILIRII DREPTURI-

în e.N.11.
LOR LEGITIME ALE R.P. CHI
NEZE IN O.N.U.
. Reprezentantul Indiei a prezen
tat amendamente la recomanda
rea Comitetului Generat Potrivit 
acestor amendamente este luată 
dip nou în discuție propunerea 
inițială a Indiei ca în actuala se
siune Adunarea Generală să dis
cute problema reprezentării R.P. 
Chineze la O.N.U.

Reprezentantul Afganistanului, 
care a luat apoi cuvîntul a a- 
mintit că țara lui a stabilit re
lații normale de prietenie cu gu
vernul central al R.P. Chineze și 
a cerut deiegaților Adunării să 
se călăuzească după Carta O.N.U. 
care recomandă stabilirea de re
lații prietenești între toate po
poarele.

Delegatul Iugoslaviei a subli
niat că lipsa reprezentanților a- 
devărați ai Chinei în O.N.U. în
greunează îndeplinirea de către 
Organizația Națiunilor Unite a 
funcțiunilor sale fundamentale.

A. A. Gromiko, conducătorul 
delegației U.R.S.S., a sprijinit 
propunerile Indiei cu privire la 
includerea pe ordinea de zi a ce
lei de-a Xll-a sesiuni a proble
mei „reprezentării Chinei în Or
ganizația Națiunilor Unite".

împotriva amendamentelor a- 
duse de India s-a pronunțat de
legatul Australiei. El a încercat 
să-și justifice poziția prin aceea

In întîmpinarea aniversării

Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie

au

Expoziția „40 de ani 
victorioși"

PRAGA. După cum transmite a- 
genția Ceteka, LA 23 SEPTEM
BRIE A AVUT LOC LA PRAGA 
INAUGURAREA OFICIALA A 
EXPOZIȚIEI „40 DE ANI VIC
TORIOȘI" ÎNCHINATĂ CELEI 
DE-A 40-A ANIVERSARI A 
MARII REVOLUȚII SOCIALIS
TE DIN OCTOMBRIE.

La inaugurarea expoziției
participat A. Novotny, prim secre
tar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, V. Siroky, președintele 
guvernului cehoslovac, alte perso
nalități oficiale, membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu prilejul deschiderii expoziției 
A. Novotny și I. T. Grișin, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. în Cehoslovacia, 
au rostit cuvîntări.

dusă de toate centralele electrice 
din Rusia țaristă în anul 1913.

Acest cazan uriaș a fost pro
iectat într-un timp record de 
constructorii uzinei în colaborare 
cu secția din Moscova a Institu
tului central de cazane și turbine. 
Agregatul format din cazan, tur
bină și generatorul cu o nutere 
de 200.000 kw. reprezintă o nouă 
pagină în istoria construcției de 
mașini energetice din Uniunea 
Sovietică, care în anii puterii so
vietice a atins culmile tehnicii 
mondiale.

VALUL CĂRȚII SOVIETICE. 
Cu acest prilej vor apare nume* 
roase ediții noi in limba ungară, 
— în special lucrări despre viața și 
opera lui Lenin. De asemenea vor 
fi organizate întîlniri între savanții 
unguri și cei sovietici. Societatea 
pentru prietenia Ungaria-U.R.S.S. 
va emite timbre speciale consa
crate celei de*a *40-a aniversări a 
Revoluției din Octombrie.

că R.P. Chineză nu a renunțat 
la „pretențiile** ei asupra insulei 
Taiwan, care, în realitate, după 
cum se știe, este un teritoriu 
chinez.

Delegatul american, Lodge, a 
cerut deiegaților să nu se refere 
la fondul problemei, ci să se li
miteze numai la discutarea ei 
din punct de vedere procedural.

După cum era și de așteptat, 
Lodge a fost sprijinit de repre
zentantul ciankaișist care a repe
tat afirmațiile perimate ale orga
nelor de propagandă ale Depar
tamentului de Stat al S.U.A. 
despre R.P. Chineză.

De egatul Irlandei a fost de 
părere ca problema reprezentării 
Chinei să ‘fie discutată la actuala 
sesiune a Adunării Generale. In 
rezolvarea acestei probleme, a 
spus el, nu ne putem călăuzi 
după simpatii și antipatii.

IN SPRIJINUL PROPUNERII- 
INDIEI S-A PRONUNȚAT RE
PREZENTANTUL CEYLONU
LUI, GUNEVARDENE.

In sprijinul propunerii Indiei 
s-a pronun)at de asemenea L. F. 
Palamarciuc, ministrul Afaceri
lor Externe al R.S.S. Ucrainene.

Șeful delegației Birmaniei, U 
Tan, a declarat că Birmania s-a 
pronunfat totdeauna pentru ca 
China să fie reprezentată în 
O.N.U. de guvernul chinez legal.

In sprijinul propunerii Indiei 
s-au pronunțat de asemenea de
legații CEHOSLOVACIEI, AL
BANIEI și ROMINIE1.

★
NEW YORK 24 (corespondentul 

Agerpres transmite). Marți dimi
neața au continuat In Adunarea 

■| Generală a O.N.U. dezbaterile ge
nerale. Primul vorbitor a fost re
prezentantul Liberiei, Henry Ford 
Cooper.

Al doilea vorbitor din ședința 
de dimineață a Adunării Generale 
a fost Selwyn Lloyd, ministrul de 
Externe al Angliei, șeful delega
ției engleze la sesiunea actuală. 
Cuvîntarea ministrului de Externe 
englez nu a adus elemente noi fată 
de cuvîntarea ținută săptămîna 
trecută de secretarul de stat ame
rican, Dulles.

Următorul vorbitor a fost mi
nistrul de externe belgian. Victor 
Laroque.

După reprezentantul Belgiei a 
urmat Ia cuvlnt reprezentantul 
Uruguayului.

Cu aceasta ședința de marți 
dimineață a Adunării Generale a 
luat sfîrșit.

In ședința de după-amiază a 
Adunării Generale au continuat 
dezbaterile generale.

Un comunicat
al agenției TASS

MOSCOVA 24 (Agerpres) — 
TASS transmite următorul comu
nicat : In conformitate cu planul 
pregătirii de luptă a armatei și flo
tei maritime militare sovietice, în 
Uniunea Sovietică au fost efec
tuate explozii de focoase atomice 
și cu hidrogen în diverse tipuri 
de armament.

Exercițiile trupelor se desfășoară 
cu succes.

în scopul asigurării securității 
populației, exploziile s-au efectuat 
într-un perimetru nelocuit și la o 
mare înălțime.

Noutăți despre
tineretul lumii
[ BUDAPESTA. — La 23 sep- 
( tembrie. COMITETELE UNI- 
( VERSITARE DE PARTID ȘI 

ALE UNIUNII ---------------
( LUI COMU’NȚS
[ Ăl tineretului
i ’ * *

[ TINERETU
LUI COMUNIST AU ORGA
NIZAT UN MARE MITING 

[ UNGAR 
. LA INSTITUTUL POLITEH- 
[ NIC DE LA BUDAPESTA, 
f La acest miting a luat cuvîn- 
1 tul Gyorgy Marosan, ministru 
( de stat, prim secretar al Comi- 
| tetului de Partid :din Budapesta 

și membru al Biroului Politic 
al P.M.S.U.

I
II<

(
(
i______
! VA ȚINE O CONFERINȚĂ 
I DESPRE IMPORTANȚA RE- 
I VOLUȚIEI SOCIALISTE DIN 

OCTOMBRIE. De

SARAJEVO. — După cum 
transmite radio Belgrad, LA U- 
NIVERSITATEA MUNCITO
REASCĂ DIN SARAJEVO SE

) asemenea, 
aici va fi deschisă o expoziție 
a fotografiilor lui Lenin.

( DAMASC. — La 23 septem- 
(brie SUTE DE STUDENȚI 

LIBANEZI AU SOSIT LA
I DAMASC PENTRU A-ȘI EX- 
[ PRIMA SOLIDARITATEA CU 
( POLITICA DE NEUTRALI- 
! TATE POZITIVĂ A SIRIEI.

Grișin, amba-

O importantă realizare 
electromagnetică

PODOLSK. La uzina construe-- 
toare de mașini „Sergo Ordjo- 
nikidze" din Podolsk (regiunea 
Moscova) au început lucrările 
de construcție a unui cazan cu 
circulație directă a apei sistem 
Ramzin — CEL MAI MARE DIN 
EUROPA. Cazanul este destinat 
unei centrale electrice din Ural. 
Cazanul este calculat pentru o 
producție de 640 tone abur pe 
oră și va funcționa în grup cu o 
turbină avînd puterea de 200.000 
kw. Această turbină este în pre
zent în curs de construcție la u- 
zina de construcții metalice din 
Leningrad. Colectivul uzinei „E- 
lektrosila" lucrează la construirea 
unui turbogenerator cu o putere 
corespunzătoare necesară grupului. 
Acest grup va produce într-un 
an și jumătate o cantitate de e- 
nergie electrică egală cu cea pro-

Un bogat program
BUDAPESTA. In R. P. Ungară 

au început pregătirile în vederea 
celei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții. Socialiste din Octombrie. 
Cu acest prilej, atît în Capitală cît 
și în provincie vor fi organizate 
numeroase expoziții care vor pre
zenta dezvoltarea muncii, editarea 
de cărți în U.R.S.S. de la revolu
ție și pînă în prezent precum și 
dezvoltarea artelor plastice în 
Uniunea Sovietică. Teatrele din 
R. P. Ungară vor pune în scenă o 
serie de piese de autori ruși și so
vietici între care „Azilul de noap
te" de M. Gorki, ,,O noapte" de 
B. Gorbatov și altele.

La 2 noiembrie în orașele și sa** 
tele Ungariei va avea .loc FESTI-

In cadrul unui 
discurs recent can
celarul vest-german 
a declarat că nu 
crede că U.R.S.S. 
să posede cele mai 
moderne arme.

Eu cred c-ar fi mai nimerit 
Să ia aminte din trecut i 

fostul „fiihrer" n-a 
crezut 

să-ncerce — 
...a simtit.

CODRESCUMIRCEA

— vrînd

370 centre industriale 
în întrecere

seTIRANA. In R. P. Albania _ 
desfășoară o largă campanie de 
pregătiri în vederea sărbătoririi 
zilei de 7 Noiembrie, cea de-a 40-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Intîmpina- 
rea marilor sărbători cu noi suc
cese în muncă a devenit o tradi
ție în rîndurile poporului alba
nez. Astfel. încă de la începutul 
anului acesta, muncitorii albanezi 
și-au luat numeroase angajamente 
pentru îndeplinirea tuturor indici
lor planului anual înainte de ter
men. APROXIMATIV 370 DE 
CENTRE INDUSTRIALE SINT 
IN PREZENT IN ÎNTRECERE, 
încă de pe acum se văd roadele 
întrecerii.

Potrivit datelor. In ultimile zile, 
numeroase întreprinderi au reali
zat planul pe primele opt luni 
ale acestui an cu ctteva zile îna
inte d'e termenul fixat.

Vizita delegației
ATENA 24 (Agerpres). — Ana 

Toma, adjunct al Ministrului Co
merțului al R.P.R. care se află în 
vizită oficială în Grecia, a avut în 
cursul zilei de 24 septembrie o în
trevedere cu ministrul comunica
țiilor al Greciei, Ralis. Discuțiile 
din cadrul acestei întrevederi s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială. ’ .

Succesul Filarmonicii 
„George Enescu“ 

în R. P. F. Iugoslavia 
BELGRAD. Orchestra simfo

nică a Filarmonicii de Stat 
..George Enescu" continuă cu 
succes turneul său în R.P.F. Iu
goslavia.

Ziarele „Borba“ din 23 sep
tembrie și „Politika" din 24 sep
tembrie au publicat articole elo
gioase privind concertele Orche
strei simfonice a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", subliniind 
printre altele marea valoare ar
tistică a acestui colectiv.

LA EXPOZIȚIA DIN BRNO

Numărul vizitatorilor la cea de-a 3-a expoziție cehoslovacă de la Brno a depășit cifra de 
1.250.000. Această cifră cuprinde și pe cei peste 6.000 de străini care au vizitat expoziția.

Bulgaria se străduiește să întrețină relații 
prietenești cu toate țările iubitoare de pace

SOFIA 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Telegrafică 
Bulgară tovarășul Todor Jivkov, 
prim secretar al Comitetului Cen-

I. Kadar vizitează
R. P. Chineză

BUDAPESTA. La 24 septem
brie, la Invitația guvernului Re
publicii Populare Chineze a ple
cat spre Pekin o delegație gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Ungare. Delegația este for
mată din JANOS KADAR, pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc, GYORGY

MAROSAN. minițjru de stat, și 
Sandor Nogradl, ambasadorul 
Republicii Populare Ungare 
China.

în

romîne în Grecia
Tot la 24 • septembrie, Martis, 

secretar de stat la Ministerul Co
merțului al Greciei, a oferit în 
cinstea delegației romîne, o recep
ție la care au‘ participat secretarul 
general al Ministerului Comerțu
lui, președintele Camerei de Co
merț al Greciei, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe ș. a.

Un ziar grec 
despre Casa studenților 

bucureșteni
ATENA. — Ziarul „Avghi** pu

blică un reportaj în legătură cu 
„Casa de cultură a studenților 
din București". Autorul descrie 
condițiile în care studenții ro- 
mini își petrec timpul liber la 
Casa de cultură unde există o 
expoziție de arte plastice, săli de 
sport, bibliotecă; săli de specta
cole și de dans. Deseori au loc. 
aici conferințe, ținute de profe
sori, savanfi, din toate domeniile 
științei. Aici tinerii studenți au 
prilejul să-și manifestă aptitudi
nile lor artistice și literare.

Sosirea lui Speidel la Londra 
întîmpinată cu indignare și proteste

LONDRA 124 ' (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reuter, 
la 22 septembrie a sosit Ia Lon
dra fostul general hitlerist Spei
del, comandantul forțelor armate 
terestre ale NATO în Europa cen
trală.

OPINIA PUBLICĂ ENGLEZĂ 
A 1NTIMPINAT SOSIREA FOS
TULUI GENERAL NAZIST LA 
LONDRA CU PROTESTE ȘI IN
DIGNARE. In după amiaza de 23 
septembrie a avut loc la Londra

un mare miting de protest orga
nizat de „Mișcarea foștilor com
batanți, partizani ai păcii".

Participant» la miting au adop
tat in unanimitate o rezoluție in 
care se condamnă guvernul englez 
pentru invitafia făcută lui Spel- 
del.

Rezoluția • fost prezentată pri
mului ministru englez de o dele
gație formată din invalizi din tim
pul celui de-al doilea război mon-

trai al Partidului Comunist Bul
gar a răspuns la o serie de în
trebări puse de Harrison Salis
bury, reprezentantul ziarului ame
rican „New York Times".

Răspunzînd primelor întrebări, 
Todor Jivkov s-a ocupat de pro
blema normalizării și dezvoltării 
relațiilor dintre Bulgaria și Sta
tele Unite subliniind între altele 
că există posibilități care ar co
respunde intereselor ambelor po
poare, atît în ce privește reluarea 
și dezvoltarea relațiilor comer
ciale, cît și în ce privește stabi- 
lirea unor strînse legături cultu
rale, în special în ce privește 
schimbul de artiști, de filme, de 
vizite de turiști etc.

Un loc important în interviul 
acordat de către Todor Jivkov 
ziaristului american l-au ocupat 
problemele dezvoltării impetuoase 
a R.P. Bulgaria pe plan economic 
și cultural.

Ocupîndu-se de relațiile Bulga
riei cu țările vecine, T. Jivkov a 
declarat:

Țara noastră se străduiește să 
întrețină relații normale și prie
tenești cu toate țările iubitoare 
de pace atît cu cele apropiate și 
îndepărtate și în primul rînd cu 
vecinii ei. Cu Iugoslavia relațiile 
noastre se dezvoltă ca relații 
între țări socialiste, deși există 
divergențe în unele probleme 
ideologice care nu constituie însă 
o piedică pe calea construirii so-

cialismului și întăririi păcii în 
Balcani. Guvernul bulgar depune 
eforturi continue pentru întreți
nerea de relații de bună vecină
tate și prietenești cu Grecia și 
Turcia. în relațiile noastre cu a- 
ceste țări am înregistrat progrese. 
Guvernul bulgar consideră că în 
ciuda orînduirilor politico-sociale 
deosebite ale Bulgariei, Greciei 
și Turciei, între aceste țări pot 
exista relații de înțelegere și cola
borare. Noi considerăm că îmbu
nătățirea continuă a relațiilor 
dintre țările balcanice va con
tribui foarte mult la o coexistență 
pașnică sănătoasă, la propășirea 
economiei și culturii lor, la crea
rea încrederii între aceste țări. 
Sîntem gata să consemnăm și din 
punct de vedere juridic stabilirea 
coexistenței pașnice între popoa
rele balcanice fie prin acorduri 
colective și bilaterale, fie printr-o 
altă formă acceptabilă ceea ce ar 
constitui o vie întruchipare a 
principiilor cartei O.N.U. Gu- 
vernul bulgar salută și a acceptat 
bucuros propunerea guvernului 
Republicii Populare Romîne de a 
participa la o conferință a con
ducătorilor guvernelor țărilor bal
canice pentru realizarea unui a- 
cord în problemele privitoare la 
întărirea păcii în Balcani, lărgi
rea legăturilor economice și cul
turale și rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase pe calea trata* 
tivelor. ,

Prietenia dintre China și Indonezia 
se întărește zi de zi

PEKIN 24 (Agerpres). — După 
cum transmite China Nouă la 24 
septembrie a 
sub președinția 
ședință lărgită 
întreagă Chină 
suiltativ politic

Adresînd un _ . .
doctorului Hatta. fost vicepreșe
dinte al Indoneziei, care se află 
în prezent în vizită la Pekin, Ciu 
En-lai a spus că prietenia dintre 
China și Indonezia se întărește zi 
de zi în lupta comună pentru pa
cea generală, împotriva colonialis. 
mului.

avut loc la Pekin 
lui Ciu En-lai o 

a Comitetului pe 
a Consiliului con- 
popular.
cuvînt de salut

Tn cuvîntarea sa dr. Hatta și-a 
exprimat părerea că „DACĂ 
CELE DOUĂ PUTERI MARI DIN 
LUME — STATELE UNITE ALE 
AMERICII ȘI UNIUNEA SO
VIETICA, AR DORI SA AJUNGA 
LA UN ACORD ȘI ȘI-AR LUA 
ANGAJAMENTUL SĂ NU RE
CURGĂ LA RĂZBOI IN URMĂ
TORII 25 DE ANI, PACEA S-AR 
INSTAURA FOARTE CURIND".

Luînd apoi cuvîntul Ciu-En-Iai 
a mulțumit dr. Hatta pentru cu
vîntarea sa animată de sentimente 
prietenești.

La închiderea ediției

DOUĂ LUNI

Grave tulburări

militar american 
Sud l-a condamnat 
american Martin 
luni muncă silnică

rasiste în SUA

HARKOV. Unul din cel mai 
cunoscufi dresori sovietici, Alek
sandr Buslaev, a creat un nou 
număr de atracție — „Lei și cai“- 

PENTRU PRIMA OARA IN 
PRACTICA MONDIALA A CIR
CULUI, LEII APAR CALARE 
PE CAI. „Regele" animalelor și 
calul, animalul domestic, nu nu
mai că conviețuiesc pașnic într-o 
singură cușcă, ci execută îm
preună șl diferite numere de 
dresaj.

Pentru pregătirea acestui nu
măr artistul a depus timp de o 
jumătate de an o muncă intensă. 
El a ales In vederea dresatului 
mai mulțl lei tineri In virstă 
între 9 luni și 1 an șl 4 luni.

Buslaev a prezentat în repe
tate rinduri pe arena circului 
urși, tigri, lei dind dovadă de o 
înaltă măiestrie șl de pricepere 
în arta supunerii animalelor 
voinței și rațiunii omului.

Numărul „Lei șl cal** pe care 
l-a creat împreună cu partenera 
sa Tamara Buslaeva, va fi pre
zentat în curînd spectatorilor.

Incidente 
odioase

Presa franceză acordă un spațiu 
larg noilor- incidente rasiste care 
au avut Ioc în Statele Unite.

„Incidente odioase", „Explozia 
rasismului", „Violențele rasiste", 
acestea sînt cîteva din titlurile 
care se tntîlnesc în toate ziarele, 
care condamnă In unanimitate 
manifestările de ură de la Little 
Rock.

Ziarul conservator „Le Figaro" 
apreciază că „incidentele de la 
Little Rock marchează un serios 
pas înapoi în evoluția treptată 
spre egalitatea rasială tn statele 
din sudul S.U.A.".

Un tribunal 
din Coreea de 
pe soldatul 
Mills la două
și 90 de dolari amendă PENTRU 
CĂ A UCIS UN COREEAN CA
RE NU A ASCULTAT LA TIMP 
UN AVERTISMENT DAT DE 
MILLS IN TIMP CE ACESTA 
SE AFLA DE GARDA.

Pedeapsa la care a fost con
damnat Mills cu totul neînsem
nată în comparație cu gravitatea 
crimei • săvîrșite de el, a provocat 
indignare în rîndul populației co
reene.

Marinarii sovietici
salvează un vas englez

ODESA. La 23 
septembrie, ora 
7,50, radiotelegrafi
stul vasului „Ilia 
Mecinikov", care se 
îndrepta spre Dja
karta, a recepționat 
semnalul de alarma 
al vasului englez 
„Edivaal Romane*. 
Vasul se afla în re
giunea insulei Cey
lon.

I. V. Fomin, că
pitanul vasului 
„Ilia Mecinikov*, a 
schimbat imediat 
direcția și la ora 
10,50 a sosit la 
locul în care se 
găsea avariat vasul 
englez. O furtună 
puternică a îngreu
nat lucrările de sal
vare. Parîtna de

remorcare întinsă 
vasului englez s-a 
rupt de cîteva ori. 
In condiții extrem 
de grele marinarii 
sovietici care au 
manifestat curaj și 
ingeniozitate, au 
remorcat vasul en
glez și îl conduc 
acum spre cel mai 
apropiat port din 
insula Ceylon.

ANTI
CAR din Ham
burg oferă „tes
tamentul** Iul 
Hitler pentru 
suma de 300 de 
mărci. Se pare 
că e vorba de 
un exemplar 
semnat pentru 
conformitate de 
Dormann 
Goebels.
pare de aseme
nea că Adenauer 
executorul testa
mentar din can
celaria federală 
de Ia Bonn, 
reușește să rea
lizeze dorințele 
răposatului său 
pilduitor și fă
ră a fi în pose
sia originalu-

NEW YORK 24 (Agerpres).- 
Noi și violente tulburări cu ca
racter rasist s-au produs la 23 
septembrie în localitatea Little 
Rock din statul Arkansas unde 
opt școlari negri au încercat din 
nou să intre în liceul din loca
litate in urma ordonanței tribu
nalului federal cerind retragerea 
trupelor trimise in fața școlii 
pentru a împiedica accesul co
piilor de culoare.

O mulțime amenințătoare se 
adunase in fața școlii. După 
cum relatează agențiile ameri
cane de presă s-au produs scene 
de isterie, rasiștii căutind să pă
trundă in școală unde elevii 
negri reușiseră să se strecoare. 
Anunțarea de către un elev alb 
că colegii săi de culoare au fost 
bătuți pe culoarele școlii și că 
hainele .lor erau pline de singe 
a fost întîmpinată cu urlete de 
bucurie de huliganii care încon
jurau școala. Patru ziariști ne
gri, care se aventuraseră în mij-

locul mulțimii, au fost atacali 
de huligani. Unul din el, Francis 
Miller, reporter la revista „Life", 
a fost aruncat la pămint și 
călcat în picioare nereușind să 
scape decît cu mare greutate 
după ce a fost crunt maltratat.

GRAVITATEA SITUAȚIEI 
REIESE DIN FAPTUL CA ÎN
SUȘI PREȘEDINTELE EISEN
HOWER S-A VĂZUT DE DATA 
ACEASTA NEVOIT SA INTER
VINĂ ANUNȚIND INTR-0 DE
CLARAȚIE CA IN URMA 
„FAPTELOR REGRETABILE* 
DE LA LITTLE ROCK, ESTE 
GATA SA FOLOSEASCĂ FOR
ȚA PENTRU A ÎMPIEDICA 
VIOLAREA LEGII Șl PENTRU 
A ASIGURA RESPECTAREA 
HOTARIRILOR TRIBUNALU
LUI FEDERAL. DREPT RĂS
PUNS LA ACEASTA, GUVER
NATORUL STATULUI ARKAN
SAS FAUBUS, A CONTESTAT 
PREȘEDINTELUI DREPTUL 
DE A SE FOLOSI DE TRUPE 
FEDERALE.
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