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Noi brigadieri
au p'ecat

la Năvodari
© Ieri la amiază în Gara de 
© Nord, cînd trenul de Constanța 
§ a fost tras la peron, tineri în 
© grupuri compacte, cu drapele 
© de brigadier, au umplut nu- 

meroase compartimente. Erau 
© noii brigadieri ai șantierului 
© național al tineretului de la 
S Năvodari.
© 125 de tineri, activiști raio-
© nali, secretari ai organizațiilor 
$ de bază U.TJd. din diferite 
q, întreprinderi din Capitală și 
© fruntași în producție, au cerut 
$ organizațiilor lor să meargă să 
q lucreze pe șantierul național 
© al tineretului de la Năvodari. 
§ Ci au format brigăzi în cadrul 

raioanelor de care aparțin, iar 
© în consfătuirea pe care au 
® avut-o înainte de plecare la 
Î comitetul orășenesc U.TJd. 

și-au luat angajamentul de a 
lupta ca brigăzile lor să de
vină fruntașe.

Printre noii brigadieri ai 
Q șantierului de la Năvodari se 
© află tînărul Alexandru Popes- 
S cu, locțiitor de secretar al or- 
Q ganizației de bază U.T.M. de 
© la moara „Constantin David?, 
S împreună cu cei 14 utemiști 
© din raionul „Gh. Gheorghiu- 
© Dej", care s-au angajat ca în 
X scurt timp să devină purtători 
© ai steagului de brigadă frun- 
9 tașă pe șantier.

Școala, ca instituție de stat, 
este anume organizată pentru 
educarea copiilor și tineretului. 
Ea este chemată să educe omul 
nou, să-1 integreze în lupta co
mună a poporului pentru con
struirea socialismului.

Alături de școală se află fami
lia, mediul cel mai apropiat al 
copilului, în mijlocul căreia co
pilul și-a format primele deprin
deri șl obiceiuri.

Intre școală și familie sînt tră
sături comune datorită faptului că 
amîndouă sînt categorii istorice, 
amîndouă reflectă noile condiții 
economice și sociale ale regimului 
nostru.

Atunci cind familia a reușit să 
devină un tip nou de familie, co
respunzătoare societății socialiste, 
ea sprijină necondiționat activita
tea instructiv-educativă din școa
lă. Se mai păstrează însă în 
mu’te familii urme ale vechilor 
relații și mentalități: neînțelegeri 
și certuri între soți, lipsă de res
pect față de viața de familie, de
zordine și lipsă de organizare in 
gospodărie, răsfăț exagerat fa*ă 
de copii, atitudini nejuste față de 
datoriile cetățenești etc. toate 
acestea influențează în rău for
marea copilului.

Sarcina școlii este să studieze 
mediui familial al copilului și să 
acorde ajutor părinților în edu
carea copiilor.

In această privință școala 
noastră are o serie de real zări 
care trebuie extinse. Prof. Virgi
nia Nedelcu, dirigintă la clasa a 
V-a, a știut să se apropie de pă
rinți printr-o muncă individuală 
plină de tact șl răbdare. Elevul 
D. G., venit de la o aliă școală, 
era timid, se -dapta greu, că- 
pătînd de la începutul anului 
note proaste. F.indu-i frică de 
mama lui, femeie severă și care 
îl bătea adesea, a început să-și 
mintă părinții povestind acasă 
despre succese imaginare. Diri
ginta, jnțelegind situația, a che
mat de mai multe ori mama la 
școală, sfătuind-o să fie mai a- 
propiată de băiatul ei, acordîn- 
du-i încredere și ajutor și con- 
trolindu-l totodată. Elevul nu 
numai că și-a îndreptat notele, 
dar a devenit mai sociabJ, mai

Proletari din to a t o țările, unițl-vă I Timp de 90 de minute necontenit

cînteia măritului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

In comuna Bod-fabrică din 
regiunea Stalin, lotul școlar a 
fost bine îngrijit iar acum rodul 
bogat e cules de pionieri șl șco
lari.

„Sint frumoase zarzavaturile 
noastre" — pare a spune pioniera 
din fotografie.

Foto: G. PREPELIȚA
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Vizita parlamentarilor britanici
la Prezidiul Marii Adunări Naționale
După cum s-a anunțat, dr. Petru 

Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, a primit 
vineri la amiază la palatul Prezi
diului Marii Adunări Naționale pe 
membrii grupului de deputați bri
tanici care ne vizitează țara.

Salutînd pe oaspeți dr. Petru 
Groza a spus tntre altele:

Domnilor, sînt foarte fericit de 
a vă avea aci. de a vă cunoaște 
personal, și de a vă face cunoș
tință cu membrii Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale.

Cunoaștem cu toții evenimentele 
care se petrec pe plan universal. 
Sintem la locuri de răspundere, 
fiecare pentru țara lui. Și aceasta 
ne obligă să privim mereu în 
perspectivă largă. în spațiu și în 
timp, înainte. Să nu ne pierdem în 
priviri înguste și restrînse, pier- 
zînd perspectiva largă.

Noi sintem așezați pe același 
glob, în același univers. Toate 
popoarele de pe acest glob sînt
obligate să conviețuiască. Dumne
zeu, natura ne-a pus laolaltă șl 
am fost obligați să conviețuim. 
Altă soluție nu este. Dacă cineva 
vrea să se certe mereu, să-și o- 
moare viața sa proprie, a soției 
și a generațiilor care vin. a copii
lor, eu cred că greșește. Deci do-

In cinstea celei de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie și celei de-a 10-a 
aniversări a Republicii Populare Romîne, ziarul 
„SCÎNTEIA TINERETULUI", organizează intre 
1 octombrie — 29 decembrie a.c. un

CONCURS
pentru corespondenții voluntari

In concurs vor intra materiale aparfinînd ge
nului scurt (informații, note critice, insofite de 
fotografii sau caricaturi) și reportaje'

La selecționarea celor mai bune coresponden
te, se vor lua în seamă participanfii cărora le-au 
fost publicate în perioada 1 octombrie—29 de
cembrie cel puțin 3 materiale din genurile de mai 
sus, trimise în cadrul concursului.

Pentru cele mai bune corespondențe se vor a- 
corda următoarele:

PREMII
Premiul I— un aparat de radio „lux*.
Două premii II a cite o bicicletă.
Trei premii III a cite un ceas de mtnă „Pobeda*.

MENȚIUNI
Truse stilou — creion rezervor; serviete do piele | 

cărți ,1 abonamente la ziare ,1 reviste.

vesel șl încrezător In forțele 
sale.

Un alt părinte, R. I., Ia che
marea dirigintei a venit supărat 
la școală și cu pretenții, susți- 
nind că profesorii au nedreptățit 
copilul, dîndu-l note mici. A a- 
juns chiar să amenințe că se va 
plînge mal departe. Pe o teză la 
matematică, notată cu doi, tatăl 
scrisese, amărit de insuccesele 
copilului, că după o muncă atlt 
de grea ca a Iul, e dureros să 
găsească Ia venirea sa acasă un 
rezultat prost al muncii fiului 
său.

Diriginta și-a dat seama că 
băiatul caută să-și acopere in fel 
și chip lenevia în fața părinte
lui, invinuind profesoara că-l 
persecută. Și de data aceasta ea

*5»

lor șl părinților. A vizitat toți 
copiii, apoi după ce a cunoscut 
bine situația in fiecare familie 
și-a format un puternic activ de 
părinți, care să-l ajute in activi
tatea de diriginte. Comitetul de 
părinți l-a ajutat să ridice nive
lul clasei la învățătură șl disci
plină, în primul rind transmițlnd 
regulat celorlalți părinți situația 
copiilor lor. Totodată, cu ajuto
rul activului de părinți dirigin
tele a putut organiza un ajutor 
sistematic al elevilor rămași în 
urmă la învățătură. Astfel, ele
vul Nistor Victor care a avut a- 
bateri disciplinare la Începutul 
anului și rămăsese in urmă la 
Învățătură, a Început să învețe 
cu elevul fruntaș Volcan Mihai, 
sub supravegherea mamei aces-

Haide, haide R.P.R.!
«S 2W «S S

La ora cînd apar aceste rînduri, din toate 
colțurile Capitalei noastre 100.000 de fericiți se 
pregătesc să „cucerească” un loc pe uriașul sta
dion din Bariera Vergului, devenit astăzi nemă
surat de mic. Ferice de cei care posedă — as
cuns bine într-un buzunar — mult prețiosul bi
let I Multe bătăi de cap am avut cu toții și desi
gur că mulți, foarte mulți mai speră încă în 
aceste momente că poate totuși...

Mai sînt doar cîteva ore pînă cînd austriacul 
Grill va fluiera începutul celei de-a 25-a înlîlniri 
dintre primele reprezentative de fotbal ale Ro- 
mîniei și Iugoslaviei. Vor fi 90 de minute extra

gi ordinare. De luni de zile așteptăm această oră și 
: jumătate. De luni de zile facem tot felul de pro- 
, nosticuri și supoziții, de calcule și aprecieri. 
( Stokholm-ul — campionatul mondial — întrece- 
J rea elitei‘fotbalului din lumea întreagă. Pe dru- 
,l. mul acesta splendid, al consacrării, fotbalul ro- 
{ mînesc are astăzi posibilitatea să simtă sub „pi- 
;. cioare” drumul spre capitala Campionatului Mon- 
'I dial, sau să... Nu ! Astăzi, poate mai mult ca 

niciodată, speranțele noastre sînt mai mari.
II „12-“le nostru are de trecut j ' /peste o formație

să vedem azi

rința care trebuie să stăpînească 
pe omul care gîndește, care are 
minte, suflet, este aceea de a crea 
un climat de muncă pașnică, con
structivă, de

Generația 
vîrstnici ca 
războaie sîngeroase. Nu trebuie 
să vorbim prea mult despre acea
sta, căci a simțit-o și Anglia și 
poporul englez. Dacă ne oprim <a- 
supra învățămintelor ce se des
prind din aceste două războaie 
este clar pentru omul care gîn
dește că prin război nu se solu
ționează problemele la ordinea 
zilei sau în discuție.

In pace însă ajungem la o 
viață liniștită pe acest glob. Gîn- 
dind la acest nivel — și nu toți 
gîndesc la acest nivel, multora le 
place să gîndească la un nivel mai 
ios — sîntem încrezători că solu
ția finală va fi pacea și buna con
viețuire între popoare,

Eu nu vorbesc din naivitate sau 
optimism ; nu sînt poet, nici vi
zionar ; eu am experiența unei 
vieți; din tinerețe am trăit mereu 
și neîncetat la locuri de răspun
dere. Acum aproape 40 de ani eu 
eram în guvern aici. în această 
țară. Am ocupat din tinerețe 
locuri de comandă în domeniul 
economic, dincolo de funcțiile po
litice. Am avut întreprinderi, u- 
zine, fabrici, am fost și moșier. 
Am avut ocazia să privesc lumea 
și în perspective mai mari. Ca 
tînăr student la universitățile din 
Budapesta, Berlin, Leipzig, vacan
țele mi le petreceam în țări stră
ine. Am avut norocul să cunosc și 
Londra și parte din sudul Angliei, 
să cercetez multe lucruri. Este 
adevărat că a trecut peste jumă
tate secol de atunci, dar cu atît 
mai mare este dorința să le cu
nosc acum, după cum aș do'ri și 
ar fi minunat ca mulți englezi să 
fi cunoscut țara noastră atunci și 
s-o cunoască mai bine acum. Căci 
numai prin această comparație 
poți constata dacă linia de dez
voltare urcă sau este în regres.

Noi, poporul romîn, am trăit o 
cotitură istorică acum 13 ani —

viață fericită, 
noastră, și sînt unii 
mine, a trăit două

oCunoașterea 
tradițiilor de 
lupta ale po
porului nostru 
create de-alun- 
gul frămîntatel 
sale istorii este un 
portant de educare _ ....... .
lor noștri în spiritul dragos
tei față de patrie.

In clișeu: Locot maj. Cris- 
tea Constantin, locțiitor poli
tic al comandantului de 
companie, vorbește militarilor 
din subunitatea sa despre vite
jia ostașilor romîni în luptele 
de la Mărășeștl și despre dra
pelul de luptă al „Diviziei Mă- 
rășești” din forțele noastre ar
mate.

Iul 8 Martie în internat, acoate- 
rea unei reviste a elevilor etc.).

S-a dovedit astfel și din expe
riența noastră cit de mult are de 
cîștigat și familia în contactul ei 
cu școala. Prin propaganda pe
dagogică școala ajută familiei să 
se ridice pe o treaptă superioară 
de înțelegere a procesului educă
rii copilului.

Un alt factor deosebit de Im
portant In realizarea educației 
comuniste este organizația de ti-

mijloc im- 
a militari-

Școala, familia și organizația, 
trebuie să formeze un tot în munca 
de educare comunistă a tineretului
a reușit să lămurească părintele 
cu tactul și răbdarea sa obișnui
tă. A vorbit despre importanța 
studiului individual și a execu
tării temelor date acasă, fără de 
care elevul nu-și poate forma cu
noștințe temeinice, l-a arătat a- 
poi părintelui că îngăduința sa 
față de copil și mai ales diver
gența dintre dînsul și școală, va 
face din băiatul său un copil ne
sincer și lipsit de simțul dato
riei. Pînă la urmă familia a în
țeles care este interesul adevărat 
al copilului și și-a schimbat ati
tudinea, fapt care a transfermat 
destul de rapid pe băiat într-un 
elev bun.

Alt caz interesant de colabora
re pozitivă între școală și fa
milie este în clasa a VH-a C. Di
rigintele Gregorian Eustațiu este 
un profesor foarte sever, serios 
și exigent, bun organizator și 
plin de grijă față de copii. El a 
reușit să-și cîștige o mare auto
ritate și simpatie in fața copii-

pi
lor, 
gă- 
po- 
La

tuia, care ținea în curent pe 
rinți cu progresele băiatului 
In felul acesta, dirigintele a 
sit forme concrete de ajutor, 
trivite fiecărui caz in parte,
sfirșitul anului clasa sa a deve
nit una din clasele cele mai 
bune la Învățătură.

Dirigintele clasei a Vlll-a D, 
Campus Eugen, cu o clasă for
mată mai mull din elevi cu go
luri serioase in cunoștințe, a 
reușit să mobilizeze in munca la 
internat părinții elevilor externi. 
Astfel mama elevei Benzan Simo
na, a făcut meditații in limba 
franceză cu aceștia aproape un 
întreg an școlar. O aită mamă. 
Radu Elena a ajutat la menți
nerea disciplinei în timpul me
ditației. Fiind vorba de viața in
ternatului șcclii îmi vine In 
minte un alt exemplu, al mătușil 
unor elevi interni, Petrov Hara, 
care a sprijinit cu mult devota
ment o serie de acțiuni culturale 
ale școlii (pregătirea sărbătoririi

neret. Organizația U.T.M., prin 
detașamentele de pionieri și or
ganizațiile U.T.M., își extinde 
influența asupra maselor largi 
de elevi, contribuind la educarea 
lor in spirit comunist. Organiza
ția U.T.M. trebuie să constituie 
principalul nucleu, care să ajute 
la organizarea masei de elevi, 
unindu-i intr-un colectiv puter
nic, ea trebuie să fie colaborato
rul cel mai apropiat al cadrelor 
didactice în realizarea procesului 
de învățămint și educație. Prin 
organizația de tineret elevii tre
buie să fie atrași în activități 
obștești, la o muncă susținută 
pentru obținerea unui înalt nivel 
ideologic și a unei conduite co
muniste. Grupa de utemiști tre
buie să fie o grupă de șoc, un 
exemplu pentru ceilalți elevi.

Intr-una din convorbirile sale. 
V. I. Lenin, vorbește astfel ti
nerilor comsomoliști: „Comso- 
molul formează pe om, Comso- 
molul pune, dacă mă pot exprima

cotitură determinată de legea dez
voltării societății, de realitățile 
mari. S-a schimbat structura eco
nomică, socială, politică. Nu ușor 
s-au făcut acestea.

Ca fiu bun al poporului tău, 
stînd mereu alături de acest po
por, nepărăsindu-1 nici la bine, 
nici Ia rău, nefugind cînd este 
furtună dincolo de graniță, ai ma
rea satisfacție că-ți închei viața 
cu un bilanț activ, că slujești 
țara. Și eu o pot sluji'.

Am amintit nu fără un scop 
oarecare de calitățile mele vechi 
de politician, ministru. Uzinele și 
fabricile și moșiile mele toate a- 
cestea aparțin trecutului. Am re
nunțat la ele nu la cotitură, ci cu 
un sfert de veac înainte. Mi-am 
reținut o singură piesă din avere, 
cea mai valoroasă : cei 5 copii ai 
mei. Și am marea satisfacție de 
a-i vedea și pe ei astăzi în cîm- 
pul muncii, lucrînd, muncind cu 
elan, fericiți.

Adevărat că nu mai am uzine, 
Întreprinderi și fabricile mele. Nu 
mai sînt acționar principal, dar 
sînt acționar la toate întreprin
derile din țara mea.

Am spus astăzi aceste lucruri 
cu intenția de a transmite în su
fletul oaspeților noștri și în min
tea lor — pentru că au o minte o- 
țelită, pentru că sînt Vechi în po
litică — încrederea că noi vrem 
prietenie și cu poporul englez. 
Vrem relații economice, vrem le
gături culturale să ne cunoaștem 
cît de bine fiindcă — și cu acea
sta închei — cunoscîndu-ne tot 
mai bine, eu sînt ferm convins că 
și aceia care ne uităm chiorîș unii 
la alții vom deveni buni prieteni

(Continuare în pag. 3-a)
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Ce sperăm

De la sttnga:
Un portar nederanjat (Voin eseu)
O apărare imposibil de trecut (Apolzan șl Zavoda II)
O linie de mijloc allmentind mereu atacul (Căllnolu) 
O înaintare cu tir intens (Ene I șl V. Anghel).

(Desen de P. STOENESCU)

xnnsivă, fruntașă a fotbalului european, care a ve
nit la București să smulgă — în cel mai rău 
caz pentru ea — cel puțin un punct. Beara, Boș- 
kov, Mitici, Milutinovici... Mai este nevoie să 
insistăm asupra valorii acestei echipe ?

Niciodată în istoria fotbalului romînesc nu a 
existat un meci care să stîrnească ațîta interes, 
atîtca emoții, atîta pasiune. Nu este normal oare ?

5 mai Atena: Grecia—Iugoslavia 0—0.
16 iunie Atena : Grecia—Romînia 1—2.
Ce înseamnă aceasta : Romînia 2 puncte, Gre

cia 1 punct și Iugoslavia 1 punct. Duminică seara 
poale fi : ROMÎNIA 4 PUNCTE, Grecia și Iu- 
goslavia 1 punct. Și... drumul spre Stockholm 
aproape asigurat, pentru că duminică 11 noiem
brie jucăm „acasă” cu Grecia și deci 6 PUNCTE, 
iar Iugoslavia chiar dacă cîștigă ambele meciuri 
de la Belgrad nu poate totaliza decît... 5 puncte. 
Facem acest bilanț cu atîta convingere categorică 
pentru că avem o națională capabilă să-și aducă 
contribuția, în ceea ce o privește, ca aceste cal
cule să devină fapte.

Avem toată încrederea în „pantera”, care apără 
buturile noastre, în VOINESCU ; avem toată în

crederea în masiva și sobra 
linie de apărare, în VASILE 
ZAVODA, în „stîlpul” APOL
ZAN, în NEACȘU; avem toa
tă încrederea —-i—•-
noastră 
BONE 
NOIU;
noastre 
inimile 
nulul” 
„bolidului” 
ENE I, a 
OZON și a 
ANGHEL.

100.000 de
bune, milioane Ia aparatele 
de radio și de televiziune ie 
află astăzi alături de voi 
dragii noștri fotbaliști.

Guvînt de ordine pentru 
spectatori î necontenit timp 
de 90 de minute, HAIDE, 
HAIDE RJP.R.I

Victoria trebuie ai fie i 
noastră 1

în excelenta 
halfie, în neobositul 
ji exigentul CĂLI- 
vom fi cu inimile 

în aceeași bătaie cu 
lui ENE II, a „bătri- 

PETSCHOWSKI, a 
centru atacant 

„zvăpăiatului" 
capriciosului V.

oameni în tri-

unei delegații.
Stmbătă la amiază a sosit In 

Capitală delegația Parlamentului 
sirian care la invitația Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romine 
face o vizită prietenească în țara 
noastră.

Din delegație fac parte Rafie 
Bașur, vicepreședinte al Parla
mentului sirian, conducătorul dele
gației cu soția, Rateb Husami cu 
soția. Riad Abdel Rezac, dr. Mo
hamed Subhi Taha, Saadeddin, 
Elhani, Galeb Aiași, Ahmed Kanu,

Hasan Abdul Karim, Zikl Muda- 
res și Georges Abu lamra, se
cretarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația parlamentară si
riană a fost întîmpinată de Con
stantin Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, C. Paraschivescu Bălă- 
ceanu, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Th. Ru- 
denco, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe. Mihai Cruceanu, 
președintele Comisiei de politică 
externă a Marii Adunări Naționale 
și numeroși dsputați.

★
Sltnbătă sezra președintele 

Marii Adunări Naționale a R.P.

Romîne, Constantin Pîrvulescu, a 
primit Ia sediul Marii Adunări 
Naționale pe membrii delegației 
parlamentare siriene în frunte cu 
Rafie Bașur, vicepreședinte al 
Parlamentului sirian.

La primire au fost de față de
putății C. Paraschlvescu-Bălăcea- 
nu. membru al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, M. Cruceanu, 
președintele Comisiei de politică 
externă, Demostene Botez, GH. 
Vidrașcu, ing. A. Vlădoiu, N. 
Bădescu, Larisa Maieu și D. Pra- 
porgescu.

Deputății sirieni au avut o dis
cuție prietenească cu deputății 
remini; apoi au vizitat palatul 
Marii Adunări Naționale.

Colectivizarea regiunii Constanța se apropie de sfîrșit
In ziua de 28 septembrie s-a 

terminat colectivizarea agricultu
rii in cel de-al 6-lea raion din 
regiunea Constanta — raionul 
Medgidia. In prezent toate ce'e 
11.900 familii de țărani munci
tori din raionul Medgidia sînt cu

prinse in 58 gospodării agricole 
colective definind o suprafață de 
93.300 hectare teren arabil.

Colectivizarea agriculturii re
giunii Constanța se apropie de 
sfîrșit.
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TRAIAN COȘOVEI

astfel, fundamentul activității o- 
muliii pentru toată viața**.

Organizația U.T.M. conduce 
șl activitatea organizațiilor pio
nierești. Fiecare detașament de 
pionieri este îndrumat de către 
un instructor ales dintre cei mai 
destoinici utemiști.

Pentru ca organizația de tine
ret să-și poată îndeplini sarcinile 
este necesar ca activitatea sa să 
nu fie izolată de munca educa
tivă depusă de învățători, pro
fesori și conducerea școlii. Ca
drele didactice trebuie să spri
jine activitatea U.T.M. și în ace
lași timp să fie sprijinite în mun
ca lor de către organizațiile 
U.T.M.

In această direcție, la noi, s-au 
făcut unele greșeli din partea șco
lii și din partea organizației de 
tineret, ceea ce a împiedicat în 
unele cazuri realizarea unei ade
vărate colaborări. Așa de exem
plu, Ja începutul anului trecut in 
organizația U.T.M. din școala 
noastră au fost primiți în rindul 
utemiștilor unii elevi rămași în 
urmă la învățătură sau cu o slabă 

disciplină, și aceasta, cred eu, și 
datorită faptului că nn a existat 
o suficientă colaborare între 
corpul didactic și organizație.

Aceasta nu înseamnă că în 
școala noastră nu au fost și ac
țiuni frumoase. Astfel în clasa 
a Vl-a cclaborarea între diriginte, 
profesor Barbu Dănciulescu, și 
organizația pionierească a clasei 
a fost strînsă, ceea ce a dus la 
bune rezultate. Detașamentul 
„Timur” cum se numește cel al 
clasei a Vl-a s-a distins în pri
mul rînd la învățătură și disci
plină, apoi în acțiuni sociale (au 
pregătit pachete cu ocazia sărbă
toririi pomului de iarnă și le-au 
dus în dar copiilor din altă școa
lă), în activități cu. caracter gos
podăresc (printre altele au reali
zat primii pe școală uniforme 
pentru toți elevii clasei), sau în 
activități culturale (au cîștlgat

la concursul „Drumeții veseli” 
organizat de A.R.L.U.S. cu su
biectul „Moscova, orașul meu 
Iubit”).

Preocuparea de a ridica nive
lul ideologic al elevilor este o 
sarcină de bază a organizației 
U.T.M., care trebuie realizată cu 
grija de a nu cădea în forma
lism, prin găsirea unor forme de 
activitate apropiate și interesante 
pentru tineret. Astfel la clasa 
a X-a D, din inițiativa organiza
ției U.T.M. și cu aprobarea diri
gintelui s-a pregătit un simpo
zion. Dirigintele, prof. Mihai Băr- 
bătescu a încurajat și sprijinit 
biroul U.T.M. al clasei în orga
nizarea manifestației. Astfel, au 
vizionat împreună filmul „Cita
dela sfărîmată”, apoi cîțiva elevi 
au pregătit referate analizînd 
piesa lui H. Lovinescu și modul 
în care a fost realizat filmul. Re
feratele, precum și discuțiile la 
care au participat mulți elevi, 
au dovedit interesul pentru te
matica piesei și nivelul lor ridi
cat din punct de vedere ideolo
gic. Un alt rezultat pozitiv al 
colaborării aceluiași diriginte cu 
organizația U.T.M. a fost intro
ducerea orele educative a 
unor scurte dări de seamă de 
cîteva minute asupra cite unui 
articol din „Scînteia tineretului”, 
îndreptarea interesului clasei și 
înspre alte forme de activitate 
culturală cum e de exemplu vizi
tarea în colectiv a librăriilor s-a 
reflectat în întreaga viață a cla
sei, în care s-a format un colec
tiv sănătos de elevi.

In acest an reorganizarea în- 
vățămîntu-lui politic al elevi:or 
va fi un prilej în plus de cola
borare între organizațiile U.T.M.

LENORMANDA BENARI
Directoarea școlii medii nr. 1 
„Nicolae Bălcescu” București

Stepa este, întîi de toate, muzică — un cor rusesc, fără sfîrșit. 
Stepa este poezie — un poem fluviu, pe care zborul accelerat pe 
deasupra pămîntului, mîngîind pă mîntul, îl smulge din pieptul tău. 
Stepa este libertate de creație, este clipa fără hotar, care îți în
găduie să te manifești, în mod absolut, să-ți încerci toate lungimile 
de undă, toate posturile de emisie interioară, spre toate lumile 
posibile. Senzația aceasta că te lași sorbit, că te împărți zărilor, că 
devii una cu nemărginitul — este o senzație unică și cred că nu 
piere niciodată din noi, nu trebuie să piară.

Pe o parte și pe alta a drumului de fier sînt păduri, perdele de 
mesteacăn drept ca luminarea și perdele de brad, de plop: din loc 
în loc, aceste perdele se dau într-o parte, lasă zarea literă și poți 
să te uiți în stepă. Dar ce păcat că nu poți să privești neîntrerupt 
în adîncul Rusiei, să nu te mai saturi privind. Și să gîndești. Stepa 
este motiv de gîndire, de cugetare.

Azi-noapte, tîrziu, am intrat în ceață ; am călătorit îndeluDg 
prin ceață și n-am putut să vedem nimic. Acum, după ce ceața 
s-a împrăștiat, a apărut stepa reală, concretă, așternută cu limpe
zimea vederii.

. A*ci, c*mP*a creează perspective, creează într-una emoția nemărgi
nirii. Leningradul crea spații, pers pective, avea darul acesta de a erea 
mereu emoția întîlnirii cu nemărgi nirea, de fiecare dată într-alt fel.

Un camion străbate întinderea, ridicînd nori de praf ; undeva, 
în larg se bănuiesc combine ; se zăresc sate, cirezi mari, șiruri de 
stoguri înalte.

Trecem înainte, trecem prin gări fără oprire, petrecuți de șeful 
gării rămas în poziția de drepți, cu brațul- întins în direcția acestui 
infinit care este Rusia și pe care îl străbatem.

Privim * de aproape, scăldat de soare acest colos de cîmpie și 
primul gînd care pune stăpînire pe noi, primul sentiment covîr- 
șitor este că acest colos trebuie muncit, este muncit, este stăpînit 
de om, cu forțe, cu energii pe care nu le poți aprecia. Se întind 
ogoare imense, proaspăt arate, semănate, acum în mijlocul lui au
gust; se desfășoară, amețitoare, lanuri galbene, roșcate în care um
blă combine. Sînt imensități în care nu se mișcă, la ora aceasta, 
aproape nimic — oamenii, mașinile se văd rar și poate tocmai din 
această raritate a omului stăruie ideea copleșitoare că acest colos 
trebuie muncit, este muncit.

-Tremură în difuzor glasul firav al unei femei gingașe și glasul 
ei plăpînd, puțin, subliniază, face mai simțită parcă nemărginirea 
aspră, atotputernică ; face mai ascuțit gîndul că aici este nevoie 
de forțe omenești uriașe.

Fără să vrei, te gîndești la oamenii care muncesc și stăpînesc 
acest colos de cîmpie. Te gîndești că acest colos intră în conflict 
cu omul ; că omul se angajează să-l dovedească, să-l lucreze și că 
omul este și trebuie să fie biruitor, în această luptă cu pămîntul 
nemărginit. în acest conflict cu spațiul, cu imensitatea pe care 
omul le umanizează fără încetare, cu mîna puternică, se depun, 
se acumulează marile energii umane. Și îndată te gîndești că în 
acest efort omenesc uriaș, aspru, se filtrează sufletul rus ; crista
lizează marile, curatele sentimente și pasiuni profunde ale omului 
sovietic.

Nemărginirea ca formă, ca ipostază a lumii materiale, determină 
stări de conștiință : intrarea în luptă cu această nemărginire, încer
carea de a te măsura cu ea și a o învinge trezește conflicte, du- 
ren, tragedii ; solicită și scoate la suprafața sufletului omenesc 
marile energii. Marea, profunda iubire, marele patos care lumi
nează inima omului sovietic — așa cum l-am văzut peste tot, mai 
ales la Leningrad, la Moscova — sînt rezultate ale acestei con
fruntări bărbătești cu nemărginirea stepei, cu tot ceea ce ridică 
ea, greu, înaintea omului.„
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Pentru amatorii de știri senzaționale 
de bună seamă că vestea descoperirii 
unei cetăți vechi de peste un mileniu 
constituie un eveniment ce se cere con
semnat, dacă nu într-o agendă special 
rezervată, cel puțin în memorie.

Știrea pare să fie cu atît mai intere
santă cu cît nu este vorba de vreun oraș 
sau vreo cetate aflată peste mări și țări, 
ci de una găsită chiar pe teritoriul pa
triei noastre. Este vorba de urmele unei 
cetăți de pe 9 insulă stîncoasă ieșită din 
undele Dunării, pe o „popină" cum îi 
spun lacalnicii, na departe de punctul 
pescăresc numit Lățimea și de satul 
Garvăn. Locul poartă denumirea de ,,Bi
sericuța* iar cetatea descoperită se in
titulează Dinogeția. Dacă am face o raită 
pe actualul șantier arheologic al fostei 
cetăți, odihnită timp de opt secole și 
mai bine sub depunerile vîntului și sub 
vegetația luxuriantă a bălților, am con
stata cîteva lucruri dintre cele mai in
teresante.

Cetatea era apărată de un zid puter
nic, gros de 2—3 metri precum și de 14 
turnuri de apărare. De-a lungul lor s-a 
dat peste o impunătoare poartă princi
pală și peste două porți secundare.

Săpăturile — aflate în vara aceasta în 
plină desfășurare — au arătat arheolo
gilor că cetatea a fost întemeiată pe la 
începutul veacului al IV-lea al erei noa
stre. probabil în vremea domniei lui 
Dioclețian.

In interiorul cetății s-au descoperit di
verse clădiri printre care și o bazilică 
construită tot în cursul secolului al 
IV-lea și refăcută în mai multe rînduri. 
Deosebit de interesante pentru cercetă
tori sînt locuințele dinogețienilor. Par
țial adîncite în pămînt, de tipul semi- 
bordeielor, aceste locuințe înghesuite a- 
proape fără spații libere între ele — în 
afara ulițelor necesare circulației — ele 
au păstrat în interiorul lor. într-o stare 
aproximativ perfectă, tot inventarul pe 
care-1 posedau.

Cercetătorul rămîne mirat în fața va
selor de ceramică, a amforelor în care 
dinogețienii obișnuiau să păstreze vin și 
ulei, a cuțitelor, brățărilor, mărgelelor de 
sticlă colorată, a tălăngilor, a buzduga
nelor de tot felul de fier sau de bronz, 
a vîrfurilor de săgeți de os, a rîșnițelor 
de piatră pentru rîșnitul cerealelor etc., 
toate rămase aproape intacte.

Printre obiectele de preț se remarcă: 
obiecte de podoabă și ceramică de lux 
ajunse Ia Bisericuța, fie pe Dunăre cu 
ajutorul corăbiilor, fie pe drumurile de 
uscat unde intrau în posesiunea unei 
pături de negustori și aristocrați.

O mîndrie pentru arheologi o consti
tuie, în șirul descoperirilor, un tezaur 
format din 106 piese (monete) în aur, 
un număr însemnat de inele brățări de 
aur sau de argint precum și un „engol- 
pyon“. o cruce cu lanț în 76 verigi de 
aur aparținînd probabil unui șef bise
ricesc.

Arheologii spun că Dinogețla a cunos
cut migrațiunea popoarelor. In urma tre
cerii lor ea a fost părăsită și apoi arsă 
pînă-n temelii. O istorie amănunțită a 
acestei cetăți se va scrie, desigur, cînd- 
va. Cînd ? Nu știm. Știm doar atît că 
descoperirea și lucrările aparțin unui 
colectiv al Institutului de arheologie a) 
R. P. R. condus de prof univ. Gheorghe 
Ștefan, membru corespondent al Acade
miei R. P. R. Și mai știm că importanța 
descoperirilor de la Dinogeția este deo
sebit de mare pentru cunoașterea cul
turii din valea Dunării de jos, în epoca 
de început a relațiilor feudale, epocă 
atît de puțin cunoscută în istoria patriei 
noastre.

GEORGE R1CUS

La Chicago au loc 
tul de față cercetări 
pentru lămurirea ciudatului caz 
de somn, a cărui victimă este 
Patricia Maguire, in vîrstă de 
32 de ani. ta a căzut într-un 
somn profund din primăvara a- 
nului 1951 și nu a putut fi tre
zită pînă acum, deși au fost în- 
treouințate cele mai moderne 
mijloace ale științei medicale.

Deși cazul este încă o enigmă 
pentru medici el nu este unic; cu 
cîțiva ani în urmă, în satul nor
vegian Torensen, Augusta Lan- 
gaard a dormit 20 de ani neîn
trerupt.

Starea de somn cronic a apărut 
la ea brusc, în noâptca dinaintea 
nașterii primului ei copil. Din 
dimineața următoare ea nu mai 
sorbea ceaiul decît în mod au
tomat, într-o stare de inconștien
ță totală.

Cu timpul, însă, interesul lumii 
medicale « început să scadă.

Din cînd in cînd, apărea și un 
specialist de ia Universitatea din 
Trondheim, care făcea cîteva în
semnări și pleca fără să lase cea 
mai mică speranță în inima 
pescarului.

Fiica, a cărei naștere declan
șase această stare de somn ne
obișnuit mamei sale, devenise cu 
timpul, sora ei de caritate. Tine
rețea și frăgezimea Augustei 
Langaard, rămăseseră nealterate, 
in ciuda anilor care 
care s-a confirmat 
recent al Patriciei 
Chicago.

într-o seară de 
pescarului din Torensen deschise 
ochii și cu glasul cel mai firesc, 
ceru să i se aducă copilul nou 
născut. Douăzeci de ani trecuseră 
peste ea neștiuțl, iar fiica pe 
care voia să o vadă, stătea ală
turi și părea mai în vîrstă decît 
mama sa.

treceau, fapt 
și în cazul 
Maguire din

iarnă, soția

450 de ani de la prima
carte romînească tipărită
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în anul viitor se vor împlini 
450 de ani de la prima carte tipă
rită în țara noastră în 1508. Ma
carie ~ care învățase meșteșu
gul tipografic la Veneția și care 
tipărise în Muntenegru, la Cetinie, 
trei cărți între anii 1494—1496 
(un Octoih, partea l-a, o Psaltire 
și un Molitvenic) — venit la Tîr
goviște, tipărește, sub ocrotirea 
domnitorului Radu-cel-Mare, Li
turghierul slavonesc, cea dinții 
carte apărută în țara noastră, cu 
o jumătate de secol după întîia 
carte a lui Gutemberg și cu 56 de 
ani înaintea primei cărți tipărite 
în Rusia (Apostolul lui Ivan Feo- 
dorov, 1564, Moscova).

Liturghierul slavonesc de la 
1508 s-a tipărit de către meșterul 
Macarie sub Radu-cel-Mare însă 
tirajul complect a fost terminat 
în timpul domniei lui Mihnea-cel- 
Rău ; nu poartă nici o indicație 
cu locul apariției, dar după toate 
probabilitățile va fi fost tipărit la 
Tîrgoviște sau la mînăstirea 
Dealului, de lîngă Tîrgoviște, 
mînăstire înălțată de Radu-cel- 
Mare.

Prima carte a lui Macarie e de 
format în —4® mic, tipărit cu ne
gru și roșu, nu are o foaie de 
titlu separată, ca a cărților de 
azi, ci începe cu un frontispiciu 
format din împletituri, avind pe 
ambele laturi cîte o coroană 
domnească ; apoi urmează pagina 
cu vignetă ornamentală și cu 
titlul capitolului; textul e bine 
tipărit, cu 15 rînduri pe pagină; 
Inițialele capitolelor amintesc șl 
de inițialele ce se găsesc în ma
nuscrisele moldovenești, mai ales 
anterioare epocei lui Ștefan-cel-

Multe probleme delicate a pricinuit re- $ 
crutul Janak Singh ofițerilor săi din ar- ll 
mata indiană. Nimic din echipamentul ft 
obișnuit nu i se potrivea : nici bocancii, ft 
nici cămășile, nici chiar patul 1 ft

La 26 de ani, Singh măsoară 2,20 me- ft 
tri înălțime. Și asta nu e încă nimic, ft 
După părerea medicilor, Singh care con- ft 
tinuă să crească ar putea atinge foarte ft 
bine... 3 metri I I

tinere Hiiu

La închiderea 
paginii • 
ni se comunică *
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Dezlegarea „Misterului
v Agrotei cu co mori" amînată încă un an
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vorbit în două rînduri în 
coloanele paginii „Magazia* 
— va rămîne . nedeslegtâ 
încă un an. Expediția con
dusă de academicianul so
vietic l. Tamm s-a întors 
din munții Pamir fără a fi 
putut să pătrundă în pe
ștera misterioasă.

Vă amintiți desigur le
genda comorilor ascunse 
acum vreo trei sute de ani 
de un grup de fugari într-o 
grotă inaccesibilă din mun
ții Pamir, la a cărei intrare 
se zăresc din depărtare 
mormane de pietre rânduite 
de o mână omenească. Vă 
amintiți probabil și de ne
număratele încercări' zadar
nice efectuate de-a lungul 
timpului pentru a recupera 
comorile din peșteră.

Expediția organizată anul 
acesta a fost înzestrată cu 
tot utilajul necesar. Explo
ratorii erau hotărîți să în
vingă toate greutățile întâl
nite în cale. Dar soarta le-a 
fost potrivnică...

Inițial, expediționarii ho
tărâseră să pătrundă în 
grotă pe sus dar la fața 
locului această soluție 
dovedit extrem de dificilă. 
Pornind atunci de jos și 
escaladând fața perfect ne
tedă a stîncii, exploratorii 
au reușit să bată 27 piroane 
în perete, apropiindu-se 
pînă la 15 metri de intra
rea în peșteră. Acești ultimi 
15 metri nu au mai putut 
fi însă parcurși, în ciuda 
tuturor eforturilor cățărăto
rilor. Tentativa eșuase dar 
cercetătorii nu s-au dat bă
tuți. Trebuia încercată cu 
orice preț o coborîre pe 
cablu, pînă în fața intrării 
grotei, deși, după cum am 
mai spus, nu era aproape 
nici o șansă de reușită.

s-a

Mare, cît și de influența Renașterii; 
stema țării — care nu putea lipsi în
tr-o lucrare tipărită cu cheltuiala dom
nitorului e prezentată în cadru orna
mental. Liturghierul slavonie din 1508 . 
ca cel dintîi document tipografic ro- 
mînesc alături de celelalte două cărți 
tipărite de Macarie în țara 
(Octoihul 1510, partea Il-a, 
tare a celui scos la Cetinie în 
Evanghelierul tipărit în 1512) 
drumul lui Dimitrie Liubavici, 
trea, Oprea, Cor«*i și altor mulți tipo
grafi.

Primele noastre cărți au fost și re
zultatul culturii slavone, cărțile tlpă- 
rindu-se la început în limba slavă 
veche, cu litere cirilice, iar apoi, în 
limba romînă cu litere cirilice, pînă în 
secolul trecut. Această comunitate de 
cultură a făcut din carte, în secolele 
de asuprire turcească în Balcani, un 
instrument . de luptă con
tra islamismului. E de no
tat că aceste cărți reli
gioase slavonești nu se ti
păreau pentru comerț; 
domnitorii Țării 
nești le tipăreau pe chel
tuiala lor și le distribuiau 
nu numai în țară, ci șl 
peste Dunăre, la slavii din 
Balcani aflați sub jugul 
crîncen al turcilor.

noastră 
comple- 
1494 șl 
deschid 
lui Pe-

Broaște

Romî-

DAN DUMITRESCU
aspirant, Institutul

Poligrafic, Moscova
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Ce băuturi putem 
prepara din mere 

$i pere
o&- 

bun 
got- 
ur- 

taie

CIDRU L. Putem 
ține uh cidru foarte 
pentru trebuințele 
podărești în modul 
mător : merele se
în bucăți, se zdrobesc și 
apoi se tescuiesc; peste 
ce a rămas turnăm o 
cantitate de apă egală 
cu sucul stors.

Lăsăm această apă să 
acopere o zi restul ră
mas din tescuire și apoi 
iarăși tescuim din nou. 
Zeama scursă o ameste
căm cu cea dintîi.

Peste merele stoarse 
se mai toarnă o canti
tate de apă egală cu un 
sfert din ce s-a turnat 
mai înainte și mai lă
săm astfel să treacă o zi 
și iar presăm atîta timp 
pînă cînd nu se 
scurge nimic, 
rile adunau tint 
să fiarbă.

După 4 sau 5 
mini putem trage < 
într-un butoi care < 
din vreme pregătit 
sulfurat. Astfel obținem 
cidrul bun de băut.

MUST ȘI VIA DIN 
PERE. Și din pere se 
poate prepara must și 
vin.

în acest scop se potri
vesc mai ales perele mai 
bătute, sau chiar cele

mai 
Sucu- 
lăsate

săptă- 
cidrul 
a fost

Și

pădurețe, cînd sînt coap
te fi te tescuiesc. Rămă
șițele se acoperă cu apă 
și anume după cum 
voim să avem un vin 
mai slab sau mai tare, 
punând, apă mai multă 
sau mai puțină, cel mult 
cam tot atîta apă câtă 
zeamă am căpătat la 
prima tescuire. Peste o 
zi, tescuim iarăși. Rămă
șițele se scormonesc și 
iar se tescuiesc de vreo 
trei ori.

Strângem apoi tot mu
stul într-un butoi și-l 
lăsăm să fiarbă la o 
temperatură de 10—20l)C. 
După ce fierbe, tragem 
vinul într-un butoi pre
gătit și sulfurat din 
vreme.

Astupăm bine 
butoiului și îl 
astfel 2—3 luni 
pivniță răcoroasă.

După aceea

vana 
ținem 
într-o

pytem 
pune vinul în sticle sau 
îl întrebuințăm 
dreptul din butoi.

De asemenea mai pu
tem obține oțet din coji 
de mere. Cojile de mere 
se introduc într-un vas 
și se acoperă cu apă 
amestecată cu puțin oțet 
de vin. Lăsăm astfel 
totul la un loc mai cald 
lingă sobă, timp 
cîteva săptămâni.

Obținem un oțet foar
te bun pentru casă, fără 
cheltuială.

de-a

de

Este un spectacol -at
neuitat. Spuma zboară în sus, 
stropii de apă strălucesc intens. 
Pe o mică masă este instalai un 
acvariu transparent prin care răz
bat toate culorii? curcubeului. în 
mijlocul acestei cascade de culori, 
doi pești execută mișcări sacadate. 
Unul din ei, de culoare galbenă, 
sare din apă. Sorbind din aer, pe
ștele coboară în picaj asupra ad
versarului său, care e de culoare 
vișinie, căutînd să muște din 
coada aciformă a acestuia. Dar. 
adversarul este și mai îndemîna- 
tic: el țîșnește imediat în sus, îșl 
resfiră bronhiile și deschide larg 
gura. Se desprind unul de celălalt, 
dar într-o clipă, se ciocnesc din 
nou. în spatele luptătorilor se în
tinde o dîră de bule de aer.

Peștii bătăuși care luptă crunt 
pentru femelele lor au diferite de
numiri. In China sînt denumiți 
„Dou-iui", în Japonia, unde au 
fost aduși în secolul al XIX-lea 
din Coreea „Toghe". Denumirea 
latinească a unei specii din acești 
pești este „macropodus opercu- 
laris**.

Ei trăiesc în apele dulci din 
țările Asiei de sud-est — China, 
Coreea, Filipine, Malaya, Japonia, 
India. Aceștia sînt peștișori mici, 
foarte mobdi, având lungimea 
unui deget și câteodată mai mare. 
Corpul lor este plat și de pestă 
trei ori mai lung decât capul.

automobilului

w
2
80*

Coborîrea a durat 40 de turat această barieră nici 
minute. In acest , , . 
telefonic care asigura legă
tura cu restul expediționa- 
rilor de pe vîrful stîncii, s-a 
rupt. Expediționarii și-au 
continuat totuși coborîrea.

Cînd au ajuns la nivelul 
peșterii, îi 
proape 
punctul în 
pendați în 
intrarea grotei. Unul dintre 
expediționari aruncă o frîn
ghie spre intrarea peșterii 
în speranța de a o putea 
agăța de vreo ieșitură a 
stâncii. Inceroarea a fost 
zadarnică și cei doi au ră
mas agățați în gol. Din fe
ricire, vulturii nu erau 
acasă...

Continuarea tentativei 
fără legătură telefonică era 
deosebit de primejdioasă 
dar profitând de o scurtă 
perioadă de acalmie a vân
tului ce începuse să bată 
puternic, coborâtorii au 
putut relua contactul cu cei 
de sus.

„Alo! — se auzi o voce 
ieșită parcă din munte. Mai 
coborîți-ne încă vreo zece 
metri deoarece nu putem 
să ne apropiem de grotă**.

Odată cu executarea co
menzii, coborâtorii primiră 
și o indicație:

„Boris, încearcă să te 
prinzi de pragul inferior dl 
peșterii, la dreapta ta**.

Manevra reuși și cele 
două siluete putură să se 
așeze pe pragul de jos al 
intrării în grotă. Nu le mai 
rămânea decît să-și croiască 
drum, prin peretele de pie
tre așezate la intrare și mi
sterul era deslegat.

timp, firul nu putea fi vorba, iar esca- 
. ladarea ei ar fi cerut timp 
mult și era foarte pericu
loasă. Aproape plîngind de 
ciudă, cei doi alpiniști au 
trebuit să se întoarcă, cu 
multă greutate, la punctul 
de plecare.

*

15
despărțeau a- 
metri de la 

care erau sus- 
gol și pînă la

Ultima amînare
A doua zi, vremea s-a 

stricat și vizibilitatea a de
venit nulă. Pe de altă parte, 
mulți dintre membrii expe
diției trebuiau să se în
toarcă la ocupațiile lor, la 
Moscova și Leningrad.

„Din păcate — a decla
rat acad. 1. Tarnrn — tre
buie să amânăm deslegarea 
misterului grotei cu comori 
pină la anul. De fapt, am 
fost puțin prea optimiști în 
evaluările noastre. Folosind 
experiența dobândită anul 
acesta, nu încape îndoială 
că vara viitoare ne vom în
toarce acasă... încărcați cu 
comori /“

A. GHEORGHIU

Din istoria

15.000 kilometri în 80 zile

rz

Coborîrea a început la 
ora 14, într-o zi relativ se
nină și cu vînt moderat. 
Doi expediționari coborau 
concomitent: unul era în
armat cu o pușcă pentru a 
face față eventualilor vul
turi oare și-ar fi clădit 
cuiburile în peșteră, iar 
celălalt purta o raniță vo
luminoasă încărcată cu toate 
cele necesare petrecerii unei 
nopți în grotă precum și 
cu piroane și frânghie pen
tru continuarea coborîrii 
după terminarea cablului.

In luptă cu bariera 
de pietre

Coborâtorii își scoaseră 
centurile și se luptară timp 
de o jumătate ae oră cu 
pietrele din calea lor. In 
față li se ridica o barieră 
înaltă de aproape 20 metri, 
formată din pietre de toate 
dimensiunile, al cărei vârf 
atîrna amenințător deasu
pra capetelor lor. De înlă-

Automobilul n-a fost de la în
ceput mijlocul rapid și con
fortabil de transport din zi
lele noastre. A fost o vreme — și 
nu e chiar atît de mult de atunci— 
cînd îți trebuia curaj ca să te urci 
la volanul £reoi al unei „limuzine 
ultimul tip“ pentru a străbate lun
ga distanță de... 100 km cu „feno
menala" viteză de... 30 km pe oră.

Ce să mai vorbim atunci de tra
seul extraordinar Pekin — Paris, 
lung de circa 15.000 kilometri, pe 
care un grup de pionieri automo- 
biliști l-au parcurs în 1907 în nu
mai... 80 de zile. Și isprava lor a 
fost socotită, la vremea ei, cel pu
țin tot atît de uimitoare ca și cea 
a eroului lui Jules Verne, care a 
făcut înconjurul lumii în același 
timp.

Totul a pornit de la o „provo
care" lansată de ziarul parizian 
,,Le Matin'* tuturor automobiliști- 
lor timpului: care dintre aceștia 
are curajul și priceperea sa stră- 
bata 15.000 kilometri în automobil, 
parcurgînd distanța Pekin-Paris ?

Trei concurenți 
vocarea" ziarului

acrobate

Ați avut poate ocazia sa ve- 
ieți și dumneavoastră multe 
animale dresate în circuri.

Ceea ce nu ați avut încă 
probabil ocazia să vedeți, sînt 
roaștele dresate, ca cele din 

clișeul nostru. Se pare că dre
sarea acestor noi „vedete*1 ale 
circului, cere o răbdare si o 
îndemînare cu totul deosebită. 
In orice caz, succesul pe care 
l-au înregistrat la prima lor a- 
pariție, într-un circ minuscul 
din Paris, a răsplătit toate 
eforturile dresorului lor.

împotriva bătrîneții
Acum șase ani, savanții sovie

tici au ales un cîine în vîrstă de 
15 ani pentru efectuarea unei in
teresante experiențe. Cîinele atin
sese „limita de vîrstă * obișnuită 
pentru rasa sa și era într-o stare 
de complectă senilitate. Astăzi, la 
21 de ani împliniți, cîinele con
tinuă să trăiască și este mult mai 
„tînăr“ și mai puternic decât la 
începutul experienței.

Această experiență fusese iniția
tă după o lungă succesiune de 
lucrări efectuate de savanții so
vietici în domeniul combaterii se
nilității. în cursul acestor lucrări, 
ei reușiseră să elimine unele din
tre simptomele bătrâneții care fu
seseră produse în mod artificial 
asupra unor animale tinere. Expe
riența de față urma să demonstre
ze dacă este posibil să se redea 
tinerețea și vigoarea unui câine 
oare îmbătrînise normal.

Timp de trei luni i s-a admi
nistrat cîinelui un tratament de 
somnoterapie, la capătul căruia 
s-a observat o îmbunătățire gene
rală a sănătății sale. Mușchii săi 
îmbătrîniți s-au întărit, mișcările 
sale s-au reooordonat și în toate 
manifestările cîinele se comporta 
ca și cum ar fi fost mult mai tî- 
năr. In locurile în oare părul cîi
nelui căzuse, au apărut fire noi. 
„J?ofta“ de viață și de joacă s-au 
redeșteptat.

Există plante carnivore eare 
se hrănesc în general cu in
secte. Unele dintre acestea sînt 
în stare să „înghită" și o pasă
re mai mică. Dacă există însă 
într-adevăr copaci 
nîncă" oameni, este 
la care nu s-a putut 
răspuns definitiv.

care „mă- 
o întrebare 
da încă un

oare an, în aceeași zi, indige
nii jertfesc acestui demon cîte 
o fată, iar după această cere
monie îngrozitoare dau foc co
pacului".

Deoarece Liech a ajuns acolo 
în ajunul sărbătorii, el a pornit 
împreună cu toți membrii tri
bului la locul sacrificiului. 
„Am mers o noapte întreagă 
— scria Liech. în zori de zi 
am ajuns într-o poiană unde 
«m văzut un copac, întilnit

au primit „pro- 
parizian și s-au

In dimineața zilei de 1 septem
brie 1907, în fața clădirii ziar” 
lui „Le Matin ' din Paris, s-a 
prit o mașină prăfuită care timp du 
aproape trei luni parcursese in 
medie 200 km în 24 de ore. Ma
șina purta numele de „Italia" și 
din ea coborîră trei „eroi" : auto- 
mobiliștij Scipione Borghese și Ma- 
rio Guizzardi și ziaristul Luigi 
Barzini, cîștigătorii cursei. Cei trei

italieni stabiliseră primul record de 
distanță al sportului automobilistic.

Savanții au reușit să confirme 
astfel importanța capitală a som
nului pentru oprirea procesului de 
imbătrînire. în general, animalele 
pot să suporte de trei ori mai 
mult timp lipsa de hrană decît
lipsa de somn. La oamenii bătrîni prezentat la start, la Pekin, în di- 
insomnia constituie o problemă raineața zilei de 10 iunie 1907. 
serioasă. Mulți bătrîni dorm prost Traseul fixat străbatea toată Rusia 
și această insuficiență, combinată șj Germania, pe niște șosele care 

»7z,l.^..^. ^7« nu aveau a(jesea nimic comun cu...
o șosea adevărată. Temerarii expe
diționari au fost primiți în triumf

Savanții sovietici speră să poa-tă cu prilejul trecerii lor prin Peters- 
amîna procesul de îmbătrînire cu burg. 
ajutorul somnului prelungit și o- 
dihnitor, în timpul căruia orga
nismul se regenerează.

O importanță capitală în această 
privință o are și igiena personală 
a fiecăruia. Viața omului este în 
funcție de foarte multe elemente. 
Savanții sovietici care lucrează în 
cadrul noului Institut pentru cer
cetări în domeniul prelungirii vie
ții, vor analiza toate aceste ele
mente din punct de vedere biolo
gic, fizic, chimic și morfologic, și 
speră să poată stabili un program 
eficace și la îndemâna oricui pen
tru amânarea tyltrîneții. Stabilirea 
științifică a importanței somnului 
și somnoterapiei în această direc
ție constituie primul pas în lupta 
pentru prelungirea vieții umane.

cu celelalte slăbiciuni ale vîrstei, 
determină grave degradări ale o*- 
ganismului.

$
MARCEL ASCHENAZ1-

București
MAT IN DOUA MUTĂRI

I. MATE!

In clișee : echipajul ,-Italiei** fo
tografiat în timpul cursei de 15,000 
kilometri și primirea triumfală fă
cută lor la întoarcerea la Milano.

împodobită cu flori fi bijuterii 
stătea de o parte...

Jertfa umană
Deodată s-a făcut liniște. Șe

ful tribului s-a apropiat de 
fată și i-a arătat copacul. Fata 
plîngea, se închina în fața șe
fului de trib și-1 ruga să nu o 
sacrifice. însă soldații lui au 
împins-o cu sulițele spre copac. 
Deodată, fata scoase un țipăt

țînd la iveală două rînduri de 
spini foarte lungi și ascuțiți. 
Spinii au străpuns corpul fetei 
din care a început să curgă 
sînge. După aceea au început 
să se miște și celelalte frunze. 
Treptat ele au sfîșiat întregul 
trup al fetei. Staminele duceau 
bucăți din trupul fetei spre 
floarea care le înghițea.

Acest ospăț îngrozitor a du
rat circa o jumătate de oră, 
cînd au dispărut și ultimele

ALB: Rg6, Df8, Tdl. Nd3, 
Nh2, Cel, Ce7, Pb2, b4, d6 e 5, 
f2.

NEGRU: Rd4, TbS, Ce7. F.d2, 
Pg5.

O idee originală, înttlnită pen
tru prima oară în milenarul joc 
al celor 64 de pătrate, vor găsi 
cititorii noștri oare se vor stră
dui să rezolve problema de mai 
sus.

Pentru 
găsirea 
studieze 
poate...

a-i ajuta pe cititori îi. 
ideii, le propunem să 
mutările f4 și Ngl,

în anul 1878, botanistul ger
man Karl Liech a publicat o 
relatare senzațională în care 
povestea că a asistat la un 
spectacol îngrozitor în partea 
de sud-est a insulei Madagas
car. El văzuse cum un copac, 
necunoscut pînă atunci savan- 
ților europeni, a înghițit o fe
meie vie. Iată cîteva pasaje 
din relatarea făcută de bota
nistul german :

„în timpul vizitei mele la 
regina indigenilor, Ranavalo, 
am aflat că unele triburi săl
batice închină jertfe omenești 
unor zeități ale lor. După o 
călătorie îndelungată prin jun
gle și pustiuri, am ajuns cu 
însoțitorul meu într-un sat 
unde locuia tribul Mîcodo- Re
ligia acestui trib cere ca oa
menii să se închine sfîntului 
copac în care, după credința 
lor, trăiește un demon. în fie-

Eilstă cojtaci carnivori ?
pentru prima oară în viața 
mea. Copacul are o înălțime 
de circa doi metri, iar coaja 
lui seamănă cu coaja de banan. 
In vîrful copacului se afla o 
floare uriașă cu un diametru 
de 1,5 metri. Din partea supe
rioară a copacului atîrnau în 
jos, pînă aproape de pămînt, 
opt frunze lungi de doi, trei 
metri, pe care cresc mulți spini 
lungi și ascuțiți.

Indigenii au făcut foc în ju
rul acestui copac misterios, iar 
apoi au dansat toată dimineața 
și au chefuit. Numai o fată

și se îndreptă singură spre co
pac, Se urcă pînă la floarea 
din vîrful copacului, bău cîteva 
înghițituri dintr-un lichid și 
coborî din nou pe pămînt, 
unde din cauza băuturii și-a 
pierdut cunoștința. Era rezema
tă de copac. La puțin timp 
după aceasta, mi s-a aprit ră
suflarea din cauza spectacolu
lui îngrozitor Ia 
staminele florii 
se întindă pînă 
înconjurat gîtul, mîinile și pi
cioarele. Apoi au început să
se miște și frunzele țepoase. 
Staminele au ridicat fata în
sus și-au așezat-o pe una din 
frunze care s-a deschis, sco-

care asistam: 
au început să 
la fată, i-au

rămășițe ale trupului fetei. 
După ce jertfa a dispărut, in
digenii au început să strige de 
bucurie și să joacă în jurul 
copacului. Apoi au dat foc co
pacului care a ars în între
gime".

Adevăr sau imaginafie?
Relatarea botanistului ger

man a stîrnit o adevărată sen
zație. Nimeni n-a confirmat 
însă celfe relatate de el și cum 
unii din exploratorii Madagas
carului au declarat că nicioda
tă n-au auzit de copacul care 
„înghite" oameni, Liech s-a 
sinucis.

Prima știre despre plante 
care mănîncă oameni a fost a- 
dusă în Europa de navigato
rul englez, căpitanul Arcright, 
în anul 1581 el a declarat că 
pe insula Elbanor din Oceanul 
Pacific, a văzut o plantă ciu
dată a cărei floare este atît de 
mare îneît poate „înghiți" un 
om. Această floare ar avea cu
lori foarte vii și un miros atră
gător. Dacă un om se apleacă 
asupra ei, el se îmbată de mi
rosul florii și, pierzîndu-și cu
noștința, cade pe floare, care 
produce niște sucuri ce dizolvă 
rapid corpul victimei.

în anul 1913 s-a întors din- 
tr-o junglă din Nicaragua, cu
noscutul vînător și explorator 
american J. Dustan. El a po
vestit cum odată, auzind urle
tul jalnic al cîinelui său și re- 
pezindu-se în direcția de unde 
venea urletul, văzu o scenă în
grozitoare : spinii țepoși ai u- 
nui copac prinseseră cîinele și 
îl ridicau în sus. Vînătorul a 
sărit în ajutorul cîinelui, a tă
iat spinii și a eliberat anima
lul. Relatări asemănătoare au 
făcut și exploratorul brazilian 
Mariano da Silva și americanul 
Briand.

Toate aceste mărturii par să 
confirme existența copacilor 
carnivori. Știința nu și-a spus 
încă ultimul cuvînt în această 
privință.



— Unde naiba vă mutați frăți oare cu noaptea în cap ?
— Ce întrebare ? La stadionul „23 August" !

(Desen de Neagu Radulescu)

C o k tall
La 28 septembrie colonelul Lu

dovic Soit, atașatul militar al 
Republicii Populare Ungare la 
București, a oferit la sediul Am
basadei R.P. Ungare un cocktail 
cu prilejul sărbătoririi Zilei Ar
matei Republicii Populare Un
gare.

La cocktail au luat parte : ge- 
neral-colonel Alexandru Drăghici. 
ministrul Afacerilor Interne, ge
neral-colonel Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne. general-locotenent 
I. Tutoveanu. adjunct al minis
trului Forțelor Armate ale R.P 
Romîne. A. Mălnășan. adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
general-maior Ion Gheorghe, ge-

neralii-locotenenți Titus Lupescu, 
Al. V-asiliu și C. Mănescu, gene
rali și ofițeri superiori ai Forțe
lor Armate ale R.P. Romîne, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic

Cocktailul s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Convorbire 
prietenească

loc
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Păianjenul de aur — PATRIA. E- 
LENA PAVEL ; Vrăjitoarea - RE 
PUBLICA. BUCUREȘTI. GRADI
NA PROGRESUL ; Ghimpele - IN- 
FRAJ1REA INTRE POPOARE. GH. 
DOJA, I MAI , Primăvara pe stra
da Zarecinaia — MAGHERU ; Ca
melia - V ALECSANDR1. 23 AU 
GUST; Richard al lll-lea — (am
bele serii) - I, C. FRIMU ; O tn- 
ttmplare ia Benderath ........... .
VOLGA ; Vocație - 
Fedra - VICTORIA. 
MO ; Odată în viată 
Discordie — MAXIM 
BALCESCU; Jertfa

Sîmbătă dimineața a avut . 
la Palatul Marii Adunări Națio
nale a R.P.» Romîne o convor
bire între membrii grupului de 
parlamentari britanici care ne vi
zitează țar-a și membri al grupu
lui național romîn al Uniunii 
Interparlamentare în vederea 
constituirii de asociații de priete
nie romîno-britanică și britano- 
romînă în cadrul parlamentelor 
celor două țări,

La convorbire au luat parte 
parlamentarii britanici Sir Her
bert Butcher, lordul St. Oswald, 
Patrick Maitland, William Wil
kins, J. M. Temple, William Han
nan și Ronald Bell, precum și 
deputății Marii Adunări Națio
nale Demostene Botez și Avram 
Bunaciu, vicepreședinți ai grupu
lui național romîn al Uniunii In
terparlamentare, C. Paraschives- 
cu-Bălăceanu, secretar, Gabriela 
Bernachi, prof. univ. Traian lo- 
nașcu, Barbu Solomon și Gh. 
Stoica.

(Agerpres)

- LUMINA. 
CENTRAL; 
DONCA SL 
- DOINA 
GORKI. N 

, jciua supremă - 
TIMPURI NOI ; Contele de Monte 
Șrlsto (ambele serii) — TINERE 

ULUI ; Căpitanul și eroul său - 
ALEX POPOV. ALEX. SAH1A 
Prea tîrzlu - GRIVIȚA ; In calea 
traznetului - VASILE ROAITA 
POPULAR ; Povestea unul om ade
vărat — CULTURAL ; O vară ne
obișnuită - UNIREA : Uraganul- 
CONST DAVID ; Serenada străzii 
— FLACARA. M. EMINESCU ; 
Vrăjitorul - T. VLADIMIRESCU 
(grădină) ; Vagabondul (ambele 
serii) - ARTA ; Tăunul -MUNCA ; 
Vultur 101 - MIORIȚA. OLGA 
BANCIC; Don Juan - MOȘILOR; 
Fiica Tibetului - ILIE PINTI 
LIE: Vlnovați fără vină - LIBER 
TAȚII ; Roșu șl negru (ambele se
rii) - COȘBUC; Dansez cu tine 
- AUREL VLAICU ; învățătoarea 
din Șatrîl - ALIANȚA; Căsnicia 
dr Danwltz - BOLESLAW BIE- 
RUT.

COMUNICAT

Premiile Academiei R. P. R. 
decernate în cadrul sesiunii generale 

din septembrie 1857
SECȚIA DE ȘTIINȚE MATEMA

TICE ȘI FIZICE
Premiul „Gheorghe 

pentru lucrarea : „Spații 
de C. T. Ionescu-Tulcea, 
sector la Institutul de matematica 
București secția de științe teh
nice.

Premiul „Aurel Vlaicu" pentru 
lucrarea „Invelitori subțiri de be
ton armat" 
lescu.

SECȚIA DE
ȘI ȘTIINȚE

Premiul „Gheorghe Doja" pen
tru lucrarea : „Pășuni alpine din 
munții Bucegi" de D. Pușcaru, 
E. Pu.șcaru-Soroceanu, A. Pauca, 
I. Șerbănescu. Al. Beldie, Tr. Ste- 
luriac, N. Cernescu, T " .
V. Crețu, L. Lupan și V. Tas- 
cenco.

Premiul „Emil Racoviță" pentru 
lucrarea : „Nutriția plantelor" (in 
limba maghiară) de Peterfi Ște
fan.

SECȚIA DE GEOLOGIE 
ȘI GEOGRAFIE

„Premiul „Grigore Cobălcescu" 
pentru lucrarea : „Contribuții la 
cunoașterea faunelor de echinoide 
cretacice din Dobrogea de sud" de 
M. Chiriac.

Premiul „Gheorghe Murgoci" 
pentru lucrarea : „Calculul rețelei 
de pendul din R.P.R." de M. So- 
colescu și D. Bisir.

ȘTIINȚE MEDICALE
Premiul „Victor Babeș" pentru 

lucrarea : „11 lucrări de cercetări 
privind modificările biochimice 
care apar în cursul virozelor ex
perimentale sau în hepatitele epi
demice" de Dr. Radu Portocală de 
la Institutul de inframicrobiolo- 
gie.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, FILOSOFICE 

ȘI JURIDICE
Premiul lonescu de

, Lazăr" 
Hilbert" 

șef de

de ing. M. Mihăi-

BIOLOGIE 
AGRICOLE

F. Saghin,

Brad" pentru lucrarea: „Mobili
zarea rezervelor interne pentru 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost în fi
laturile de bumbac" de Ion Des- 
mireanu, Maria Tarapanov, Gr. 
Corlan, M. Margulis și ing. Gh. 
Tatos.

Premiul ,, Ștefan Gheorghiu" 
pentru lucrarea : „Probleme de 
logică" de Pavel Apostol, Dan 
Bădărău, Gustav Offenberger, 
Florea Țuțugan, Henri Wald.

SUBSECȚIA DE ȘTIINȚE 
ISTORICE

Premiul „Nicolae Băle eseu" 
pentru lucrarea: „Cercetări cu 
privire la baza socială a puterii 
lui Ștefan cel Mare (Editura Aca
demiei R.P.R. 1956) de Barbu " 
Cîmpina.

SUBSECȚIA DE ȘTIINȚA 
LIMBII $1 LITERATURA

Premiul „B. P. Hașdeu" pentru 
lucrarea : „Studii și articole apă
rute în revistele „Studii și cerce
tări lingvistice în limbă și litera
tură", „Revista universității C. I. 
Parhon" de I. Coteanu.

Premiul „Gheorghe Coșbuc" 
pentru lucrarea : ,,Traducerea poe
mului Pan Tadeusz" de A. Mis- 
kiewicz, de Miron Radu Paraschi- 
vescu.

SUBSECȚIA DE ARTA
Premiul ,,lon Andreescu" pen

tru lucrările: „Flori de ferigă", 
„Flori de munte" „Casa unde s-a 
născut George Enescu" de Dumi
tru Ghiață-pictor.

Premiul „George Enescu" pen
tru lucrarea ; „Simfonete" de Ion 
Dumitrescu.

Premiul „Ciprian Porumbescu" 
pentru lucrarea : „Anton Pann și 
200 cîntece și doine" de Gheorghe 
Giobanu.

T.
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Comitetul organizatoric Central 
al Asociației Voluntare pentru 
sprijinirea Apărării Patriei aduce 
la cunoștința aviatorilor sportivi 
convocați în ziua de 29 septembrie 
1957 la școala de parașutiști turn 
din b-dul Muncii, că această con
vocare se amînă pentru ziua de 
duminică 6 octombrie 1957 ora 10 
dimineața in același loc.

I. NISTOR-Cluj. — Ai foarte 
multă dreptate. Puține bucurii 
sînt mai mari decît cele pe care 
ți le dă arta de a prinde cu pro
priile tale mîini pe clapele side
fate ale pianului, frînturi din crea
țiile marilor compozitori ai lumii. 
Ne bucură faptul că în sfîrșit ai 
avut posibilitatea să-ți cumperi 
mult rivnitul pian și să-ți iei și 
profesor. Acuma însă nu trebuie 
să arzi de nerăbdare să cînți din- 
tr-odată „Nocturnele" lui Chopin. 
Pînă acolo mai ai drum lung. Că- 
lește-ți voința și ai răbdare să 
studiezi întîi „Bayer" și „Hanon". 
Asta e singura cale care te poate 
duce la sonatele lui Beetho
ven și compozițiile lui Chopin. In 
studiul muzicii dragostea de artă 
trebuie dublată cu perseverență 
cu răbdare, cu eforturi susținute. 
Altfel nu vei reuși niciodată să-ți 
îndeplinești visurile. Mai scrie-ne 
cum reușești. Noi îți urăm mult 
succes.

eri te pregătești pentru Facuitatea 
de construcții aeronautice pe care 
vrei s-o urmezi anul viitor citind 
cărți despre marii eroi ai aviației. 

Probabil în aceste cărți te-u în- 
cîntat aspectul romantic al avia
ției. Dar după cum știi construc
ția de avioane presupune o ac
tivitate care nu este ușa de simplă. 
Afară de curaj, dirzenie, plăcerea 
de a te simți stăpînul aerului con- 
strucția de avioane cere multă 
știință, cunoștințe solide, de ma- 
tetnatică, algebră, fizică etc. și a- 
cestea le poți obține numai prin- 
tr-o muncă perseverentă, migăloa
să, continuată cu răbdare zi de zi. 
Deci, dragă tovarășă, pentru că 
ne-ai cerut părerea, noi te sfătuim 
să înveți cu stăruință și nu-ți do
rim decîl mult succes in realiza
rea planurilor.

COSMA N1CULINA — Timi
șoara. A fi constructor de avi
oane, firește este o muncă intere
santă și cu perspective. Năzuința 
dumitale poate fi îndeplinită. Spui

INFORMAȚIE
Zilele trecute liceul „Dragoș 

Vodă" din Cîmpulung Moldove
nesc a sărbătorit 50 de ani de 
existență. Cu acest prilej a avut 
loc o festivitate la care au parti
cipat absolvenți din anii 1907— 
1957,

Participanții la adunare au tri

mis Consiliului de Miniștri o tele
gramă asigurînd că vor apăra cu 
toată însuflețirea cuceririle revo
luționare ale poporului nostru și 
că vor cultiva In rîndul genera
țiilor de tineri dragostea de mun
că și învățătură, dragostea față 
de țară și prietenia între popoare.

OVIDIU CENGHER.—Comuna 
Petriș, raionul Bistrița. Ne-am in- 
interesat la secretariatul Facul
tății de Economie din cadrul In
stitutului de mine din București, 
unde ne-al scris că ești student 
in anul II. Intr-adevăr, facultatea 
aceasta a fost reprofilată. Stu
denții anului III șl II — și in 
categoria cărora te integrezi și 
dumneata — urmează să se în
scrie la Institutul de mine din 
Petroșani, la una din cele două 
facultăți. După aceea se va da di
ferență la materiile care nu s-au 
făcut in fosta facultate.

Dacă mai dorești și altfel 
mănunte, te sfătuim să te 
șezi direct Institutului de 
din Petroșani.

de a- 
adre- 
mine
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ergeam, prietenul meu și cu — Nesimțitul... să scuipi pe unde 
i unei bănci nimerești... oribil...

. . . Cred că era un fumător, în-
ține... Ocoliserăm aproape tot par- cercă parcă să-1 scuze, amicul meu, 
cui, fără a putea găsi așa ceva... fumător și el...
La un moment dat, însoțitorul 
meu se poticni brusc, gata să 
cadă... Se împiedicase de pi
cioarele unui vlăjgan, care 
tolănit - pe o banca, își în
tinsese picioarele, lungi cît niște 
prăjini, pînă în mijlocul aleii...

— Strînge-ți, domnule, picioa
rele. izbucni enervat amicul meu. 
Nu e un fel de a ședea...

— Crezi că pentru dumneata e 
un fel de a umbla... cu capul în 
nori ? Fii mai atent pe unde calci... 
ripostă vlăjganul, fără a se clinti 
din poziția lui.

— Cum, tot dumneata îndrăz
nești... ? se enervă însoțitorul meu, 
gata să-i ceară socoteală...

— Lasă-1... Să mergem, îl în
demnai eu. Crezi ca acum ai sa 
izbuteș** dumneata să-i faci educa
ție ? Nu-1 vezi cît e de sigur pe... 
nesimțirea lui ? Puțin îi pasă că 
dumneata sau alții, vă puteți fringe
Î'îtul împiedieîndu-vă de picioarele 
ui... Bine că stă el comod... Și 

din păcate, ca el, sînt destui... E 
de prisos să-ți spun că faptul con
stituie mai mult decît o necuviin
ță... E bădărănie sadea... Odihna 
intr-un parc, impune o anumită de
cență și mai cu seamă o grijă a- 
tentă pentru ceilalți care vin aci 
să se odihnească. Și mai sînt și 
alte feluri de a ședea înțr-un parc 
care, deși mai puțin... primejdioase 
pentru ceilalți, sînt totuși destul 
de supărătoare ochiului. Privește 
de pildă, pe doamna de colo care 
și-a întins brațele de o parte și de 
alta pe spetezele băncii, încât ai 
impresia că ar vrea să se prindă 
în horă cu cei doi bărbați care o 
încadrează... Privește pe domnul 
de dincolo, cît de dizgrațios și-a 
depărtat picioarele...

Explicațiile mele fură întrerupte 
brusc de un horcăit puternic, ve
nit din adîncuri... In clipa urmă
toare, un tînăr care însoțea o 
doamnă, aflat în imediata noastră 
apropiere, împroșcă un scuipat.

Mergeam, prietenul 
mine, in căutarea

• £ 
ii bai

libere. Speranțe,, erau pu-

— Asta nu e o justificare... 
Scuipatul în public nu poate fi 
prin nimic scuzat, faptul rămânând 
o neîndoelnică dovadă de bădără
nie. Gestul nu-și află justificarea 
decît în sanatoriile de boli de 
piept, și aci numai în scuipători, 
ori cînd te afli pe scaunul dentis
tului. In toate celelalte împreju
rări el înseamnă o necuviință gra
vă și dezgustătoare și în plus, o 
sfidare adusă igienii, știind că ma
joritatea bolilor se transmit prin 
mijlocirea acestui primitiv obicei...

Tot discutînd cu amicul meu, a- 
junseserăm în dreptul unei bănci 
pe care, o doamnă foarte obeză, 
se instalase în așa fel. incit avînd 
deoparte o respectabilă poșeta cît 
un geamantan, iar de cealaltă parte 
un cîine lățos cît o oaie, ocupa a- 
proape toată banca... Lucrul ni se 
păru revoltător și tînărul meu a- 
mic nu-și putut reține indignarea...

— Doamnă, i se adresă el, pe 
un ton reținut — cred că e ne
drept ca două locurui pe care ar 
putea ședea doua persoane, să fie 
ocupate de o sacoșă și de unocupate de o 
cline...

— Pardon, 
doamna — <—. 
neata să fac cu___
Iul ? Să Ie țin pe genunchi ?

Amicul meu răcu gestul de a 
îndepărta cîinele. Acesta, îi rînji cu 
un mîrîit arătîndu-și colții albi...

— Domnule, nu-ți permit să te 
atingi de cățel... izbucni doamna. 
Ce oameni rău crescuți... Cîtă lip
să de educație și de bun simț... 
Să mergem. Boby, să nu ne pu
nem cu mintea lor... cu aceste cu
vinte luîndu-și odorul și sacoșa se 
depărta bolborosind.

— După cum vezi, spusei ami
cului meu, așezîndu-ne, „noi" sîn
tem cei rău crescuți, lipsiți de e- 
ducație și ie bun simț. Și asta, 
pentru ce ? Pentru că ne am per
mis a-i atrage atenția asupra unui 
lucru atît de elementar... acela de 
a nu ocupa cu obiecte și animale 
banca destinată oamenilor... Și din

on, ripostă înțepată 
dar ce ai vrea dum- 

sacoșa și cu cățe-

in leganir
Agerpres transmite: Presa in

ternațională continuă să acorde 
o deosebită atenție mesajului 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., Chivu Stoica și 
răspunsurilor primite la acest 
mesaj :

romin

U.R.S.S.

sub 
un 

pă

Ziarul ..Izvestia" publică 
semnătura lui A. G. Grișin 
articol intitulat „In interesul 
cii și securității în Balcani" :

„Opinia publică mondiala 
scrie autorul — manifestă un in
teres deosebit față de orice ini
țiativă pașnică care deschide ca- 
lea spre îmbunătățirea relațiilor 
între state, spre destinderea în
cordării internaționale, spre • 
pace îndelungată și trainică.

Printre acțiunile care au stîr- 
niț un larg ecou pozitiv se află

și propunerea lui Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Rp- 
mîne, cu privire la stabilirea 
unei colaborări colective regiona
le a țărilor balcanice".

După ce trece în revistă pro
punerile tovarășului Chivu Stoica, 
și după ce subliniază că propu
nerile guvernului Republicii Popu
lare Romîne, inițiativa sa pașni
că au fost apreciate în modul cu
venit de țările balcanice care au 
pășit pe calea construirii socia
lismului, A Grișin se referă la 
poziția Greciei și Turciei ară- 
tînd că potrivit răspunsului pri
mului ministru al Greciei, Cara- 
manlis a declarat că Grecia nu 
poate consimți la o întîlmre a 
împuterniciților tuturor țărilor 
balcanice fără reglementarea pre
alabilă a diferendelor cu statele 
balcanice vecine și înainte de a

se obține dispariția cauzelor care 
provoacă încordare în Balcani. 
Pe de altă parte, guvernul Tur
ciei nu a răspuns încă la propu
nerea romînă.

R.P. CHINEZA

Sub titlul „O propunere în fo
losul menținerii păcii în Bal- 
cani“ ziarul „Tekunbao" a pu
blicat un articol consacrat mesa
jului guvernului R.P.R. Ziarul a- 
rată printre altele: „Propunerea 
primului ministru Chivu Stoica 
corespunde nu numai intereselor 
popoarelor din regiunea balcani
că dar și intereselor păcii în lu
mea întreagă".

R. D. GERMANA

R.P. Romîne formulate în mesa
jul adresat de primul ministru al 
R.P. Romîne primilor miniștri ai 
celorlalte cinci tari balcanice.

Sub titlul „De la butoiul 
cu pulbere la asigurarea păcii", 
articolul subliniază puternicul ră
sunet produs de inițiativa ro
mînă menită să asigure pacea 
în Balcani. După ce amintește 
răspunsurile pozitive primite din 
partea guvernelor Iugoslaviei, 
Bulgariei și Albaniei ziarul își 
exprimă părerea că răspunsul gu
vernului grec n-ar putea fi apre
ciat ca un refuz care închide 
perspectiva unor tratative vii
toare.

înfăptuirea propunerilor guver
nului romîn, scrie „Neues Deut
schland" în încheiere, ar putea 
crea în sudul Europei un exem
plu de coexistentă între state cuZiarul „Neues Deutschland1* 

publică un articol consacrat sem
nificației propunerii guvernului sisteme sociale diferite.Vizita parlamentarilor britanicila Prezidiul Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. t-a)

și vom putea colabora la marea 
operă a înființării unei coexisten
te pașnice și cooperării între po
poare.

In cuvîntul său de răspuns. Sir 
Herbert Butcher, conducătorul 
grupului parlamentarilor englezi, a 
spus între altele:

Sînt convins că colegii mei en
glezi doresc ca eu sa vă mulțu
mesc acum, aci, pentru marea o- 
noare ce ne-ați făcut-o primin- 
du-ne. Vorbindu-vă dv., d-le pre
ședinte, primele noastre cuvinte 
trebuie să vă exprime recunoștin
ța noastră pentru extrema ama
bilitate care ni s-a arătat în acea
stă țară. D-v. precum și tuturor 
prietenilor noștri romîni, vă ex
primăm mulțumirile noastre din 
inimă.

Iar acum mă voi referi, d-le 
președinte, la înteleapta cuvîn- 
tare pe care ați rostit-o adi
neauri. Și ar fi lipsit de respect 
din partea unui om mai tînăr 
decît dv. să facă comentariile a- 
cestei cuvintări fără multă gin- 
dire și considerație. Dar cred că 
sîntem amindoi bunici și, în a- 
ceastă calitate, aș vrea să spun 
citeva cuvinte. Tocmai aceasta 
este, d-le președinte, sarcina noa
stră, să facem o țară bună pen
tru copiii și nepoții noștri. Și de 
aceea trebuie să lucrăm în așa 
fel îneît copiii și nepoții noștri 
să se bucure de trei condiții 
esențiale : pace, pacea în întreaga 
lume; drepturi la muncă, liber
tatea de a-și trăi viața lor pro
prie.

In limitele pe care le-am men
ționat acum, d-le președinte, cred 
că poporul englez, poporul ro
mîn, toate popoarele lumii se 
pot uni.

Sîntem foarte onorați d-le pre
ședinte, de bunăvoința dv. de a 
ne invita să vă vedem aici. De 
partea noastră ne facem din nou 
ecoul urării dv. ca prietenia și 
pacea să se întindă pe întreg 
globul. Nu avem dreptul de a 
critica în nici un fel modul în 
care țara dv. este organizată; 
pe de altă parte, ca prieteni, 
vrem cîteodată și ne permitem, 
dacă ne permiteți și dv., să 
facem unele observații care să 
servească prieteniei. Vreau să 
închei spunînd că îmi pare foarte 
rău că ați fost atît de ocupat 
îneît în ultimii 50 de ani nu ați

avut timp să mergeți la Londra, 
încheind cuvântarea dați-mi voie 
să vă asigur, d-le președinte, că 
dacă vreodată veți veni în Anglia 
vă veți bucura de “ — 
foarte călduroasă și 
acestei primiri vor 
aceia pe care astăzi 
să-i primiți aici.

A luat apoi cuvîntul deputatul 
laburist William Wilkins, care a 
spus între altele:

Nu este sarcina mea, domnule 
fireședinte, să țin un discurs 
ung, dar aș vrea să mă refer la 

o observație pe care ați făcut-o 
în cuvîntarea dv. privind dorința 
de pace a popoarelor din lumea 
întreagă. Sînt încredințat că vor
besc în asentimentul deplin al 
tuturor colegilor mei din această 
delegație cînd spun că dorința 
noastră cea mai scumpă, dorința 
cea mai fierbinte 
popor englez este 
putea trăi în pace 
cu toate națiunile 
acest scop vom fi

nefericire, cazuri de acest fel, în
tâlnești adeseori prin parcuri, pe 
băncile de pe bulevarde ori de la 
șosea, și chiar în holurile de cine
ma. Obiectele folosite în mod obiș
nuit se pot enumera cam astfel: 
căței, poșete, sacoșe, valize, pălă
rii, jerseuri și chiar haine de tot 
felul, aparținînd chipurile unor 
persoane „așteptate", care nu exis
tă în realitate... După cum vezi, 
și necuviința și egoismul nu sînt 
lipsite de ingeniozitate...

Savuram tăcuți, aerul răcoros al 
înserării... De undeva, de departe, 
se auzeau acordurile unei melodii... 
Zgomotul orașului răzbătea pînă la

Alte hohote de rîs răsunară în 
liniștea parcului...

Nici unul din cei 4 nu se clin
teau de pe locurile lor... De data 
asta eu eram acela care nu-mi pu- 
tema stăpîni indignarea... Le adre
sai cîteva cuvinte, prin care, pe un 
ton plin de mustrare, totuși sfătos, 
încercam să le atrag atențiunea a- 
supra comportării lor cu totul ne- 
permise. Răspunsul veni prompt 
din partea unuia din ei:

— Auzi și ăsta o face pe mora
listul...

Astfel de tineri compromit pur 
și simplu prestigiul tinerilor cum
secade, care se străduiesc azi pen-

Cum ne purtăm (II)

noi, în crîmpeie vagi, stinse, irea- tru o viață demnă, 
le aproape...

Doi bătrînei... „el“ și „ea“, a- 
mîndoi la fel de aduși de spinare, 
amîndoi Ia fel de firavi, sprijiniți 
în bastoane, mergeau agale la 
braț, aducînd cu ei o notă de du
ioșie și de nostalgică tristețe în 
parcul cu atîtea flori și atîta tine 
rețe... Defilînd prin fața șiragurilor 
de bănci, toate ocupate, ei își 
opriră pașii în dreptul anei bănci 
din imediata noastră apropiere, pe 
care se lăfăiau două perechi de 
tineri, „doi" cu „două“, ale căror 
vîrste adunate la un loc abia dacă 
izbuteau să totalizeze vîrsta unuia 
din cei doi bătrîni...

— Ne permiteți și nouă să șe- 
dem ? spuse bătrînul...

— Unde? Banca e ocupată, vorbi 
ritos unul din „cavaleri .

— Dacă v-ați comprima nițe- 
luș...

Cuvintele bătrînului fură acope
rite prin 4 hohote batjocoritoare de 
rîs...

— Auziți... să ne comprimăm ., 
comentă celălalt „cavaler". E ches
tie de comprimare.^

Mergînd, am ajuns ia un mo
ment dat într-o parte mai întune
coasă a parcului... Aci, domnea o 
forfotă mută de perechi... înamo
rate, care era firesc să se simtă 
mai bine în acest decor, cu umbre 
și licurici... O înjurătură trivială 
sfîșie poezia nopții... Cel ce o de
bitase era un tînăr, cu o „coamă" 
naclăiată de briantină. Amicul că
ruia îi adresase înjurătura, purtând 
și el o „coamă" tot atît de sclipi
toare. îi răspunse prompt cu o altă 
înjurătură la fel de trivială. Cei 
doi, păreau totuși a fi foarte buni 
prieteni și a se înțelege foarte bine, 
căci schimbul acesta de „amabili
tăți" nu le tulburase cu nimic 
buna dispoziție... Se înjurau pro 
babil unul pe altul, din prietenie... 
O tînăra trecu pe lîngă ei, grăbită. 
Cei doi amici, zvâcnind din locurile 
lor ca două resorturi, se luară pe 
urma fetei... Unul din ei îi lua 
cu forța brațul, celălalt îi aținu 
pur și simplu calea, adresîndu-i-se 
insinuant:

— Stimată duduie, ,,vă facem" 
un canotaj l

— Domnule, te rog să-ți vezi 
de treabă și să mă lași să trec... 
spuse fata, zmucindu-se, pentru a 
îndepărta pe cel ce-i ținea brațul 
și care, apropiindu-și-o, îi șoptea 
cu languroasă impertinență: Nu 
fiți atît de rea. duduiță..... Atenția"
noastră merită un sărut...

Plescăitul ascuțit al unei palme, 
răspună limpede, aproape în aceiași 
clipă...

— Așa ? — spuse cel pălmuit... 
Gestul dumneavoastră ne obligă de 
a vă face o baie în lac...

— Dă-i brinci în apă... îl în
demnă celălalt.

Țipetele de ajutor ale fetii care 
se zbatea disperată în brațele ce
lor doi huligani, zguduiră liniștea 
întregului parc... Oamenii alergau 
în spre locul acela, neștind ce se 
întâmplase... Un milițian venea în 
fugă. Larmă, anchetă pe loc, „mo
tivările" pline de nevinovăție ale 
celor doi „cuceritori", acuzațiile 
neiertătoare ale publicului care a- 
sistase la această sălbăticie... După 
mai puțin de un minut, eroii cu 
coamă, erau conduși către secția de 
miliție, urmați de un adevărat a- 
lai...

— Derbedei care sfidează 
raia publică — spunea un 
trîn.

— Tineri fără 
altcineva...

— Huligani... 
multe locuri...

Ne continuam 
posomoriți 
asistaserăm.

— Bălării, spuse însoțitorul 
meu.

— Bălării ? cuvîntul e prea fru
mos pentru astfel de derbedei... 
Nu bălării: mărăcini... Mărăcini 
care trebuiesc smulși fără milă... 
Fapta acestor huligani e un delict 
penal, pe care, după cum știi, le
gile actuale îl pedepsesc cu as
prime.

Vorbind cu patos, deodată, oco
lind un rond, mă poticni din mers, 
gata să cad... Alunecasem pe o 
coajă de pepene... C.ăulai să aflu 
proveniența acestui reziduu aii 
mentor, în mijlocul aleii, și mă lă
murii pe Ioc.,. Pe o bancă din mar
ginea rondului, 4 băieți tăiaseră un

mo 
bă

căpătii — spuse

se auzi din mai

drumul, tăcuți 
de scandalul la care

fie nevoie de „coridor sanitar** 
sau de alte carantine.

Eu așa văd lucrurile.
Lordul Oswald a spus apoi că 

ar dori să știe „ce intenții sînt în 
ce privește deținuțîi politici din 
R. P. Romînă“. La această între
bare dr. Petru Groza a răspuns:

La noi a fost o revoluție. Știm 
cu toții ce este o revoluție. Eu cu
nosc destul de bine istoria Angliei. 
Am fost un student de frunte. 
Din experiența istoriei se știe că 
cei care nu sînt interesați în mer
sul înainte al societății opun o re
zistență îndârjită sistemului so
cial care se naște.și complotează 
pentru răsturnarea lui prin orice 
mijloace.

Acesta este și cazul acelora 
care în tara noastră au fost ares
tați și condamnați pentru activi
tatea

Eu 
Tilea. 
nopții 
riște, „ ___  _
rașu'tați pe teritoriul tării 
de servicii de informații 
la conspiratori.

Noi nu sîntem fricoși 
sîntem dispuși să permitem ca 
cineva să facă complot cu bombe 
împotriva vieții noastre. Au fost 
prinși aici cu arme în mîini. Sînt 
deci criminali de rînd Noi avem 
un cod penal cum are și Anglia 
și cum au toate țările. Cine trece 
granițele luptei politice și încal
că paragrafe concrete ale codului 
penal sînt sigur că este sancțio
nat și în Anglia.

Chiar dacă cineva a greșit dar 
manifestă o schimbare în atitu
dinea sa este iertat. Trebuie să se 
potolească criminalii care la În
ceput nu și-au dat seama de reali
tățile politice prin care trece tara 
noastră și au crezut că toate sînt 
trecătoare. Nu se pot însă obține 
rezultate bune cîtă vreme de la 
anumite posturi de radio de la 
Londra, Paris, Miinchen ni se 
aruncă insulte și se fac instigații.

La observația'iordului Oswald 
că întrebarea a pus-o din partea 
lui și nu din partea lui Tilea, dr. 
Petru Groza a spus: Presupun că 
cazurile concrete care ni se pun 
nu a parvenit pe altă linie decît 
de la Tilea. Nu presupun că dv. 
aveți alte organe aidi.

în încheierea întrevederii Sir 
Herbert Butcher a spus că depu
tății englezi îi sînt foarte recunos
cători dr Petru Groza pentru tim
pul pe care l-au petrecut împreu
nă.

Primirea deputaților englezi la 
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă cordială.

câni. Cine e vinovat, cine a 
creat această atmosferă între 
popoarele din Balcani ? Să nu 
deschidem discuția. In orice caz 
alții au trăit de pe urma acestei 
divizări între popoare. Eu am 
fost supus austro-ungar pînă la 
sfîrșitul primului război mondial. 
Eu știu ce însemna politica „di
vide et impera" a Habsburgilor. 
In același imperiu eram sîrbi, 
croați, romîni, unguri, slovaci, 
germani. în decursul secolelor 

discurs . ne asmuțeau unii contra altora, 
și împăratul de la Viena domnea 
în liniște.

Nu e menirea mea și nici locul 
și timpul ca să intru în amănun
tele acelor schimburi de mesagii 
între țările balcanice 
le cunoașteți la fel de 
mine.
Apoi tov. Petru Groza

Pacea în Balcani — aceasta e 
problema pe care o punem. Să 
stăm de vorbă sau să nu stăm 
de vorbă... Unii ar sta poate de 
vorbă, dar îi trag alții înapoi.

Dr. Petru Groza s-a referit 
apoi la rezultatele obținute în 
țara noastră pe linia prieteniei 
și frăției dintre poporul romîn 
și naționalitățile conlocuitoare.

Lordul Oswald a cerut d-rului 
Petru Groza să-și spună părerea 
în legătură cu un plan care cir 
culă în occident sub denumirea 
de „coridor" care — după 
spusele dînsului — s-ar putea 
crea între forțele N.A.T.O., 
pe de o parte, și forțele sovietice, 
pe de altă parte. Planul ar fi 
sprijinit de Anglia, printre alții, 
de deputatul laburist Gaitskell 
și de fugarul romîn Tilea.

Ca răspuns la aceasta dr. Petru 
Groza a spus :

Nu știu de această idee. Poate 
dl. Tilea în Anglia are mare su
prafață. Eu îl cunosc de acasă. 
El, la prima furtună, a găsit că 
e mai bine să plece departe de 
aici. Ei n-a stat aici. Poate că 
de acolo de la Londra el cunoaște 
mai bine realitățile de la noi 
decît Ie cunoaștem noi. Și poate 
că și-a impus o idee pe care au 
acceptat-o și unii 
rabili.

Dar eu nu sînt
aceasta.

S-a rostit vorba
tar"

o primire 
în fruntea 
fi tocmai 

ați binevoit

și fiindcă 
bine ca și

a întregului 
aceea de a 
și prietenie 

globului. In 
foarte fericiți 

să discutăm cu unii din membrii 
parlamentului dv. căile și mij
loacele posibile din care să poată 
reieși o mai bună înțelegere între 
țara dv. și țara noastră, pe calea 
reprezentanților acestor țări, pen
tru ca în acest fel să ne putem 
aduce împreună contribuția la 
făurirea acestui spirit de prietenie 
și de bunăvoință, menit să asi
gure pentru noi satisfacția păcii: 

Vă mulțumim încă odată, 
domnule președinte, pentru ma
rea dv. bunăvoință și dați-mj 
voie să-mi exprim încă odată 
personal prețuirea deosebită pe 
care o simt pentru termenii in 
care v-ați adresat astăzi nouă. 
Vă asigur că vom reține cele 
spuse de dv. și ele vor reprezenta 
un factor foarte pozitiv in orice 
alte discuții viitoare pe care le 
vom avea.

In continuare dr. Petru Groza 
a răspuns la trei întrebări ale 
lordului St. Oswald.

Cu privire la întrebarea privi
toare la propunerile adresate de 
guvernul romîn guvernelor Alba
niei, Bulgariei, Greciei. Iugosla
viei șl Turciei, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R.P.R. a spus:

Știu foarte bine și prietenii en
glezi, și romînii, și francezii, că 
Balcanii au fost un butoi de praf 
de pușcă.

Aceasta a fost situația în Bal-

a spus:

oameni

pentru

„coridor

ono-

ideea

lor contra statului 
știu la cine se gîndește

La aceia care sub scutul 
au organizat bande tero- 

la legionari, la agenții pa- 
noastre 
străine,

dar nu

pepene cît toate zilele, și pe mă
sură ce consumau feliile aruncau 
cojile pe aleie, care cum putea mai 
departe.

— Bine măi copii, îi mustrai, a- 
propiindumă, aruncați cojile pe 
aleie, sa ne rupem gâtul, când co
șul de gunoi e la doi pași de 
voi ?!.. Friviți-1 colea...

— Nu l-am observat... 9puse în 
ironie unul din ei.

— Nu ne pricepem în materie 
de „coș"... completă altul...... Bas-
ketul" nu e pe gustul nostru... Noi 
ne pricepem la „aruncări"...

— Aruncări de disc... îndrăzni 
altul, în icnelile de rîs ale priete
nilor săi.

Mi-am dat seama că nici aici 
nu era nimic de făcut... Băietanii 
aceștia erau atît de... „convinși" în 
obrăznicia lor, atît de „siguri" de 
ei, îneît, insistînd, am fi riscat 
poate să primim... din greșală în 
obraz, una din cojile de pepene 
care, în timp ce vorbeam, ne sfî- 
rîiau pe la urechi.

— Alte soiuri de mărăcini... mă 
adresai amicului meu, în timp ce 
ne depărtam... îi găsești nu numai 
în parcuri ci și pe străzi, pe bule
varde... Confundînd aceste locuri 
publice cu niște rampe de gunoi, 
ocolind nepăsători coșurile prinse 
de stîlpi la tot pasul, închizând 
ochii în fața inscripțiilor : „respec 
tați curățenia orașului", ei sfidează 
pur și simplu, aruneînd pe unde 
se nimerește, coji de pepene, co
ceni de porumb, bețișoare de în
ghețată, ghemotoace de hîrtie și 
altele.,

— După cît știu, astfel de fapte 
sînt sancționate... îmi spuse cel ce 
ma însoțea.

— Sînt sfidări ori neglijențe, j 
dragul meu, pentru sancționarea 
cărora o amendă mi se pare prea î 
puțin lucru...

...Ajunseserăm la poarta cealaltă 
a parcului... Promenada noastră 
lua sfîrșit...

— Și asta a fost o plimbare cu 
peripeții i-am spus amicului meu.. 
Mai rău ne am indispus și ne-am 
enervat decît ne-am recreiat

sani-
Atunci înseamnă că cineva 

este bolnav. Este o izolare, un 
fel de îndepărtare a 
alții. Deci 
apropiere, 
a ceea ce 
este să ne 
boala cea 
reciprocă — să contribuim la re
ducerea tensiunii ca să nu mai

unora de
nu este vorba de 

Este tocmai contrariul 
vrem noi. Principalul 
străduim să vindecăm 
mare — neîncrederea

Școala, familia și organizația 
trebuie să formeze un tot în munca 
de educare comunistă a tineretului

(Urmare din pag. l-a)

Dr. CONSTANTIN COLONAȘ

și cadrele didactice. Consider că 
un rol Important in asigurarea 
bunei desfășurări a învățâmmtu- 
lui politic ii are și recrutarea 
propagandiștilor din rindul ce
lor mai bune cadre didactice, lu
cru de care noi am și ținut sea
ma. recomandind pentru această 
muncă intr-adevăr pe cei mai 
buni șl mai respectați profesori.

Am arătat importanța colabo
rării intre școală și familie și 
între diriginți și organizațiile de 
tineret. O deosebită importanță 
au insă acțiunile comune ale tu
turor celor trei factori in mupea 
de educare și pregătire multilate
rală a elevului. Unitatea de ac
țiune a școlii, familiei și a orga
nizației de tineret, asigură unita
tea influentelor educative asupra 
elevilor, condiție hotăritoare In 
realizarea educației comuniste.

La clasa VIl-a A. prof Virgi
nia Lupaș diriginta clasei, a dus 
o muncă perseverentă in această 
direcție A vizitat de la începu
tul anului intii pe cei 12 elevi 
noi venifi in clasa ei. apoi, pe 
cei citiva elevi mai „ștrengari" 
știuți din anul școlar precedent 
La alegerea comitetului de pă
rinți a propus pe părinții cei mai 
activi. Apoi a lucrat mină In 
mină cu activul pionieresc și ac
tivul de părinți Mai intii a reali
zai o foarte bună frecvență la 
școală. Pentru pregătirea exame
nului de absolvire a organizat 
incă de la începutul anului șco
lar o bibliotecă a clasei cu toate

lucrările necesare, cerlnd spriji
nul profesoarei de limba romî
nă. La sugestia elevilor și pă
rinților au organizat împreună 
ore educative cu caracter artistic, 
găsind forme atractive de activi
tate.

In Hotărîrea partidului și gu
vernului cu privire la îmbunătă
țirea învățămintului de cultură 
generală sînt trasate sarcini le
gate de realizarea educației co
muniste a tineretului: ridicarea 
nivelului științifice al Invățămln- 
tului, legarea mai strinsă a învă- 
țămîntului de viață, îmbunătăți
rea muncii educative. Aceasta 
trebuie să ducă la dezvoltarea 
multilaterală a tineretului, la o 
cunoaștere științifică a naturii și 
societății omenești, la înțelegerea 
bazelor științifice ale producției 
și la priceperea de a aplica în 
viață cunoștințele căpătate. Școa
la, familia, organizația, au tot
odată datoria de a asigura creș
terea tineretului în spiritul mora
lei comuniste, de a forma un ti
neret vioi și optimist, curajos 
față de greutăți, cinstit și sin
cer, dotat cu o dragoste fierbin
te față de patrie și respect față 
de celelalte popoare, cu o atitu
dine socialistă față de muncă și 
proprietatea socialistă, modest și 
cu sentimentul onoarei și dato
riei dezvoltat, dotat cu o înaltă 
disciplină și un adine atașament 
față de colectivitate.

Pentru realizarea acestei sar
cini mărețe cadrele didactice din 
școa'a noastră, organizația și fa
miliile elevilor ne-am străduit șl 
ne străduim în continuare.
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!* Un viguros exemplu al modului de viață american^ 
>* Intervenția trupelor nu a pus capăt fără** 
delegilor rasiste * Acțiunile pogromiștilorl 
cuprind și alte orașe * Dezordini de stradăi 
* Clădiri incendiate * Senatorul Eastland instigai 
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fi dorjt să urmeze „marfa" — democrația capitalului 
american.

Little Rock... Aici pentru a suta mia oară, dar mai 
puternic ca niciodată constituția americană a fost ter
felită și călcată cu brutalitate în picioare. De data 
aceasta acțiunile rasiștilor au bătut mai tare la ochi, 
și opinia publică, cutremurată de indignare, a făcut 
front comun în spatele școlarilor din Little Rock. 
Rasismul și pogromul trebuie să iasă din circulație 

" ' . S al 
cine le mînuie e condam-
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Little Rock... De trei săptămini numele acesta nu 
mai părăsește paginile presei mondiale. Little Rock... 
Numele acestui oraș a devenit un simbol al rasis
mului ce] mai abject, bine sădit in „țara posibilităților 
egale" un simbol al segregaționismului înălțat la ran
gul de politică de stat. Little Rock... blazonul ob
scurantismului și decăderii umane.

Little Rock... Un singur nume, un singur fapt, a 
anulat dintr o simplă mișcare, noianul de declarații 
drăgăstoase făcute de oamenii | 
poarelor coloniale. Punînd vîri

politici americani po- Ș* să *Rtre la muzeu, alături de odiosul ștreang 
. c....... ..ri cortegiului de po- inchiziției. Cine le învie, cine le mînuie e conda 

gromuri, linșări și discriminări, guvernatorul statului na* d® oameni și de istorie.
american Arkansas, Faubus a arătat adevărul asupra Little Rock... Acest oraș sintetizează un întreg 
situației interne din S.U.A. Postind oameni în unifor- ?’r «1 acțiunilor pogromiste și rasiste ce se petrec în 
mă pentru a închide drumul școlarilor negri din America. în ritm și proporții egale, de pildă, ca res- 
Little Rock. Faubus a acționat în spiritul autentic pirațra. Pentru că evenimentele de Ja Little Rock 

...................... - * nnmelp cniritnbii nu sînt o excepție, un fapt izolat ci una din veri- 
cane. gile unu* *ant lung Ș’ Sreu acțiuni rasiste. Și a-

de la Little Rock
al modului de viață american, în i 
real al politicii interne nord americane. - . « . «

O, ce frumos tablou festiv, pentru uzul musafiri- "“JU® a"5? 'i’hI V L
lor. era acela în care vicepreședintele Nixon îl îmbră- ™r Pune «’elor odioase de la L.ttle Rock,
tija cu cîteva luni în urmă, pe Nkrumah, premie
rul Ghanei. Cită cerneală neagră nu s-a scurs ca să 
imortalizeze această favoare albă, acest presupus sim-

Nu vor putea să se isprăvească pentru că, în conti
nuare, rasismul este inoculat copiilor. Școlarii albi 
sînt educați în spiritul urii față de negri, în același 
blestemat spirit pogromist. Lucrul acesta îl arătau ul-, i .5 . _ .. , „ n • . .. • - _  Blestemat spirit pogromist. i_.ucrui acesta ii aratau ui-

are pref»’ Iul «.■»«”’. vorbeau despre acte huliga-
Nixon. Pentru noi discriminarea, disprețul fată de ",ce ’’ comtse de copil, dopa faptul ca puști
oamenii de euioare sînt iueruri depășite. Noi sîntem ‘'e
prieteni și declarați și devotați ai negrilor . Zîmbetul
lui Nixon însă era doar mostra politică după care ar în istorie. Un nou nume ce nu se va uita curînd.

hoardelor rasiste și învățați școala urii și crimei. 
Little Rock... O nouă crimă a rasismului înscrisă

Adevărul nu poate

•M LITHE

O scenă tipi
că în fața șco
lii din Little 

Rock. In meda
lion, guvernato
rul statului Are 
kansas, Faubus. 
Fotografia a 
fost publicată 
în aiarul New 
York Times,

-'e-, ■sew--------- :

;HOQL AND

în ultimlle 
„France Presse* 
telegrame 
burările 
tfock.

zîle agenția 
a transmis 

referitoare la tul- 
rasiste din Little

negri5
s-au jertfit

LITTLE ROCK, 23 septem- 
orie, ora 15.54’.

Cinci negri „s-au Jertfit” 
astăzi dimineața, pentru a 
permite unui număr de 9 elevi 
din rasa lor să intre tară pre
judicii in liceu. „Cei cinci” au 
înfăptuit o manevră de diver
siune : s-au strecurat in mul
țimea care stătea in jurul clă
dirii scolii. Văzind pe negri, 
albii au început să-i bată. In 
acest timp 9 elevi negri s-au 
folosit de dezordinea provo
cată și au pătruns in clădirea 
liceului.

Bălaia n-a durat prea mult, 
dar dezordinile continuă. Un 
negru a lost grav bătut.

„Au intrat” — a strigat deo
dată o femeie. Alții, care stă
teau lingă ea. au început 
p.ingă. in timp ce bărbații 
început să rupă cordonul 
polițiști.

să 
an 
de

încăierări
LITTLE ROCK, 23 septem- 

orie, ora 16,05'. Mulțimea de* 
vine din ce in ce mai amenin
țătoare. Femeile strigă, adre- 
sindu-se 
merg la școală: 
acolo. Nu intrați in 
negrii". 12 elevi au 
torși din drum.

De clădirea școlii 
pie trupe de întărire ale găr
zii naționale, de asemenea o 
mașină sanitară.

Poliția a bătut pe un 
alb (care ia atitudine împo
triva dezmățului rasist"—n.r.) 
cu lovituri de baston de cau
ciuc și i-a trimis la secția de 
poliție, iar după acesta încă 
unul. încăierările in apropie
rea liceului continuă.

copiilor albi care 
,Nu intrați 

clasă cu 
fost in

se apro-

îmbrăcăminte
acoperită cu sânge

LITTLE ROCK. 23 septem
brie, ora 17.23’. In timpul pri
mei recreații, la ora 10,30 (a- 
gențla ..France Presse” dă

FI ASCUNS
timpul după ora S.U.A.) cjțiva 
elevi au ieșit din clădirea li* 
ceului. El au relatat că în In
teriorul liceului au izbucnit 
încăierări aprige. Trei elevi 
negri au fost grav loviți. Po
trivit relatărilor elevilor sus- 
menționați, îmbrăcămintea lor 
era acoperită de singe.

Negrii părăsesc 
școala

LITTLE ROCK, 23 septem
brie. (Nu este arătată ora). 
Ordinea a fost restabilită, cînd 
au sosit 50 de polițiști din 
stat îmbrăcați cu pălăriile u- 
riașe ale cercetașilor, panta
loni de cavalerie. Mulțimea 
(bandele rasiste—n.r.) a în
ceput să insulte polițiștii cu 
figuri de nepătruns, iar apoi 
pe ziariști.

In timpul recreației cîțiva 
elevi albi au ieșit din școală 
și au fost imediat înconjurați 
de mulțime. Acești elevi au 
declarat că el protestează îm
potriva primirii negrilor in 
școală. Ei au declarat că in 
interiorul școlii au loc încăie
rări. Auzind această noutate, 
mulțimea și-a manifestat fur
tunos bucuria. Strigătele și 
Insultele au continuat pină 
cînd polițiștii au declarat ofi
cial mulțimii că elevii negri 
au părăsit școala și s-au în
tors acasă. Dar chiar această 
veste n-a liniștit mulțimea.

Automobilul
urmărit

LITTLE ROCK, 24 septem
brie, ora 0.42’. La comisaria
tul poliției din Little Rock s-a 
afirmat că un polițist din oraș 
și unul al statului care stră- 
băteau orașul au tras trei 
focuri de revolver Intr-un au
tomobil care transporta negri. 
Automobilul 
meargă cu 
urmărit de 
ale poliției, 
care s-a tras tn el 
precizate pînă în prezent. Se 
comunică, totuși, că nu sînt 
morți.

Cu £ața la pământ
LITTLE ROCK, 24 septem

brie, ora 9.32’. Kaufman, re-

a continuat să 
viteză. El a fost 
trei autocamioane 

Cauzele pentru 
nu sînt

La închiderea ediției

Nu numai în Little Rock...
Cel nouă elevi negri înscriși la liceul din Little Rock continuă 

să vină la școală într-un convoi păzit de forțe armate. Cercurile 
rasiste depun toate eforturile pentru a menține încordarea, pentru 
a obține retragerea trupelor și a reveni la situația anterioară, 
adică la lichidarea integrării rasiale în școli. Una din manevrele 
rasiste este de a determina congresul statului Arkansas să retragă 
fondurile alocate liceului din Arkansas care ar fi astfel silit să-și 
închidă porțile.

Senatorul democrat James Eastland, unul din ceî maî înverșu
nați lideri rasiști și președinte al comitetului pentru activitățile 
antiamericane, a cerut convocarea unui miting al adepților segre
gației rasiale la care participanții să poarte banderole negre în 
semn de protest împotriva trimiterii de trupe la Little Rock. De 
asemenea Eastland a preconizat formarea de organizații de „rezis
tență" împotriva integrării rasiale.

Potrivit agenției United Press în cursul zilei de 27 septembrie 
la A:bany (statul Georgia) bandele rasiste au incendiat două clă
diri aparținînd colegiului acestui stat în care învățau negrii. La 
Welsh (statul Virginia de vest) aproximativ 400 de elevi de la 
școala secundară locală, ațițați de Instigatorii rasiști, au refuzat 
să frecventeze cursurile la care participau opt copii negri și au 
organizat o demonstrație pe strada principală a orașului.

In orașul vecin Bluefield rasiștii au demonstrat sub lozinca 
„Simpatizăm Little Rock**. Demonstranții au atacat un automobil 
în care se aflau negrii.

Aceste fapte resping în modul cel mal elocvent afirmația pro
pagandei americane că ura de rasă este dezlănțuită în S.U.A. 
numai de „elementele extremiste" din statele din Sud. Aceste fapte 
dovedesc cit se poate de clar că discriminarea rasială este răs- 
pindită in întreaga țară și a fost ridicată de fapt la rangul de 
politică oficială.

porterul fotografic al agen
ției „Associated Press**, a de
clarat că el a urmărit auto
mobilul cu negri. In sfîrșit, 
acest automobil s-a oprit lin
gă o casă. El a fost înconju
rat de 10 autocamioane ale 
poliției. Kaufman a adăugat 
că el a văzut doi negri care

r—'--------- --------

tn cursul zilei de luni tn oraș 
a domnit în noaptea care a 
trecut, o atmosferă de spaimă 
și neliniște.

După cum se lămurește 
acum, poliția a tras noaptea 
într-un automobil în care se 
aflau cinci negri, care aveau 
legătură cu încăierarea dintre 
cincizeci de adolescenți albi șl 
negri din centrul orașului. Un 
polițist a declarat că automo
bilul se afla pe strada princi
pală în apropiere de locul 
unde a avut loc încăierarea.

RELATĂRILE
AG EN]1 E 1

,,FRANCE PRESS**
stăteau cu fața la pămînt.

Cîțiva polițiști s-au aplecat 
deasupra lor. A venit o ma
șină sanitară și a transportat 
pe unul dintre negri.

Comisariatul de poliție a re
fuzat să comunice orice amă
nunte referitoare la acest in
cident.

Noaptea
LITTLE ROCK, 24 septem

brie, ora 11,10’. După Inciden
tele grave care au avut loc

El a cerut ca șoferul să plece, 
dar acesta in loc să răspundă, 
a încercat, cică, să-1 omoare. 
Căzînd la pămînt, polițistul a 
tras de două ori în automobil. 
Apoi s-a ridicat, a sărit în 
automobil și a pornit după 
mașina cu negri. Un alt poli
țist care a venit în ajutor, a 
deschis și el focul. Apoi încă 
două automobile cu polițiști 
s-au alăturat goanei după 
cinci negri.

In curind automobilul 
negri s-a lovit de barieră

cel

CU

Și

►i oprit tn fața grădinii unei 
case. Pasagerii au fost ime
diat înconjurați de numeroși 
polițiști. Șoferul negru, Kar- 
tis Patrik tn vîrstă de 22 de 
ani și însoțitorul său Sanders 
in vîrstă de 20 de ani au fost 
arestați, in timp ce ceilalți 
trei care se aflau in automobil 
— trei femei — au fost tran
sportate la spital, căci aveau 
contuzii și răni ușoare. Poli
ția a precizat că cei doi băr
bați n-au fost răniți de împuș
cături. Pe de altă parte, zece 
tineri, toți negri, au fost ares
tați ca urmare a încăierării 
între tineri, care a avut loc pe 
strada principală.

In ce privește „cavalcada” 
de automobile, care a fost for
mată în cartierul de sud al 
lui Little Rock, autoritățile au 
declarat că era vorba de un 
grup de tineri albi, care do
reau „să înfricoșeze” pe negri, 
50 de automobile au fost îm
prăștiate fără greutate de că
tre polițiști. Nici un alb n-a 
fost arestat. Un ofițer de po
liție a declarat că negrii sînt 
înarmați și au început să a- 
tace pe albi, dar ziariștii, care 
se aflau în cartierul negrilor 
au declarat că acolo era li
niște, iar cind automobilul 
ziariștilor s-a apropiat de 
cîteva case luminile s-au stins 
imediat.

Mister Buts, președintele 
secției locale a asociației na
ționale de sprijinire a oame
nilor de culoare, a declarat că 
9 elevi negri nu vor mal mer
ge la liceu, pînă cînd nu vor 
fi încredințați că sînt apărați. 
„Dacă orașul nu este capabil 
să facă aceasta, a adăugat el, 
apărarea cuvenită trebuie s-o 
asigure guvernul federal...”

dreptate, deoarece abia după 
o aăptămînă au fost trimise 
la Little Rock trupe fede
rale—n.r.). „Vom înainta pas 
cu pas, vom acționa in confor
mitate cu legea”, a adăugat 
Hagerthy. El a declarat, pe 
de- altă parte, că se pare că 
unele persoane vorbesc de lu
cruri pe care nu le cunosc”.

Ce va £1 mal 
departe

Ieri, agenția „France Presse” 
a transmis din Paris cronica 
obișnuită a evenimentelor in
ternaționale. Ea incepea astfel: 

„Seriozitatea incidentului, 
care a avut loc luni la Little 
Rock (statul Arkansas) șl 
proclamația președintelui Ei
senhower, care a dat de înțe
les că toate mijloacele nece
sare, vor fi folosite pentru a 
asigura respectarea legii, a- 
trag atenția întregii lumi a- 
supra începerii anului școlar 
undeva intr-un mic orășel a- 
merican. Interesul care se 
acordă acestei chestiuni este 
cu atit mai important cu cit 
aceste incidente au loc in 
timpul cind numeroase delega
ții de culoare s-au Întrunit la 
New York la Adunarea Gene
rală a O.N.U. și pot fi îndem
nate cu ușurință să aplece u- 
rechea la acuzațiile de „ra
sism” și „colonialism” pe care 
delegația sovietică este întot
deauna gata să le spună ta 
adresa americanilor”.

★

Președintele comisiei juridice 
a Senatului american are oamenii lui

lată doi poli
țiști stînd în a- 
proplerea 
nechinului care 
reprezintă
negru spinzurat 
de un felinar de

ma-

un

către rasiștii a- 
mericani pentru 
a înfricoșa 
populația nea
gră din Nash
ville. (Aceasta 
nu e în Arkan-

sas, ci în statul 
Tennesse). Pe 
placarda pe ca
re o t>n cei doi 
polițiști se află 
scris : „Negru- 
Ie, așa poți să 
arăți și tu

DeclarațZa 
președintelui

La ora 14,49’. La 24 sep
tembrie agenția „France 
Presse” a transmis tot de la 
New York :

„Reprezentantului Casei Albe, 
James Hagerthy 1 s-a pus în
trebarea dacă președintele va 
chema trupe pentru a apăra 
elevii negri, cind vor dori să 
meargă ia liceul din Little 
Rock, sau va aștepta pînă cînd 
vor avea ioc noi dezordini, 
inainte de a recurge la o ase
menea măsură. James Hager
thy s-a eschivat să răspundă 
la această întrebare și s-a li
mitat la răspunsul: „F 
numai să așteptăm și să 
dem”.

Un ziarist a insistat să 
pete răspuns, declarind 
are impresia că președintele 
a hotărît să nu cheme trupe, 
pînă cind nu vor izbucni noi 
incidente. Reprezentantul Ca
se) Albe a răspuns: „Aceasta 
este interpretarea dumitale, 
nu a mea“... (Ziaristul avea

, Dorim 
ve-

ca*
că

Aceasta este cronica unor 
Aile consemnate in telegramele 
agenției France Presse. Pu
tem deplînge cu adevărat re
porterii, observatorii și redac
torii acestei agenții: ei, să
racii au făcut pe dracul in 
patru pentru a nu îngreuna 
prea mult situația parteneri
lor lor americani, cu atît mai 
mult într-un astfel de mo
ment delicat, cind are loc se
siunea Adunării 
O.N.U. Tocmai de 
gramele publicate 
sînt întocmite atît 
și incoherent încît 
ochi lipsa oricărei 
a cimenta aceste fapte. Tocmai 
de aceea observatorii agenției 
dau dovadă de minuni de e- 
chilibristică incercind să lege 
evenimentele de la Little 
Rock de poziția delegației so
vietice la Adunarea Generală.

Dar faptele sînt încăpățî
nate. Oricît ar încerca agen
ția „France Presse” să le a- 
tenueze, in pofida oricărui 
lucru, ele se ridică la supra
față. Și faptele acestea în
seamnă un singur lucru : „ra
sismul” in S.U.A. nu reprezintă 
nicidecum o scornire propa
gandistică a unei anumite 
părți, ci realitatea puțin atră
gătoare.

Generale a 
aceea tele- 

mai sus 
de confuz 

iti sare în 
dorinfe de

In urmă cu cttva timp revista 
„NEW AGE” din AJrlca de Sud 
dădea rezultatul Ia un concurs li
terar. Tema, — rasismul — atră
sese un număr mare de partici
pant!. Premiul I l-a căpătat un ti
par pentru o povestire tristă: Un 
negru a trăit toată viața supus 
albilor, neieșind din cuvîntul lor 
niciodată. Cînd era copil era bă
tut de ceilalți copii albi. Cînd a 
crescut ceva mai mare a intrat 
ca hamal într-un port, unde pe 
un soare torid descărca lăzi gre
le de pe vase. Intr-o seară a în- 
tîrziat în oraș. Trecea liniștit, la 
marginea unui cartier. Deodată 
s-a simțit apucat de două mîini 
albe. Au urmat palme, pumni, 
ghionți. Abia a reușit să scape cu 
viață de sub bătăile bandei huli
ganilor albi. Cu ce greșise ? Nu 
știa că seara, potrivit unei legi 
nescrise, dar practicate, negrii nu 
au voie să iasă pe stradă. Atunci, 
în sufletul lui s-a produs revolta.

Desigur că această povestire 
are dramatismul ei. Există însă 
fapte mult mai grave, cum ar fi 
recentele incidente rasiste petre
cute în centrul „civilizației occi
dentale” — S.U.A., la Little Rock 
din Arkansas. Față de gravitatea 
celor petrecute se pune întrebarea: 
CINE POARTĂ RĂSPUNDEREA 
PENTRU CELE PETRECUTE ?

Din știrile sosite de la Little 
Rock rezultă că dezmățul rasist 
din acest oraș a fost pus la cale 
in mod deliberat de instigatori 
rasiști veniți special acolo pentru 
a se pune în fruntea acțiunilor 
bandelor locale. Intr-o știre apă
rută în ziarul „NEW YORK 
POST” din 24 septembrie se arată 
că „grupul de rasiști care se adu
nase la 23 septembrie în țața șco
lii centrale medii din Little Rock 
a fost un grup organizat și a a- 
vut conducători. In acest scop se 
remarcă deosebit Jimmy Caran, 
președintele comisiei sportive a 
statului Arkansas. Caran instiga 
tot timpul in mijlocul grupului..."

Sub conducerea acestor huli
gani, tulburările rasiste au conti
nuat în oraș și în ziua de 24 sep
tembrie.

Trimiterea tîrzie a forțelor ar
mate la Little Rock, ordonată de 
Eisenhower, a arătat că SITUA
ȚIA GRAVĂ DIN MOMENTUL 
DE FAȚĂ PUTEA SA FIE EVI
TATA DE MULTĂ VREME DACA 
AUTORITĂȚILE FEDERALE AR 
Fi LUAT FĂRĂ EZITARE ȘI 
DIN TIMP MASURILE NECE
SARE PENTRU A PUNE CAPĂT 
AGITAȚIEI STIRNITE DE GRU- 
PURI DE RASIȘTI DEȘĂNȚAȚI.

In același timp însă anumite 
cercuri din statele sudice nu își 
ascund dezamăgirea în legătură 
cu încercările de a se pune capăt 
terorii rasiste.

Nici n-ar putea să existe o altă 
atitudine față de segregația ra
sială din partea unor oficialități 
americane, dacă chiar despre 
JAMES EASTLAND, președin
tele comisiei juridice a Camerei 
reprezentanților a S.U.A., re-

vlsta americană „THE NATION" 
scria nu de mult: „El are 
plantații de bumbac, pe care 
trăiesc și mcncesc 60 de fa
milii de negri. Un pod trece peste 
rîul Sunflower și duce direct la 
plantația senatorului. Viața negri
lor pe plantație dovedește că nu 
există o deosebire fundamentală 
intre sclavia de acum 100 de ani 
și lucrul „în parte“ de azi pentru 
senator... Muncitorii locuiesc in 
colibe dărăpănate în care întreaga 
familie, cu toți copiii, stă în a- 
ceiași încăpere... Culesul bumba
cului începe la sfîrșitul lui au
gust și timp de 4 luni, familia în
treagă (inclusiv copiii care sînt 
destul de „mari", adică de 6 ani!) 
lucrează la cimp, din zori și pînă 
la asfințit. Se înțelege, copiii nu 
pot merge la școală...**

Dacă concursul revistei afri
cane „New Age“ s-ar fi desfășu
rat în aceste zile ale tragicului 
eveniment rasist de la Little Rock, 
premiul I l-ar fi primit, desigur 
o relatare asupra acestor eveni
mente.

| Nsgrul american 
j e lipsit de patrie 
8 Evenimentele de la Little 
g Rock au făcut ca numeroase 
8 personalități culturale arrieri- 
8 cane să ia poziție. Era firesc 
| ca și celebrul trompetist ne- 
8 gru Louis Armstrong să ia ati- 
| tudine față de discriminarea la 
8 care.e supus poporul său, 
g „Situația este de așa natu- 
8 ră, a spus cunoscutul cîntă- 
Ș reț negru, încît un om de cu- 
8 loare se simte ca și cum nu 
8 ar avea patrie. Lumea in Eu- 
g ropa mi-a mărturisi că acea- 
8 sta este o situație infernala. 
8 Ce aș fi putut răspunde ?“.
8 întrebat asupra proectatei 
8 "ălătorii pe care urmează s-o 
8 facă împreună cu orchestra sa 
I în Uniunea Sovietică sub egida 
8 organizației culturale dirija
și <ă de Departamentul de Stat, 
3 Armstrong a declarai că refu- 
8 ză .această tutelă. El a 
8 spus în continuare că va mer- 
8 ge să concerteze la Moscova, 
? dar ca persoană particulară. 
8 Gestul cîntărețului negru por- 
8 nit din spirit de solidaritate 
8 ”u poporul său oprimat ara- 
8 tă că el nu consimte ca prin 
8 prezența sa să gireze politica 
8 oficială, a cărei victimă este 
8 propriul său popor, accepiind 
8 să meargă însă ca persoana 
8 particulară.

Tulburări care 
„stîrnesc desgusîul"

Desmățul rasist la Little Rock 
a luat o asemenea am
ploare, incit nici presa bur

gheză nu este în stare să ascundă 
poporului american indignarea 
stirnită în rîndurile opiniei publi
ce din lumea întreagă de atrocită
țile rasiștilor. La 25 septembrie 
corespondentul de la Londra 
agenției „UNITED PRESS" 
transmis următoarea știre: 

întreaga Europă, recunoaște
respondentul, manifestă un dez
gust fățiș față de ciocnirile din 
Arkansas și alte state din S.U.A., 
în legătură cu învățămîntul co
mun al negrilor și albilor. Aceste 
ciocniri au dat o lovitură serioasă 
prestigiului american.

Dacă recent încă, se lamentează 
corespondentul, numai unii oa
meni din numeroasa populație a 
Europei au știut că Little Rock

al
a

CO*

este un oraș din Statele Unite, 
acum această localitate este tot 
atît de cunoscută ca orașele New 
York și Washington, sau chiar 
Hollywood. Posturile de radio eu
ropene își încep emisiile de nou
tăți cu „Little Rock". Nu mai este 
necesar
oraș în

Cele 
despre

să se precizeze că este un 
S.U.A.

mai elocvente informații 
tulburările de la Little

minte", arată cum albii scuipă co
piii negri. Aceasta și altele asemă
nătoare nu necesită aproape nici 
un fel de comentariu. Același lu
cru se referă și la fotografiile care 
reprezintă soldați! 
mitraliere postați 
clădirii școlii.

Corespondentul 
de comentarii ale 
Astfel, ziarul 
CHRONICLE"

cu căști și cu 
în apropierea

citează o serie 
ziarelor engleze, 

liberal 
scrie că tulbură-
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nimente rușinoase propagandei a- 
mericane, care cu greu poate să 
mai pozeze acum în „apărătoarea 
celor asupriți”.

Ca în Evul Mediu
evenimentele 
Rock, ziarul 

DTTALIA, 
care apare la Roma, scrie: „Tn 
ochii lumii civilizate, Arkansas

Referindu-se la 
de la Little 
GIORNALE

SCRIBII BURGHEZI SÎNT ÎNGRIJORAȚI :

fOIOGBAflA NI) MINTE”
Rock, continuă corespondentul, 
sînt fotografiile care zilnic sosesc 
de acolo cu duzinile. Ziarele tu
turor naționalităților și de toate 
orientările politice publică majori
tatea acestor fotografii pe prima 
pagină. De pildă, una din foto
grafii intitulată „Fotografia nu

rile de la Little Rock „sjfcnesc 
dezgust” și că „persecutarea co
piilor este de neiertat în orice 
condiții”.

Este semnificativ faptul că co
respondentul agenției „UNITED 
PRESS" este atit de îngrijorat de 
prejudiciile aduse de aceste eve

este un stat înaintat din punct de 
vedere tehnic datorită aspiratoa
relor de praf și frigiderelor fabri
cate acolo. Din punct de vedere 
moral însă el este înapoiat și în 
acest sens ’ ” . "
comparată cu unele exemple în
tunecate din Evul Mediu.

atitudinea sa poate fi

Cei ce dau lecții

Ziarele franceze comentează 
de asemenea gravele inci
dente cu caracter rasist 

care au avut loc la Little Rock.
„Președintele Eisenhower a ezi

tat prea mult" — subliniază zia
rul „L* AURORE" care adaugă: 
„Nu se întreabă el oare cum vor 
aprecia aliații Statelor Unite pre
cum și masa neutrilor și alții, con
ducerea unui șef, pradă unor ase
menea ezitări

Ziarele „COMBAT" și „FRANC 
T1REUR" atrag atenția asupra 
ecoului extrem de nefavorabil pe 
care l-au avut în străinătate inci
dentele de la Little Rock.

La rindul său, ziarul „LIBERA
TION" evocă „atmosfera de po
grom" care a domnit la Little 
Rock și adaugă: „Nu se poate 
oare pune la îndoială dreptul mo
ral pe care și-l arogă prea adesea 
purtătorii de cuvînt americani de a 
da lecții lumii în numele respec
tului persoanei umane și al mo
ralei

'/I
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