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Ziua tnttla, din noul an uni
versitar, face subiectul acestor 
rinduri. Ar fi fost poate nimerit i 
un reportaj festiv. Evit să-l scriu. 
Pentru că evenimentul ar pretinde 
o egală strălucire și tn existența 
sa literară. Ar fi foarte complicat...

Puținele rinduri s-ar cuveni să 
cuprindă dimensiunile exacte ale 
entuziasmului studențesc. Lucru 
de loc ușor. Desigur, entuziasmul 
nu poate fi calculat în cifre. Dar, 
60,000 de surse sint un generator 
uman impresionant!

Ctteva paragrafe nu pot să nu 
se inspire din cuceritoarea emoție 
șl gravitate a „bobocilor". La a- 
ceastă clipă festivă, cl nd să se 
simtă studențl In mijlocul studen
ților, au visat atitea zile și nopți. 

Mi-ar trebui ima
gini emoționante 
prin care să exprim 
emoția revederii stu-, 
denților cu facul
tatea.

Tripla revedere: cu facultatea, cu 
profesorii, cu toți colegii... Reci
proc tșl oferă surprize, părțile re
vederii. In același timp se fac con
fesiuni sau se aprind schimburile 
de opinii după o vacanță bogată 

...Șl ar trebui amintite măcar 
fugar florile, multele buchete de 
flori care colorlstlc șl simbolic vin 
să sublinieze evenimentul.

Șl buchetele de raze ale reflec
toarelor cinematografiei, șl aureo
lele bllțurilor fotografice.

Șl creioanele reporterilor, chiar 
șl acesta,' al meu, care ca tntr-un 
reporta] festiv vrea să scrie numai 
finalul:

Zile cît mal pline șl mal frumoa
se de studenție, dragi prieteni!

0 delegație A.R.L.U.S. 
a plecat în U.R.S.S.

Marți dimineața a părăsit 
capitala plecind tn Uniunea So
vietică, delegația A.R.L.U.S. 
care la invitația Voks-ului va 
participa la sărbătorirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice din 
acest an.

Delegația este alcătuită din 
acad. prof. P. Constantinescu- 
lași, vicepreședinte al A.R.L.U.S.- 
ului, conducătorul delegației, prof. 
D. Praporgescu, rectorul Institu
tului de construcții din București, 
Alex. Roșea, prorector al Uni
versității „Victor Babeș" din 
Cluj, Mihai Patriciu, director ge
neral al Combinatului metalurgic 
Reșița, scriitorul Eugen Frunză, 
redactor responsabil al revistei 
„Flacăra", Szenkalszki Endre, 
artist emerit, de la Teatrul ma
ghiar de stat din Cluj, Aurelia 
Teodorescu, directoarea școlii 
medii nr. 12 București, și Spiri
don Bulete, secretar al Consiliu
lui orășenesc A.R.L.U.S. Bucu
rești.

Delegația a fost condusă la 
aeroportul Băneasa de Ofelia 
Manole și Octav Livezeanu, vice
președinți ai A.R.L.U.S.-ului, 
acad. M. Roller, Eugen Rodan, 
secretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S. și I. Moraru, secretar 
adjunct al Consiliului General 
A.R.L.U.S., prof. Eoaterina Chivu.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
București, și alți membri 
Ambasadei.

Ia 
ai

Primirea ministrului 
Elvefiei de către 

prețedintele Consiliului 
de Miniștri 

al R. P. Romine, 
Chivu Stoica

L. VALERIU 1

Marjl, 1 octombrie a.c. la ora 
14,15 președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romtne, Chivu Stoica, a primit 
tn audiență pe trimisul extraor
dinar și ministrul plenipotențiar 
al Elveției, dl. Piârre Franțois 
Brugger.

(Agerpres).

Ion Brad

ÎN SATUL NATAL

DE ZIUA
armatei noastre dragi

Prin toiul conștiincios cum execută 
măsurătoarea distanțelor, telemetrlștll 
contribuie din plin la buna reușită a 
tragerilor.

Apărătoare 
de nădejde
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Tovarăși soldați, marinari șl sergenți, 
Tovarăși ofițeri și generali.

Sărbătorim astăzi, împreună eu oamenii muncii 
din patria noastră, Ziua Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romine.

Cu prilejul acestei aniversări, salut șl felicit 
întregul personal al Forțelor Armate ale R.P. 
Romîne.

Urez aoldațllor. marinarilor și aergențllor, noi 
succese tn pregătirea de luptă și politică, in întă
rirea ordinel și disciplinei militare, in desfășura
rea mai largă a întrecerii socialiste pentru cu
noașterea, minulrea și păstrarea armamentului și 
tehnicii de luptă din înzestrare.

Urez ofițerilor șl generalilor succese noi tn ridi
carea pe o treaptă mal înaltă a măiestriei lor mi
litare, a capacității lor organizatorice șl pregătirii 
politico-ideologlce, tn munca de sporire continuă a 
numărului de militari și subunități fruntașe, de în
tărire permanentă a capacității de apărare a pa
triei noastre.

In cinstea acestei sărbători,
ORDON

Astăzi, 2 octombrie, ora 21,00, In Capitala px> 
triei noastre — orașul București — se vor trage 
in semn de salut 21 salve de artilerie.

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Popu
lare Romine I

Trăiască Guvernul Republicii Populare Romtne I
Trăiască Partidul Muncitoresc Romin tn frunte 

cu Comitetul său Central I
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica 

Populară Rotnlnă 1
Ministrul Forțelor Armate ale Republicii 

Populare Romtne 
General-colonel |

LEONTIN SALAJAN

A CUCERIRILOR POPORULUI MUNCITOR

0 importantă acțiune 
a tineretului—sprijinirea 
stringerii recoltei de toamnă

De obicei, „satul natal,' ri- 
mîne pentru oamenii condeiu
lui doar locul drag al aminti
rilor, sursa la care se întoarce 
de atitea ori poetul liric și din 
care prozatorul își extrage ma
terial bogat fi vast pentru pro
tagoniștii viitoarelor sale pînze 
epice. Locul acesta de baștină, 
intrat în toți porii sufletului, 
scinteiază întotdeauna viu 
prin evocarea atîtor zbur-

brățișaț această Inițiativă în
dreptățește pe organizatori și pe 
cei ce primesc ajutorul să spere 
in reușita deplină a acțiunii. Pri
mele rezultate sint o dovadă 
convingătoare.

Pentru ca în întreaga țară 
sprijinul tineretului să se facă 
simțit, este nevoie ca in toate 
regiunile, toate comitetele regio
nale și raionale U.T.M. să orga
nizeze fără nici o zăbavă cu tot 
spiritul de răspundere ieșirea ti
nerilor pe ogoare, la strinsul re
coltei. Anul acesta, după cum 
s-a mai anunțat, avem o recoltă 
deosebit de frumoasă. Se reali
zează cea mai mare producție 
marfă de griu și porumb de 
după cel de-al doilea război mon
dial. Apoi, la toate celelalte cul
turi se obțin roade bogate. Griul 
și alte produse au fost strinse 
și Înmagazinate in bune condi
ții. Acum bătălia se dă pentru 
recoltarea culturilor de toamnă 
și in special a porumbului.

Fiecare tinăr are datoria pa
triotică de a sprijini cu toate for- 
}ele sale această acțiune. Dacă 
a strinsul spicelor și. ia insiioza- 

rea furajelor au participat mii 
de tineri care au obținut reali
zări importante, acum la strinsul 
recoltelor de toamnă, numărul 
participanților activi să fie mult 
mai mare, iar rezultatele mult 
mai bune. In fruntea tuturor ac
țiunilor, acolo unde munca este 
mai grea și cere eroism din par
tea tinerilor, să se situeze acti
viștii utemiști. Exemplul lor va 
antrena pe toți ceilalți tineri. La 
Suceava, în raionul Săveni, cei 
mal activi dintre cei care au 
participat la muncă au fost 

ir agricole ue ivaim.a Aurel Croitoru, secretar al co- 
Coinitetul regional U.T.M. mitetului raional U.T.M. și in-

★ In regiunea Suceava 
peste 700 tineri au recol
tat porumbul pe o supra
față mai mare de 300 hec
tare. ★ La G.A.S.-Stupini 
din regiunea Stalin, peste 
10.000 kg. sfeclă recolta
tă de tineri. ★ In regiu
nea București sute de ti
neri s-au înscris pentru a 
merge la strlngerea re
coltei.

Pe ogoarele patriei noastre 
se desfășoară de citeva 
zile o nouă acțiune a tine

retului, organizată de Uniunea 
Tineretului Muncitor |n sprijinul 
stringerii bogatelor recolte Ue 
toamnă ale anului acesta.

In urma Indicațiilor GC. al 
U.T.M., in toate regiunile țării 
comitetele regionale și raionale 
U.T.M., organizațiile de bază au 
început acțiunea de mobilizare a 
mii de tineri de la sate și din 
orașe, din instituții și întreprin
deri care, organizați în bri
găzi. să ajute gospodăriile agri
cole de stat și celelalte unități 
agricole socialiste la strlngerea 
și paza recoltelor de toamnă.

Munca a început. Din regiunile 
Suceava și Stalin ne-au sosit Ieri 
vești îmbucurătoare. In regiunea 
Suceava, datorită faptului că 
școala a început mai tirziu. un 
număr mare de elevi și cadre di
dactice au putut răspunde ime
diat acestei chemări. Pentru ca 
să nu se piardă nici un bob din 
recoltă și in vederea executării 
lucrărilor agricole de toamnă la 
vreme, T “
Suceava a mobilizat sute de ti
neri, care au plecat In gospodă
riile de stat să sprijine recolta
tul porumbului. Timp de 7 zile, 
peste 700 cadre didactice, ins
tructori superiori de pionieri, au 
lucrat la recoltarea a pesle 300 
hectare porumb. 81 profesori și 
învățători tineri din Fălticeni au 
recoltat porumbul de pe o su
prafață de aproape 70 hectare 
la gospodăria de stat Vlăsinești 
din raionul Săvenl.

In regiunea Stalin. 200 tineri 
muncitori din uzinele de trac
toare și Steagul Roșu au recoltat 
și decoletat peste 10.000 kg. sfe
clă de zahăr de pe terenul gos
podăriei de stat Stupini.

Din Urzlceni, regiunea Bucu
rești nl se comunică: .,200 ti
neri din întreprinderile și institu
țiile raionului s-au angajat să 
participe la strinsul recoltelor 
de toamnă din gospodăriile de 
stat din raion".

Elanul cu care tinerii au im-

structorul superior de pionieri 
Petru Boască.

Pilda lor l-a Însuflețit pe toți 
ceilalți. Munca personală concre
tă, Încununată de succes, consti
tuie cel mai bun exemplu perso
nal de urmat.

Timpul nu așteaptă. Zilele 
bune de lucru trebuie folosite la 
maximum. Roadele se cer strtn- 
se, terenul trebuie pregătit pen
tru recoltele anului viitor și 
flecare tinăr trebuie să fie con
știent că el poate aduce o con
tribuție Importantă la asigura
rea pilnll poporului.

TINERI ȘI TINERE ! PAR
TICIPAȚI IN NUMĂR CIT 
MAI MARE LA ACȚIUNEA 
DE SPRIJINIRE A STRIN
GERII RECOLTELOR DIN 
TOAMNA ACEASTA. CEREȚI 
SA FACEȚI PARTE DIN 
BRIGĂZILE CARE MERG 
SA LUCREZE LA SATE. TI
NERI COLECTIVIȘTI, ÎN
TOVĂRĂȘIȚI, COOPERA
TORI Șl CU GOSPODARII 
INDIVIDUALEI FIECARE 
MINUT ESTE PREȚIOS. 
TOATE EFORTURILE VOA
STRE SA FIE ÎNDREPTATE 
SPRE STRINGEREA RE
COLTELOR Șl EXECUTA
REA INSAMINȚARILOR DIN 
TOAMNA ACEASTA.

ACTIVIȘTI UTEMIȘTII 
FIȚI ANIMATORII PRINCI
PALI AI ACESTEI ACȚI
UNI A TINERETULUI. E- 
XEMPLUL VOSTRU PER
SONAL VA ASIGURA IN 
MARE MĂSURĂ SUCCESUL 
INIȚIATIVEI.

La așa ,,cap“*M așa „principiu^

In fond pentru ca să fii elegant trebuie să al......cap"!
Desen de N. CLAUDIU

la Mediaș și Copșa Mică, a- 
proape toți tineri, cîțiva cefe
riști fi țărani. îl salut pe can
tonier, îl întreb de sănătate, 
cam jenat însă. De ce ?. Pen
tru că din două vorbe omul 
mă și întreabă:

— Ce se mai aude cu ce
rerea ?.

Mda, cererea. N-am uitat-o, 
dar nici rezolvată nu e. Să 

r-------- ---------- . vedeți despre ce e vorba. Can-
dălnicii fi necazuri ale copt- tonui (j.F.R. de la Pănade e 
lăriei, prin ochii neuitați ai vech{' a răsărit acolo pe lun- 
mamei fi mina grea, înăsprită ca Tîrnavel Mici, nici în co
de plug fi sapă a tatei, prin muna Sîncel, nici în satul Pă- 
colegii și prietenii cu care ai nad0t dorința nu știu că- 
învățat primele litere pe tă- rui barorh din nu știu 
blița de piatră, prin toate a- iti a famillel Beidi> 
^mpl^mint^fi^To ^pinea înainte fi după pri- 
ființă activă, onotăde $ 
caracter, o coardă sufletească ,
Z ’̂s^îT^ ^rce vagoanele degrîu fi 
rile de față, teorii. Intimidat ?*ai de dlrect, d,e
întotdeauna de vechiul dicton tra^

scara, cum s-ar zice. Țarami 
nu umblau pe atunci cu „ghe- 
zășuF că erau slugi și biriși la

suprasensibilă. Dar, nu e in 
i...... ________r;‘ ’
rile de față, teorii. Intimidai

„nimeni nu e profet în țara 
lui', m-am ferit, in afara stro
felor lirice, să mă amestec 
prin scris tn treburile satului 
în care m-am născut fi pe 
care, din păcate, acum îl văd 
mai rar.

Totuși, de data asta, m-am 
aruncat in șuvoiul rece al 
riscului. Poezia nu prea poate 
spune orice fi în general re
fuză cifrele și numele proprii. 
Ce bine ci mai există fi arti
colul de gazetă care simpati
zează poezia fi o afută in 
mod fericit.

*
Nu de mult, tntr-o duminică 

dimineață pe la 6, cobor in 
Halta Pănade, pe linia Blaj- 
Praid. Cu mine mai coboară 
vreo zece călători, cîțiva mun
citori in salopetă, venind de

stăpinea înainte 
mul război mondial

care 
care

. r . 1 a~
cestea. li plăcea omului să-fi

La 2 octombrie, poporul nostru 
muncitor sărbătorește cu dragos
te ziua Forțelor sale Armate, 
ziua fiilor săi, apărători de nă
dejde ai cuceririlor revoluționare 
și libertăților poporului, ai suve
ranității și independenței noastre 
naționale.

Ziua aceasta are o adtncă sem; 
nificație pentru oamenii muncii 
și militarii armatei noastre. In 
urmă cu 14 ani, la 2 octombrie 
1943, ca urmare a activității des
fășurate de Partidul Comunist 
Romin în rîndurile prizonierilor 
romîni aflați pe teritoriul Uniu
nii Sovietice, și cu încuviințarea 
guvernului sovietic au luat ființă 
primele unități romînești cu ca
racter popular, hotărîte să lup
te alături de glorioasa armată 
sovietică împotriva fascismului 
german, pentru eliberarea patriei 
noastre. Primei......................
tari romîni I _ _ .
eroului nostru național ,,Tudor 
Vladimirescu".

In luptele purtate pentru eli
berarea țării și mai apoi pe te
ritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, 
ostașii 
calități 
mas în 
eroilor 
fraților 
tului Eftimie Croitoru.

Armata noastră populară este 
armata muncitorilor șl țăranilor 
muncitori. Ei este e armată

General maior
Petre Con»tantine»cu

divizii de volun- 
s-a dat numele

romîni au arătat înalte 
militare. Neuitate au ră- 
inimile noastre figurile 

Godeanu Constantin, a 
Racoțeanu, sau a solda-

Sosirea unul grup 
de oameni de știință sovietici

Luni a sosit tn Capitali un 
grup de oameni de știință some- 

' tici, reprezentanți ai institutelor 
,de cercetări chimice din Uniunea 
Sovietică, care urmează să stabi
lească legături directe cu institu
tele științifice similare din țara 
> noastră, conform protocolului de 
' colaborare tehnico-țtiințifică în- 
, cheiat între R.P. Romîni ți 
» U.R.S.S. Delegația este formată 
[din acad. V. N. Kondratev, con-

ducătorul delegației, acad. P. A. 
Rebinder, M. I. Kabacinik, A. D. 
Petrov, K. V. Cimutov, membri 
corespondenți ai Academiei de 
Științe a U.RS.S., prof. E. I. Ro
de, doctor în științe chimice, N. 
I, Hitarov, candidat în științe 
biologice și mineralogice, și L. G. 
Scerbakova, candidat in științe 
chimice.

(Agerpres)

strîns legată de năzuințele po
porului, devotată pînă la capăt 
partidului șl guvernului, regi
mului democrat-popular, poporu
lui muncitor.

Armata noastră populară este 
armata frăției dintre poporul ro- 
mîn și minoritățile naționale. Au 
dispărut pentru totdeauna acele 
vremuri rînd armata era un mij
loc de înjosire, umilire și perse
cutare a fiilor oamenilor muncii 
romîni și ai celor aparținînd mi
norităților naționale.

Militarul în regimul nostru de
mocrat-popular are asigurat de
pline drepturi politice și cetățe
nești, participînd activ la munca 
obștească și de stat, iar serviciul 
militar constitue o mare cinste și 
o obligație de onoare.

Militarii armatei noastre popu
lare sînt educați în spiritul pa
triotismului socialist și al inter
naționalismului proletar, în spi
ritul dragostei și frăției cu mi
litarii glorioasei armate sovieti
ce și cu cei ai armatelor fră
țești, în spiritul dragostei și res
pectului față de toate popoarele 
iubitoare de pace.

Prin organele politice, organi
zațiile de partid și U.T.M., par
tidul sădește în sufletele milita
rilor dîrzenia revoluționară și 
hotărîrea de neclintit în con
struirea socialismului. Militarii 
noștri se mîndresc cu tradițiile 
noastre revoluționare. Numele 
martirilor clasei muncitoare Ște
fan Gheorghiu, Pavel Tcacenko, 
Ilie Pintilie, Bella. Brainer, Va- 
sile Roaită, Filimon Sîrbu și alți 
luptători care și-au dat viața 
pentru libertatea și fericirea oa
menilor muncii, sînt pildă vie 
pentru militarii noștri.

Convinși că tradițiile 
se nasc și în timp de 
procesul de însușire a 
gului armelor, militarii 
noastre armate luptă pentru dez
voltarea și îmbogățirea tradiții
lor de luptă. Invățînd cu perse-

militare 
pace, tn 
meșteșu- 
forțelor

verență, tn mod creator, teoretic 
șl practic principiile regulamen
telor militare, folosind cu succes 
Întrecerea socialistă în scurtarea 
haremurilor mînuiril armamentu
lui și tehnicii, în prelungirea du
ratei de funcționare a mașinilor 
de luptă din dotare, tn realiza; 
rea de economii, ostașii noștri 
ridică din rîndurile lor tot mai 
mulți fruntași în pregătirea de 
luptă și politică.

Măsurile politico-economice lua
te de partid și guvern au asigu
rat crearea și consolidarea neîn
cetată a unui trainic spate, oare 
asigură armatei noastre tot ceea 
ce îi este necesar. Ca urmare as
tăzi forțele noastre armate dispun 
de armament modern, puternic și 
variat, de o tehnică de luptă a- 
vansată, care constituie baza ma
terială a tăriei lor de neînvins. 
In înzestrarea tehnică și mate
rială a armatei noastre un rol 
important îl are politica de In
tr-ajutorare cu celelalte țări so
cialiste și îndeosebi cu Uniunea 
Sovietică — mare putere indus
trială ale cărei realizări pe tărt- 
mul tehnicii ocupă un Ioc de 
frunte tn lume. Pe această linie 
merită menționată tn mod deose
bit experimentarea cu succes de 
către Uniunea Sovietică • rache
tei balistice intercontinentale care 
a dat o lovitură puternică planu
rilor războinice ale imperialiști
lor și a adus un aport conside
rabil la întărirea capacității de 
apărare i întregului lagăr socia
list.

Armata noastră, ca și armatele 
țărilor socialiste surori, colabo- 
rînd In cadrul Tratatului de la 
Varșovia, stau cu vigilentă de 
strajă suveranității și indepen
denței marii și puternicei familii 
a țărilor socialiste.

Poporul nostru muncitor poate 
avea toată încrederea în armata 
sa populară, poate fi sigur că ea 
tși va tndeplini cu fermitate, 
cinste șl devotament nobila mi
siune ce i s a încredințat — a- 
ceea de a apăra mărețele cuce
riri socialiste și independența 
scumpei noastre patrii.

Ce este talentul ? Ce sint ap
titudinile ? Iată două Întrebări 
la care dorim să răspundem.

Pentru a îndeplini cu succes 
o activitate sint necesare anumi
te însușiri. Astfel, de pildă, scrii
torul are nevoie de spirit de ob
servație, de o imaginație puter
nic dezvoltată, de o bună me
morie — îndeosebi de o memo
rie afectivă, de o memorie a sen
timentelor — și de incă multe 
alte însușiri.

Aceste însușiri nu sint nece
sare insă numai scriitorului. Așa 
de exemplu, spiritul de observa
ție ii este necesar oricărui ar
tist, ca și omului de știință, pe
dagogului, instructorului de pio
nieri, controlorului de calitate in 
producție, fotbalistului etc.

Posibilitatea exprimării ușoare 
a gindurilor e deopotrivă de ne
cesară atit în munca scriitoru
lui, cit și in a profesorului sau 
a activistului pe tărîm politic ori 
cultural. Imaginația spațială, po
sibilitatea de a-ți reprezenta intu
itiv, cu mare precizie, așezarea 
lucrurilor in spațiu sau formele 
și detaliile lor, constituie condi
ția îndeplinirii activității picto
rului, sculptorului, regizorului, a 
inginerului constructor și a lu
crătorului care realizează in me
tal gindurile proiectantului.

Toate aceste însușiri care 
constituie o condiție a îndeplini
rii cu succes a anumitor activi
tăți se numesc aptitudini.

îndeplinirea cu succes a unei 
activități oarecare depinde de un 
șir întreg de aptitudini. Nu e 
deajuns, de exemplu, să al un

auz foarte fin pentru a ajunge 
un mare compozitor. Pentru a- 
ceasta se cer nenumărate aptitu
dini în afara auzului fin. Se cere 
în primul rînd o puternică ima
ginație creatoare, capabilă să o- 
glindească în sunete universul 
pe care noi îl percepem atît au
ditiv cît șl vizual și să ne suge
reze prin sunete imaginile com
plexe ale lumii reale.

Marii compozitori — un Beet-

ceastă caracterizare a activității 
scriitorului, Alexei Tolstoi scoate 
in evidență însușirile esențiale 
care asigură un nivel Înalt al ta
lentului artistic.

Intr-un dozaj diferit, orice ac
tivitate presupune existența ace
stor însușiri. Matrițerul, forjo
rul, ajustorul, formarul, strunga
rul, frezorul, ceasornicarul, sînt 
intr-un fel, sau pot să fie, ade- 
vărați artiști. Orice muncă înde

perloare tn activitatea respecti
vă. Cineva poate să devină de 
pildă, strungar iscusit chiar dacă 
inițial nu are îndeminare in coor
donarea mișcărilor mîiniior. Dacă 
alte aptitudini necesare pentru 
activitatea respectivă sînt destul 
de puternice și dacă omul va 
munci cu rivnă, el va izbuti să 
obțină pină in cele din urmă re
zultate de valoare in acest do
meniu. Mal mult chiar, in pro
cesul acestei activități se vor dez
volta și aptitudinile rămase in 
urmă, slab dezvoltate. Se cunosc 
numeroase cazuri de candidați 
care au fost respinși la exame
nul de admitere in institutele de 
artă, fiindcă erau mai slab tnzes-

hoven, un Wagner, un Mozart— 
sînt și mari gînditori, care-și 
exprimau ideile prin limbajul su
netelor, prin imagini sonore, plas
tice și sugestive.

Combinarea specifică — diferi
tă de la o persoană la alta — a 
aptitudinilor care asigură posibi
litatea îndeplinirii creatoare a 
unei activităji (artistice, tehnice, 
științifice, pedagogice, sportive 
etc.) se numește talent pentru ac
tivitatea respectivă.

Alexei Tolstoi spunea că In 
scriitor trebuie să se întîlnească 
trei oameni : gînditorul care pune 
o problemă adîncă și importan
tă din punct de vedere social, 
artistul care realizează in ima
gini artistice vii această ideie și 
criticul care supune unei analize 
și apreciază gradul de realizare 
artistică a ideii In operă. în a-

și valorificarea
talentului

plinită in mod creator devine o 
artă și presupune talentul.

Existența unei singure apti
tudini, oricit de dezvoltată ar 
fi 
o 
lentului pentru

constituie incă 
suficientă a ta- 

. o activitate
dată și nu asigură reușita ace
steia, dar nici insuficiența sau 
absența unei Însușiri nu poate 
constitui o piedică absolută pen
tru obținerea unor rezultate su-

ea, nu 
dovadă

trațl cu unele aptitudini necesa
re, ceea ce nu i-a împiedicat, ca 
ulterior, să ajungă totuși mari 
pictori, mari actori sau muzi
cieni.

înclinația deosebită, puternică 
și statornică, pentru o anumită 
activitate, dragostea pentru acea
stă activitate, constituie un semn 
al existenței unora dintre cele 
mai importante aptitudini in do
meniul respectiv. In același timp,

această dragoste pentru activi
tate, această înclinație spre mun
că, este ea Însăși — după cum 
a arătat psihologul sovietic N. S. 
Leits — un tactor foarte impor
tant pentru dezvoltarea talentu
lui. De inclinația spre muncă 
depinde posibilitatea realizării 
și gradul de reușită al tuturor 
activităților fără excepție. Așa
dar, inclinația spre muncă este 
factorul cel mai general al ta
lentului.

Se știe că marii creatori din 
diverse domenii de activitate au 
deslășurat o muncă gigantică. 
Manuscrisele lui Mihail Emines- 
cu sint o dovadă grăitoare a 
muncii titanice depuse de poet 
pentru a izbuti să comunice, cu 
ajutorul cuvintului, ideile și sen
timentele sale. Tone întregi de 
minereu verbal trebuie să fie în
lăturate pentru a obține grăun
tele prețios, pentru a găsi cu- 
vintul ce exprimă adevărul, spu
nea Maiakovski.

Marii creatori pun o adevărată 
pasiune in munca lor. Altfel cum 
am putea să înțelegem de ce 
Beethoven, surd, continuă să com
pună incercind să perceapă so
noritatea acordurilor prin senza
ții vibratorii — punind intre el 
șl pian o sclndurică de brad, 
care-i comunica vibrațiile? Cum 

MARIAN BEJAT 
cercetător principal la 
Institutul de psihologie 
al Academiei R.P.R,



PRIMA MISIUNE FELICITĂRI riLARFlONICII
Sfîrșitul toamnei era friguros. 

Vîntul rece lovea fără încetare țăr
mul mării. Doi elevi-scafandru se 
îndreptau spre clubul unității, li
nul dintre ei, Ion Farcaș, înainte 
de armată lucrase la o mină de 
pe lîngă Petrila. Celălalt, Petre 
Mălin, fusese unul dintre cei mai 
destoinici lucrători de cherestea de 
pe toată Valea Crișului. Nu apu
cară să deschidă bine ușa clubu
lui ca cineva din urmă îi strigă:

— Sînteți de la scafandri ?
Ion privi surprins pe agentul de 

pe motocicletă :
— Da.
— Unde-i maistrul Popa ?
— In larg.
Motociclistul se întunecă la față:
— In larg... Și cînd vine ?
— Mîine dimineață.
— Și peste cîteva ore nava noa

stră trebuie să plece în misiune.
— Da’ de ce nu pornește ?
— Au scăpat cîteva carmace pes

cărești și ne-au blocat elicea. Nu-i 
nimic de făcut.

întristat, cel de pe motocicletă 
porni motorul. Ion se apropie da 
el:

— Ia stai! Vom încerca noi să 
deblocăm elicea I

— Voi sînteți elevi I
— Ce-i drept n-am avut nici • 

misiune pînă acum. Dar pe asta 
o vom duce cu bine h capăt.

Agentul îi cîntări cu neîncre
dere :

— O să înghețați la fund. Nu-i 
treabă de voii

— Asta nu-i grija ta. Am făcut 
destule scufundări și l-am văzut și 
pa maistru la lucru...

— Veniți atunci la comandant 
Va hotărî eL. Dar luați-vă și cos
tumele...

...Comandantul și locțiitorul său 
politic îi așteptau pe punte. Cei 
doi elevi lăsară echipamentul jos, 
în barcă. Se prezentară. Ofițerii 
îi cercetară minuțios. Le plăcu 
glasul liniștit al lui Farcaș și pri
virea hotărîtă a lui Mălin.

— Veți putea debloca elicea P
— Vom putea, răspunse convins 

Ion.
— Dacă nu veți reuși, nava nu 

v« pleca în misiune...
— In cîteva ore vom fi gata!
— Atunci să vă vedem la lu

cru I
Cei doi elevi coborîră în barcă. 

Un cartnic și doi matrozi veniră 
să le dea ajutor. Vîntul clătina bar
ca lovind-o de navă. Ofițerii ur
măreau de sus pregătirile înfrigu
rate ale tinerilor scafandri. Far
caș își îmbrăcă pantalonii și cio
rapii cei lungi, de flanelă. Matro
zii îl ajutară să-și îmbrace costu
mul. Cauciucul abia-i cuprindea 
pieptul voinic, de miner. îmbrăcă 
apoi gulerul și se legă bine cu pa
rîma călăuză.

— Hai, vino să-ți încălzim bo
cancii 1

Bocancii uriași și grei din cauza 
plumbului îi îngreunau mersul, 
întreg costumul cu bocanci, cu 
plăcile de plumb, dntarea aproape 
90 de kg.

— Acum să te văd la suta de 
metri, șugui Petre. Oare tot în 13’ 
alergi, ca la G.M.A. ?

Ii strinse casca cea grea și • 
prinse bine in buloane. Glumi:

— Nu cumva să-ți scuipi în pal
me, să te ajuți la lucru...

Ion se ținea bine de scara reze
mată de barcă.

— Pompa ! Gata I... Pompa !
Cartnicul și un matroz puseră în 

funcțiune pompa. Petre îi închise 
vizorul. Simți aerul greu, cu miros 
de cauciuc. Abia acum își dădu 
seama de greutatea misiunii sale. 
Făcu semn să i se deschidă vizo
rul î

— Petre, dă-ml alcool. Mi-au în
ghețat mîinile!

I le spălară cu rom.
In cele din urmă auzi în cască 

bătaia lui Petre. Semnalul de cobo- 
rîre. Bătaia se repetă și Ion o simți

de Nicolae Tâutu

ca o strîngere de mînă priete
nească. Coborî ultimele trepte. Se 
ținea strîns de parîma călăuză. Se 
scufunda încet, încet, cum îl învă
țase maistrul. La suprafață mai 
rămase un ochi de apă ce fu repe
de acoperit de pleoapa transpa
rentă a unui val. Ion coborî un 
metru, doi... II stăpîneau tot felul 
de gînduri și de întrebări. Dacă 
se va rupe tubul prin care e pom
pat aerul ? Dacă se va rupe parî
ma călăuză ? Dacă se va agăța și 
se va sparge costumul de cau
ciuc ?... Va putrezi la fund, pradă 
peștilor cei iuți ce săgetau acum 
prin fața sa... Trei metri, patru... 
Dacă se vor aburi vizorii ? A, asta 
nu se poate! Iși pipăi uneltele 
în buzunar. Erau la locul lor. Se 
îndreptă, sprijinindu-se de fundul 
vasului spre elicea înțepenită de

Desen de A. CALISTRAT
sforile tari ale carmacelor. Fierul 
pe care îl atingea era așa rece, 
parcă frigea. Trase de două ori de 
parîma călăuză. Petre îl înțelese și 
îl lăsă mai jos. Această comuni
care cu tovarășul său îi dădu pu
teri noi. Chiar acolo, Ia fundul a- 
pei nu era singur. Abia strîngea 
cleștele în mîinile înghețate. Sim
țea tîmplele grele și vinele i se 
sbăteau gata să se spargă. Tăia 
sfoară după sfoară, nod după nod. 
Dar i se părea că sforile se încurcă 
tot mai mult. însă nu descurajă. 
Lucra mai vîrtos. Se mută în par
tea cealaltă a elicei. Cînd se mișca 
avea nevoie de aer mai mult. Trase 
de șase ori parîma. Pompa își făcu 
datoria. Sosi aer proaspăt. Mai dez
legă o sfoară subțire. Degetele îi 
erau înghețate. Zîmbi amintindu-și 
oît de cald era în mină... Lucrau 
doar în maieu... Deodată simți că 
aerul îi presează capul gata să i-1 
spargă. Aer, prea mult aer ! Lovi 
cu capul în supapă... Mai tare 1 
Supapa nu mai funcționa. Aerul 
nu putea fi evacuat! Trase scurt 
și repetat de parimă : alarmă ! A- 
poi cercuri, sute de cercuri colo
rate îi jucară în față !...

Petre, ajutat de cei doi matrozi 
l-au scos la suprafață. Ieși cu pi
cioarele înainte. I-au desfăcut re- 
Cede vizorul. Din cauza presiunii 

uzele îi erau sîngerînde.
— Ioane !
Nu putea răspunde. 11 frecară 

cu alcool pe tîmple. Iși reveni. 
Abia șopti: „Supapa“ 1 O contro
lară. Din pricina frigului înghe-

țase. O dezgheță și o acoperiră cu 
un strat subțire de glicerină.

— Bea rom !
Comandantul navei veni lingă el.
— Cum e tovarășe ? Mi se pare 

că nu vom urni nava !
Ion trase mai mult aer în piept:
— Va porni imediat. Dacă nu 

îngheța supapa !...
Petre îi șterse vizorii cu o fla

nelă. Unul dintre matrozi șopti 
cartnicului:

— Ce poate face un elev... Dacă 
am fi avut un scafandru bun, acum 
ne pregăteam de plecare...

Ion auzi și se mulțumi doar să-l 
privească. Vîntul batea mai rece 
și mai puternic. Tînărul se scu
fundă din nou. Se strinse bine lîn
gă elice. Dezlega nod după nod. 
Dacă ar fi putut s-ar fi ajutat și cu 
dinții, numai să termine mai re
pede. Nu simțea frigul. Se lupta 
numai cu carmacea. încă puțin și 
elicea va fi deblocată. încă puțin... 

Se prinse de pa~ 
leta elicei. Mi
na înghețată îi 
alunecă. Scăpă 
parima ajutătoa
re și căzu greu 
la fund. In că
dere pierdu cleș
tele. Ce vor spu
ne cei din 
că ? Auzi, 
scafandru 
își pierde cleș
tele... Și doar ar 
fi terminat lucrul 
în cîteva minu
te ! Se feri să 
atingă mîlul la 
fund. Iși aminti 
de maistrul său 
care își aruncă 
inelul în apă și 
apoi îl scoate cu 
ușurință. Totul e 
să nu stârnești 
mîlul, să nu tul
buri apa... Găsi 
fără greutate 
cleștele și trase 
de trei ori de 

parîma. Petre îl ridică. începu din 
nou lucrul la elice. Mîinile îi înghe
țaseră,dar sudoarea îi curgea șiroaie 
pe spate. Mai avea de îndepărtat o 
lingură legătură de sîrmă și gata, 
nava putea pleca în misiune. Un 
capăt al sîrmei îi răni palma. Sîn- 
gele țîșni și coloră apa. Sîrma cedă 
însă și elicea era liberă! Liberă ! 
Trase de patru ori de parîmă. Și 
cîteva clipe mai tîrziu Petre ra
porta comandantului:

— Misiunea a fost îndeplinită !
Cînd Ion se ridică pe scară, ma

trozii îl ridicară în brațe. Și doar 
avea peste o suta șaizeci de kg. 
astfel echipat. I-au scos casca. Co
mandantul navei îi strinse mîna cu 
căldură:

— Ai terminat deblocarea elicei 
într-un timp destul de scurt t Ești 
un bun scafandru 1

Nava se îndepărtă cu motoarele 
In plin. Cei de sus salutau. Ion 
și Petre salutau din barcă. Ion sim
țea în duduitul motoarelor navei 
și ceva din bătăile inimii sale 
Zîmbi fericit ca și atunci cînd de
pășise întîia oară norma la căr
buni. Din obișnuință căută să 
șteargă praful de cărbune de pe 
haine. Dar mîna întîlni stropii reci 
de apă de pe costumul de scafan
dru. Ion zîmbi. Zîmbea largului 
întins și țărmului pașnic și bogat, 
care își are cel mai puternic și mai 
de neînvins dig în piepturile tari 
ale matrozilor noștri.
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(CISEMATOGhAFE)
Păianjenul de aur — PATRIA, 

ELENA PAVEL, GH. DOJA ; Vră
jitoarea - REPUBLICA, BUCU
REȘTI. GRADINA PROGRESUL, 
ALEX. SAHIA ; Primăvara pe str. 
Zarecinaia — MAGHERU, I, C. 
FRIMU, N. BALGESGU ; Camelia 
V. ALEGSANDRI ; Misterul din 
vechea mină — CENTRAL (com- 
plectare „Straja păcii"); O întîm- 
plare la Benderath — LUMINA, 
POPULAR ; Trandafiri! lui Alah — 
VICTORIA ; Thereze Raquin — 
DOINA; Ghimpele - MAXIM GOR
KI, UNIREA M. EMINESCU ; Un 
pichet în munți - TIMPURI NOI ; 
Vultur 101 - TINERETULUI, ILIE 
PINTILIE; Richard al III-lea 
(ambele serii) - ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE, FLAGARA ; Dis. 
cordia - ALEX. POPOV ; Garni
zoana nemuritoare — GRIVIȚA ; 
Romeo și Julietta —- VASILE 
ROAITA ; Odată în viață - CUL
TURAL ; Ei iubeau viața — 
CONST. DAVID ; Fiica Tibetului— 

i T. VLADIMIRESCU (grădină) ; In 
calea trăznetului — ARTA, ALIAN
ȚA ; Două victorii — MUNCA ; Se. 
renada străzii — MIORIȚA, LI
BERTĂȚII ; O vară neobișnuită — 
MOȘILOR : Alarmă în munți — 23 
AUGUST; Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) — DONCA SIMO.

(T1MFIIL FiMWABÎl.)

Timpul probabil pentru regiunea 
București: vreme în general fru
moasă. iar cerul schimbător, mai 
mult senin noaptea- Vînt cu ușoare 
intensificări din sectorul sud-est. 
Temperatura va oscila noaptea în
tre 6 la 8 grade, iar ziua va urca 
între 21 la 23 grade

Pentru următoarele trei zile: 
vreme relativ răcoroasă, cu deose
bire noaptea. Cer schimbător. Tem. 
porar, ploaie. Vînt potrivit. Tem
peratura staționară.

Pentru următoarele trei zile tn 
țară: vreme răcoroasă, cu cer 
schimbător șl cu ploi temporare șl 
parțiale, mai ales în sudul țării. 
Vînt moderat. Temperatura în 
scădere în jumătatea de nord a 
țării, unde minimele vor oscila în
tre minus 2 la plus 5 grade și sta
ționară în rest cu minimele între 
3 la 9 grade. Temperaturile maxi
me vor fi cuprinse ziua între 12 la 
22 grade. Local, în Ardeal și Mol
dova se va produce brumă, iar în 
munți ninsoare temporară și în
gheț nocturn.

bar- 
un 

care

Cu siguranță că critica mu
zicală va consemna cîndva în 
analele istoriei, dragostea, a- 
tenția, stima cu care publicul 
timișorean înconjoară pe re
prezentanții culturii noastre 
muzicale, primesc noile pro
ducții muzicale. Și mi se pare 
că sub acest aspect prezenta
rea muzicienilor în fața exi
gentului auditoriu timișorean 
presupune în afara unei pro
funde pregătiri, a unei deose
bite competențe și o anumită 
doză de curaj.

Cel de-al doilea concert al 1 
stagiunii curind deschise, con
cert ce s-a bucurat de parti
ciparea renumitului violonist 
bucureștean Ion Voicu vine să < 
dovedească încă odată deose
bitele eforturi ale membrilor 
Filarmonicii timișorene pentru ■ 
a fi la înălțimea cerințelor 
celor ce-i ascultă.

Neîncercînd a analiza între
gul program al concertului, al" * 
cătuit de astă dată cu foarte J 
multă judiciozitate, am vrea ♦ 
numai să atragem atenția a-J 
supra măestrlei cu care colec- 
tivul Filarmonicii timișorene a* 
interpretat în primă audiție ♦ 
sub bagheta artistului emerit | 
Mircea Popa, două lucrări de* 
mare frumusețe : suita a II-a ♦ 
de GEORGE ENESCU $1 „Jo- î 
cui de cărți* a lui IGORt 
STRAWINSKY.

Ințelegînd creația Iul Stra-

FILMELE
săptămînii

Misterul 
din vechea mină

Viața copiilor atrage de mult 
atenția cineaștilor. Amestec 
de puritate și neprevăzut, 

imitarea hazlie a vîrștnicilor — 
iată surse bogate în „gag“-uri 
drăgălașe ce pot fi folosite cu 
ingeniozitate pe ecran. Filmul 
„Misterul din vechea mină" face 
parte din categoria acelora care, 
asemenea lui „Ora H" de pildă, 
aduce ceva în plus : participarea 
copiilor, cu puterile lor, în lumina 
mentalității lor, la eforturile pen
tru făurirea unei vieți noi, a unei 
morale noi a părinților lor. Intr- 
adevăr, Karlik — fiul unui tehni
cian miner, pătrunde într-o veche 
mină spre a căuta o minge de 
fotbal pierdută; avînd însă im
presia — purtat de imaginația Iui 
avîntată — că 
diversionist, își 
tenii la luptă, 
copiii, dîndu-și
tele clasei lor poate 
pe nedrept că nu se 
educația lor, hotărăsc 
cu mai mult sîrg.

Episodul acestui film produs în 
R. P. Polonă, descriind aventura 
copiilor în mina părăsită și des
coperirea peșterii este deosebit de

a descoperit un 
antrenează prie- 
In același timp 

seama că dirigui- 
fi învinuit 
ocupă de 
să învețe

Scenă din filmul „Păianjenul de aur“

Oaspeți francezi
Luni au sosit în Capitală pen

tru a participa la deschiderea 
expoziției „Traian Vuia" mai 
mulți oaspeți din Franța, care 
l-au cunoscut și au colaborat cu 
Traian Vuia și care prin mate
rialele și documentele puse la 
dispoziție, au adus o contribuție 
esențială la organizarea expozi
ției „Traian Vuia".

Au sosit Charles pollfus, di
rectorul Muzeului aerului din 
Paris, specialist binecunoscut în 
materie de istoria aviației, sub 
îngrijirea căruia a fost recons
tituit avionul cu care Traian 
Vuia a realizat pentru prima 
dată în lume, în martie 1906, 
zborul cu un aparat mai greu 
decît aerul cu mijloace proprii 
de bord (-avion care se află ac
tualmente adus la București) ; 
inginerul Gabriel Broia, colabo
rator al lui Traian Vuia în reali
zarea celei de-a doua mari in
venții a acestuia — generatorul 
cu aburi cu ardere catalitică — 
autor al unei importante lucrări 
științifice asupra acestui genera
tor; Marcel Yvonneau, colabora
tor al lui Traian Vuia, împreună 
cu d-na Yvonneau și Petre Cio
lan, prieten al lui Traian Vuia.

donator al unui bogat material 
documentar privind viața și crea
ția lui Traian Vuia. De aseme
nea se află în țară Raymond Pi- 
cart, specialist care a executat 
la Paris lucrările tehnice de re
constituire a avionului original 
al lui Vuia și operațiile de mon
tare a avionului l-a București, 
împreună cu d-na Picart. Oas
peții vor participa la deschide
rea festivă a expoziției „Traian 
Vuia", care are loc la 2 octom
brie ora 12,30 la Muzeul militar 
central din Capitală.

Ulei din noua recoltă
Fabricile de ulei „13 Decem

brie" și „Biruința" din Bucu
rești, „Argus" din Constanța, 
„Răsăritul" din Roman și altele 
au început să producă ulei din 
noua recoltă de floarea-soarelui.

Prin montarea la fabricile de 
ulei „Roșiori" din Roșiorii de 
Vede, „Ardealul" din Cărei, „Fla
căra" din Cluj și „Răsăritul" din 
Roman a unui număr de 7 prese 
hidraulice care existau, produc
tivitatea muncii a crescut în sec
țiile de prese mecanice 100 la 
sută. (Agerpres)

M icroscopice

Scenă din filmul „Misterul din vechea mină

winsky, dirijorul Mircea Popa 
a reușit să transmită publi
cului timișorean întreaga in
geniozitate a ideii ce stă la 
baza „Baletului in trei runde** 
sau „Jocul de cărți". Primii 
interpreți timișoreni ai „Jocu
lui de cărți" au reușit cu suc
ces să scoată în relief întrea
ga sugestivitate a orchestrației 
atît de specifice, să redea no
tele de umor ce străbat lucra
rea lui Igor Strawinsky.

Muzicienii timișoreni doresc 
să-și împrospăteze în perma
nență programele concertelor 
Dirijorul Paul Popescu și-a 
aicătuit pentru săptămîna vii
toare un program interesant 
cuprinzind trei prime audiții 
din muzica lui Haydn, Liszt 
și Enescn. Nu-i putem dori de
cît succesul concertului din 
săptămîna trecută.

I. SAVA

Supraetajare
La cinematograful „Bucu

rești" din Capitală se vînd mai 
multe bilete pentru un singur 
loc. Pentru a se evita pe vii
tor discuțiile inutile și supă
rătoare dintre spectatori supu
nem tovarășului Ștefănescu 
directorul cinematografului, 

următorul proiect de inovație:

O discuție la 
nagazinul l.CJJ,- 
Victoria din Bu
curești :

— Ce doriți ?
— Un palton

bărbătesc bej, așa cum aveți 
txpus în vitrină.

— Nu avem decît în vitrină.
— Model? Da. De inducere 

în eroare a cumpărătorilor.

Discuție între doi călători :
— Ce deosebire este între

gara Roman și Sahara ?
— ...Nu știu.
— In Sahara se mai găsește 

o oază cu apă, in gara Roman 
nu-i nici o cișmea.

•k
Reflecțiile unui om din con

ducerea O.C.L.-T utunul, Cîm- 
pina.

„Uf,mofturoși și lipsiți de 
fantezie sînt clienții. Pe Valea 
Prahovei intilnesc la fiecare 
pas cuvîntul : „Carpați**. Mun
ții Carpați, restaurantul „Car- 
puți**, vila „Carpați** pînă fi 
prăjituri „Carpați**, Colac pes
te pupăză vor musai și țigări 
„Carpați**, Oare nu s-or fi plic
tisit să repete în zadar de luni 
de zile aceeași fraza : „Carpați 
aveți ?".

★
Intr-o seară la școala din 

orașul Suceava:
— lonescu spune caracteris- 

ticele curentului alternativ.
— Este curentul care.,, cere... 

te întrerupe fi te aprinde... 
așa cum se stinge fi se aprinde 
becul din clasa noastră.

Ghicitoare

interesant și palpitant. Bineînțeles 
că totul se termină pînă la urmă 
cu bine, copiii sînt salvați de 
năvala apelor subterane, se află 
că „diversionistul" nu eră nici pe 
departe diversionist ci un pașnic 
geolog, iar rătăcirea copiilor a 
avut drept principal rezultat inte
resante descoperiri în mina pără
sită oare va deveni din nou folo
sitoare.

Expoziții închinate 
culturii chineze

Păianjenul 
de aur

La început Miroslav Hruska 
(R. Vrchota) eroul nou
lui film cehoslovac „Păian

jenul de aur*, era un om ca toți 
oamenii, era un cinstit ți harnic 
asistent dentar. A luai parte și 
la luptele de eliberare a Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, dis- 
trugînd un camion cu SS-iști care 
terorizau populația pașnică în ul
timele clipe ale războiului. Urmă
rind un asemenea fascist oare voia 
să fugă, Miroslav găsește asupra 
lui o comoară compusă din biju
terii furate de la deținuți tortu
rați în lagărele de concentrare, 
obiecte de aur, dinți smulși cu 
forța din gurile victimelor. Miro
slav î^i însușește această comoară 
fi faptul acesta determină schim
barea lui. El devine un indivi
dualist feroce, cu mentalitate de 
proprietar rapace, dornic de îm
bogățire pe »pinarea altora. Sin- 
gurul sentiment curat care mai 
dăinuie în viața lui otrăvită de 
aurul ascuns în pivniță — dra
gostea pentru soția lui, tinăra și 
fermecătoarea Maria (Jana Brej- 
chova) este murdărit și el de pa
siunea pentru înavuțire. Miroslav 
pune la cale afaceri necurate cu 
speculantul Halovska, devine sus
pect poliției dar nu se poate opri 
din cursa nebunească a egoismu
lui ți meschinăriei și pînă la 
urmă ajunge să-și dușmănească 
soția și pe cel mai bun prieten 
Oldrich pe care încearcă chiar 
a-l omorî. Drumul pe care a a- 
pucat nu poate să-l ducă decît 
la închisoare. Un film cu intenții 
moralizatoare interesante, nu în
totdeauna însă realizate artistic.

Cu prijelul împlinirii a 8 ani 
de la proclamarea Republicii 
Populare Chineze, marți dimineața 
la librăria nr. 17 din Capitală s-a 
deschis o expoziție a cărții din 
R. P. Chineză, organizată de Mi
nisterul Invățămîntului și Cul
turii în colaborare cu I.R.R.C.S. 
și Ambasada R. P. Chineze la 
București.

Sînt expuse cărți de literatură, 
ideologie și artă chineză editate 
la Pekin în limbile franceză și en
gleză.

Expoziția este cu vinzare și ră
mîne deschisă pînă la 5 octom
brie.

★
Marți s-a deschis 1« Biblioteca 

Centrală Universitară, sub auspi
ciile Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
Expoziția „Broderia Populară 
Chineză".

Expoziția cuprinde modele de 
broderii pentru costume, cingă- 
tori turbane, fețe de pernă etc. 
Obiectele expuse dovedesc mă
iestria și gustul deosebit artis
tic al femeilor chineze.

Expoziția poate fi vizitată zilnic 
între orele 9—21.

(Agerprea).

Informații teatrale
• Teatrul Tinere

tului prezintă în 
săptămîna de la 1 
la 6 octombrie, ur
mătoarele specta
cole :

Hoții de Fr. Schil
ler ; Masca lui Nep- 
tun de Grinovici și 
Pantelimon; Cada
vrul viu de Lev 
Tolstoi; Flacăra vie 
de Ștefan Tita și 
Liviu Floda; David 
copperfield de Ch. 
Dickens șl Mult 
zgomot pentru nimic 
de W. Shakespeare.

Nicolaide, I. Cosma, 
Mircea Ipate Mareș, 
D. Sireteanu, Felix 
Caroly, Ion Ilie Ion, 
Sorin Balaban, Ilie 
Frimu, Ion Ciprian, 
M. Mateescu, Nae 
Săvulescu, Emilia 
Cozachievici, Doina 
Tuțescu, Liliana Ti- 
cău, Maria Burbea, 
Agnia Bogoslava, 
Aurelia Sorescu.

Direcția de scenă 
o semnează Marin 
Iorda.

mătoarea distribu
ție : Ana Dornescu. 
Cicerone lonescu, 
Florin Vasiliu, M. 
Gingulescu, Aurelia 
Sorescu, Rozalia A- 
vram, Liliana Ticău, 
Gh. Oprina, G. An- 
dreescu, Gh. Anghe- 
luță, Gina Hagiu, 
Tatiana Tereblecea.

In mormane de dosare 
Cine-1 cată abia-l găsește 
Fie nor sau fie soare 
îl întrebi ceva-tușește, 
Mormăie, se mat foiește,
Și-ți răspunde cînd poftește : 
— Vino mîine frățioare 
Să iei bon de-nregistrare

Răspuns :
Tovarășul Ion Gheorghiu, 

secretar al Sfatului popular din 
comuna Petreștii de Jos.

Epigramă
(Ospătarul Constantin Cio

can de la restaurantul „Du
nărea0 din orașul Tr. Severin 
intîrsîe în mod nejustificat ser
virea consumatorilor).

I-am cerut să mă servească 
Cu o porție de mîncare 
Și el m-a servit amabil 
Cu cinci porții de-așteptare.

• Teatrul Tinere
tului deschide sta
giunea în sala „Ion 
Creangă" (sf. Sava) 
cu „Inșir’te mărgă
rite" de Victor Ef- 
timiu.

Din distribuție fac 
parte: Agepsina
Macri Eftimiu, Mar
cel Gingulescu, Al. 
Ciprian, Nae Făgă- 
daru, G. Costin, H.

cinstea ce-
40-a ani- 
a Marii 
din Octom-

• Tn 
lei de-a 
versâri 
Revoluții 
brie, Teatrul Tinere
tului prezintă, în 
premieră, poemul 
dramatic în 3 acte 
„Ne vom aduce a- 
minte“ de A. Galici.

Direcția de scenă 
o semnează 
stantin 
emerit 
laureat 
lui de

Con- 
Sincu, artist 
al R.P.R., 
al Premiu- 

stat, cu ur-

• Teatrul Tinere
tului prezintă un 
spectacol de estradă 
„Hai să ne distrăm" 
de Jack Fulga și H. 
Nicolaide, muzica de 
H. Mălineanu.

Din distribuție fac 
parte: Victoria Mier- 
lescu, artistă emeri
tă a R.P.R., H. Ni- 
colaide, Florica De- 
mion, Florin Vasiliu, 
Gh. Oprina, Cicerone 
lonescu, Mariana De- 
metriu, Aurora Eliad, 
Giorgiana Anastasiu, 
Izabela Gabor.

Direcția de scenă : 
H. Nicolaide.

Hotărîre
— Regulament 

de (proastă) 
funcționare a fri
zeriei coopera
tivei meșteșugă
rești „Dumbra
vă" din Dumbrăveni, raionul 
Sighișoara —

Capitol introductiv : „Prie
tenul la nevoie șe cunoaște** — 
apune o veche vorbă populari. 
Ținind seama de faptul ci sa- 
lariații secției de frizerie a 
cooperativei respectă cu sfin
țenie acest principiu și pentru 
a asigura (proasta) funcționare 
a secției, conducerea coopera
tivei

Hotărăște :
Art. 1. — Ordinea deservirii 

elienților în frizerie nu se res
pectă. Au prioritate prietenii 
cooperatorilor.

Art. 2. — în activitatea lor, 
salariații frizeriei se conduc 
după lozinca „Orașul este mic, 
prietenii sînt mulți**, conduita 
lor morală este determinată de 
deviza „Bunul simț n-are ce 
căuta in frizerie**.

Art. 3. — Frizerii pol pleca 
oricind și pot lipsi aricind din 
secție, chiar in timpul pro
ducției.

Art. 4. — Se evidențiază, în 
mod deosebit, pentru deservi 
rea... prietenilor, tovarășul Io
sif Feher (ceilalți frizeri să nu 
fie invidioși)'.

Art. 5. — Se recomandă ca, 
în zilele de sîmbătă, cînd este 
aglomerație in frizerie, clienții 
să nu se supere, chiar dacă uș- 
teaptă, pentru un bărbierit, 
1^2 ore.

Art. 6. — Orice reclamații 
se pot adresa oricui, numai 
conducerii cooperativei nu, 
pentru că ea cunoaște această 
situație.

Președintele cooperativei 
meșteșugărești „Dumbravă"

(ss) Indescifrabil
N,R. In loc de capitol final : 

Este de dorit intenenția foru
rilor superioare pentru a curma 
situația existentă.

D. PAUL,
după scrisorile trimise de 
M. CRASNEA, activist; S. VA
SILE, muncitor forestier; N 
RADULESCU, strungar; I 
CIORBA, tehnician; A. BA- 
GHINA, funcționar și I. RO
TARU, elev.

IN SATUL NATAL
(Urmare din pag. l-a)

„măria sa* fi n-aveau bani 
De aceea trenul de persoane 
nici nu oprea la Pănade, pînă 
tîrziu, spre cel de-al doilea 
război mondial. Acum nu este 
oprire la care să nu coboare 
sau să urce zeci de cetățeni. 
„Biletele-s aproape pe nimica, 
domnule — mi-a spus cineva 
— și-i păcat să-și mai bată 
oamenii picioarele pe jos pfn- 
tru un ou sau două*. Da nu
mai că din sat pînă la haltă 
e mai bine de un kilometru 
și jumătate, iar cînd plouă, 
cu ocolișuri cu tot, se fac. doi 
kilometri. Vara trecută, bind 
am fost aoasă, am primii o 
cerere semnată de vreo sută 
de țărani, ca s-o duc la Bucu
rești, la Ministerul Căilor Fe
rate. Oamenii cereau să li se 
mute halta baronului unde le 
cade bine lor, cu un kilometru 
mai sus, ca să aibă un drum 
numai de o jumătate de kilo
metru pînă la ea. Se obligau 
să presteze muncă voluntară, 
cu valma și cu carele. Se 
gînaeau că vor avea și ei o 
stație mai ca lumea, o săliță 
de așteptare, ca să nu-i bată 
ploile și să nu înghețe afară, 
în toiul iernii. Cererea am a- 
dus-o la Minister și am ajuns 
cu ea la tovarășul ministru. 
Am întîlnit multă înțelegere 
și bunăvoință. Posibilități teh
nice erau. Bani, mai puțini. 
Pe lîngă munca sătenilor s-ar 
mai fi cerut și un ajutor ma
terial de la Sfatul popular al 
comunei Sîncel. M-am adre
sat deci printr-o scrisoare se
cretarului de la acest sfat. 
I-am spus despre ce-i vorba 
și l-am rugat să-mi răspundă 
ce putem face. Mai tîrziu mi-a 
comunicat verbal că nici Sfa
tul n-are bani. Distanța pînă 
la haltă rămîne totuși aceeași, 
iar primăvara și toamna mai 
ales noroaiele sînt neîndură
toare.

...Am bătut deci lunca Tir- 
navei, în dimineața aceea, 
vorbind una și alta cu consă
tenii mei. Dincolo de apă, pe 
clinul dealului, satul stătea 
tolănit la soare, ca un truditor 
intr-o zi de odihnă. Cunoșteam

cosele de departe. Multe aco
perișuri de țiglă nouă mă cam 
încurcau acum. De fapt, in 
ultimii 2—3 ani încurcăturile 
de felul ăsta erau tot mai 
dese. Nu-i rău nici așa! Cite 
case de cărămidă s-au ridicat 
intre 1920 și 1940 le puteai 
număra altădată pe degete. 
Acum intr-un singur an, se 
zidesc mai multe decît atunci 
în zece. Și ce case I Uite, nu
mai pe ulița noastră ce „vile* 
și-au clădit Traian și Onisie 
ai lui Codruțu, Traian și 
Toader ai lui Naiba. Nicolae 
a lui Pintea, ai lui Ghighiniță 
fi alții. Gogu și-a întins o șură 
cit un hangar de avioane.

— De unde au bani ? l-am 
întrebat odată pe Fotăr, un 
vecin de-al nostru, pe numele 
adevărat Zereș Ion, țăran 
deștept, ca Morometele lui 
Marin Preda, mai stilat însă 
și mai descurcăreț, ca un ar
delean veritabil.

— De unde au bani ? Păi, 
după averi mari nu mai fuge 
nime! Pe două vaci bune iți 
ridici o casă! Copiii, dacă-n- 
vață, îi dau la școală, că nu-i 
lucru greu. Doar dumneata 
știi că altădată, ca să-ți faci 
un copil dascăl, trebuia să-i 
lași pe ceilalți săraci-lipiți.

Și fiindcă vent vorba de 
Fotăr (poreclă cu care nu știu 
de unde s-a ales) vreau să 
notez ultima discuție pe care 
am avut-o cu el acum în du
mineca despre care vă spu- 

Din copilărie încă, 
că omului îi place să 
politică* și că are o 

ascuțită, cu care despică

neam..
știam 
„facă 
minte . , .
sigur multe lucruri încurcate 
pentru alții.

Discuția nu s-a petrecut în 
doi, fiindcă mai erau acolo și 
alți vecini, oameni care în 
fața mea nu-și ascund nicio
dată gîndurile

— Ei, zic, cum o duceți 
facum cu desființarea cotelor ?

— Mulțam de întrebare, 
nu ne plîngem

— Bine, bine, dar cum 
descurcați cu ccmtractările 
cu celelalte ?

— Păi, partidul a lucrat 
cap și știe el ce face. Noi îl 
ajutăm cu drag, că avem tot

alții.

vă 
si

cu

interesul. Știi dumneata că sa
tul nostru e primul 
la contractări ?

— Chiar primul ?
— Oricum, printre 

Ia socotește numai, 
dată, două vagoane 
la un sat de 100 de 
Apoi 170 de ha. cultivate du
pă contract, cu tutun, trifoi, 
borceag, cinepă, sfeclă de za* 
hăr și altele. Dacă ne ajută 
dumnezeu o scoatem bine la 
cap și nici statului n-o să-i 
pasă rău. Facem și achiziții, 
c-avem de unde 1 Cum 
de asta nu ne plîngem I 
să nu mint, am mai avea 
de spus cu fîntînele, cu 
durile din hotar, că nu le 
ore ni me grija. Rolele de țî- 
ment s-au stricat și acum res
ponsabilul satului zice să pu
nem nuiele de sălcii, Cămin 
cultural n-avem, cu toate 
plătim autoimpunere. 
dește-te dumneata, ce 
Doar la noi s-a născut 
Tipar cărturarul, uite 
deal, ca să fie poate 
proape de lumină.

La auzul acestor

pe raion

primele, 
dint r-o 

de grîu. 
fumuri I

zic, 
Ba, 
noi 
vo
mai

■a 
Si zin- 
rușine1 
Timotei 
colo pe 
mai a-

. _ .. . vprbe,
mi-am aplecat privirile-n pă- 
mînt.

— Scrie, frate Ioane,. la ga
zetă. ca s-audă și alții

Cu hotărîrea exprimată de-a. 
răspunde acestui îndemn, 
m-am despărțit pentru mo
ment de interlocutorii mei, 
fiindcă bunică-mea dădea 
semne de nerăbdare că nu mă 
poate întreba una și alta, ca 
femeile hătrîne,

Mi-am adu» aminte apoi că 
altădată asociația culturală 
„Timotei Cipuriu*, a țărani
lor din satul nostru, organiza 
șezători și coruri, dădea piese 
de teatru, împrumuta cărți 
dintr-o frumoasă bibliotecă a 
ei, Și-acum iși mai aduc 
aminte oamenii de piesele ju
cate pe podiumul, de sclnduri. 
de bftțrîni și tineri laolaltă.

Oare de ce acum, cînd re
gimul nostru dă atît de largi 
posibilități dezvoltării culturii, 
pînă în cătunele cele mai 
depărtate, tineretul din Pă
nade, și nu numai el, să fie 
lipsit de o casă a cîntectdul 
și a luminii ?



»

Viața de organizație

„Cursanți, cursanți.
dar să știm și noi(i

Anul trecut, pentru utemiștii de 
la fabrica „Adesgo** din București 
s-au ereiat trei cercuri politice. 
Dintre acestea doar unul a func
ționat pînă la sfîrșit. Celelalte 
două s-au stins încet pe drum : 
unul din pricina propagandistului, 
celălalt din a cursanților. După a- 
cest bilanț trist, comitetul U.T.M. 
a hotărît să muncească mai bine 
pentru organizarea învățămîntu- 
lui politic din acest an. Care sînt 
primele rezultate ?

Dacă stai de vorbă <;u membrii 
comitetului afli următoarele: Se 
vor creia 4 cercuri politice. Ele 
vor cuprinde peste 100 de ute- 
miști. S-a stat de vorbă cu pro
pagandiștii — utemiști cu expe
riență în această muncă — doi 
dintre ei au fost instruiți în 
cursul de pe lîngă comitetul oră
șenesc U.T.M., au fost recrutați 
cursanții și... nu urmează decît sa 
vină instructorul de la raion pen
tru a le comunica cînd anume 
trebuie să se facă festivitatea des
chiderii cercurilor politice. După 
aceste informații nu-ți rămîne de
cît să strîngi mîna membrilor co
mitetului și... să le soliciți o invi
tație la festivitatea începerii în- 
vățămîntului politic.

Cum am avut însă curiozitatea 
să stau de vorbă cu viitorii 
cursanți, am amînat strîngerea de

mînă pentru mai tîrziu și am por
nit prin secții.

La secția ales. Tovarășa lanoș 
Matilda, secretara organizației de 
secție nu știe prea multe. A făcut 
o listă cu cursanții, dar... se află 
la comitet. Propagandista, tov. 
Dumitru Maria, care e și respon
sabila cu învățămîntul politic în 
comitetul U.T.M., îmi face cunoș
tință cu cîțiva cursanți. Unii știu 
că vor face parte dintr-un cerc ori 
altul, alții nu. Propagandista sus
ține că s-a stat de vorbă cu ei, 
viitorii cursanți infirmă acest lu
cru. Cu siguranță că conflictul va 
fi aplanat, dar e cert că, chiar 
dacă s-a făcut ceva, s-a muncit 
superficial, fără prea mari dife
rențe față de anul trecut. Cu 
toate acestea, dacă compari cu 
restul secțiilor, aci. la secția ales, 
e totuși situația cea mai bună. 
Pentru că de pildă la secția 
Khett, — cea mai mare organiza
ție de secție — nu s-a făcut lite
ralmente nimic. Se știe că aci vor 
funcționa un curs seral și un cerc 
pentru cunoașterea frumuseților 
și bogățiilor patriei. Dar acest 
lucru este cunoscut doar de că
tre membrii comitetului U.T.M. 
Poate că se găsește și o listă a 
viitorilor cursanți, n-am reușit să 
aflu. Dar în orice caz „cursanții** 
nu știu că vor fi cursanți. Situații

asemănătoare sînt și în alte secții. 
Ce spun membrii comitetului ? 

Tov. Vucea Heliade, secretarul — 
fiind foarte ocupat în producție 
— nu-ți poate da nici un fel de 
relații și te trimite la tov. Burug 
Maria, locțiitorul de secretar. A- 
ceasta, foarte amabilă, îți face 
imediat cunoștință cu tov. Dumi
tru Maria, responsabila cu învă
țămîntul politic. Tov. Dumitru a 
lipsit din fabrică 10 zile cît a 
ținut cursul de instruire a 
propagandiștilor și apoi a fost 
bolnavă. Deci nu știe ce s-a fă
cut între timp.

Nu-I cunosc personal pe instruc
torul comitetului raional U.T.M. 
„N. Bălcescu" care trebuie să co
munice data cînd urmează să 
aibă loc festivitatea de deschidere 
a cercurilor politice în organizația 
U.T.M. „Adesgo" dar i-ași reco
manda călduros ca pînă la festivi
tate să ajute comitetul de aci să 
pregătească în condițiuni rnai 
bune deschiderea cercurilor po-

COCKTAIL
Marți seara, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. 

Chineze la București Ke Bo-nian, a oferit un coktail cu prilejul zi
lei de 1 octombrie, cea de a 8-a aniversare a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Au luat parte tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Grigore Preoteasa, Leonte 
Răutu, general colonel Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Janos Faze- 
kaș, Vladimir Gheorghiu, acad. prof, dr.' C. I. Parhon, A. Bunaciu, 
secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale, Mihail Ralea, pre
ședintele Institutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea, A. Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, mem
bri ai C.C. al P.M.R., membri ai guvernului, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor obștești, generali ai forțelor noa
stre armate, oameni de știință, artă și cultură, reprezentanți ai 
presei.

Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului diplomatic.

Un mare zăcămînt de gaz 
la Craiova

Anul acesta cu prilejul unor 
lucrări de prospecțiuni, a fost de
lectat un mare zăcămînt de gaz 
metan în apropierea orașului 
Craiova. în vederea forajului de 
explorare au și fost instalate 7 
sonde, iar pentru extinderea cer
cetărilor vor intra în funcțiune 
in curînd alte 5 sonde.

(Agerpres)

■

Campionatele republicane de

YACHTING

metan

Gazul metan 
noul bazin este , 
arată o compoziție de 98,4 ia su
tă metan, 0,95 la sută etan și 
0,65 la sută prop an. Descoperi
rea noilor zăcăminte de gaz me
tan deschide mari perspective de 
dezvoltare a orașului Craiova.

identificat In 
pur: analizele

Sverdlovsk la Timișoara

regiunii 
pe gru- 

F. M. 
indus- Sighișoara văzută (Hn turnul 

castelului
Foto: N. STELORIAN

in oca de-a doua zi a șederii 
In orașul Timișoara, membrii de
legației orașului și regiunii Sverd
lovsk au făcut o vizită la fabrica 
de încălțăminte „Nikos Bețo- 
iannis**.

Tot în cursul dimineții, oaspe
ții sovietici au fost la rectoratul 
Institutului Politehnic. Conf. univ. 
M. Rădoi, rectorul Institutului le-a 
prezentat aspecte ale activității 
institutului.

In cursul după-amiezii, mem
brii delegației orașului șt 
Sverdlovsk s-au împărțit 
pe. O grupă condusă de 
Morsceakov șeful secției
triale a comitetului regional de 
partid Sverdlovsk s-a întâlnit în 
amfiteatrul Institutului de Medi
cină cu activiști de partid și de 
stai din orașul Timișoara. în am
fiteatrul Facultății de construcții,

N. S. Sionoo, director al IrMtu- 
tului Politehnic din Urol-Sverd- 
lovsk a conferențiat despre „Mun
ca educativi desfășurată de ca
drele didactice ale Institutului 
Politehnic din Vral in rindul stu
denților-, iar cel de <d treilea 
grup condus de N. A. Matiu- 
șenko, secretar responsabil al co
mitetului execuție al Sovietului 
regional Sverdlovsk s-a Inttlntt la 
Casa prieteniei romlno-sovietice 
A.R.L.U.S. ou deputați In sfatul 
popular orășenesc Timișoara.

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către
ambasadorul Republicii Sudan In R.P.R

Luna septembrie din acest an 
0 fost pentru practicanții yachtin- 
gutui din țura noastră luna cea 
mai bogată în evenimente. între 
2 și 21 ale. acestei luni s-au des
fășurat pe litoral, la Constanța pe 
Marea Neagră și la Mamaia pe 
frumosul lac Siut Ghiol, campio
natele republicane la toate clase
le practicate în țara noastră, adi
că la star, snipe și yolă.

Prima clasă cu care au început 
aceste campionate a fost aceea de 
star cu cele 5 regate ale sale. Ca 
participare, putem spune că au 
fost cele mai muUe înscrieri cu
noscute pînă în prezent, startul 
fiind luat de 24 de ambarcațiuni, 
care din păcate din cauza vechi
mii lor nu au fost corespunzătoa
re unor competiții pe mare.

După primele regate, natura 
dezlănțuită a supus pe veliști la 
încercări deosebit de grele. După 
această furtună, au mai rămas în 
stare de funcțiune numai 14 sta
ruri, care au continuat regatele la 
adăpostul fragil al digului încă 
neterminat. Skiperul starului, 
campionul de anul trecut ing. Gh. 
Lungu, accidentîndu-se din cauza 
furtunii a ieșit din luptă, și pînă 
la sfîrșit, campionatul republican 
la clasa star pe acest an a fost 
cucerit de echipajul N. Calcan— 
N. Nawuart (C.CA.-Marina) cu 
6928 puncte urmați de Mânu— 
Romașan (A. V -S. A. P. -București)
cu 4798 puncte și Butucaru — 
Zamfir (Progresul) cu 4720 punc
te. Trebuie menționat că între 
eohipajul campion al cărui skiper 
este constănțean și celelalte echi
paje în majoritate formate din 
bucureșteni, s-a resimțit o diferen
ță de condiție fizică datorită fap
tului că cei ce nu locuiesc pe litoral 
nu se antrenează de loc pe star 
și pe mare, ambele aceste elemen
te cerînd o deosebită rezistență 
fizică și curaj.

De îndată ce au luat sfîrșit 
cele 5 regate ale clasei star, a- 
tenția s-a concentrat la „snipeuri**. 
Campionatul a început la Ma
maia pe apele limpezi ale lacului 
Siut Ghiol. Ca și la star, campio
natul snipeurilor a cunoscut în a- 
nul acesta cea mai mare afluență 
cunoscută la noi, prin prezența la 
start a nu mai puțin de 52 de 
echipaje. Aceste echipaje au fost 
împărțite în două serii ce și-au 
disputat întâietatea de-a lungul a

5 regate. Primii 6 clasați din fie
care serie au intrat apoi in finală 
unde disputa s-a desfășurat de-a 
lungul a 12 regate. Fiecare echi
paj a concurat prin rotație pe 
toate cele 12 ambarcațiuni alese 
de comitetul de cursă pentru fi
nală.

Nivelul tehnic al acestor rega
te finale, la care participau veliș- 
tii Predescu, Mircea Dumitriu, N. 
Calcan și alții recent întorși de 
la Sopot din R.P. Polonă unde 
ocupaseră locurile 1 și 2 în ma
rile regate internaționale ale 
Gdanskului, a fost deosebit de ri
dicat.

Echipajul Victor Geles—Saghin 
(Energia) care a devenit campion 
in acest an a dat dovadă de înal
te calități tehnice și tactice și 
și-a asigurat locul 1 după 11 re
gate. în schimb locurile 1—3—4 
nu au putut fi cunoscute decît 
după ultima regată și ele au re
venit în ordine echipajelor Mir
cea Dumitriu—Gh. Lungu (Ener
gia), Manu-Romașan (A.V.S.A.P.) 
și Calcan — Crăiniceanu (C.C.A.- 
Marina ).

în sfîrșit ultima clasă care și-a 
disputat în acest an campionatul 
la Mamaia a fost aceea a yolelor 
olimpice la oare — din nou tre
buie să ne repetăm — s-a prezen
tat iar cel mai mare număr de 
ambarcațiuni de pînă acum și a- 
nume 24. Campionatul desfășurat 
în 5 regate a fost cîștigat de Al. 
Horoveanu (A.VS.A.P.) care a- 
nul trecut cîștigase titlul la clasa 
snipe.

Organizarea acestor competiții 
la care au participat peste 100 de 
sportivi a aparținut Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport al 
regiunii Constanța care s-a stră- 

măsură a reușit, 
mulțumitoare, 
cursă la rindul 
reducă simțitor 
altădată aruncau

duit, și în bună 
să ofere condiții

Comitetul de 
s&u a reușit să 
contestațiile care 
o lumină urită asupra concursuri
lor de yachting.

A.V.S.A.P. care a pus la dispo
ziție în afară de baza de pe mare 
de la Constanța, cunoscuta casă 
vapor din Mamaia, în prezent cea 
mai bună bază nautică de yach
ting din țara noastră, a contribuit 
din plin la reușita acestor cam
pionate.

I. HABOT

Vizitele
parlamentarilor sirieni
ORAȘUL STALIN. — De l-a 

trimisul special Agerpres : Mem
brii delegației parlamentare si
riene, în frunte cu dl. Rafie Ba- 
șur, președintele parlamențului si
rian. care fac o vizită de prie
tenie în țara noastră, au petre
cut ziua de marți la Orașul 
Stalin. Oaspeții, însoțiți de depu
tății Marii Adunări Naționale: 
C. Paraschivescu-Bălăceanu și 
Gh. Vidrașcu au vizitat în cursul 
dimineții uzinele de tractoare 
„Ernst Thalmann**, uzina de au
tocamioane „Steagul Roșu** și 
complexul școlar al acestei 
uzine.

După-amiază, parlamentarii si
rieni au fost la G.A.C. „11 Iunie** 
din comuna Hălchiu unde s-au 
interesat de formele de organi
zare și avantajele muncii în co
mun.

Seara, parlamentarii sirieni au 
asistat la un spectacol cu bale
tul „Fîntîna din Baccișerai", pre
zentat la Teatrul de Operă și 
Operetă din Orașul Stalin. După 
spectacol autoritățile locale au 
oferit o recepție în cinstea mem
brilor delegației parlamentare si
riene.

(Agerpres)
---------•---------

CRONICA
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale tov. ing. 
Popa Gherasim, ministrul Indus
triei Grele a fost numit și în 
funcția de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

La 1 octombrie a.c., președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne, dr. Petru Groza* a pri
mit pe dl. Mohamed Hamad El 
Nil, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Su
dan în Republica Populară Ro
mînă, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

La solemnitatea remiterii scri
sorilor de acreditare au fost de 
față: A. Bunaciu, secretarul
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, A. Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
M. Munteanu, director adjunct 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
C. Franțescu, șeful Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și I. Vrabie, directorul cancela
riei Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

Cu acest prilej ambasadorul 
Republicii Sudan a rostit o CU- 
vîntare în care, printre altele, a 
declarat că are sarcina să pro
moveze bunele relații între Re
publica Sudan și Republica 
Populară Romînă și să întă
rească legăturile de prietenie 
dintre cele două popoare ale 
noastre.

Ambasadorul Republicii Su
dan a transmis președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, dr. Petru Groza, guver
nului și poporului 
mai bune și sincere 
partea Consiliului 
Stat, al guvernului 
sudanez.

In răspunsul său, 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, dr. Petru Groza, și-a ex
primat bucuria de a saluta în 
persoana domnului Mohamed 
Hamad El Nil pe primul repre
zentant al Republicii Sudan în

Republica Populară Romînă și 
mulțumind pentru urările trans
mise din partea Consiliului 
Suprem de Stat, guvernului și 
poporului sudanez, a rugat la 
rîndul său pe ambasadorul Re
publicii Sudan să L !XX 
Consiliului Suprem de 
vernului și poporului 
din partea Prezidiului 
dunări Naționale și a 
lui Republicii Populare Romîne 
urări de bunăstare și prosperi
tate.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a arătat că 
poporul romîn s-a bucurat sin
cer de proclamarea independen
ței Republicii Sudan și urmă
rește cu simpatie eforturile po-

1 Re
transmits 
Stat, gu- 

sudanez 
Marii A- 
Guvernu-

porului sudanez îndreptate spre 
dezvoltarea și înflorirea patriei 
sale. Domnia Sa a asigurat pe 
ambasadorul Republicii Sudan 
de tot sprijinul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și al 
Guvernului Republicii Populare 
Romîne în activitatea sa în
dreptată spre strîngerea și dez
voltarea relațiilor de prietenie 
între Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Sudan.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare a avut loc o con
vorbire amicală între președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, dr. Petru Groza și 
ambasadorul Republicii Sudan 
Mohamed Hamad El Nil.

(Agerpree)

Dezvelirea unei plăci comemorative
Cu prilejul zilei de 2 octombrie — Ziua Forțelor 

Armate ale R. P. Romîne, marți la amiază a avut 
loc solemnitatea dezvelirii unei plăci comemorative 
în memoria ostașilor romîni care în dimineața zilei 
de 24 august 1944 au ocupat prin asalt comanda
mentul aviației fasciste germane din București. 
Placa comemorativă este așezată pe clădirea Sfa
tului popular al regiunii București unde se afla în 
1944 co-mandamentul aviației fasciste germane.

La solemnitate au participat tovarășii; Pavel 
Ștefan, președintele Sfatului popular al regiunii 
București general-locotenent Al. Vasiliu, Gh. Cal
ea,n; vicepreședinte al Sfatului popular al Capita
lei, generali și ofițeri superiori ai Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne, reprezentanți ad organizațiilor de 
partid și sfaturilor populare raionale din Capitală, 
pionieri și numeroși oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

Au fost prezenți de asemenea generali și ofițeri ai 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne, foști corn an

danți de mari unități care au luptat pe frontul anti
hitlerist, general dte armată în rezervă C. Vasiliu- 
Rășcanu, general-colonel în rezervă C. *Ionașcu, 
generalii locotenent! în rezervă I. Crețulescu, R. 
Niculescu-Cociu. N. Cambrea, Radu D. Rusescu și 
alții.

In fața clădirii pe care este așezată placa come
morativă a fost aliniată o gardă de onoare cu 
drapel.

Tovarășul general-locotenent Al. Vasiliu și Pavel 
Ștefan au evocat momentul glorios al cuceririi co
mandamentului aviației fasciste germane de către 
ostașii romîni și gărzile patriotice. Tov. Pavel Ște
fan a dezvelit apoi placa comemorativă.

Au fost depuse jerbe de flori din partea Ministe
rului Forțelor Armate ale R. P. Romîne. Sfatului 
popular al Capitalei și Sfatului popular al regiunii 
București. Un grup de pionieri a depus buchete de 
flori.

(Agerpres).
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am putea înțelege drama iul Lu- 
chian care — cu vederea slăbită 
și cu mîna paralizată — pentru 
a putea picta, își lega cu sfoară 
pensula de degetele moarte!

Chiar așa numita inspirație, 
care apare în activitatea artiști** 
lor, nu este decît în aparență un 
fenomen opus muncii. In reali
tate inspirația nu este decît un 
rezultat al muncii, un rezultat 
al unei munci îndelungate și în
cordate.

„Inspirația e sora muncii zii* 
nice** — scrie Baudelaire. „Tre
buie să muncești fără încetare 
— spunea Ceaikovski... Inspira
ția este un oaspete căruia nu-i 
place să-i viziteze pe Ifeneși. Ea 
vine la cei care o cheamă**. Iar 
Maxim Gorki socotea că „inspi* 
rația este considerată în mod 
greșit ca un stimulent al muncii, 
ea apare mai curînd în procesul 
muncii reușite, ca un rezultat al 
ei“.

Dragostea pentru muncă — 
după cum am arătat — 
poate nu numai să mobilizeze 
însușirile existente și să le dez
volte, ci și să contribuie la apa
riția și dezvoltarea unor însu
șiri care lipseau sau erau răma
se foarte mult în urmă.

Biografia celui mai mare ora* 
tor al antichității •— Demostene— 
furnizează una dintre cele mal 
elocvente dovezi în acest sens. 
Impresionat de arta oratorilor 
din vremea lui, Demostene s-a 
hotărît să-și însușească această 
artă. După o îndelungată pregă
tire, sub îndrumarea celor mai 
buni retori, el a luat cuvîntul în 
fața mulțimii, dar n-a avut nici 
un succes, deoarece vocea lui era 
prea slabă, pronunția defectuoa
să, respirația prea scurtă, con
strucția frazelor confuză, gestu
rile stîngace. Pentru a-și întări 
vocea și a dobîndi o respirație 
mai amplă Demostene rostea 
lungi cuvîntări pe țărmul mării 
în zgomotul valurilor, sau urcind 
pe munți. Pentru a-și corecta de
fectele pronunției lua în gură pie
tricele, străduindu-se ca și-n a- 
ceste condiții, să rostească vor
bele deslușit.

In pofida lipsei inițiale a unor 
însemnate aptitudini Demostene 
a obținiit rezultate care-1 așea
ză printre cei mai mari oratori 
dintotdeauna.

Din aceasta rezultă că lipsa 
unei aptitudini necesare într-o

activitate anumită nu constituie 
un obstacol de netrecut pentru 
un mi care se simte chemat de 
interesele, de înclinațiile ,i de 
restul aptitudinilor sale spre acea 
activitate.

Pe de altă parte nu trebuie să 
credem că aptitudinile deosebite 
i-ar putea scuti pe om de nece
sitatea de a munci. Talentul nu 
poate inlocui munca, 
schimb, poate suplini 
suri ale talentului.

Trebuie să facem o 
rîndurile de mai sus 
nesocotească importanța factori
lor innăscuți, a zestrei naturale 
in talent $i să reducă totul la 
muncă. Ele au vrut să sublinieze 
importanța acestui factor deter
minant — munca — de care de
pinde dezvoltarea ,i valorifica
rea zestrei individului — desi-

Munca, în 
unele lip-

precizare: 
nu vor să

roase cunoștințe și deprinderi 
necesare în activitatea respec
tivă.

Aptitudinile, deși depind de 
predispozițiile naturale, sînt în
totdeauna un rezultai al dezvol
tării, al exercitării lor într-o ac
tivitate sau alta. In copilărie, 
deobicei înzestrarea, predispozi
țiile au un caracter general, ne
diferențiat. Din această pricină 
sensul dezvoltării aptitudinilor nu 
este dintr-un început precis de
terminat. Predispozițiile consti
tuie o forță latentă. Precizarea 
aptitudinilor și diferențierea lor 
depind de influențele social-edu
cative. Aceeași zestre nativă poa
te duce la dezvoltarea unor ap
titudini și (atente diferite în 
funcție de condițiile de viață și 
de educație în care se dezvoltă 
copilul.

TINERETUL

contribuit la orientarea procesu
lui de dezvoltare a aptitudinilor 
copiilor. Wolfgang Amadeus Mo
zart făcea parte dintr-o familie 
de muzicieni și desigur că me
diul familial a jucat un rol im
portant >n dezvoltarea 
aptitudinilor sale.

Aptitudinile nu se 
însă întotdeauna atît __ ____
me. Ele pot să apară și mult 
mai tîrziu și cu toate acestea să 
ajungă la o mare dezvoltare. 
Astfel W. Scott a scris primul 
său roman la vîrsta de 34 de 
ani, Iar Cervantes (care înce
puse să scrie de pe la 35 de ani) 
creează opera sa „Don Quijotte** 
între 58 și 68 de ani. Cezar Pe
trescu a publicat prima lui carte, 
volumul de nuvele Scrisorile unui 
răzeș la 30 de ani, iar Tudor 
ghezi a scos primul volum 
versuri, Cuvinte potrivite, la 
de ani.

Aceste cazuri ne dovedesc „ 
niciodată nu e prea tîrziu pen
tru dezvoltarea aptitudinilor, că 
activitatea creatoare însăși e cel 
mai bun mijloc de dezvoltare a 
aptitudinilor și talentelor. Prac-

timpurie a

manifestă 
de devre-

Ar- 
de
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că

tînăr, nu poate avea la această 
vîrstă experiența bogată de viață 
si deprinderile sau cunoștințele 
tehnice destul de complicate pe 
care le presupune realizarea unei 
asemenea construcții epice de 
mari proporții.

Și cu toate acestea, cîți tineri 
nu încearcă, în diverse domenii 
(nu numai în literatură) sa urce 
la al zecelea etaj fără să le stră
bată pe primele nouă! încerca
re lipsită desigur de sorți de iz- 
bîndă.

Anumite meserii considerate ca 
mai bănoase sau de mai mare 
prestigiu social (inginer, medic, 
avocat, scriitor, actor etc) con
stituie un miraj pentru unii tineri 
care se îndreaptă spre ele fără 
a avea de cele mai multe ori nici 
însușiri și nici pasiunea necesa
ră pentru aceste activități. Așa 
se explică afluența enormă de 
candidați la examenul de admi
tere la politehnică, la medicină 
la Facultatea de științe juridice 
și la Institutul de teatru și ci* 

explică 
literare 
coșurile

Echipajul Geles *— Saghin 
(Energia) campion R.P.R. 
pe anul 1957, se pregătește 
de acostare după ultimă re
gată.

Boxerii de la C. C. A. 
învingători

In cadrul manifestărilor spor
tive care au loc cu prilejul „Zi
lei Forțelor Armate ale R.P.R.**. 
marți seara s-a desfășurat pe 
stadionul „Republicii** întîlnirea 
internațională de box dintre echi
pele selecționate ale cluburilor 
C.C.A.-București și Vorwarts* 
Berlin. Boxerii romîni s-au com
portat remarcabil obținînd victo
ria cu scorul de 14—4.

lată rezultatele tehnice înregis
trate : M. Dobrescu învinge la 
puncte pe K. Millek; V. Șchiopu 
dispune la puncte de E. Branden
burg; E. Cismas întrece la punc
te pe H. Kastner; K. Weidner ob
ține victoria la puncte în fața 
lui V. Czekeii, H. Helmuth în
vinge la puncte pe Pavel Dobre; 
Șerbu Neacșu dispune la puncte 
de D. Buchsenschuss ; V. Tiță 
întrece la puncte pe S. Olesch; 
Velicu învinge la puncte pe 
Krause; D. Ciobotaru învinge 
puncte pe G. Siegmundt.

G. 
U- 
la

• Marți dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd cu avionul în 
Grecia lotul atleților romîni care 
vor participa la prima întâlnire 
între echipele selecționate ale ță
rilor balcanice și țărilor scandi
nave, programată între 4 și 6 
octombrie la Atena. Delegația 
sportivă a țării noastre este alcă
tuită din 19 atleți și anume: I. 
Wiesenmayer, M. Pop, I. Măgdaș, 
St. Prisiceanu, S. Kadar, I. Savel, 
T. Sudrigean, Gh. Stanei, C. Gre- 
cescu, D. Cristea, T. Strzelbiski, 
I. Bădici, Sorin Ion, M. Stein, A. 
Raica, N. Ivanov, N. Rășcănescu, 
A. Demeter, și Z. Va/moș.

• La 8 octombrie va avea loc 
la Budapesta întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipele 
selecționate ale R.P. Ungare și 
Franței. In ultima întîlnire din
tre cele două naționale fotbaliștii 
maghiari au obținut victoria cu 
scorul de 2—1.

Luni federația maghiară de 
specialitate a alcătuit următoa
rea formație în vederea acestui 
meci. Grosics, Matry, Sipos, 
Dalnoki, Bozik, Szojka, Sandor, 
Machos, Hidegkuti, Bencsics, 
Fenyvesi.

gur, cu condiția ca această zes
tre să existe.

Dezvoltarea aptitudinilor desi
gur că nu are loc din nimic. Ni
micul nu se poate dezvolta. Zero 
înmulțit cu o mie tot zero dă. 
Premizele dezvoltării aptitudini
lor sînt predispozițiile înnăscute, 
zestrea eredității, care constă în 
anumite particularități ale siste
mului nervos și ale organelor de 
simț care fac posibilă însușirea 
mai rapidă și la un niyel mai 
înalt a cunoștințelor, a deprinde
rilor și priceperilor necesare în
tr-o activitate anumită.

Modul diferit de manifestare a 
aptitudinilor este dependent de 
zestrea naturală a individului, de 
particularitățile înnăscute ale tipu
lui său de sistem nervos, ale 
temperamentului său înnăscut. E 
drept că aceste particularități 
înnăscute pot fi și ele modificate 
prin educație.

Particularitățile anatomice și 
fiziologice ale sistemului nervos, 
care constituie zestrea naturală a 
omului, nu asigură prin ele în- 
șile dezvoltarea aptitudinilor. Ele 
reprezintă numai premizele natu
rale ale acestei dezvoltări. Pen
tru ca aptitudinile să se dezvolte 
e necesară o activitate intensă 
care să solicite funcționarea lor, 
• nevoie de însușirea a nume-

n

și valorificarea
talentului

Manifestarea timpurie a unei 
aptitudini este desigur semnul 
distinctiv al unor predispoziții 
favorabile dezvoltării ei. Așa de 
pildă, Mozart și Haydn manifes
tau aptitudini muzicale de la 
vîrsta de 2—3 ani, iar Rimski 
Korsakov de la 4 ani. La 5 ani 
Mozart compune un menuet. La 
aceeași vîrstă George Enescu 
creează compoziția „Pămîntul ro- 
mînesc**. Pictorii ruși Repin și 
Surikov manifestă aptitudini pen
tru desen încă de la vîrsta de 
3—4 ani, iar Giotto Van Dyck și 
Raffael realizează lucrări valo
roase la 8—10 ani.

Desigur că nici aceștia n-ar 
fi ajuns la dezvoltarea apti
tudinilor lor, fără un proces cit 
de elementar de învățătură. Ei au 
trebuit să învețe să deseneze, să 
compună.

In unele cazuri, mediul fami
lial, activitatea părînțHor, au

tic nu se poate vorbi de înzestra
rea naturală, de predispozițiile 
cuiva decît în urma rezultatelor 
activității. Activitatea este reve
latorul acestor predispoziții. Ele 
nu se dezvăluie, nu se manifestă 
decît în activitate.

în dezvoltarea aptitudinilor 
tineretului trebuie procedat cu 
multă atenție. Ei nu trebuie să 
fie puși dintro-odată în fața unor 
sarcini prea grele, irealizabile, 
deoarece eșecul, care e în aceste 
cazuri inevitabil, va determina la 
tineri o atitudine negativă față de 
activitatea respectivă.

Pe de altă parte, trebuie luptat 
împotriva tendinței unora de a-și 
asuma singuri sarcini care depă
șesc posibilitățile lor, sarcini pen
tru realizarea cărora nu au nici 
pregătirea și, uneori, nici aptitudi
nile necesare. A scrie un roman la 
16 ani e aproape imposibil, deoa
rece, oricit de înzestrat ar fi un

nematografie. Așa se 
abundența materialelor 
care trebuie să umple 
redacțiilor.

Munca educatorilor, a ____
vului de muncă, a organizației 
U. T. M. trebuie îndreptată 
spre înlăturarea prejudecăților 
legate de anumite profesiuni 
și spre stîrnirea interesului 
pentru acelea de care socie
tatea are mai multă nevoie in
tr-o anumită etapă dată.

Orientarea profesională trebuie 
făcută desigur în funcție de ne
voile sociale, dar ținîndu-se sea
ma de aptitudini. Acest lucru este 
spre folosul atît al societății cit 
și al individului. Problema tre
buie pusă astfel : pentru ce ac
tivitate este mai capabil un om, 
în ce mediu va putea acesta să-și 
valorifice cel mai bine însușirile 
sale și să dea în cel mai scurt 
timp cel mai bun randament ?

De pe urma rezolvării judi
cioase a acestei probleme vor 
avea de cîștigat atît știința și 
arta cît și activitatea producă
toare de bunuri materiale.

In această privință un rol im
portant îl are organizarea unei 
activități variate care să contri
buie la dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală, a personalității 
copiilor și tineretului și care 
să dea, în același timp, posi
bilitatea manifestării și dez
voltării aptitudinilor lor particu
lare (serbări, competiții artistice și

colecti-

sportive, expoziții, excursii, vi
zitarea unor muzee etc).

îndrumarea spre anumite ac
tivități trebuie să se facă fără a 
se violenta dorințele individului. 
Tonul imperativ, trasarea birocra
tică de sarcini, nu servesc aici 
la nimic — ca de altfel oriunde 
e nevoie să convingi, să trezești 
dragostea pentru o idee, pentru 
o activitate. Singura cale pe 
care se poate ajunge la aceasta 
este calea stîrnirii interesului.

Condițiile de muncă din țara 
noastră, deschiderea a numeroa
se case de creație și școli popu
lare de artă, înființarea a nume
roase cercuri șl echipe artistice 
de amatori și instituirea con
cursurilor dintre acestea, sînt 
factori 
tribuie 
ficarea 
te ale

Din
din trecut, condiții pe care 
pleșiți de grijile traiului —- nu 
mu Iți au avut curajul și poate 
nici ideia să le înfrunte, lut nd 
calea orașului și a învățăturii, — 
cîți Brîncuși vor fi rămas simpli 
sculptori de prispe, de porți și 
troițe; cîți Grigorescu, Tonitza, 
Andreescu Luchian, Băncilă vor 
fi rămas poate bieți olari înflo
rind cu smalț pintecul picioarelor 
șl marginea dantelată a talere
lor. Cîți George Enescu nu-și 
vor fi irosit geniul doinind din 
frunză ori din caval, din lăută 
ori cimpoi ! Cîți Ion Creangă nu 
vor fi rămas povestitori de șotii 
și urători muc»liți pe la nunți, 
cunoscuți doar în satul lor și 
poate și-n cele dimprejur !

Preocuparea statului pentru 
educația acestor numeroase ta
lente ale poporului nostru — ta
lente care creșteau sălbatece, ca 
florile înăbușite în ierburi pe 
cîmp — a apărut abia în timpul 
democrației populare.

Nu știu dacă Vasile Alecsan- 
dri va fi avînd dreptate cînd 
spunea că romînul e născut poet. 
Cu siguranță însă, poporul ro
mîn e un popor deosebit de în
zestrat, cu bogate resurse crea
toare. Dovedesc aceasta puter
nica înflorire a artelor în tara 
noastră și nenumăratele îzbînzi 
dobîndite de solii lor peste ho
tare. O dovedesc progresele rea
lizate în domeniul științei și teh
nicii; o dovedesc succesele spor
tive; o dovedesc nenumăratele 
talente din rîndurile creatorilor, 
de bunuri materiale.

instituirea 
dintre acestea, 

care au contribuit și con- 
la dezvoltarea și valori’ 
bogatului tezaur de talen- 
poporului nostru.
pricina condițiilor sociale 

co-



a împiedicat rezolvarea
problemelor privind dezarmarea

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: La propunerea 
delegației sovietice la 30 septem
brie a avut loc o ședință a Co 
misiei O.N.U. pentru dezarmare 
în scopul examinării rapoartelor 
subcomitetului care a ținut șe
dințe în primăvara și vara ace
stui an la Londra.

In cuvîntarea sa. Lodge, re
prezentantul S.U.A. a căutat să 
justifice poziția puterilor occi
dentale, care, după cum se știe, 
au dus tratativele în problema 
dezarmării în impas.

Cuvîntarea reprezentantului 
Franței a fost consacrată mai 
ales încercărilor de a justifica 
refuzul puterilor occidentale în 
legătură cu interzicerea armei a- 
tomice și încetarea experimen
tării ei.

Nici unul din reprezentanții 
puterilor occidentale care au luat 
cuvîntul, nu a spus nimic nou 
față de cunoscuta poziție a pu
terilor occidentale.

A. A. Sobolev, reprezentantul 
U.R.S.S. a subliniat că necesi
tatea examinării imediate a ra
poartelor subcomitetului este im
pusă pe de o parte de caracterul 
extrem de important și urgent 
al problemei dezarmării, care a- 
fectează direct interesele tuturor 
popoarelor și statelor, iar pe de 
altă parte, de situația nefavora
bilă creată în subcomitet.

DATORITA POZIȚIEI NEGA
TIVE ADOPTATE DE REPRE
ZENTANȚII S.U.A., ANGLIEI, 
FRANȚEI ȘI CANADEI, a de
clarat A. A. Sobolev, SUBCOMI-

Importante probleme incluse
pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.NU.

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
La 30 septembrie a avut loc șe
dința Comitetului General al A- 
dunării Generale a O.N.U. care 
a adoptat hotărîrea de a include 
pe ordinea de zi a celei de-a 12-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. problema „Declarația cu 
privire la coexistenta pașnică a 
statelor", propusă de Uniunea So
vietică. Pentru includerea acestei 
probleme au votat 11 delegații: 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Iran, Cey
lon, Tunisia. Filipine, Tailanda, 
Olanda, Guatemala, Venezuela, 
S.U.A. împotriva ei a votat cian- 
kaișistul. Trei delegații — Anglia, 
Franța și Paraguay s-au abținut 
de la vot.

Comitetul General a inclus de 
asemenea fără obiecțiuni pe or
dinea de zi a Adunării problema 
„Cu privire la încetarea experien
țelor cu armele atomică și cu hi
drogen sub control internațional", 
propusă de Uniunea Sovietică. 
Nefiind în stare să obiecteze în 
general împotriva includerii aces
tei probleme pe ordinea de zi a 
Adunării, reprezentanții țărilor 
occidentale și delegații care îi ur
mează, neținînd seamă de impor
tanța și urgența acestei probleme, 
au impus Comitetului prin 12 vo
turi hotărîrea de a o include ca 
subpunct al problemei dezarmării 
care se va discuta în Comitetul 
Politic.

In Adunarea Generală a O.N.U
NEW YORK 1. — Corespon

dentul Agerpres transmite: A- 
dunarea Generală s-a întrunit 
marți dimineața pentru a alege 
trei dintre membrii neperma- 
nenți ai Consiliului de Securita
te, șase membri ai Consiliului 
Economic și Social și cinci mem
bri ai Curții Internaționale de 
Justiție.

In locul Australiei, Cubei și 
Filipinelor, urmau să fie aleși 
alți trei membri în Consiliul de 
Securitate. Adunarea Generală 
a ales în locurile celor trei mem
bri nepermanenți pe delegații 
Statelor Panama, Canada și Ja
ponia.

Prin alegerea Japoniei și nu 
a Cehoslovaciei a cărei candida
tură a fost sprijinită de țările 
Europei răsăritene, au fost în
călcate unele prevederi ale Car
tei, „Gentlemens Agreement" din 
1946, în care se stabilise o repar
tiție geografică echitabilă între 
membrii nepermanenti ai Consi
liului de Securitate.

In continuare, Adunarea Ge
nerală a ales șase membri ai 
Consiliului Economic și Social. 
Au fost aleși candidații statelor 
Chile, Costarica, Sudan, Olanda, 
Franța și China.

TETUL S-A DOVEDIT A NU Fi 
IN STARE SA ADOPTE HOTA- 
RIRI DE COMUN ACORD IN 
N1C1UNA DIN PROBLEMELE 
PUSE IN DISCUȚIE ȘI NU A 
ÎNAINTAT NICI MACAR UN 
PAS IN REZOLVAREA PRO
BLEMELOR CARE AU FOST 
PUSE IN FAȚA LUI DE ADU
NAREA GENERALA.

Puterile occidentale — membre 
ale subcomitetului — s-au pro
nunțat impotriva elaborării și 
incheierii unui larg acord cu pri. 
vire la dezarmare, invocînd că 
în prezent nu există condiții 
pentru realizarea unui larg pro
gram al dezarmării și că de aceea 
ar trebui să se limiteze la în
cercările de a cădea de acord 

privire la măsuri mai restrinse 
dezarmare parțială. Cînd 
aprilie Uniunea Sovietică

Cuvîntarea 
lui A. A. Sobolev 
în Comisia O N U. 
pentru dezarmare 

prezentat propunerile prevăzînd 
un program minimal, realizabil 
chiar acum, al măsurilor cele 
mai urgente de dezarmare, S.U.A , 
Anglia, Franța și Canada au dat 
Înapoi și au început să ridice tot 
felul de obstacole în calea unui 
acord.

Ele au refuzat să accepte pro
punerea Uniunii Sovietice a cărei 
realizare ar constitui un prim 
pas spre inlăturarea primejdiei 
unui război atomic, și anume ca 
statele să-și asume în fața po
poarelor obligația solemnă de a 
renunța la folosirea in scopuri 
militare a armelor atomici și cu 
hidrogen de toate tipurile. Pu
terile occidentale au încercat să 
justifice această poziție motivînd 
că atît timp cît nu a fost rea
lizat un acord cu privire la re
ducerea considerabilă a forțelor 
armate și a armamentelor cla
sice, ele nu pot accepta interzi
cerea armelor atomică și cu hi
drogen, sau renunțarea la folosi
rea lor întrucît ele ar fi, chipu
rile, rfecesare pentru echilibrarea 
superiorității Uniunii Sovietice in 
ce privește forțele armate și ar
mamentul clasic. Caracterul fals 
al acestor argumente ale puteri
lor occidentale reiese fie și nu
mai din faptul că, formulîndu-le 
puterile occidentale s-au eschivat 
totodată să adopte propunerile 
Uniunii Sovietice care prevăd 
măsuri concrete pentru reducerea 
substanțială a forțelor armate ți 
a armamentelor statelor.

Poziția puterilor occidentale, a 
spus în continuare, A. A. Sobo
lev, a Împiedicat de asemenea 
rezolvarea pozitivă a unei pro
bleme atlt de importante șl ac
tuale ca problema încetării expe
riențelor cu armele atomică șl 
cu hidrogen.

Puterile occidentale s-au pro
nunțat împotriva rezolvării inde
pendente a problemei privind în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară. Condiționînd problema 
urgentă a Încetării experiențelor 
de rezolvarea unei serii de alte

cu 
de
30

la
a

probleme ale dezarmării, rezol
vare care de altfel s-a complicat 
dacă nu a devenit imposibilă 
prin condițiile puse chiar de ele, 
S.U.A. și celelalte puteri occiden
tale, — membre ale subcomitetu
lui au zădărnicit posibilitatea 
realizării în subcomitet a unui 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor cu armele atomică și 
cu hidrogen.

Și în alte probleme ale dezar
mării, puterile occidentale s-au 
menținut pe poziția care nu poa
te nici decum să contribuie >a 
realizarea unui acord cu privire 
la dezarmare. Totodată, ele au 
recurs la tactica de tergiversare 
a tratativelor și de ridicare de 
obstacole artificiale în calea 
un acord. Această poziție și 
tică a puterilor occidentale 
dus tratativele în problema 
zarmării într-un impas. In 
tinuare reprezentantul U.R.S.S. 
a făcut pe larg bilanțul lucră
rilor subcomitetului care au du
rat mai bine de cinci luni.

A. A. Sobolev, a atras apoi 
atenția că Subcomitetul pentru 
dezarmare a ținut ședințe de a- 
proape șase luni de zile și că 
nu prezintă spre examinare Co
misiei nici o propunere de co
mun acord. Bilanțul activității 
Subcomitetului — a spus repre
zentantul U.R.S.S. — este de
parte de a fi liniștitor. Și dacă 
se ține seama că acesta nu 
este numai bilanțul activității pe 
acest an, ci și pe toți anii prece- 
denți, situația devine și mai se
rioasă.

Uniunea Sovietică a considerat 
întotdeauna și consideră că re
zolvarea problemei dezarmării 
nu este numai sarcina cîtorva 
state. Toate țările — mici și 
mari, — sînt interesate în egală 
măsură în menținerea păcii, adi
că toate sînt interesate în egală 
măsură în rezolvarea cît mai 
grabnică și cît mal reușită a pro
blemei dezarmării. De aceea este 
necesar să se lărgească compo
nența Comisiei pentru dezarma
re și a Subcomitetului ei, ofe
rind posibilitatea de a contribui 
la rezolvarea problemei dezar
mării acelor state care pînă în 
prezent au fost lipsite de această 
posibilitate.

La ședința din după-amiaza 
zilei de 30 septembrie a comi
siei O.N.U. pentru dezarmare s-a 
terminat discutarea raportului 
subcomitetului acestei comisii. 
Reprezentantul Angliei, Noble, 
a apărat prin toate mijloacele 
puterile occidentale, care nu vor 
sa adopte propunerile sovietice 
și să rezolve problema cea mai 
urgentă din zilele noastre — în
cetarea experiențelor și interzice
rea armei atomice și cu hidro
gen.

La ședință au luat de aseme
nea cuvîntul reprezentanții Co
lumbiei, Suediei, Irakului și Cu
bei.

Comisia O.N.U. pentru dezar
mare a hotărît să ia notă de ra
portul subcomitetului și să-1 tri
mită Consiliului de Securitate și 
Adunării Generale pentru discu
tare.

spre 
tac- 

au 
de- 

con-

In Anglia, mișcarea impotriva armelor de exterminare în masă ia o amploare tot mai mare. In fotografie: o demonstrație 
de masă in Hyde Park. Mulțimea poartă placarde pe care se poate citi: „Războiului ii spunem nu I", „Interziceți bomba I". 
„Nu armelor nucleare 1“

Eroism i 

| în muncă | 
( HANOI 1 (Agerpres). — A- j 
} genția Vietnameză de Infor- ) 
( mâții transmite : în campania * 
( împotriva secetei tineretul din j 

R.D. Vietnam a obținut mari ) 
( realizări. îndeosebi membrii J 
( Uniunii tineretului muncitor j 
J din Vietnam au dat numeroase j 
f exemple de devotament. j
l In regiunea autonomă Viet j 
[- Bac aproximativ 10.000 de ti-, 
( neri și tinere au reparat peste J 
( 40 de km. de canale de iriga- j 
f ție și au căra! peste 24.000 de j f găleți cu apă pentru a iriga J 
( 4.500 ha. de cîmpuri de orez j 
f care erau expuse secetei. j
( In localitatea Tu Son din j 
( provincia de munte Hoa Binh J 
f au fost create 17 echipe împo- J 
ț triva secetei. De asemenea, ti- j 
( neretul a organizat echipe de I 
f ajutor pentru familiile eroilor j 
( căzuți în război și a celor a- j 
( flați sub arme. 1CJL_____ _____ I

In Franța „nu se întrevede 
o soluționare grabnică a crizei“
PARIS 1. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Comentatori 
politici din Paris consideră că 
refuzul Adunării Naționale de a 
acorda votul de încredere cerut 
de guvernul Bourges-Maunoury a 
provocat una din cele mai grave 
crize în viața politică a Franței. 
Ziarele de marți dimineața anun
ță că îndată după comunicarea 
votului Bourges-Maunoury s-a 
prezentat la președintele Repu
blicii, Coty, căruia i-a prezentat 
demisia cabinetului său. Deși 
președintele Republicii nu a pri
mit „pentru moment* demisia 
guvernului, toate ziarele subli
niază că Bourges-Maunoury nu 
face decît să gireze funcția de 
prim-ministru pînă la constitui
rea unei noi echipe ministeriale, 
astfel că CRIZA ESTE IN MOD 
PRACTIC DESCHISA. Marți di
mineața președintele Republicii 
a și început de altfel consultă
rile obișnuite cu președinții par
lamentului și ai grupurilor de 
deputați in vederea constituirii 
unul nou guvern.

Ziarele de dreapta profită de 
„atmosfera de criză", pe care o 
subliniază cu titluri mari pe pri
mele pagini, pentru a relua temele 
bine cunoscute ale „necesității 
unor reforme constituționale". 
Așa cum arată limpede „Le Pa- 
risien Libere", asemenea „refor
me" cerute de cercurile de dreap
ta nu ar face decît să restrîngă 
cît mai mult împuternicirile par
lamentului, ducînd la constituirea 
unui așa-zis „guvern al salvării 
publice" învestit cu puteri dicta
toriale. Alături de „Le Parisien 
Liberi", și alte ziare care repre
zintă cercurile de dreapta, cum 
ar fi „Aurore" sa*i cotidianul lo
cal „Libre Poitou", susțin în co
mentariile lor ideea unor aseme
nea „reforme".

Chiar în sînul partidelor și 
grupurilor de dreapta însă exis
tă serioase divergențe în ce pri
vește poziția față de problema 
constituirii unui nou guvern. Lu
crul acesta reiese limpede din co
mentariile unor ziare ca „Franc- 
Tireur" — care arată că „nu se

„IDEEA COLABORĂRII INTERBALCANICE
TRĂIEȘTE ȘI-ȘI CROIEȘTE

TOT MAI MULT DRUM
9

SOFIA I (Agerpres). — Zia
rul „Rabotnicesxo Delo" a pu
blicat articolul intitulat: „Ideea 
colaborării interbalcanice trăiește 
și-și croiește tot mai mult drum", 
semnat „Observator".

După ce subliwază că opinia 
publică bulgară întîmpină cu o 
sinceră satisfacție propunerea 
guvernului romîn de a se con
voca o conferință a șefilor gu
vernelor statelor balcanice, arti
colul spune printre altele: „Des
tinul istoric a strîns în penin
sula balcanică diferite popoare... 
Factori care ne unesc sînt fac
tori interni, proprii popoarelor 
noastre, iar cei care ne despart 
sînt un rezultat în primul rînd 
al influenței din afară. Acest . ....... .......................
fapt nu trebuie uitat. Nu tre- pe care am putea realiza o co-

Un articol din 
„Rabotnicesko Delo

buie uitați nici factorii comuni 
care ne apropie.

Iată de ce colaborarea popoare
lor balcanice este fundamentată 
din punct de vedere istoric, este 
firească și rațională. De aceea 
și poporul nostru salută cu atîta 
căldură propunerea guvernului 
romîn de -a se convoca o confe
rință a șefilor guvernelor Alba
niei, Bulgariei, Greciei, Iugosla
viei, Turciei și Romîniei.

In continuare ziarul „Rabot
nicesko Delo“ arată că deși în
tre țările balcanice există unele 
probleme în suspensie moștenite 
din trecut, „trebuie găsită o bază

laborare trainică și folositoare 
între statele noastre balcanice.

îdeea conferinței balcanice a 
produs un ecou pozitiv în opinia 
publică din Grecia și Turcia. A- 
ceastă ideie deschide perspective 
reale colaborării interbalcanice. 
rezolvării problemelor litigioase 
pe cale pașnică și stabilirii unei 
păci trainice în peninsula balca
nică.

Ideea colaborării interbalcanice 
trăiește, ea este o idee realistă 
Țelul ei este înțelegerea între ta
rile noastre, întărirea păcii în 
Balcani și în Europa.

In ceea ce o privește, Bulga
ria <a sprijinit întotdeauna efortu
rile îndreptate spre înfăptuirea 
acestui tel nobil".

VA «NFCRMAM
MOSCOVA. Cu prilejul celei de-a 

8-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, Kliment 
Voroșilov, Nikita Hrușciov șl Ni
kolai Bulganin au adresat lui Mao 
Țze-dun, Liu Șao-ți și Ciu En-lai, 
o telegramă de felicitare.

Cu același prilej Andrei Gromî- 
ko, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a adresat o telegramă de 
felicitare lui Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stal și ministru al 
Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze.

PEKIN. în cadrul demonstrației 
care a avut loc în piața Tien An 
Mîn, cu prilejul celei de-a 8-a ani
versări a Republicii Populare Chi
neze, 500.000 de persoane au acla
mat îndeplinirea înainte de termen 
a primului plan cincinal al R. P. 
Chineze. Demonstrația civilă a fost 
precedată de o paradă militară de 
50 de minute, trecută în revistă 
de conducătorii de stat.

PEKIN. Răspunzînd Invitației 
Asociației naționale chineze pentru 
examinarea relațiilor internațio
nale la 30 septembrie a sosit la 
Pekin o delegație a Consiliului 
național japonez pentru restabili
rea relațiilor diplomatice cu R. P. 
Chineză, în frunte cu Todaiosi 
Obata.

DELHI. La invitația guvernului 
indian, la 1 octombrie a sosit la 
Delhi o delegație guvernamentală 
iugoslavă, condusă de S. Vukma- 
novici, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federative a R.P.F. Iugo
slavia.

DELHI. Biroul Indian de infor
mații anunță că primul ministru 
Nehru va părăsi joi India, plecînd 
în Japonia. în cursul celor 10 zile 
pe care le va petrece în Japonia, 
premierul Indiei va conferi cu pri
mul ministru japonez Kișl,

VIENA. Marți după-amiază la

ora 15,10 în marea sală Konzert- 
haus din Viena a avut loc so
lemnitatea deschiderii primei con
ferințe generale a Agenției Inter
nationale pentru energia atomică.

PARIS. La 1 octombrie s-a des
chis sesiunea ordinară a Adunării 
Naționale Franceze.

Ședința a fost deschisă de de
canul de vîrstă al Adunării Na
ționale Franceze, deputatul comu
nist Marcel Cachin.

După aceea s-a procedat la a- 
legerea noului președinte al Adu
nării Naționale Franceze. Cu spri
jinul deputaților comuniști care au 
renunțat la candidatura lui Mar
cel Cachin, socialistul Le Troquer 
a fost ales președinte al Adunării 
Naționale Franceze.

Întrevede o soluționare grabnică 
a crizei" — și „Le Figaro", care 
de asemenea nu vede „nici o ma
joritate stabilă pentru moment". 
Comentariile ziarului „Le Figa
ro" explică de ce numeroși de- 
putați „moderați" și „indepen
denți" au votat în favoarea gu
vernului în cadrul votului de În
credere, deși conducătorii parti
delor lor au condamnat proiec
tul de lege guvernamental cu 
privire la statutul viitor al Alge
riei, pe care-1 considerau ca prea 
„liberal", adică cuprinzînd prea 
multe drepturi și libertăți pentru 
poporul algerian. Exprimînd pă
rerea acestor deputați ziarul de- 
plînge răsturnarea guvernului 
arătînd că lucrul acesta va dău
na poziției Franței în cadrul a- 
propiatelor dezbateri de la 
O.N.U. în problema algeriană.

„Combat" analizează cu lucidi
tate manevrele cercurilor de 
dreapta care caută să Întrețină 
„atmosfera de criză" pentru a 
lăsa impresia că regimul ar avea 
nevoie de „reforme". In realitate 
— scrie ziarul — totul ne face 
să credem că atunci clnd un nou 
guvern va fi constituit in sflrșlt, 
el va semăna leit cu precedente
le. Și aceasta va ajuta să se de* 
monsțreze că regimul se com
promite singur, că are nevoie de 
reforme".

In realitate, după cum arată 
ziarul „Combat", CRIZA AC
TUALA A FOST PROVOCATA 
DE ÎNTREAGA POLITICA A 
CERCURILOR CARE AU CON
DUS PINA ACUM FRANȚA. 
Pe lingă politica nord-africană a 
guvernului — scrie ziarul — nu
meroși alți factori, printre care 
„nemulțumirea țărănimii franceze 
și mișcarea revendicativă a mun
citorilor", au provocat falimentul 
cabinetului Bourgăs-Maunoury.

„Infrîngerea guvernului — scrie 
în legătură cu aceasta ziarul 
„L’Humanite" — reprezintă un 
eveniment de mare importantă 
care oglindește forța cresclndă in 
Întreaga tară a mișcării impotri
va războiului din Algeria șl im
potriva tuturor celor care susțin 
acest război pentru a-și apăra 
privilegiile".

Pentru a doua oară 
experimentarea rache
tei americane „Atlas 
a înregistrat un eșec.

Mină^expoziție

decolat din 
Polul Nord, la marile 

nordice, 
din Mos- 
cîteva a-

Nord-7“, care se află 
latitudini ale emisferei

In curînd vor pleca 
cova spre Arctica alte 
vioane, care vor transporta dife
rite mărfuri și materiale pentru 
stațiile în derivă.

Expediția aeronautică urmează 
să-și încheie misiunea în cursul 
lunii octombrie.BATRINUL ATLAS: 

—- Iți spun eu că așa 
ne e nouă hărăzit... 
să nu ne deslipim de 
pămînt...

Desen de DUL- 
DURESCU RADU

cit un timbru
Nu de mult locuitorul F. BA

BENKO din orașul Temriuk 
(Caucazul de nord) a dăruit 
muzeului regional de Istorie o 
carte liliputană unică (25x18 
mm.). Cartea este de patru ori 
mai mică decît o cutie de chi
brituri, și are peste 400 pagini 
de text cu poezii șl poeme ale 
Iui Pușkin. Literele sînt atlt 
de mici., incit nu pot fi citite 
decit cu lupa. Cartea a fost 
editată la Sankt-Petersburg in 
1833. Pe coperta ei poate fi 
văzut portretul marelui poet. 
Datorită cutiei metalice in care 
a fost ținută, această carte li
liputană, deși are o vechime 
de 124 de ani, s-a păstrat in 
bună stare.

La 30 septembrie a 
Moscova, plecînd spre________ ,
un avion al aviației polare sub 
comanda cunoscutului pilot Gurii 
Sorokin, care a efectuat recent 
zboruri în Antarctida.

Pe bordul avionului se află cî- 
teva tone de diferite mărfuri și 
materiale necesare personalului 
stațiilor științifice sovietice în de
rivă „Polul Nord-6" și „Polul

Comori"
Pavilionul R. P. R. 

de la Damasc distins
cu medalia de aur

basm Oriental

c

Pentru a comemora tradițio
nala „Legendă despre zilele de 
la Tarnowskie Gory" care se 
sărbătorește anul acesta la Tar
nowskie Gory din voevodatul 
Katowice (Polonia), a fost des- 

publicului o mină 
zinc. Labirintul de 
galerii și drumuri

chisă recent 
de plumb și 
150 km. de

subterane ale vechii mine Tar- 
nowskie-Gory se întinde sub oraș 
și sub suburbiile acestuia. A- 
ceasta parte a vechii galerii, care 
a fost deschisă pentru public, 
permite vizitatorilor să cunoască 
metodele și condițiile de muncă, 
precum și uneltele folosite de 
mineri de-a lungul secolelor.

Una din victimele terorii rasiste din S.U.A. — un pastor negru 
brutalizat în fața școlii din Little Rock

DAMASC 1 (Agerpres). — La 
30 septembrie pavilionul R.P.R. 
la Tîrgul internațional de la Da
masc a fost vizitat de președintele 
Republicii Siriene, Kuatli, înso
țit de ministrul Economiei Națio
nale, de directorul general al tîr- 
gului și de alte personalități, 
lnalții oaspeți au fost primiți și 
conduși prin pavilion de către 
ministrul plenipotențiar și tri
mis extraordinar al R.P.R. în Si
ria, tov. Alexandru Șteflea și de 
tov. inginer Turcu Petru, directo
rul pavilionului R.P.R.

Distinșii vizitatori au cerut ex
plicații cu privire la unele pro
duse și în special asupra utila
jului petrolifer și agricol. La ple
care au prezentat felicitări pen
tru buna organizare a pavilionu
lui și felul cum a fost prezentată 
industria țării noastre la acest 
tîrg.

PAVILIONUL R.P.R. A FOST 
DISTINS CU MEDALIA DE AUR. 
E pentru al doilea an consecutiv 
că pavilionul țării noastre a pri
mit această înaltă distincție.

Intr-un vechi 
se vorbește despre un om care 
și-a risipit întreaga avere deve
nind sărac. La început, ca ve
che cunoștință, negustorii îi 
dădeau mărfuri pe datorie. Dar 
nu trecu multă vreme și înce
pură să-l refuze.

Odată, omul căzut în neno
rocire avu un vis. Visase că ar 
fi găsit o comoară. Comoara 
era ascunsă într-un munte pe 
care creșteau trei pini. Un ast
fel de munte se afla, în reali
tate, în apropiere de locul unde 
trăia acest om. Despre vis, afla- 
ră îndată și băcanii din locali
tate. Unul, cel mai bogat și cel 
mai viclean dintre ei, l-a che
mat pe sărac și i-a spus :

— Om bun, am auzit că 
ești în nevoie. Spune-mi ce-ți 
trebuie și-ți voi deschide cre
dit. Ia din prăvălie tot ce vrei. 
Am auzit că în curînd vei fi 
mai bogat decît toți bogătașii 
orașului nostru. Nu mă uita 
atunci nici pe mine...

Omul nostru luă din prăvă
lie diferite mărfuri și plecă 
acasă. Abia păși pragul că îl 
și chemară alți negustori. Cu 
toții îi oferiră pe credit mărfuri, 
iar omul nostru nu le refuză. 
Așa, ani și ani de-arîndul el 
trăi din belșug. Făcea să se 
creadă că-i în căutarea comorii 
de pe munte și în realitate 
dormea sub pini. De atîta aș
teptare, negustorilor li se făcu 
lehamite. Chemară pe datornic 
și-l întrebară :

— Om bun, ce se aude cu 
comoara ta ?

El nu se fistici și răspunse:
— Am uitat să vă spun, prin

cipalul. Ca să ajung' la comoa
ră va tfebui să sap cel puțin 
o mie de ani. Aveți 
binefăcătorii mei, nu 
uita.

răbdare, 
vă voi

★
Ne-am amintit acest 

tind o știre publicată în ziarul 
japonez JSanghio Keidzai**. Se

basm ci-

au fost desco-acolo _ t___  ____
documente care atestă 

apropiere de orașul O sa- 
fi îngropată o comoară 
mină părăsită, comoară

că

Scopul „înalt" al politicii anglo-americane.
Desen deM. CAV A (din .Jiovetskaia Rossid'J

spune 
perite 
că, în 
ka ar 
într-o ____ .. ___ ,
uriașă care ar fi fost ascunsă a- 
colo încă din secolul al XVl-lea. 
„Sanghio Keidzai** este un ziar 
scos cu bani americani. Iar 
povestea cu comorile japoneze 
are un puternic iz de „folclor'* 
american.

Majoritatea japonezilor spun: 
trebuie intensificat comerțul 
cu China, trebuie pus capăt 
dictatului economic american 
și atunci o s-o ducem mai bine. 
Japonezii americanizați de la 
„Sanghio Keidzai** umblă cu 
momeli .- așteptați un pic să 
găsim comoara. O să fie trai 
și viață !

După cum am văzut, în bas
mul oriental, căutătorul como
rii și-a înșelat creditorii. E cert, 
însă, că autorii fanteziilor des
pre comorile japoneze nu vor 
reuși să facă același lucru cu 
poporul japoniei.

Jefuirea bogă
țiilor naturale ale 
țărilor arabe, iată 
adevăratul scop 
al politicii colo
nialiste agresive 
a puterilor occi
dentale în Orien
tul Apropiat.

(Ziarele)
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