
Hunedoara- '
Tinari vo untari la strîntul recoltei

200 muncitori și elevi
în ajutorul

unei gospodării de stat

Proletari din toate

Viorica Pieptăn — secretar al comitetului raional U.T.M., În
suflețește prin vrednicia ei pe ceilalți tineri voluntari.

cînd întreaga recoltă de porumb 
va fi culeasă.

...E o zi posomorită de toamnă. 
A plouat dimineața, iar acum bate 
un vînt rece, aspru. E după-amia- 
ză. Nenumărați tineri se îndreap
tă către gospodăria agricolă de 
stat. Sînt tineri elevi de la școala 
de tractoriști, de la școala medie, 
tineri de la fabrica de cărămidă 
și de la l.CJF.T., tineri de la coo
perativa meșteșugărească, toți din 
orașul Urziceni. Ei sînt însoțiți de 
către secretarii organizațiilor de 
bază fJ.T.M. de la toate institu
țiile raionale, de cadre didactice, 
de instructori superiori de pio
nieri. Prietenii se recunosc, se 
strigă, discută, fac glume. La a- 
ceastă „manifestație" iau parte și 
activiști ai comitetului raional 
U.T.M. printre care zărim pe to
varășa Victoria Pieptăn, secretar 
al comitetului raional U.T.M., pe 
activiștii Gheorghe Stoichici, Ion 
Mindea, Marin Stoica, secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M., O- 
prea Mariana, instructoare superi
oară,, tovarășul director al gospo
dăriei de stat, și șeful secției, Mi
hai Lăpușneanu, care au venit să 
culeagă porumb împreună cu ti
nerii.

Culesul a început. Foșnesc tul- 
pinele și frunzele uscate. Știuleții 

' cu scrîș-
scutecele 
de betea- 
cu bobul 

coșurile 
>i, porum- 

'? care
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In aceste zile, tinerii din raio. 
nul Urziceni răspund acțiunii pa
triotice organizată de Uniunea Ti
neretului Muncitor, de a ajuta la 
strîngerea recoltei de porumb de 
pe ogoarele gospodăriilor agricole 
de stat. Activiștii Comitetului ra
ional U.T.M. Urziceni au mobili* 
zat numeroși tineri care vor spri
jini strîngerea și paza recoltelor 
de toamnă din gospodăriile agri
cole de stat din raion. Ei desfă-

T I t e I 
peste plan

De ziua lor, petroliștii din ca 
drul trustului Ploești anunță că 
au depășit planul de extracție a 
țițeiului pe luna septembrie cu 
1768 de tone. în vechea schelă 
Urlați, azi renăscută prin noile 
sonde, planul lunar de extracție 
a fost depășit cu 1233 tone.

O importantă depășire de plan 
au obținut și petroliștii din re
giunea Pitești. Numai schela 
Cobia a dat în plus 3845 tone 
de țiței.

La schela Țicleni din Oltenia, 
cea mai nouă și în același timp 
cea mai mare schela din țară 
(singură producția ei întrece pe 
aceea a întregului trust Ploești), 
planul de extracție pe luna sep
tembrie a fost depășit cu peste 
2000 tone de țiței.

î 

î

șoară o activitate încununată cu 
succes.

Să facem un popas la gospo
dăria agricolă de stat Urziceni. 
Această gospodărie numără peste 
1.900 hectare teren arabil și un 
sector zootehnic foarte dezvoltat. 
Gospodăria are de cules porumbul 
hibrid de pe o suprafață de 404 
hectare. Cei de la gospodărie, con
form planului, trebuie să recolte
ze cîte 2.000 kg. boabe la hectar, 
dar ei vor culege după evaluările 
făcute pînă în prezent, peste 3.500 
kg. boabe la hectar. Trebuie a- 
dăugat că pe anumite suprafețe, 
acolo unde au porumb hibrid iri
gat, recolta va depăși 
boabe la hectar.

Acum cîtva timp, în 
varășului director Ion 
se discuta cu aprindere 
brațelor de muncă, 
erau cu duiumul. Dar iată că or
ganizatorul U.T.M. din gospodă
ria de stat, tovarășul Tudor Ne- 
goiță, aduce o veste bună :

— Tovarăși, comitetul raional 
U.T.M. ne sprijină cu 200 de ti
neri pentru culesul porumbului,

— 200 de tineri ? Strașnic !
înfloresc zîmbete, se fac calcu

le. 200 de tineri pot culege pe oră 
9.000 kg. porumb știuleți. Desi
gur că acesta este un sprijin pre
țios pentru gospodăria de stat, 
mai ales că această acțiune nu se 
oprește la o singură zi, ci ea va 
continua zilnic, cîte 4 ore, pînă

6.000 kg.

biroul to- 
V ermeșan 
problema 

Propuneri

DE CE SĂ CÎNTE
POE ȚII?
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Unde sînt oare visătorii, 

unde sînt penele măiestre? 
Eroii există, dar se pare că 
lipsește tentația. Pînă acum 
cîteva decenii, băețeilor ambi
țioși li se propovăduia — ca 
ideal — viața de martiraj a
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sfinților îmbinați cu pseudolc- 
gendele despre regi și prinți 
viteji și înărinimoși. Dar vre
mea sfinților și a regilor a 
trecut. Ușor, pe ușa de serviciu 
a romanelor foileton au fost 
strecurați, împodobiți cu false 
aureole, eroii timpului nostru: 
miliardarii. Ei au fost învestiți 
cu titlurile onorifice ale supra
naturalului, cu calități de om- 
niprezenți și omnipotenți, ei au 
fost decretați ca deținători ai 
puterii și fericirii. Și asemenea 
monarhilor medievali care par
veneau la tron călcînd pe mor- 
mane de cadavre și se men ți- • 
neau în jilțul domnesc ucigînd • 
fără milă, în timp de pace și * 
de război, acești „eroi’4 mo-« 
derni, ajunși în fruntea buca- ! 
telor prin silnicii, jafuri și uci- : 
deri, și-au acordat titluri nobi- : 
liare-monarhice. Așa au apărut 
regele mătăsii, al petrolului, al 
cărămizii, regele betonului, al 
margarinii sau al fulgilor de 
ovăz.

Unde sînt însă trubadurii? 
Cei 1.200 urmași ai lui Eleu- 
there Irenec du Pont de Ne- 
mours, făcătorul de pulbere își 
așteaptă tămîietorii literari 
(căci gazetarii și economiștii 
le-au tocit pragurile cu atîtea 
mătănii). Actualul șef al tri
bului — tot 
înoată liniștit în piscina 
pe domeniile sale cubaneze, 
nerăbdător să-l afle pe truverul 
ce-i va cînta contribuția în 
producerea celei mai perfec
ționate unelte de ucis oameni ; 
en-gros, bomba II. •

Ei da, unde le sînt cîntă- 
reții? O cărămidă nu înseamnă 
nimic, după cum nu înseamnă 
mare lucru o sondă. Dar un 
șir neîntrerupt de cărămizi, o 
pădure de sonde, ci, de-acum 
e altceva. Ele, strînse în mîna 
unui singur om, îi conferă 
titlul de rege. Da, regele cără
mizii, socrul ruletei de la 
Monte Carlo, Kelly, regele pe
trolului, ca 
Rockefeller, 
nește sonde 
tinente, e 
un rege, și 
se va lovi și va încălca dome
niile altui rege. Pentru că a- 
cești regi moderni, cupizi, săl
bateci și lipsiți de scrupule 
mai mult decît toate monar
hiile de la începutul lumii 
luate global, aleargă după spa
țiul vital, vor să se întindă 
peste alții, să meargă pe spi
nări curmate. Acești regi 
poartă în ei microbii războiu
lui și-i duc acolo unde pun 
piciorul. Și acești oameni sînt

(Continuare în pag. 4-a)

quintetul de frați 
Un om care stăpî- 
pe mai multe con- 
în adevăr cineva, 
în mod firesc cl

un Ircnee — 
de

^..a..awa-a-a-a««e-a..e- >••••>*

o
e

o

o

o

e

e
e

se desprind de tulpină 
net. Sînt dezveliți de 
lor, li se zmulge smocul 
lă și așa goi cum sînt, 
mare, sînt aruncați în 
lai-gi, încăpătoare. Apoi, 
bul este încărcat în căruțele 
așteaptă la margine de lan.

Se muncește cu hărnicie, 
vremea este rece, cu vînt 
îngheață urechile și mîinile. 
în lan e mai adăpost.

Exemplul tinerilor din raionul 
Urziceni constituie de bună seamă 
un îndemn și pentru alți tineri din 
celelalte raioane ale patriei noas
tre.

deși 
de-ți 
Dar

I. GABRIEL

Numeroși tineri șl tinere se a- 
dresează Comitetelor raionale 
U.T.M. cerînd să meargă să lu
creze pe șantierele naționale ale 
tineretului, unde se înalță impor
tante edificii industriale și sociale 
ale țării. Numai în lunile august 
și septembrie au sosit pe aceste 
șantiere aproape 700 de tineri din 
diferite regiuni ale țării.

Pe șantierul național al tinere
tului de la Năvodari unde se con
struiește o mare uzină de super- 
fosfați și acid sulfuric au venit 
încă 153 de tineri din diferite în
treprinderi din Capitală și din 
regiunea București, iar pe șantie
rul uzinei de produse sodice de la 
Govora 56 de tineri din regiunea 
Pitești. 70 de tineri din regiunea 
Ploești, 40 din regiunea Galați și 
37 din regiunea Craiova s-au pre
zentat pe șantierul construcțiilor 
de locuințe muncitorești din Va
lea Jiului, la Hunedoara unde se 
construiește laminorul bl/ming și 
la Galați pe șantierul reconstruc
ției acestui port dunărean.

(Agerpres).

?aOICCTIA_ MUNCII
tinerilor muncitori

Statul nostru pune la dispozi
ția întreprinderilor materialul ne
cesar pentru protecția muncii. 
Anual se cheltuiesc din buget 
însemnate sume de bani în acest 
scop. Este nevoie însă de edu
carea tinerilor pentru a avea, pe 
locul de ’ ’
civilizată 
pentru a 
se ocupe 
Fără îndoială că și această mun
că revine organizațiilor de bază 
U.T.M.

producție, o atitudine 
față de aceste bunuri, 
fi disciplinați. Cine să 
de educarea tinerilor ?

se arăta, în mijlocul colegilor lor, 
„curajoși", asemenea tineri nu fo
losesc centurile de siguranță și 
alte materiale de protecție care 
le stau la dispoziție. „Acrobați44 
de genul acesta mai întîlnești și 
printre lăcătușii, constructorii și 
sudorii întreprinderii I.C.S.I.M. 
care lucrează pe șantierul „Pro- 
gresul“-Brăila. Atitudinea lor 
ie-a jucat însă uneori o farsă 
tristă.

Cine n-ascultă, rău pățește

a

Ședința de constituire 
a comitetului de organizare 

Uniunii de Cultură Fizică și Spori
Joi a avut loc în Capitală ședința 

de constituire a comitetului de or
ganizare a Uniunii de cultură fi
zică și sport din R.P. Romînă. La 
ședință au participat reprezen
tanți ai diferitelor departamente, 
activul sportiv fruntaș, activiști 
sportivi, președinții Comitetelor 
regionale pentru cultură fizică și 
sport, președinți ai asociațiilor 
sportive și ai unor mari colective 
sportive etc.

In cursul ședinței, tov. Manole 
Bodnăraș, președintele Comitetului 
pentru cultură fizică și sport de 
pe lingă Consiliul de Miniștri a 
făcut o expunere asupra sarcinilor 
ce decurg din Hotărîrea C. C. al 
P. M. R. și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport 
din Republica Populară Romînă. 
Apoi au avut loc discuții. In con
tinuare. participanții la ședință au 
făcut unele observații la proiectul 
de statut al Uniunii de cultură fi
zică și sport. Prin vot s-a trecut 
apoi la constituirea comitetului de 
organizare a Uniunii de cultură fi
zică și sport, alegîndu-se un nu
măr de 63 de persoane.

In biroul comitetului de orga-
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. Mă aflam într-o mare uzină-» 
j metalurgică din Tîrgoviște și-l; 
I priveam pe tînărul din fața ț 
I mea. Lătratul sacadat al cio- ț 
i canelor pneumatice, huruitul j 
j macaralelor trecînd în zbor J 
I planat deasupra capului, tre- j 
I murul luminos al flăcărilor in- j 
( candcscente, scrîșnetul, vuietul, I 
( semteile, toată această enormă j 
I trepidație ce reflecta crincena j 
ț încleștare a metalului nu-mi) 
I distrăgea atenția de la priete- j 
f nul meu. Căci trebuie să vă j 
( mărturisesc : deși nu-i cuno- J 
f șteam nici măcar numele mi-l j 
} socoteam pe acest tînăr prie- j 
I ten. Intrasem în atelier stăpînit J 
I de o oarecare neliniște, mași-1 
[ nile acelea uriașe aflate mereu j 
f în stare de încordare mi se J 
' păreau nervoase și răzvrătite, J 

gata oricînd să mă strivească, j 
poate că fiecare dintre noi j 

a avut acest sentiment de mic j 
și umil în fața forței dezlăn- j 
țuite a tehnicii. j

[ Silueta tînărului ce se pro-1 
f iecta de departe pe acel fond j 
(cînd negru, cînd strălucitor, j 
| crescînd din ce în ce, întreagă I 
( și stăpînă, mi-a îndepărtat însă j 
(dintr-o dată teama din piept, j 
(Era ca și cum, aflat undeva } 
f la un spectacol cu fioroase J 
(sălbăticiuni lăsate prea mult | 
} să se îndîrjească, te cutremuri j 
f la gîndul că ar putea rupe cu j

i 
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„Serveau* chiar, unii muncitori, și 
la intrare, și la ieșirea din schimb. 
Se găseau și din cei care, mai gri
julii, își luau chiar cu ei, pe furiș, 
băutură la lucru.

Numai că prea multă dispoziție 
strică uneori. II face pe om să de
vină neatent, să-i vină să cînte și 
să doarmă în același timp, iar o- 
chii să-i rămînă adesea ațintiți me
lancolic asupra unui lucru, uitînd 
de producție. Se dau rebuturi, dar 
cine garantează că, uneori, nu se 
dau la rebut și degetele de la 
mină ?

Un singur exemplu: la uzinele 
metalurgice din Tîrgoviște, unde 
au fost cazuri cînd oameni înapo- 
iați au părăsit chiar „nițel" locul 
de muncă ca să se ducă să bea, 
transportorul Petre Gheorghilă a 
fost grav accidentat cînd s-a urcat, 
în stare de ebrietate, din mers, pe 
drezina care manevra vagoanele 
C.F.R.

[ dinții lor puternici vergelele I 
(subțiri ale cuștii și astfel saț 
f se năpustească asupra ta. Deo- I 
J- dată însă pe arenă apare un ! 
f om cu o biciușcă și totul e j 
î pus în ordine. Fiarele devin J 
(mici și ascultătoare, iar omul J 
(cu ochii strălucind de mîndrie1. 
[ privește asistența care-l aplau- j 
(dă din toată inima. Tînărul} 
• din fața mea era scund șl j 
[ slăbuț dar privindu-i mișcările,j 
(sigure și calme, mi se părea J 
1 mai voinic și mai puternic ] 
I decît toate mașinile în jurul j 
(cărora se învîrtea el și semenii J 
( lui. Zâmbetul său m-a chemat 1 
[ lînga el. Avea fața deschisă și i 
( împurpurată și fruntea lui lată 1 
[era scăldată ’de sudoare. { 
f — Cîți ani ai ?
( El n-a priceput întrebarea j 
} pi și-a plecat urechea spre bu- j 
f zele mele. Și cît ani stat așa, 1 
j apropiați, i-am auzit respirația j 
f liniștită și ritmică. Ciudat. Tot j 
(acel vacarm uriaș ce mă în- j 
| spăimîntase la început se pro-

gXJOOOO oooooooooooooooooooooooooooooooooo^  
| Unde pot duce: ' 
| — lipsa de disciplină l 
2 — falsul eroism8 8 
| — glumele de prost ' 
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Nu e mai puțin adevărat că ase
menea abateri se petrec de multe 
ori chiar sub ochii maiștrilor, 
care, „copleșiți" de diverse lucrări, 
nu supraveghează în ce măsură 
se respectă normele de tehnica 
securității muncii. Alte ori se to
lerează aceste abateri pe motivul 
că „tinerii sînt obișnuiți să se ca
țere".

Este cunoscută și verificată de 
multe ori în viață această înțe
leaptă maximă populară. Cu toate 
acestea, unii tineri nu prea țin 
seamă de ea, și, în loc să-și vadă 
de treabă la locul de producție, 
umblă distrați printre utilaje și 
mașini. Așa iau naștere unele ac
cidente, ca cel al unei tinere din 
Arad. Părăsindu-și locul de mun
că și trecînd de colo-colo, de pe 
o macara pe alta, macaragista 
Elena Stoica de la uzinele „Gli. 
Dimitrov“, într-un moment de ne
atenție a fost grav lovită.

Adeseori, tinerii nedisciplinați 
sînt preveniți dinainte la ce se ex
pun, dar se consideră atotștiutori 
Așa a procedat din păcate tînărul 
Nicolae Vătămanu de la șantierele 
navale Constanța. Nimeni nu 
contestă faptul că-și cunoștea me
seria : de altfel, era șef de echipă. 
Dar, deși știa că nu e voie, el s-a 
urcat într-o zi în interiorul unui 
vas pe o schelărie improvizată. A 
căzut de la înălțime.

Cunoaștem și o altă categorie : 
„eroii de două parale". Dînd do
vadă de un fals eroism, pentru a

Pardon.., cu capul spart!
Deși nu întotdeauna grave și de 

mare importanță, la unele între
prinderi, ca la uzinele „Boleslaw 
Bierut44 din Capitală, se înregis
trează accidente provocate de ne- 
respectarea normelor de tehnica 
securității muncii... din joacă. Co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. din uzina amintită se 
pare că nu și-a pus îndeajuns pro
blema educării tineretului în

C. BANCILA

(Continuare în pag. 3-a)
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1Prea multă dispoziție 

strică
Acum un an, după culesul 

de vii, cel ce mergea pe dru
mul spre uzinele „Oțelul Roșu, 
„Victoria"-Colon, Combinatul me
talurgic Reșița sau Combinatul si
derurgic Hunedoara era însoțit, ca 
de două șiruri de mărăcini de ne
gustorii ambulanți care îl îmbinau 
„să servească" băuturi olcoolice.

al U.C.F.S. au fost aleși

(Agerpres).
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V. BARAN

progres
la terior și împotriva ostilității pute

rilor străine opuse unificării Prin
cipatelor.

Prima jumătate a anului 1857 se

nizarc
Manole Bodnăraș președinte ; Cor
nel Mănescu, Ion Balaș, Ion Simion 
vice președinți; Emil Chibu, Va- 
sile Grigore, Samuel Barany, Ion 
Șiclovan, Ion Stoian membri.

Pagini din lupta 
poporului romîn 
pentru unitate și
In acest an se împlinesc 100 

de ani de la întrunirea Divanurilor 
ad-hoc, moment de o deosebită 
însemnătate în istoria modernă a 
patriei noastre. Divanurile ad-hoc 
au stat la temelia actului Unirii 
din 1859 și ele au prilejuit po
porului romîn una din cele mai 
frumoase pagini de patriotism.

După terminarea războiului Cri-

(100 de ani de 
întrunirea Divanurilor 

ad-hoc)

„Expoziția agricolă - tîrg 
a regiunii București

a

Este a treia toamnă cînd bucu- 
reștenii veniți să-și facă aprovizio
nările în vederea iernii la Halele 
Obor au 6 plăcută surpriză S 
„Expoziția agricolă-tîrg“ a G.A.S.- 
urilor, G.A.C.-urilor, cooperative
lor agricole de producție și înto
vărășirilor agricole din regiunea 
București.

Exponatele ce poartă etichetele 
producătorilor și producția obți
nută, graficele, panourile și foto
grafiile înfățișează grăitor munca 
țăranilor muncitori din regiunea 
București. în acest an recoltele au 
fost mai bogate decît în trecut. 
Acest lucru se datorește în mare 
măsură faptului că sectorul socia
list al agriculturii regiunii Bucu-

la sută

prezin- 
ce adu-

rești, a crescut de la 23,4 
în 1952, la 44 la sută.

„Expoziția agricolă-tîrg“ 
tă și un grup de panouri 
ce la cunoștința vizitatorilor-cum-
părători perspectivele dezvoltării 
agriculturii în regiunea București 
în cel de-al doilea plan cincinal.

în Ilala Obor, au fost amena
jate standuri bogat aprovizionate 
cu grîu, orz, ovăz, porumb, mă
lai, făină, legume și zarzavaturi, 
brînzeturi, miere de albine, prepa
rate de carne, fructe etc., ce stau 
la dispoziția cumpărătorilor.

Ieri dimineață, într-un cadru 
festiv a avut loc deschiderea „Ex
poziției agricole-tîrg“ a regiunii 
București.

AL. GIRNEAȚA

meii Unirea 'Principatelor și for
marea statului național romîn.. a 
devenit una din problemele centra
le ale politicii europene. Unirea a 
reprezentat totodată un moment 
de hotărîtoare cotitură în istoria 
patriei noastre. Neapărata necesi
tate de a se înfăptui unitatea re- 
firezenta în 1857 încununarea unui 
ung proces de dezvoltare și Uni

rea avea pe lîngă aspectul națio
nal — formarea unui stat național 
unificat — un puternic aspect so
cial. Unirea nu trebuia să aducă 
numai un stat unit, ci și unul în 
care noile forțe sociale să participe 
la conducere, iar masele să găseas
că — cît de cît — o îmbunătățire 
a soartei lor. Pentru țărani, care 
— în condițiile dezvoltării inci
piente din acea vreme a clasei 
muncitoare — reprezentau aproape 
totalitatea celor exploatați, Unirea 
trebuia să aducă rezolvarea pro
blemei agrare, abolirea clăcii și 
împroprietărirea. Masele, care nă- 
dăjduiau în noi condiții de viață, 
radicali și intelectuali luminați, 
care doreau o reală democratizare 
a vieții publice, burghezi, care tin
deau spre cucerirea puterii econo
mice și politice, parte chiar din 
boieri, legați de o nouă dezvoltare 
economică, sprijină cu toți înfăp
tuirea Unirii, deși de pe poziții di
ferite. Unirea capătă un larg în
țeles și pentru înfăptuirea ei se 
dă o puternică luptă împotriva pu
ținelor — dar puternicelor — ele
mente ostile reacționare din in-

DAN BERINDEI 
cercetător principal la In
stitutul de Istorie al Aca

demiei R.P.R.
(Continuare în pag. 3-a)

Muncitoarea fruntașă Sima Georgeta de la fabrica „Doroban- « 
țul -Ploești lucrează la o mașina nouă construită pentru pri- ll 
ma oară la fabrica „Unirea44 din Cluj. r #
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„Cz/ să beau, iubite must,
ca să pot să-ți dau de gust?“...

Joi s-a deschis în Capitală 
expoziția cehoslovacă de in
dustrie poligrafică. Ea va fi 
deschisă zilnic, timp de două 
săptămîni, între orele 9—13 
și 15—18, în sala din sir. Bre- 
zoianu nr. 23—25. Pentru spe
cialiștii, tehnicienii și repre
zentanții instituțiilor interesa
te vor fi organizate conferințe 
și demonstrații cu mașinile 
expuse.

Zilele trecute fiind 
atras de inscripțiile, pe 
cît de viu colorate, pe 
atît de ispititoare, pe 
care le întîlnești la tot 
pasul în Capitală, m-ain 
hotărît să accept invita
ția unui amic și am 
pornit să gustăm din 
deliciile oferite de mus
tăriile urbane. Mai ales 
că un afiș artistic anun
ța trecătorii de pe b-dul 
Magheru că : „Orice om 
ce are gust, / Face azi 
cură de must" !

Am pornit mai întîi 
spre „Zori de zi“. Sa 
tot fi fost ora șase și ce
va. O răchită ma
re își pleca mlădițele 
parcă amețite, deasupra 
cîtorva mese, împrăștiind 
cu dărnicie în jur o at
mosferă melancolică. în 
fundal, patru butoaie 
lustruite cu grijă sugerau 
decorul unei scene de 
teatru. Mi-a trecut prin 
minte, datorită aspectu
lui lor prea cuminte, 
că de multă vreme bie
tele doage nu mai gusta
seră o singură picătură 
de vin sau must. Lichi
dul mult dorit de noi 
era preparat de un aju
tor de ospătar, cu un soi 
de presă acționată de o 
roată, la care învîrtea 
cu sîrg. Din cînd în cînd 
turna în gura acestei 
prese cîte o jumătate de 
ladă cu struguri, terciu-

iți cu siguranță pe la 
magazinele de desfacere 
ale Aprozarului, și se a- 
puca să învîrtă roata și 
mai vijelios. Dar cum 
consumatorii de la mese 
beau vin, nu avea prea 
mare bătaie de cap cu 
prepararea mustului. 
Totuși, împreună cu a- 
micul meu, ne-am de
cis să gustăm din spe-

riei oferă un excelent 
vad acestui local. Peste 
tot se bea must și 
consuma pastrama 
capră. După o noua aș
teptare de un sfert de 
ceas ni s-a adus cite o 
cană plină ochi. Lichi
dul era de cea mai pe
nibilă culuare pămîntie. 
Totuși am gustat. Gura 
ni s-a făcut numaidecît

se 
de

RAIDUL NOSTRU
cialitățile „cramei", cu 
atît mai mult cu cît un 
minunat miros de miti
tei ne gîdila plăcut nă
rile. însă ospătarul ne-a 
anunțat după 20 de mi
nute de așteptare că nu 
se mai servește în gră
dină decît peste două 
ceasuri : „Am închis
mustăria !**... Era și na
tural ! Se înserase de-a 
binelea și restaurantul 
avînd orchestră, nu-i 
convenea pe semne să 
atragă lumea pentru must 
de 6 lei kg... Am apelat 
așa dar, la serviciile 
mustăriei „Progresul44, 
de pe b-dul 6 Martie. 
Cum ne-am și așteptat, 
aici mesele erau ca în
totdeauna, foarte aglo
merate. Bulevardul și 
apropiata Cale a Victo- răcăcioasă

pungă, mai apoi înghi
țitura lăsindu-ne un gust 
teribil de cunoscut. Du
pă o scurtă consultație 
cu amicul, am căzut de 
acord că acest gust era 

săde ...apă ! Voiam 
plecăm, dar tocmai a- 
tunci a picat pastrama. 
In viața mea n-am mîn- 
cat ceva mai rău.

Din simplă curiozitate 
am mai vizitat cîteva 
crame. Peste tot același 
must, aceeași „pastrama" 
(sînt dispus să cred că 
animalele din care e
preparată pastrama a-
ceasta fuseseră tăiate 
doar cu trei, patru zile 
înainte !) același speci
fic de improvizație sa

și oarecum

obligatorie din pricina 
toamnei. La Buturugă, 
în Cișmigiu, încă de la 
intrare o inscripție, ver
sificată și aceasta, anun
ță solemn : „Bun e mus
tul ghiurghiuliu, / Cînd 
îl bei în Cișmigiu !". 
N-am putut constata a- 
cest lucru, deoarece mai 
de peste tot se putea 
auzi :

— Maistre, încă două 
halbe !

Lumea consumă... be
re ! Și afară se 
frigul...

Socotesc că 
plimbări i s-ar
o concluzie! Mustăriile 
deschise în această toam
nă sînt cu totul și cu 
totul niște 
pe cît de 
pe atît de 
localurile, 
se servesc, 
tul principal, 
sînt de cea mai îndoiel
nică și discutabilă cali
tate.

Trusturile alimentației 
publice n-au reușit în a- 
cest an să organizeze a- 
devărate mustării — și 
sîntem siguri că nici nu 
s-au prea străduit.

P. AÎOANEI

lăsase

acestei 
cuveni

improvizații 
sărăcăcioase, 

penibile. At it 
alimentele ce 
cit și obiec- 

mustul.



Anul geofizic interna pon al

Un deschizător de epocă
Puține sînt epocile istoriei în 

care în decursul a numai cîteva 
decenii progresul tehnic să prezinte 
o evoluție în stare să copleșească 
prin izbitoare paradoxuri gîndu- 
rile unei singure generații.

Gîndiți-vă numai la istoria mij
loacelor de transport. Dacă la în
ceputul veacului pe străzile mari
lor metropole precumpăneau bir
jele, pe cîmpurile din jurul Pa
risului cîțiva entuziaști încercau 
să cucerească atmosfera, după nu
mai 50 de ani străzile tuturor 
orașelor lumii sînt brăzdate de 
elegante limuzine, pistele de ate
rizare primesc avioane cu viteze 
supersonice iar pe șantierele na
vale se făuresc vase acționate de 
energia atomică.

In această impetuoasă dezvol- 
tare a tehnicii contemporane ge
niali reprezentanți ai poporului 
nostru și-au adus contribuția, im- 
punînd peste hotarele țării virtu- 
țiile unui popor harnic, talentat.

Zilele din urmă vin să spulbere 
toate nedumeririle, vin să aducă 
lumină asupra priorității marelui 
Traian Vuia în deschiderea dru
mului spre cucerirea văzduhului, 
„prioritate — cum scria de curînd 
dr. Petru Groza — uitată într-un 
timp și contestată uneori de igno
ranță și * necompetență, veșnica 
umbră a realizărilor mari...**. ,

Expoziția Traian Vuia deschisă 
zilele trecute în incinta Muzeului 
Militar Central, rod al ostenelilor 
unor pasionați cercetători ai isto
riei, științei și tehnicii, vine să a- 
ducă publicului nostru 
incontestabile asupra 
marelui, deschizător 
istoria aviației.

Cuvintele lui Aurel Vlaicu rosti-

mărturii 
creațiilor 

de epocă în

„ATOM1UM%UL

ANTARCTICA
Misteriosul continent alb (I)

te în 1910: „Nu este exagerare 
vorbind de aviațiunea la noi... Dar 
nu trebuie să uităm — și simt o 
mare mulțumire sufletească adu- 
cîndu-mi aminte — că cel dinții 
aviator care s-a ridicat cu proprii
le sale mijloace de la pămînt, a 
fost un romîn : Traian Puia** — 
pot constitui îndrumarul celui ce 
vizitează expoziția închinată emi
nentului fiu al poporului nostru.

Machete, panouri, vitrine cu do-

Vizitând 
expozifia. 

,,Traian Vuîa“

cumente aduc în ochii vizitatoru
lui drumul vieții eroice, pline de 
greutăți, înfrângeri dar și mari 
victorii a fiului de țărani din Bu
jorul Lugojului ce avea să aducă 
de timpuriu faima țării romînești 
dincolo de hotarele ei. Se văd cîte
va din scrisorile ce dovedesc atrac
ția tânărului Traian Vuia spte în
deletniciri tehnice încă din anii 
liceului : învingând nenumărate 
greutăți materiale după strălucite 
studii juridice. Vuia, pasionat de 
problemele zborului își însușește 
temeinice cunoștințe de matema
tică, fizică și mecanică. El ajunge 
cu încetul la concepția zborului 
cu aparate mai grele decît aerul 
pe care a reușit să o materializeze 
în modelul său „aeroplanul auto
mobil** începe marea luptă pen
tru realizarea visurilor sale. Se ve
de fotocopia memoriului cu privire 
la posibilitatea zborului cu apa-

KIM C H III

în fotografie : Cilindrul interior, 
cu tub de celofan este introdus în 
cilindrul exterior.

Tn urmă cu cîtva timp, clinica 
de boli interne a Universității Ka- 
roline din Praga a primit din Sue. 
dia un aparat denumit RINICHIUL 
ARTIFICIAL. Aparatul a fost folo- 
sit pentru prima dală tn tratamen. 
tul unui bolnav al cărui rinichi își 
încetase activitatea Cu toate că 
starea pacientului era foarte gra. 
vă și noul tratament a trebuit să fie 
repetai de trei ori, intervenția a 
fost încununată de succes. De a- . 
tunel medicii clinicii au folosit rl- * — J_ na j

............. artificial se folosește • 
în cazurile încetării subite a ac. • 
tivității renale, în condiții în care • 
pentru o perioadă de timp, rinichii • 
refuză să elimine toxinele corpu. : 
Iul, fapt ce duce la autointoxlcare. * 
Tn asemenea momente rinichiul ar. î 
tificial (destinat să înlăture mate. • 
riile toxice și să.i permită bolna. • 
vulul să depășească faza activi, j 
tății reduse sau inexistente a apa- j 
râtului renal) se dovedește a fi : 
salutar..................................................?

Iată tn cîteva cuvinte, modyi • 
de lucru cu rinichiul artificial. Pre- • 
gătirea aparatului durează două- • 
trei ore. Apa curentă este supra • 
distilată într-un aparat special și j 
după aceea transportată într-un • 
rezervor cu capacitatea de șapte : 
sute de litri. împrospătată cu oxi. •

nichiul artificial de 36 de ori. 
Rinichiul t ' ‘ '

PUNCTE
cardinale

en șî oxid de carbon ea este men- 
nută tn permanență Ia o tempe

ratură de 38° C. Apei I se mal a- 
daugă săruri, în funcție de anali- 
za prealabilă a sîngelul bolnavu- 
lui Astfel compoziția soluției co- 
respunde în cele din urmă conți
nutului normal în săruri al sânge
lui. Tn ea se introduc de obicei 
substanțele de care bolnavul duce 
lipsă. în felul acesta ia naștere 
SOLUȚIA DE DIALIZARE, care 
tn aparatul propriu-zis al rinichiu
lui artificial îmbracă tubul de ce. 
Iofan prin care trece sîngele bol. 
navului. In timpul acestei clrcu. 
lății se produce schimbul : mate, 
riile toxice din sînge trec prin tu. 
bul de celofan în soluție, iar să. 
rurlle de care duce lipsă bolnavul 
trec în sînge.

Sîngele bolnavului este extras 
din artera unui antebraț, iar după 
ce trece prin aparat se reintroduce 
în organism printr-o venă a 
luiași membru. Tn funcție de 
fășurarea dializel, pacientul 
mîne în contact cu rinichiul 
ficlal timp de 6-12 ore. După __ 
tratamentul poate fl întrerupt în 
timpul nopții, pentru a fl reluat 
a doua zi. Ameliorarea stării bol
navului se produce de obicei în 
primele 4-6 ore de tratament. In 
decursul a șase ore de dializă, se 
scurg în medie, prin tubul tung 
de zece metri. 45-56 litri de sînge.

ace- 
des- 
ră. 

artl. 
caz,

rate mai grele decît aerul adresat 
în februarie 1903 Academiei de 
Științe din Paris „Balonul nu va 
putea cuceri statornic atmosfera ; 
viitorul este al avionului** scria 
Vuia. Și lupta din răsputeri pen- 
ru triumful acestui adevăr.

La 18 MARTIE 1906 avea sa 
aibă loc un eveniment de covîrși- 
toane importanță în istoria avia
ției. Pentru prima oară un apa
rat zburător mai greu decît aerul 
părăsea pământul numai cu pro
priile sale mijloace de bord, de- 
colînd și apoi aterizând după un 
zbor de mai mulți metri.

Soluția a fost găsită de Traian 
Vuia.

Momentul era consemnat cu li
tere mari de ziarele lumii de la 
„New York Herald** la „La Na
ture** .

„tn momentul cind alte expe
riențe de același fel sînt in curs 
sau in pregătire — scria în sep
tembrie 1906 „L’aerophile** — 
este absolut corect să amintim că 
Dl. Vuia este primul care a 'în
cercat efectiv... lansarea 
unui aeroplan**.

Dar toate acestea au 
cute sub

Omul 
înapoi, 
sale. El 
seamnă 
inventarea generatorului de aburi 
cu combustie internă. Vizitatorul 
expoziției va putea vedea zeci de 
exponate ce vorbesc despre cele
lalte cercetări ale sale asupra a- 
viației, elicopterul său pe care-1 
denumește „mașina cu aripi rota
ți ve“. diverse realizări ale 
Vuia în domeniul motoarelor 
abur, cazane Vuia,

Dar Vuia n-a fost un om ( 
știință rupt de frămîntările epocii, 
de problemele poporului său. 
Zeci de documente, fotocopii, de 
articole publicate în diverse ziare 
vorbesc de dragostea lui față de 
țară, față de poporul său, despre 
înalta sa ținută, morală, despre 
lupta sa democratică, antifascistă-

Mare iparte din documentele ex
poziției vorbesc despre sărbători
rea în țară a jumătate de veac de 
de la zborul lui Vuia din 1906, 
precum și despre expoziția avia
tică organizată anul trecut la Pa
ris, expoziție ce a adus o mare 
prețuire aeroplanului Vuia nr. 1.

„Punctul central al expoziției 
— scrie L’ESPOIR din 11 no
iembrie 1956 vorbind de expozi
ția de la Bourget — este cu si
guranță extraordinarul aeroplan 
(original) al lui Traian Vuia... 
surprinzătoare sumă de inovații 
geniale** •— iar „VIE OUVRIE- 
RE“ consemna : „pentru a urma 
ordinea cronologică trebuie să 
salutăm opera unui modest dar 
remarcabil pionier, Traian Vuia**.

Noi și noi documente vin să 
întregească zi de zi asemenea a- 
precieri. Meritele marelui fiu al • 
poporului romîn sînt pretutindeni • 
recunoscute. Pentru mii și mii de • 
tineri ai Capitalei noastre vizita- • 
rea expoziției „Traian Vuia“ va • 
fi un minunat prilej de a sorbi • 
învățăminte de preț din viața și • 
creația unui eminent deschizător • 
de drumuri al veacului nostru.

1. SAVA

directă a

fost tre-
tăcere.
de geniu n-a

A continuat i 
a adus o contribuție de 
în terrno-dinamică prin

i dat însă 
cercetările

lui
cu

de

Trăim anii în care ritmul accelerat al progresului tehnic a 
devenit de-a dreptul copleșitor. Viața depășește în mod categoric 
și fără drept de apel fantezia cea mai îndrăzneață.

In mai puțin de două decenii navigația cosmică a reușit să 
treacă din domeniul fanteziei în cel al realității.

Federația Astronautică Internațională, ai cărei inițiatori erau 
priviți acum 20 de ani drept niște copii cu barbă, reprezintă 
azi un for științific internațional de cel mai înalt nivel, la care 
sînt afiliate societăți și comitete naționale de astronautică din 
21 de țări.

Marile succese obținute în construcția rachetelor cit diferite 
tipuri, a aparatajului electronic de telecomandă și comandă auto
mată, în sfîrșit lansarea sateliților artificiali care va avea loc în 
lunile ce urmează sînt chezășia succesului navigației cosmice. Cu 
toate că sateliții nu au fost încă lansați ei sînt considerați ca o 
problemă rezolvată. Avangarda lumii științifice formată din zeci 
și sute de cercetători studiază deja probleme aparținînd unei 
faze mult înaintate față de cele puse de lansarea satelitului. 
Forțe științifice de primul ordin se ocupă de problemele naviga
ției cosmice.

Guvernele marilor state se interesezi direct de aceste 
cercetări.

La ora actuală este un fapt stabilit că primele zboruri inter
planetare se vor înfăptui cu ajutorul rachetelor.

Pentru ca să putem înțelege mai bine problemele zborului 
cosmic, este absolut necesar să cunoaștem cîteva amănunte 
esențiale.
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Aparținînd prin grandoarea sa de domeniul imaginației, a 
închipuirilor fantastice, Expoziția Universală de la Bruxelles 
din 1958. are totuși ca temă omul. Omul 
tainele universului, omul a cărui minte a 
nebănuite aparate și mașini.

Ca simbol al erei atomice, Atomium-ul — 
interesante construcții ale expoziției — va fi 
cu diametrul de 18 metri fiecare, legate intre ele printr-o rețea 
de scări, covoare rulante și ascensoare rapide. In sălile mari, 
spațioase, se vor prezenta aplicațiile pașnice ale energiei nu
cleare. La lumina scînteietoare a reflectoarelor ale căror scli
piri vor crea iluzia mișcării, vizitatorii vor putea admira de 
la înălțimea de 110 metri toată panorama expoziției.

care a descoperit 
inventat cele mai

unul din cele mai 
format din 9 sfere

Cit de paradoxală este cîte- 
odată activitatea oamenilor de 
știință. In timp ce sute de sa- 
vanți pregătesc cu asiduitate că
lătoriile interplanetare, alții, dim
potrivă, fac eforturi eroice pentru 
a smulge tainele unei părți uria
șe a bătrînului nostru pămînt și 
anume continentului virgin de la 
polul sud, aproape de două ori 
mai mare decît Europa și rămas 
în mare necunoscut pînă în ziua 
de azi.

Puțină istorie
In mintea oamenilor stăruia 

de multe secole gindui că unde
va, departe spre sud, se atlă un 
mare continent. In iulie 1772, 
guvernul britanic neliniștit de 
faptul că francezii și spaniolii tă
cuseră o serie de descoperiri în 
apele sudice, l-a însărcinat 
pe navigatorul James Cook să 
stabilească cu exactitate locul 
unde se găsește cel de-al șase
lea continent șl să implinte peel

steagul englez. La Înapoiere, 
nereușind să aducă vreun rezul
tat pozitiv, Cook a negat exis
tența acestui continent.

In ciuda acestor date neînte
meiate, răspindite pentru a în
depărta atenția navigatorilor de

SPECII NOI

Moarte 
prin radar
Recent în S.U.A. un muncitor a 

trecut printr-un fascicol de raze 
ale anui puternic aparat radar. El 
a rămas în această zonă mai puțin 
de un minut. După 15 zile, mun
citorul a decedat de pe urma unei 
boli necunoscute. Corpul lui nu 
părea să fi suferit vreo schimbare, 
dar organele interne erau grav a- 
tinse — în special intestinul sub
țire care era găurit pe toată lun
gimea.

Ținînd seama de un alt caz ase
mănător, dr. Mac Launghin consi
deră că undele ultrascurte ale ra
zelor emise de aparatele radar pri
lejuiesc aceste schimbări ale țesu
turilor.

VlRSTA
Părerile spe

cialiștilor asupra 
vechimii pămîn- 
tului s-au schim
bat mult în ul
timii ani. In 
urmă cu cîteva 
decenii se cre
dea de pildă că 
pămîntul nu are 
o vechime mai 
mare de două 
miliarde ani. Mai 
tîrziu s-a ajuns 
la părerea că 
vechimea pă- 
mîntului este de 
3 miliarde ani. 
De curînd însă 
doi savanți ca
nadieni au a- 
juns la conclu
zia că pămîntul 
are 4.300.000.000 
ani.
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Vă comuni
cam întrunul 
din articolele de
dicate realizări
lor biologiei ro- 
mînești faptul 
că în prezent se 
desfășoară un 
larg studiu asu
pra florei țării 
noastre. După 
cum sîntem a- 
cum informați 
în cursul unor 
recente cerce
tări de geo-bo
tanică s-au i- 
dentificat în Do- 
brogea o serie 
de specii care

n-au fost încă 
semnalate în 
flora țării noa
stre, sau a că
ror prezență nu 
a rost -confir
mată ulterior de 
către alți cerce
tători. Acestea 
sînt Helianthe-, 
mun lasiocarpum 
și Galanthus 
graecus. Tot în 
Dobrogea a fost 
semnalată o 
nouă specie de 
Gagea care re
prezintă și unele 
caractere mor
fologice deose
bite.

la alte încercări, la 28 ianuarie 
1820, invlngind printr-o luptă 
plină de abnegație și eroism na
tura polară, încercațil exploratori 
ruși F. F. BELLINHAUSEN și 
M. p. LAZAREV au descoperit 
Antarctica. Temerarii navigatori 
au străbătut 12.000 km. printre 
ghețari pe două vase mici cu 
pînze („Vostok" și „Mirnîl"), 
ceea ce constituie un act de cu
raj unic in istoria marilor des
coperiri geografice.

La 18 august 1897, a ridicat 
ancora din portul Anvers vasul 
balenier „Belgica", pe al cărui 
bord se afla șl celebrul savant 
naturalist romîn Emil Racoviță. 
Drept recunoștință pentru con
tribuția rominească la cercetările 
din apele sudului îndepărtat, la 
propunerea lui Emil Racoviță, 
una din insulele din apropierea 
Pămintului Graham a primit nu
mele de „Insula Cobălcescu".

La începutul secolului, explora
torii au pornit la asaltul polu
lui sud. In anul 1910 s-au pregă
tit de plecare trei expediții -,

Dna norvegiană, condusă de 
celebrul ROALD AMUNDSEN,

ALMANAH
M222

ir O echipă condusă de ing. • 
Jan Zolgay de la Institutul • 
experimental u:j~Js- 1 
Bratislava a _____ — — .
vizor pentru a examina pie- • 
trișul de pe fundul Dunării. •

+ Un savant francez de la • 
Centrul național de cercetări • 
în domeniul telecomunicațiilor • 
a prezentat Academiei Fran- • 
ceze prima voce artificială din • 
lume. Aceasta este un genera- • 
tor electronic, care produce • 
aceleași sunete ca și vocea o- • 
menească. ?

•fț In munții Himalaiei s-au • 
făcut vaste măsurători geodezi- • 
ce. Cea mai mare atenție a ? 
fost acordată determinării alti- ț 
tudinii celui mai înalt punct î 
din lume — Everest. Pînă a- î 
cum altitudinea acestui punct • 
nu era stabilită exact. Măsură- • 
torile geodezilor indieni au • 
arătat că Everest are o înăl- ț 
țime de 8.825 m.

★ Colectivul Institutului de ț 
cercetări pentru mecanizare î 
și automatizare din Nove • 
Mesto pe Vah (R. Cehoslovacă) • 
produce noi abrazoare electri- ? 
ce care situează Cehoslovacia Ț 
într-un loc de frunte pe plan • 

i mondial. 7
, * Constructorul german Die- •

trieh Kurt a construit un • 
iparat de fotografiat care • 
poate fi montat pe un inel ț 

) Aparatul are dimensiunile de ș 
1 14x16 mm. și poate folosi un • 

)j film de 3 mm.

VITEZELE ASTRONAUTICE

ASTRONAUTICĂ

ie Colegiul Internațional al chirurgilor a atras atenția lumii medi
cale că turnătorii stnt expuși unul pericol mal mare tn cazul In. 
tervențlllor chirurgicale decti paciențll nefumători. La bolnavii 
care turnează mult, se Iveac deseori complicații tn timpul opera, 
tlilor precum șl după Intervenții. Colegiul sfătuiește să se între, 
rupă fumatul cu 7 zile înaintea oricărei operații.

■fc Astronomul chinez Xi-Te-Ciung a cercetat numeroase cronici 
chineze care se referă la studierea cerului. Recent revista chineză 
de astronomie a publicat rezultatele acestui studiu Astronomul 
chinez menționează 90 de „stele noi" care au fost observate in 
China tn perioada dintre anul 632 l.e.n, și 1690 e.n.

ir in Suedia a fost pusă tn funcțiune o uzină electrică care este 
dirijată cu ajutorul televiziunii. Originalitatea acestei instalații 
constă tn faptul că și camera de televiziune este teledirijată. Ra. 
diooperatorul poate să mtnulască această telelnstalatie de ia dis. 
tanță șl chiar să.l curețe lentilele.

ir Două motonave fluviale de călători au traversat tn grele con. 
diții meteorologice Marea Albă. Marea Barenț șl Marea Kara pen. 
tru a ajunge tn portul Novosibirsk de pe fluviul Obi. Ele au ole. 
cat din Moscova prin sistemul de canale, au al uns tn Oceanul 
înghețat de Nord șl au parcurs tn apele lui sudice 6.500 km.

ir Firma vest germană „Osram’ a produs cea mal subțire strmă 
cunoscută ptnă acum, avtnd un diametru de 0,002 mm Un fasci. 
cui de 25 fire din această strmă are o grosime egală cu cea a 
unul fir de păr.

•h O uriașă broască țestoasă marină clntărind 430 kg. a fost prinsă 
tn Franța, tn apropierea insulei R6, pe litoralul Atlanticului Pes. 
carii au vlndutM unui negustor de pește din Paris. In magazl. 
nul acestuia din piața Feme broasca a fost cumpărată de un ama. 
tor de supă de broască.

losefina — acesta este numele broaștei — atinsese onorabila 
vtrstă de 400 de ani. ctnd l sus tntlmplat această nenorocire.

.•«•aa»aa«.a»a*e»te .•..•••••e«aa*.aae.e..«,

inițială de cîte 50 de tone, Ele vor fi echipate cu instalații 
speciale de televiziune care vor transmite automat din secundă 
în secundă imagini ale suprafeței satelitului nostru.

Teleghidarea acestor rachete va fi realizată cu ajutorul unor 
instalații impresionante; vor fi necesare o sută de antene para
bolice mari, așezate pe un cerc cu diametrul de 10 km. Comanda 
antenelor se va face prin radioreleu de la stația centrală de 
conducere.

Bineînțeles că dirijarea rachetelor va fi efectuată in cea mai 
mare parte de către mașini electronice automate.

TELEVIZIUNEA COSMICA ȘI CHIBERNETICA

Televiziunea cosmică pune la rîndul său probleme extrem de 
dificile și de interesante care în bună parte se vor rezolva cu 
ajutorul chiberneticii. Este vorba de faptul că semnalele de 
televiziune transmise din adîncimile cosmosului vor fi recep
ționate amestecate cu o imensă cantitate de semnale parazite. 
Va fi necesar ca aceste semnale „brute" să fie mai întîi înregis
trate pe bandă magnetică, iar apoi creiere electronice speciala 
să le „curețe** de paraziți.

A doua fază a programului sovietic va consta în debarcarea 
pe Lună a unei rachete de explorare teleghidată, conținînd de 
asemenea aparatură de televiziune.

CĂLĂTORIE PE VENUS
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folosit un iele- •

Sînt primele amănunte. Din punct de vedere mecanic racheta 
interplanetară nu se deosebește în nimic de un proiectil oarecare. 
Cu cît viteza pe care o imprimăm la aruncare este mai mare, 
cu atît proiectilul este aruncat mai departe. Dacă n-ar exista 
rezistența aerului, o piatră aruncată cu viteza de 7,9 km. pe oră 
în direcție orizontală ar fi supusă unei forțe centrifuge egale 
cu greutatea ei și n-ar mai 
cădea niciodată înapoi pe 
pămînt. Aceasta este prima 
viteză astronautică.

Dacă mobilului nostru i se 
va imprima o viteză de 11,18 
km. pe secundă, el va putea 
învinge atracția terestră și va 
putea fi îndreptat în orice 
direcție dorim, în interiorul 
sistemului solar. Aceasta este 
a doua viteză astronautică,
cea mai importantă, numită viteza de desprindere. Cu o cifră 
de 16,7 km. pe secundă putem învinge și atracția soarelui. Este 
a treia viteză astronautică.

cosmice este deci necesar ca raportul de mase să aibă o anumită 
valoare și ca viteza de ejecție să fie cit mai mare. Acesta este 
motivul pentru care sînt necesare rachetele etajate, care elimină 

• toate sporurile inutile de material pe măsura arderii combusti
bilului.

In ceea ce privește mărirea vitezei de ejecție, chimia a reușit

una engleză sub comanda Iui 
ROBERT SCOTT și o expediție 
japoneză avînd In fruntea ei pe 
locotenentul SHIRASE. Toată lu
mea a urmărit cu un interes de
osebit întrecerea, mai bine zis ri
valitatea. între aceste expediții.

Victoria a revenit norvegianu
lui AMUNDSEN, care a atins 
polul sud la 15 DECEMBRIE 
1911. Căpitanul englez Scott a 
avut un sfîrșit tragic. EI a ajuns 
la ținta mult rivnită o lună după 
Amundsen, găsind înfipt acolo 
drapelul norvegian.

Cu trecerea anilor, au apărut 
tot mai multe studii despre im
portanța deosebită a acestui con
tinent care a fost denumit pe 
drept cuvînt: „Caseta gigantică 
ce conține un tezaur". După pre
supunerea specialiștilor acolo se 
găsesc zăcăminte uriașe de căr
bune, fier, uraniu, aur, argint și 
probabil petrol. Apele Antarcti
cei Sînt deosebit de bogate in 
balene albastre atît de uriașe in
cit numai limba lor cintărește 
peste trei mii de kilograme. In 
afară de aceasta, Antarctica pre
zintă im interes deosebit pentru 
meteorologie și aviație,

lată de ce explorarea Antarc
ticei a devenit una dintre pro
blemele cele mai importante pen
tru știință și progresul omenirii.

Oamenii de știință și-au dat 
de mult seama câ amploarea cer
cetărilor care trebuiesc execu
tate pentru a se ajunge la o 
complectă cunoaștere a globului 
este atît de uriașă incit numai 
efortul comun al tuturor națiuni
lor ar putea să ie facă față.

1 Iulie 1957...
A început Anul Geofizic In

ternațional, cea mai vastă coope
rare științifică a savanților lu
mii din toate timpurile, in pro
gramul A.G.I. pe lingă multe 
alte probleme foarte importante 
pentru cunoașterea planetei noa
stre, o însemnătate deosebită a 
fost acordată studiului Antarc
ticei.

Pe ghețurile veșnice ale conti
nentului din sud și-au început 
lucrările intr-o strînsă colabora
re, expedițiile științifice din zece 
țări: U.R.S.S, Marea Britanic. 
S.U.A.. Franța Argentina, Aus
tralia Japonia, Norvegia. Chili și 
Noua Zeelanda.

Expediția sovietica, avînd baza 
principală permanentă Ia Mirnîi, 
posedă două nave polare mari— 
spărgătorii de gheață „Obi" șl 
..Lena" de cîte I2.50C tone fie
care, pe bordul cărora au fost 
instalate opt laboratoare științi
fice — un vas frigorific puțind 
transporta 300 tone de alimen
te, aparate științifice perfecțio
nate, avioane, helicoptere, stații 
de radio, tractoare, automobile, 
cîini de tracțiune, echipament și 
excelente locuințe.

Ing. I. VAIDA
(Va continua)

FANTEZIE
chibernetică

Sorții vor decide care din noi doi 
va fi sacrificat ca să nu moară 

celălalt de foame 111

s Nici nu știi ce zglobiu e!
Cum 11 scapi din ochi face o 

năzbltle !

Cum și cind vom explora
LUNA VENUS MARTE

?

I

RAPORTUL DE MASE

este al doilea „mic" amănunt. Pe scurt este vorba de următorul 
fapt: Teoria a stabilit și experiența a verificat ecuația matema
tică de bază a mișcării rachetelor, care ne învață că raportul 
dintre viteza dobîndită într-un anumit moment și viteza de, 
ejecție a gazelor propulsive este egală cu logaritmul raportului 
dintre masa rachetei la pornire și masa din acel moment (după 
arderea unei cantități de combustibil). Cu alte cuvinte aceasta 
însemnează că, pentru a atinge prima viteză astronautică este 
necesar ca masa inițială să fie de 24,6 la 1. Dacă ținem cont și 
de rezistența aerului, raportul de mase capătă valoarea de 75,4. 
Aceasta înseamnă că din greutatea rachetei la lansare 99,85% 
constă din combustibil, iar că pentru aparatură și racheta pro- 
priu-zisă mai rămîn la dispoziția constructorilor doar 0,15°fu. 
Pentru a obține o viteză cît mai mare a satelitului sau navei

Să obțină combustibili noi, cu viteze din ce tn ce mai ridicate. 
Nu trebuie să uităm că fizica nucleară încă nu și-a spus cuoîn- 
tul în acest domeniu și că propulsia atomică a navelor cosmice 
este una din soluțiile pe care ni le va oferi viitorul.

Credem că cele cîteva zeci de rînduri precedente au reușit 
să vă convingă de unele dintre dificultățile zborului cosmic. 
Este ușor 
numai de

de înțeles că în asemenea condiții o călătorie, fie și 
la Pămînt la Lună, este legată de imense cheltuieli.

PROIECTE

punerea la punct a unor mijloace de propulsie maiPînă ia punerea la punct a unor mijloace de propulsie mai 
puternice și mai ieftine, există posibilitatea de a realiza un pro
gram vast de cercetări interplanetare cu mijloace mai rertrinse.

Oamenii de știință sovietici sînt promotorii unui asemenea 
program, care își va găsi în scurt timp realizarea.

Candidatul în științe tehnice IURI HLEBȚEVICI propune 
oxplorarea Lunei, a planetei Venus și a planetei Marte cu ajuto
rul unor rachete teleghidate. Primele rachete care vor pleca 
spre Lună — cinci rachete cu trei trepte — vor avea o greutate

Proiectul sovietic prevede ri călătoria de explorare pe Venus, 
planeta cea mai misterioasă a sistemului solar. Printr-un sistem 
ingenios de teleghidare și de folosire pe parcurs a unor rachete 
de alimentare, va fi posibil să se trimeată aparatură de televi^ 
ziune cu o greutate aproximativă de 500 kg., folosind aceeași 
cantitate de material ca și la trimiterea tanchetei-laborator pe 

Lună. în acest mod, durata 
expediției, care in vechea 
versiune ar fi trebuit să fie 
de 738 de zile, va fi redusă 
la 146 de zile deoarece ra
chetele teleghidate nu vor 
mai trebui să se înapoieze 
pe pămînt. Riscurile de eșec 
ale zborului vor scădea astfel 
în mod proporțional. Această 
performanță se va datora 
faptului că în această etapă

se vor folosi rachete teleghidate în locul rachetelor cu echipaj, 
care prespun mari riscuri de început precum și imense compli
cații constructive.

In același mod a fost concepută și explorarea planetei MARTE, 
care va dura numai 258 de zile în loc de 962...

întreg acest program, în cadrul căruia vor fi explorate Luna, 
Venus și Marte, procurîndu-se date neprețuite, va necesita 
numai douăzeci de rachete de 50 tone cu trei trepte.

Față de prevederile făcute cu ocazia Congresului astronautio 
internațional de la Copenhaga din 1955, proiectul sovietic 
„L.V.M.“. reprezintă o importantă „scurtare de termen" de 
10—15 ani, expediția pe Lună fiind prevăzută pentru 1960—1965, 
iar cele pe Venus și Marte, pentru 1962—67.

Rachetele interplanetare cunoscute în proiect reprezintă de alt
fel doar un început. Cercetările care se fac în domeniul neutra
lizării gravitației și al propulsiei electrogravitaționale vor des
chide o eră nouă pentru navigația cosmică și vor fi nespus de 
bogate în consecințe care depășesc cea mai bogată imaginție.

Ing. F. BUTOIANU
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— Dar ce-a pățit ? ?
— Nimic! a sărit odată-n sus 

de bucurie I 11

Mi-e imposibil să-l reglez I 
Pretinde că se gîdilă! !!

Desene de N. CLAVDIU.
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Eroi în halat alb
In spitalul din Craiova medicii 

consultă o femeie în stare gravăî 
Maria Tudor, o tînără de 22 ani, 
dintr-o comună a raionului Cuj- 
mir, mamă a patru copii. Are 
ruptură uterină suprainfectată. A- 
nalizele și studiul asupra pacien
tei au dus la următorul diagnos
tic : peritonită generalizată, stare 
toxico-septică, șoc decompensat 
uree 2,6 la sută. Situația este mai 
mult decît îngrijorătoare... Sin
gura șansa de salvare ar mai fi 
fost intervenția chirurgicală. In
fecția înaintată insă nu mai per
mitea nici măcar această încer
care...

— In asemenea situație nici un 
medic din lume n-ar mai putea 
face nimic ! rosti unul dintre chi
rurgi în cele din urmă.

Femeia, o umbră lividă în care 
viața abia mai pîlpîia, zăcea pe 
brancardă. Undeva în apropiere, 
tatăl ei, un bătrln puțintel la 
trup, își fringe mîinile in vreme 
ce buzele-i tremurau mut. Cu 
greu vorbi:

— Măcar să apuce copilașii s-o 
mai vadă odată...

0 ultimă Injecție întăritoare și 
mașina porni spre aeroport pen
tru a o transporta, încă în viață, 
pînă acasă, cu ajutorul avionului 
sanitar. Nu mai era deci nici o 
nădejde de scăpare...

★
In noaptea aceea chiar, mașina 

de salvare a raionului Cujmir o 
aduse pe Maria Tudor în comună, 
la Gîrla Mare și o lăsă la dis
pensar. Diagnosticul era evident 
real. Femeia nu mai avea de trăit 
decît cîteva ore. Moartea învin
sese deja pe jumăiate și cu fie
care clipă cîștiga teren...
In salonul dispensarului sătesc, 

Ia căpătîiul bolnavei, doi tineri 
se îndîrjeau să ridice stavilă mor- 
ții» mal bine zis să o întîrzie mă
car cu cîteva ore.

Minutele treceau. Cu sufletul 
greu medicul Constantin Cioroabă 
se zbuciuma adînc. își dădea sea
ma că trebuie să facă ceva, că 
trebuie să încerce ceva... Nu poate 
sta neputincios în fața înaintării 
morțil. E medic, e om, e comu
nist... E tinăr

in fereastra deschisă larg ne
gurile nopții se ridicau. începea o 
nouă zi in viața medicului... Ulti
ma din viața Marie! Tudor... Nu ! 
Nu se poate!

Cîteva minute mai tîrziu, în 
Gîrla Mare, la poarta lui Mihai 
Deliu, instructor al comitetului ra
ional de partid Cujmir, batea ci
neva cu înfrigurare. Era candida
tul de partid Constantin Cio
roabă...

Soneria telefonului țirîi prelung 
în sediul „Aviasan“-ului din Cra
iova. La celălalt capăt al firului, 
medicul Constantin Cioroabă și 
instructorul de partid Mihai De
liu, din Gîrla Mare, cereau să se 
trimită sînge conservat pentru o 
operație urgentă...

Pe ulițele comunei, bătrînul 
Partenie, tatăl Măriei Tudor, 
abia venit de la gară, alerga tră- 
gîndu-și din greu răsuflarea, să-l 
scoale pe gestionarul restaurantu
lui pentru a aduce ghiață...

in sala de consultații a dispen
sarului, dr. Aurora Cioroabă, so
ția medicului, și 
Băcanu, sterilizau

și pregăteau masa improvizată 
pentru o operație poate unică în 
felul ei...

Pentru orice eventualitate, în 
cazul cînd avionul nu putea adu
ce sîngele necesar transfuziei s-a 
făcut apel și la donatori voluntari. 
In mai puțin de o jumătate de 
oră, aproape o sută de oameni, 
bărbați și femei, bătrîni, tineri, 
așteptau în curte cu mînecile su
flecate. gata să-și ofere sîngele 
pentru a salva viața unui om....

Pe parcursul celor peste trei 
ore cît o durat operația, în curtea 
dispensarului sute de oameni aș
teptau într-o muțenie impresio
nantă rezultatul. Doctorul Cioroa- 
bă, tînărul medic ai dispensaru
lui lor, Înființat în anii aceștia, 
opera asistat de soție * ’ 
tarul Băcani».

Firele telefonice cu 
re erau ținute tot 
dispoziție... Pentru a 
avionul a venit să 
sînge...

într-un tîrziu, în ușa dispen
sarului, un om cu halatul alb apă
ru încet și se rezemă de colțul zi
dului zirnbind blind:

— Trăiește...
★

Intr-una din serile trecute, pe 
o bancă în curtea dispensarului 
sătesc din Gîrla Mare, dr. Con
stantin Cioroabă stătea alături de 
soția sa. Cineva se apropie cu 
pași repezi:

— Bună seara ! Vai, iertați-mă 
că n-am mai venit zilele astea 
pe la dvs... Am avut atita de lu
cru ! știți, așa e toamna...

Maria Tudor își vizita tinerii 
săi... părinți. Cei care după cum 
spune pe bună dreptate satul, i-au 
dat a doua viață...

ADRIAN PETRINGENARU
Craiova

și de sâni-

Gîrla Ma- 
timpul la 
doua oară 
parașuteze

VRAJ11OAREA

Plecarea unei 
delegații economice 

in Argentina
ple. 

dele.
Joi a părăsit Capitala, 

cînd spre Buenos Aires, o ----
gație economică romînă condusă 
de ing Mihail Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne.

Delegația va purta discuții cu 
guvernul argentinian în vederea 
tratării acordului comercial și de 
plăți existent între cele două țări.

De aseinenea delegația va vizita 
și alte țări din America de Sud și 
din America Centrală, în vederea 
dezvoltării schimburilor comerciale 
dintre Romînia și aceste țări.

(Urmare din pag. l-a)
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ducea acum în ritmul respira
ției sale.

— Cîți ani ai ? am repetat 
cu întrebarea.

— Douăzeci și șase.
Discutam amîndoi apropiin- 

du-ne pe rînd urechea către 
celălalt, 
cheamă 
mist și 
brigăzi 
nătorie.

Așa am aflat că-l 
loniță Ion, că e ute- 
e responsabilul unei 

de tineret de la tur- 
Mi-a explicat apoi ino-

vațiile lui (vreo patru sau 
cinci) dîndu-mi date și închi
puind cu degetul în aer schițe 
felurite dar din care eu, drept 
să spun, n-am înțeles mai 
nimic.

Mi-au rămas însă adine în
tipărite în memorie clipele a- 
celea în care loniță Ion, un 
tînăr obișnuit din zilele noa
stre, mi-a dezvăluit marea fru
musețe pe care o dă omului 
profesiunea de muncitor.

sanitarul Ion 
instrumentele

Păianjenul de aur — PATRIA, 
ELENA PAVEL, GH. DOJA ; Vră. 
jitoarea - REPUBLICA. BUCU- 
REȘTI, GRADINA PROGRESUL, 
ALEX. SAHIA, LIBERTĂȚII, 23 
AUGUST ; Mikolka cel viteaz — 
MAGHERU ; Primăvara pe str. 
Zarecinaia — I. C. FRIMU, N. 
BALCESCU ; Camelia - V ALEC- 
SANDRI ; Misterul din vechea mi
nă - CENTRAL ; O întîmplare la 
Benderath - LUMINA, POPULAR; 
Trandafirii lui Alah — VICTORIA ; 
Therese Raquin — DOINA ; Ghim. 
pele - MAXIM GORKI. UNIREA, 
M. EMINESCU ; Un pichet în

munți — TIMPURI NOI ; Vultur 
101 - TINERETULUI. ILIE PIN. 
TILIE ; Richard al III-Iea (ambele 
serii) - ÎNFRĂȚIREA INTRE PO. 
POARE, FLACĂRA ; Discordia - 
ALEX. POPOV : Vinovății fără vină
— GRIVITA ; Romeo și Julietta — 
VAS 1 LE ROAITA ; Odată în viață
— CULTURAL ; Ei iubeau viața— 
CONST. DAVID ; Fiica Tibetului- 
T. VLADIMIRESCU (grădină) ; In 
calea trăznetului — ARTA, ALIAN- 
ȚA ; Două victorii — MUNCA ; Se- 
renada străzii — MIORIȚA ; O 
vară neobișnuită — MOȘILOR

Pagini din lupta poporului romîn
pentru unitate și progres

(Urmare din pag. l-a)

desfășoară într o atmosferă de vie 
frămîutare.Unioniștii, pe de o parte, 
și reacționarii, pe de alta, își string 
nodurile, se fac pregătiri pentru 
desfășurarea alegerilor și intră în 
lucru comisia puterilor însărcinată 
cu anchetarea situației și a trebu
ințelor Principatelor. Lupta hotă- 
rîtoare se duce în jurul alegerilor 
pentru Divanurile ad-hoc, adunări 
în care reprezentanții tuturor cla
selor trebuiau să exprime dorințele 
poporului romîn. Trebuie spus însă 
că participarea țărănimii la Divan 
avea un caracter formal, căci cla
sa cea mai apăsată și cea mai nu
meroasă a țării nu urma să dețină 
decît o cincime din numărul man
datelor.

Cu toate acestea entuzias
mul pentru Unire era atît de ge
neral, îneît Talleyrand, membru ai 
comisiei europene, observa în a- 
ceaslă vreme că toți oamenii cins
tiți din Principate se declarau pen
tru înfăptuirea unității Moldovei 
cu Țara Romînească.

Mașinațiunile caimaeanilor și ale 
uneltelor lor — în deosebi în Mol
dova — se izbesc de voința dîrză 
și de patriotismul maselor. Se cîn- 
tă Hora Unirii în ciuda ordinelor 
oficiale, se propagă pe față și pre
tutindeni ideea Unirii, se deshamă 
caii comisarilor reprezentanți ai 
fiuteriior favorabile îndeplinirii țe- 
urilor naționale romînești, sute de 

oameni trăgînd și împingînd în 
locul cailor trăsurile diplomaților. 
Intr-o scrisoare trimisă din Galați 
la 2 iulie se scria : „Și pe la noi 
în tot cuprinsul ținutului nu mai 
puțină bucurie și dorință ca în 
toată țara din toată inima vorbite 
cu aprindere prin toate gurile; 
oamenii mai de toate clasele se a- 
dună și declară dorința marelui 
scop al Unirii Prințlpatelor surori 
Moldova și Valahia într-un singur 
stat...”. Dorințele celor mulți n-au 
putut fi contestate și de aceea pînă 
la urmă reacționarii își vor vedea 
toate uneltirile respinse.

In iulie 1857, neținînd seama 
de voința marei majorități a mol
dovenilor, caimacanul Vogoride 
falsifică în modul cel mai grosolan 
alegerile pentru Divanul ad-hoc» 
intenționînd să dea acestuia o ,o- 
rientare anti-unionistă. împotriva 
falsului se ridică însă protestul 
unanim ai poporului și a! conducă
torilor săi patvioți. Protestației in
terne i se alătură intervenția ho- 
tărîtă a patru puteri europene în

frunte cu Rusia și Franța, Alegerile 
se anulează.

Noile alegeri din Moldova și ale
gerile din Țara Romînească se 
desfășoară într o atmosferă de pu
ternic entuziasm patriotic. „Vivat 
Unirea ! — își începe o scrisoare 
în acea vreme unul din conducă
torii unioniști — Ion Docan și 
Mihai Kogălniceanu s-au ales. Lo
cuitorii satului meu și acei ai dof
torului s-au adunat pe piața Uni
rii cu soțiile lor și cu toți copilașii 
lor, pînă și acei din fașă, de unde 
au pornit cu cea mai mare pompă 
cu capetele goale, la biserică, în 
sunetele clopotelor și în clocotul 
toacelor, întocmai ca în ziua în
vierii, strigînd: Vivat Unirea, că 
a reînviat nația romînă, acompa
niat de trăznetele puștilor și a ca
rabinelor...”. In Moldova nu pă
trund în Divan decît doi deputați 
separatiști, iar în Țara Romînească 
nici unul. Față de rezultatul alege
rilor, chiar și Bulwer — comisarul 
englez din Principate — este silit 
să raporteze ministrului Clarendon 
că „adevărul pe care trebuie să 
ni l mărturisim noi înșine este că 
aproape toți în acest principat sînt, 
sau spun că sînt, pentru unirea 
celor două principate”.

Divanul Moldovei se deschide 
Ia 22 septembrie (4 oct.) și cel de 
la București în ziua de 30 sept. 
(12 oct,) 1857. La Iași, Kogăinicea- 
nu propune deputaților votarea 
Unirii — „dorința cea mai mare, 
cea mai generală, acea hrănită de 
toate generațiile trecute”.

Divanul Moldovei se pronunță 
pentru Unire, votînd împotrivă doar 
doi deputați.

La București, Unirea este votată 
în unanimitate de către Divanul 
ad-hoc, în mijlocul unui entuziasm 
patriotic general. In schimb, cînd 
se ajunge la dezvoltarea moțiunij 
inițiale într-un memorandum ex
plicativ, neînțelegerile izbucnesc

Dacă reacționarii sînt siliți să 
accepte și chiar să subscrie ideia 
Unirii, ei izbutesc — în complici
tate chiar cu mulți dintre repre
zentanții burgheziei — să stingă 
în bună măsură aspectele sociale 
ale acestui însemnat act. în zadar 
răsună la lași sau la București gla
surile îndrăznețe ale deputaților 
țărani, care deși în minoritate — 
își susțin cu tărie drepturile și jus
tele revendicări. „Boierii, declară 
țăranul muntean Gheorghe Lu- 
pescu, necunoscînd în destul do
rințele și păsurile noastre, precum 
ni le cunoaștem noi care suferim*

au făcut legi împovărătoare nouă, 
care au adus mari și multe neno
rociri țării”. La Iași, deputății 
pontași descriu și ei Divanului 
toate suferințele clasei lor. „Pînă 
în ziua de azi, scriu ei, toate sar
cinile cele mai grele numai asu
pra noastră au fost puse și noi 
mai de nici unele bunuri ale țării 
nu ne-am îndulcit, iară alții fără 
să fie supuși la nici o povară de 
toată mana țării s-au bucurat...”. 
In petiția țăranilor se mai arăta : 
„Ispravnicul ne-a bătut, privighe
torul ne-a bătut, jandarmul ne-a 
bătut, zapciul ne-a bătut, vătășe- 
lul ne a bătut, vechilul ne-a bătut, 
posesorul ne-a bătut, boierul de 
moșie ne-a bătut; cine s-a sculat 
mai de dimineață, cine a fost mai 
tare, acela era mai mare. Boul și 
vaca, munca ostenelelor noastre, 
nu știam de sînt ale noastre; pu
iul de găină, laptele de la gura 
copiilor noștri, de multe ori cu 
nedreptul ni s-a luat...”.

Plîngerile deputaților săteni au 
răsunat în pustiu. Dacă în Mol
dova problema agrară s-a luat în 
dezbatere — fără însă a se ajunge 
la o concluzie concretă — în Țara 
Romînească, Divanul n-a 
dezbaterea problemelor interne. 
Au trebuit ani de lupte — după 
realizarea Unirii — ca să se a- 
jungă la înfăptuirea unei reforme 
agrare — fie chiar și trunchiată.

In luna decembrie 1857, lucră
rile Divanului ad-hoc iau sfîrșit. 
Ele își îndepliniseră principala 
sarcină, manifestînd în mod hotă- 
rît în fața puterilor lumii dorința 
de unificare și progres a Principa
telor. Hotărîrile, adoptate de a- 
ceste adunări, stau la baza formă
rii statului național romîn. Alege
rile pentru Divanuri și lupta dată 
pentru componența lor unionistă 
au constituit o evidentă manifes
tare a patriotismului adînc al ma
selor și al conducătorilor lor pro
gresiști. Divanurile ad-hoc și lu
crările lor — deși limitate la pro
blema Unirii și lipsite de hotărîri 
în privința arzătoarelor chestiuni 
sociale — au reprezentat un mo
ment de seamă în lupta patriotică 
a poporului nostru pentru unitate 
și progres.

Astăzi, poporul nostru, harnic 
constructor al unei noi vieți, cin
stește împlinirea unui secol de la 
însemnatele evenimente din 1857, 
dînd toată prețuirea înfăptuitorilor 
acestui însemnat moment din is
toria realizării statului nushu na
țional.

O scena din film
Auzind că filmul „Vrăjitoarea" 

se inspiră dintr-o nuvelă a lui 
Alexandr Kuprin m-am bucurat, 
deoarece mi-e 
acest scriitor rus, apropiat 
atmosfera lucrărilor sale de 
rele Cehov. Văzând filmul 
mi-am putut stăpîni însă un 
timent de dezamăgire : noua 
ducție franco-suedeză nu prea 
pectă spiritul kuprinian, sensibili
tatea și romantismul nuvelei „Ole
sia", care i-a servit drept izvor. 
Faptul că filmul se petrece în 
zilele noastre și în altă parte decît 
nuvela (în loc de regiunea Pole- 
siei, Suedia), n-ar deranja atît. Cel 
mai mult îi dăunează însă o anu
mită lipsă de omogenitate, un 
amestec nepotrivit, premeditat nu 
ca o antiteză revelatoare ci ca o 
acumularea de 
elemente care să 
ia ochii specta
torului ( oameni 
înapoiați și vră
jitoare stafidite 
tehnica modernă), complicații sen
timentale vădit de prisos, o falsă 
ingenuitate a eroilor principali.

Pe scurt subiectul filmului ar 
fi acesta. Un tînăr inginer fran
cez, Laurent, pleacă în Suedia 
pentru a conduce lucrări de ame
liorare funciară pe teritoriul unei 
bogate moșierițe — Kristina Lu- 
negren. El reușește să cîștige în
crederea și chiar inima patroanei 
sale pînă cînd într-o zi, rătăciți- 
du-se în pădure, face cunoștință 
cu Ina — o sălbăticiune ome
nească, o fiică a pădurii trăind 
împreună cu o bunică presupusă 
vrăjitoare într-o misterioasă 
libă la marginea unui lac.

Idila Laurent (Maurice Ronet) 
— Ina (Marina Vlady) capătă 
proporții care ajung să îngrijoreze 
populația superstițioasă și înapo
iată, pe moșierița geloasă (Nicole 
Courcel). Pentru a-i sfida pe a- 
ceștia, Laurent hotărăște să lega
lizeze dragostea lui cu Ina luînd-o 
în căsătorie. Ina, dorind să-și a- 
propie lumina credinței religioase 
pe care i-o insuflase Laurent, vine 
la biserică, dar femeile, care o 
urăsc, o maltratează și unul din 
țărani o lovește cu o piatră care-i 
provoacă moartea.

Olesia lui Kuprin era un suflet 
frumos, plin de puritate, de o in
teligență și sensibilitate izvorîte 
din conviețuirea, aproape din con
topirea cu natura ; ea se dăruie 
dragostei pentru Ivan cu o admi
rabilă 
uitare 
are o 
toare.
filmului 
din eroina filmului său 
dac-ar fi să ne referim 
concepția asupra eroinei principale 
și putem spune că aceasta e prea 
„fatală" și prea vampă ca să fie 
o sălbăticiune fermecătoare, poar
tă o rochie cu un decolteu prea

deosebit de drag 
prin 
mâ
nu 

sen- 
pro- 
res-

tip și o tonsură 
să fie o adevărată fiică

putea înșirui mult

teh- 
în 

mo- 
sînt

intrat în

Cronica filmului
față în față cu

de ultimul 
la modă ca 
a pădurii.

Am mai
lipsurile care le imputăm filmu
lui : spre deosebire de Ivan și 
Olesia din nuvelă, Laurent și Ina 
nu sînt caractere interesante pu
ternice (cît de naiv este desemnat 
tînărul inginer ca un harnic 
nician în episodul aruncării 
aer a stâncii), cochetarea cu 
șierița și gelozia ei discretă
cu totul forțate și lipsite de sens. 
Am putea în același timp să con
trabalansăm observațiile noastre 
cri ti de cu unele remarci pozitive : 
sigur, filmul are un anumit umor, 

are scene bine 
lucrate, o inter
pretare de cali
tate etc. Dar 
degeaba toate 
spectatorul tot 

sală cu impresia 
că a văzut un film cu unele lu
cruri bune dar care în unsamblu 
dă impresia a fi nenecesar, in 
bună măsură de prisos. Parafra- 
zînd afirmația unei publiciste care 
explică întotdeauna cu subtilitate 
filmele, am putea spune: sigur, 
cine vrea să se înfioare la vederea 
unui Cadillac ultramodern, sau a 
unei femei ațîțătoare să se ducă 
repede să vadă „Vrăjitoarea", dar 
cel care vrea mai mult, să știe că 
nu-și va găsi împlinite așteptările.

B. DUMITRESCU

acestea, fiindcă 
pleacă din

CQ-t-

abnegație, cu devotament și 
de sine, iar dragostea lor 
poezie romantică 
Andre Michel,

„Vrăjitoarea",

încîntă- 
regizorul 
a făcut 
altceva ; 

numai la

(Urmare din pag. l-a) 
spiritul atitudinii pe care 
buie s-o aibă față de cei cu 
care lucrează împreună. Din a- 
ceastă pricină o seamă de tineri 
de aici fac glume proaste, creînd 
greutăți în îndeplinirea olanului 
și provocînd totodată accidente.

Intr-una din zilele lunii iulie, de 
pildă, tînărul Ștefan Cacoveanu 
a fost accidentat „din joacă” de 
utemistul Gh. Berlea, la centrul 
de distribuire a apelor carbo-ga- 
zoase. Era de așteptat ca membrii 
comitetului U.T.M. să ia atitudine 
împotriva acestui caz de indisci
plină, să pună în discuția adunării 
generale U.Ț.M. pe Berlea, care, 
din păcate, făcea parte.și din... co
mitetul U.T.M. Acest lucru nu s»a 
făcut. Comitetul U.T.M. a prefe
rat să îngroape cazul într-o șe
dință a sa, fără a creia cu acest 
prilej o opinie muncitorească îm
potriva indisciplinaților. De aceea, 
n-a trecut mult și s-a întîmplat 
între tineri un caz asemănător. 
Ion Gherase stropindu-1 cu ulei 
pe Aristide Cîlțea, acesta din 
urmă l-a lovit pe Gherase cu cle
ștele peste mînă, accidentîndu-1.

★
Dacă organizațiile U.T.M. s-au 

ocupat într-o măsură insuficientă 
de crearea unei opinii muncitore
ști împotriva comportării celor 
care încalcă normele de tehnica 
securității muncii, nu este mai 
puțin adevărat că nici direcțiunile 
șl serviciile de protecția muncii 
din unele întreprinderi nu-și fac 
datoria pe deplin. Adesea ele își 
uită îndatoririle sociale în focul 
îndeplinirii planului, nesolicitînd 
organizațiilor obștești sprijin în 
educarea muncitorilor.

Dar despre aceasta, într-un 
articol viitor.

tre-

FLUVIUL
S-au scurs o sută de ani de cînd 

țițeiul, această mare bogăție a pa
triei noastre, se scotea cu burdu
ful din puțuri și de cînd găzăriile 
au început să-l prelucreze în pe
trol lampant.

Traiectoria dezvoltării industriei 
noastre petrolifere este plină de 
cotituri, de sînge și dolari. Sîngele 
este al miilor de muncitori, care 
de-alungul a trei generații și-au 
dat vlaga și chiar viața pentru ca 
să iasă cît mai mult țiței din mă- 
runtaele pămîntului și să. fie trans
format în dolari pentru marile mo
nopoluri americane, engleze, fran? 
ceze germane, belgiene,' olandeze 
etc. Cît despre cotiturile acestei 
traiectorii, ne arată în cifre jaful 
petrolului romînesc : 1857—275 
tone, 1914 — 1.817.000 tone, 1936 
— 8.708.000 tone, 1947 — 3.800.000 
tone.

Ani de zile s-a cîntat pe toate 
portativele științifice și economice, 
cîntecul epuizării rezervelor noastre 
de petrol. Pentru ce ? Pentru că 
interesele marilor monopoluri ce
reau pînă la cel de al doilea răz
boi mondial trecerea pe planul doi 
a petrolului romînesc, iar după 23 
August, sabotarea economică a pu
terii populare în curs de dezvol
tare.

Un exemnlu ca atitea
altele

Au trecut numai 9 ani și cîteva 
luni de cînd sondele și rafinăriile 
adică întreaga industrie petroliferă 
a devenit bun comun al celor ce 
muncesc. Și traiectoria petrolului 
romînesc a început să urce neînce
tat de la 3.800.000 tone în 1947,. 
la. 10.920.467 tone în 1956. Cîm- 
purile de sonde au împînzit Mol
dova, regiunea Piteștiului și cea a 
Gorjului. Generațiile de petroliști 
de la Moreni, Buștenari, Cîmpina. 
Boldești și au crescut urmași la 
Lucăcești, Valea Caselor, Cobia, 
Țicleni, Bălteni. ,

în bătrîna Vale a Prahovei, pe 
cea a Doftanei, sau a Teleajenu- 
lui, zăcămintele secătuite de țiței, 
dar mai ales de gaze au început 
să fie repuse în valoare.

Odată cu o producție crescîndă, 
cresc neîncetat rezervele indus
triale.

Exemple care să ilustreze aceste 
afirmații sînt nenumărate. Vom da 
numai unul. Schela Boldești pro
duce țiței de peste 30 de ani. Dînd 
de un zăcămînt bogat, evaluat la o 
grosime de peste 300 m., vechil® 
societăți petrolifere trecuseră la o 
exploatare forțată, care a dus la 
distrugerea zăcămîntului.

In 1947 producția acestei schele 
reprezenta 1/4 din producția ei

ȚIȚEIULUI NOSTRU
normală. Datorita unei politici ac
tive de prospecțiuni geofizice, de 
aplicare a metodelor înaintate de 
recuperare secundară, munca avîn- 
tată a petroliștilor a făcut din sche
la Boldești una din schelele frun
tașe din țară, care a dat în ulti
mii 7 ani o producție echivalentă 
cu cea obținută în 30 de ani de 
activitate.

s-a făcut Ia rafinăria 3 Teleajen, 
aplicarea în prelucrarea țițeiului a 
celor mai modme procedee, ne dă 
posibilitatea de a obține o ,gamă 
cît mai variata de produse petroli
fere și o valorificare optimă a ți
țeiului.

Petrol — chimie

Cînd cauți, găsești
Așa ne învață un vechi proverb 

romînesc. Și în materie de petrol 
spusele lui se adevedesc întru to
tul. Ducînd o intensă activitate de 
prospecțiuni geologice pe baza teh
nicii celei mai modeme — metode

Prin schelele petrolifere, 
în preajma unui secol 

de la nașterea lor (V)

radioactive, geoehimice, electrqme- 
trice, magnetice, refracție, seismi
că etc., s-au descoperit noi zăcă
minte de petrol, iar altele așteaptă 
să fie descoperite și valorifiqate.

Reprezentanții marilor monopo
luri, care au căutat să stoarcă ca 
pe o lămîie zăcămintele petrolifere 
romînești, se laudă azi cu bombe 
atomice „curate”. Petroliștii romîni 
care au cunoscut exploatarea lor 
tot atît de „curată" folosesc pe o 
scară largă energia atomică la dez
voltarea industriei petrolifere. Cu 
instalațiile ultra modeme de caro
taj radioactiv primite din U.R.S.S., 
s-au putut pune în producție son
dele vechi, s-au putut urmări efec
tele recuperării secundare prin 
injecțiile de apă și gaze, se fac 
cu succes însemnate explorări de 
noi zăcăminte. Asigurarea unor 
puternice rezerve industriale, ștrîns 
împletită cu introducerea pe scară 
largă a tehnicii celei mai modeme, 
deschide industriei noastre petro
lifere, imense perspective de dez
voltare. Forajul rapid, forajul cu 
turbine, folosirea sapelor ou role, 
forajul cu aer sau gaze comprimate 
în loc de noroi, forajul rotativ 
percutant, forajul sondelor multi- 
etajate ne asigură posibilitatea spo
ririi continue a metrilor forați.

Recuperarea țițeiului remanent 
—adică a țițeiului rămas în vechile 
straturi, care nu a putut fi scos din 
lipsă de gaze care să-l împingă 
spre sondă prin noile metode de 
recuperare secundară, aplicarea fi
surării hidraulice și a menținerii 
presiunii de fund, îmbinate cu o 
acțiune de automatizare și meca
nizare asigură o extracție de țiței 
la un nivel mereu crescînd.

Construirea noilor rafinării, tre
cerea la unități complexe, așa cum

In ultima vreme în țara noastră 
legătura între aceste cuvinte se în
cetățenește din ce în ce mai mult.

Petrolul este azi una din mate
riile prime de bază ale industriei 
chimice.

Prin chimizare se ridică consi
derabil valoarea țițeiului. Un cal
cul elementar arată că dinți-o can
titate de țiței în valoare de un leu 
se poate obține carburant în va
loare de 4 lei» în timp ce prin 
chimizare se obțin mase plastice 
în valoare de 40 lei sau fibre 
tetice în valoare de 100 lei și 
mult.

Lucrările de pînă acum ale 
cetitorilor noștri în domeniul r_ 
trochimiei s-au bucurat de nume
roase succese : s-a dat în funcțiune 
o instalație pentru oxidarea para
finei, pentru obținerea acizilor 
grași sintetici utilizați la fabrica
rea săpunului; s a construit o altă 
instalație pentru producerea deter - 
genților sintetici, excelenți înlocui
tori ai săpunului ; s-a pus la punct 
distilarea și dezodorizarea acizilor 
naftenici etc. In viitor, toate a- 
ceste procese vor fi perfecționate 
și toate instalațiile respective vor 
fi mărite în proporții însemnate. 
In același timp s-au creat premi- 
zele pentru ca petrolul și gazele 
de sondă să constituie materia pri
mă într-o serie de ramuri noi ale 
industriei chimice, cum sînt masele 
plastice și fibrele sintetice. Fabrica 
de relon este în construcție. Colo- 
ranții, detergenții, solvenții, cau
ciucul sintetic stau în atenția noa
stră. Pentru realizarea lor, în acest 
ap, se deschide șantierul unui mare 
combinat.

Tn Moldova, Ia Borzești, este în 
curs de construcție un. mar© com- 

de pro- 
urmînd 
sfttșitul

sin- 
mai

cer- 
pe-

plex petrochimic, q seri© 
ause ale acestui complex 
a fi date pe piață încă la 
acestui cincinal,

★
S-au scurs 100 de ani. 

puțurilor și găzarilor de ieri sînt 
azi stăpîni pe propria lor soartă, pe 
utilajele și mașinile ce le mînuiesc 
ja suprafață sau în adîncul pățnîn- 
tului binecuvîntat al patriei. Glo
rioasele lor tradiții dte muncă și 
luptă, condițiile materiale ©reiate 

vst.atul democrat-popular stau 
cnezășie dezvoltării necontenite a 
industriei noastre petrolifere.

Urmașii

CONST. TACHE

Atmosfera de electricitate pe 
care un ziarist iugoslav o desco
perise în lumea fotbalului nostru 
în ajunul meciului de duminică 
persistă și, după simptomele pe 
care le-am perceput, va continua 
să persiste. Dovadă: discuția care 
se poartă în coloanele ziarelor, pe 
culuoarele C.C.F.S. și printre nu
meroșii iubitori ai jocului cu ba
lonul rotund. Dacă pînă dumi
nică discuțiile se desfășurau pe 
bază de prezumții, acum datele 
existente la îndemână,, furnizate 
de confruntarea de duminică, 
permit o argumentare mai bogată, 
mai convingătoare. Cu alte cu
vinte, dosarul a fost complectat 
cu probe...

Nu vrem să intrăm în amănunte 
de natură tehnico-tactică. S-au 
spus multe lucruri și, după pă
rerea noastră, s-a. spus ceea ce 
este esențial: partida de duminică 
a arătat consecințele unui joc de
fensiv (indiferent de motivele care 
l-au generat) și minusurile care 
există la capitolul pregătire indi
viduală. La ora aceasta, lucrul 
absolut necesar este ca forurile 
care tutelează mișcarea fotbalisti
că de la noi să renunțe la con
servatorism și să privească cu 
curaj în față învățămintele întîl- 
nirii cu Iugoslavia. Nu este un 
secret pentru nimeni că echipa 
noastră păstrează încă destule 
șanse ca anul viitor să fie pre
zentă la Stockholm. Dar șansele 
acestea nu trebuie să atîrne ca 
de un fir de păr de elementul 
„noroc", de jocul întâmplării, de 
credința naivă că balonul e ro-

tund~ și deci... Mai sînt cîteva 
săptămâni pînă la viitoarele două 
intîlniri și în răstimpul acesta se 
poate face ceea ce nu s-a făcut 
înainte de 29 septembrie.

In primul rînd, pregătirea lotu
lui trebuie să poarte pecetea unei 
conduceri unice, bazată pe răs
punderea personală, fără să se 
elimine nici un moment consultă
rile colective. Un copil cu prea 
multe moașe n-are șanse să su
praviețuiască. Lucrul acesta nu-i 
valabil și în fotbal P In articolul 
unui confrate aflăm că unul din 
antrenorii lotului a avut — în 
timp ce meciul cu Iugoslavia se 
desfășura — ideea ca Ene 1 să 
fie trecut pe extremă iar Ene 11 
pe centru. Ideea și-a dovedit va
loarea. Interesant este însă un

Surprize »n etapa de *erj 
a campionatului de le«bal

Competiția ciclistă internațio
nală „Cursa Victoriei" a continual 
joi cu desfășurarea etapei a IV-a; 
București—Alexandria—București 

(120 km.). Victoria a fost decisă 
la sprintul final unde dinamovistul 
N. Vasilescu s-a impus asupra lui 
A. Șelaru (Dinamo) și I. Bra- 
haru (Voința) realizînd timpul 
de 3h09'15”. în clasamentul ge
neral continuă să conducă C. Du
mitrescu (C.C.A.) cu 10hl9’28”, 
urmat de Ion Vasile (C.C.A.) cu 
l0h20'46” și C. Tudose (C.C.A.) 
cu 10h2l*08”. Pe locul 4 se află 
Gabriel Moiceanu (Dinamo) 
l0h22’00”.

Pe echipe, conduce C.C.A. 
26h06’42”, urmat de Dinamo 
26hl5’27”.

Astăzi este 
tă se dispută 
rești—Orașul

fapt. Pentru ca această idee să 
poată fi realizată, au trebuit să-și 
dea asentimentul fiecare din cei
lalți trei antrenori, plus Direcția 
de fotbal, plus conducerea C.C.F.S. 
în loc de o măsură operativă pe 
care un selecționer unic ar fi 
putut s-o realizeze in două-trei 
minute, a fost necesară ținerea 
unei veritabile ședințe în condi
țiile în care trecerea fiecărui 
minut însemna diminuarea posibi
lităților de victorie ale echipei 
noastre. Oare nu pledează sufi
cient chiar numai acest exemplu 
pentru ideea stabilirii unui selec
ționer unic ?

Dar nu aceasta este totul! Ne 
aflăm în plin campionat. Aceasta 
presupune, într-un fel, o menți
nere în formă a jucătorilor. Dar 
numai într-un fel, pentru că tre
buie să ne gîndim și la sudarea 
eventualei formații reprezentative. 
Ce

da Petschaoski dacă el ar fi fp.i 
introdus in lot cu mult înainte 
și nu în săptămîna meciului!

Credem că in general campio
natul trebuie subordonat pregă- 
Urilor lotului. E nevoie ca repre
zentativa națională să continue să 
existe într-o formă organizată. 
„Naționala^ trebuie să susțină nu
meroase meciuri de verificare cu 
echipe de o valoare reală, pentru 
ca să punem la încercare fostele 
de care dispun jucătorii noștri. 
Precis că rutina unor întâlniri in
ternaționale mai dificile, va îm
bogăți experiența jucătorilor noștri 
și-i va elibera într-o măsură im
portantă de tracul care-i parali
zează de atâtea ori în meciurile 
decisive.

Departe de noi gîndul ca prin 
aceste sumare notații să epuizăm 
argumentele ce pot fi aduse intr-o 
discuție despre învățămintele me
ciului cu Iugoslavia,

Considerăm că specialiștii tre
buie să-și spună cuvîntul și avem 
toate motivele să considerăm ar
ticolul apărut în „Informația 
Bucureștiului" despre pregătirea 
și disputarea meciului cu Iugo
slavia drept o valoroasă contribu
ție la o mai bună înțelegere a 
ceea ce trebuie de făcut.

Iar discuția trebuie să aibă con 
diții prielnice nu așa cum s-a 
întîmplat, de pildă, în ajunul me
ciului cu Iugoslavia, cînd. trei zile 
înainte de întâlnire, ziariștilor le-a 
fost oprit accesul în sediul 
C.C.F.S. Și încă ceva: să nu se 
uite meciul cu Grecia și viitoarea 
grijilor cauzate de deplasarea la 
Belgrad. Grecii s-au dovedit capa
bili de surprize...

M. RAMURA 
M. ZONIS

Joi au fost reluate jacurile cam
pionatului categoriei A de fotbal. 
Cu tot timpul nefavorabil (vini și 
ploaie) meciurile «u prilejuit intre, 
ceri dîrze la sfîrșitul -cărora au 
fost înregistrate numeroase sur
prize.

La București pe stadionul 23 
August" echipa C.C.A. a jucat în 
compania formației miniere Ener
gia Petroșani. Fotbaliștii militari 
au obținut victoria cu scorul de 
3—1 (1—0) prin punctele realizate 
de Alexandrescu, Cacoveanu și 
Tirnaveanu (autogoall. Unicul 
punct al oaspeților a fost tpscrîs 
de Florea Pe stadionul Rinamo, 
echipa bucureșteaqâ Pinatno a 
îost ținută în ,,șah’4 de proaspăta 
promovată Energia .Steagul Roșu 
O. Stalin, eu oare a terminai ne- 
decis 1—1 (I—1). Ay înscris Ni- 
cușor (Dinamo) și respectiv 
Hașoti.

Jucînd peste așteptări, echipa 
Energia Pioești a îrivipș Cluj 
cu 2—1 (1—0) pe Dinamo din lo
calitate.

O victorie în deplasare a obți
nut și echipa bucureșteană Pro
gresul care a întreeut cu 2—0 
Flamura Roșie-Arad.

La Timișoara echipa locală 
Știința a înHlnit echipa feroviară 
Locomotiva Grivița Roșie. Stu- 
denții cu un atac în forma au 
terminat victorioși cu 2^--U (0—0).

In sfîrșit la Oradea, formația 
locală Progresul deși pleca mare 
favorită în partida cu Energia 
Jg. Mureș, totuși pînâ la urmă 
a părăsit terenul învinsă. Mure
șenii au jucat cu dîrzenie. repur- 
tind o victorie la limită . 3—2 
(0-1).

„Cupa carnpioîii.or 
eurppen.**

I
/oi, la Budapesta, în co
druț competiției ..Cupei cam
pionilor europeni” la fotbal, 
echipa maghiară Vasas a ju
cat returul meciului cu forma
ția Ț.D.N.A. Sofia. Fotbaliștii 
maghiari au desfășurat un joc 
eficace terminînd învingători 
cu scorul de 6—1 (2—1)

randament sporit ar fi putut

In timpul meciului cu Iugoslavia, pentru a schimba două pos
turi intre ele, unul din antrenori a fost nevoit să consulte pe cei
lalți antrenori, Direcția Fotbal fi conducerea C.C.F.S.

(Ziarele)

zi de odihna. Sîmbă 
etapa a V-a ; Bucu- 
Stalin (173 km.).
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3 (Agerpres). — IN 
DE JOI DUPĂ AMIA-

Conferința generaid a Agenției Internaționale
pentru energia atomică

R.P.R. a fost aleasă
in Consiliul guvernatorilor

VIENA
ȘEDINȚA
7,A A SESIUNII ORDINARE A 
CONFERINȚEI GENERALE A 
AGENȚIEI INTERNAȚIONALE 
PENTRU ENERGIA ATOMICA 
S-A TRECUT LA ALEGEREA 
CELOR ZECE MEMBRI PEN
TRU CONSILIUL GUVERNATO-

RILOR . CU 47 DE VOTURI 
PENTRU, R.P.R. A FOST ALEA-

IN CONSILIUL GUVERNA
TORILOR CA REPREZENTANT 
AL EUROPEI RĂSĂRITENE. A- 
LEGEREA S-A FĂCUT PRIN 
VOT SECRET. LA VOT AU PAR
TICIPAT 50 DE ȚĂRI.

Lucrările Adunării Generale O.N.U.
cccocccccccoocococooocooooocaoococooococcco

NEW YORK 3. — Corespon- 
dentul special Agerpres trans
mite : Adunarea Generală a con
tinuat în dimineața zilei de 3 oc
tombrie dezbaterea generală. 
Pînă în prezent 55 de vorbitori, 
reprezentînd 55 de state au luat 
parte la dezbaterile care au în
ceput la 19 septembrie.

Pe lista vorbitorilor de astăzi 
au figurat reprezentanții Spaniei, 
Egiptului, Mexicului și R.S.S. 
Ucrainene.

După cuvîntul delegatului spa
niol a luat cuvîntul ministrul de 
Externe al Egiptului, Mahmud 
Favzi. El a ținut o amplă cuvîn- 
tare, urmărită cu mult interes de 
întreaga adunare.

Ocupîndu-se de problemele care 
afectează pacea în Orientul Mij
lociu, ministrul de Externe al 
Egiptului a arătat că o serie în
treagă de țări prin atitudinea lor 
ca și prin actele lor au încălcat 
cu mult normele politice și di
plomatice uzuale.

El a trecut în revistă în această 
ordine de idei situația din Oman, 
Yemen, Algeria.

Ministrul de Externe al Egiptu
lui s-a ocupat apoi pe larg de si
tuația din Siria, El a arătat că 
Siria este astăzi ținta atacurilor 
diferitelor state occidentale și că 
în anii care au urmat după cel de 
al doilea război mondial s-a în
cercat înarmarea tuturor țărilor 
din jurul Siriei în vederea unei 
agresiuni împotriva Siriei.

Ministrul de Externe al Egip
tului a reafirmat hotărîrea Egip
tului de a sta alături de Siria 
pentru apărarea independenței și 
suveranității sale naționale.

După cuvîntul delegatului Egip
tului a luat cuvintul delegatul 
Mexicului. El s-a referit la pro
blema dezarmării, făcînd o serie 
de propuneri Adunării Generale.

Ultimul vorbitor al ședinței de 
dimineață a fost delegatul R.S.Ș. 
Ucrainene.

Industria O S S
în decurs de 40 de ani

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comitetul de 
stat pentru relațiile culturale cu 
țările străine a organizat la 2 oc
tombrie o conferință de presă a 
corespondenților sovietici și străini 
în oadrul căreia Lev Volodarski, 
șef-adjunct al Direcției centrale de 
statistică de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., a vorbit des
pre progresul industriei sovietice 
în ultimii 40 de ani.

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ A 
U.R.S.S., A DECLARAT VOLO
DARSKI, VA FI ANUL ACESTA 
DE 46 DE ORI MAI MARE ÎN 
COMPARAȚIE CU ANUL 1917. 
Succese deosebite s-au obținut în 
industria constructoare de mașini. 
PRODUCȚIA ACESTEI RAMURI 
A INDUSTRIEI, PRECUM ȘI A 
INDUSTRIEI PENTRU PRELU
CRAREA METALELOR VA FI 
ÎN ANUL 1957 DE 200 DE ORI 
MAI MARE DECÎT ÎN 1913. în 
prezent a subliniat Volodarski, nu 
există mașină modernă care să nu 
poată fi fabricată în întreprinde
rile Uniunii Sovietice.

Referindu-se la dezvoltarea pro
ducției de mărfuri de larg con
sum, Volodarki a arătat că anul 
acesta producția acestor mărfuri va 
fi de 13 ORI MAI MARE DECÎT 
ÎN 1913.

Cea mai mare bază industrial» 
a Uniunii Sovietice este Republica 
Federativă Rusă, care produce 
două treimi din producția indus
trială globală a țării. în această 
republică există aproape toate ra
murile industriale.

Pe baza folosirii tehnicii noi și 
a perfecționării organizării mun
cii și producției, în U.R.S.S. crește 
necontenit productivitatea muncii, 
în anul 1956 productivitatea mun
cii a crescut aproape de nouă 
ori în comparație cu 1913, deși s-a 
redus durata zilei de lucru.

Volodarski a declarat că expe
riența activității industriei în lu
nile iulie, august și septembrie 
— adică după crearea consiliilor 
economiei naționale — arată că se 
descoperă cu succes rezerve noi 
și industria se dezvoltă în ritm 
rapid.

1
RANGOON; Manifestație populară în fața ambasadei engleze.Lozinca e precisă: interziceți ar

mele atomice și cu hidrogen.

Actul de acuzare în procesul 
participanților la complotul 
antistatal din Siria

DE CE SÂCÎNTE POEȚII?

In Comitetul O.N U. pentru problemele de tutelă

Anul Ovidfu
ROMA 3 (Agerpres). — La 1 pre primirea călduroasă care s-a 

octombrie s-a deschis la Sulmona, făcut delegației italiene in țara 
într-un cadru festiv, anul Ovidiu, noastră, 
la care au participat personalități 
guvernamentale și reprezentanți 
ai autorităților locale italiene.

Au participat, de asemenea, 
Petre Iosif, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P.R. în Italia și 
alți membri ai legației romîne. _

Profesorul arheolog Valerio 
Clanfarani, care a făcut parte din 
delegația italiană invitată la fes
tivitățile bimilenarului Ovidiu in 
R.P.R. a vorbit asistenței despre 
entuziasmul cu care a fost săr
bătorit Ovidiu in Rominia și des-

Ain

Situația din SAN MARINO 
rămîne încordată

Conferința partidului 
laburist

ROMA 3. — După cum rela
tează presa, situația din Republi
ca San Marino continuă să fie 
încordată. „Guvernul provizoriu'* 
care se află într-o localitate si
tuată la 50 metri de frontiera ita
liană, continuă sa adreseze popu
lației republicii diferite „apeluri 
și „decrete**, instigînd-o să nu se 
se supună guvernului legal.

Guvernul legal al Republicii 
San-Marino a adresat președinte
lui Italiei Gronchi, președintelui 
Consiliului de Miniștri, Zoii, și 
ministrului Afacerilor Externe, 
Pella, telegrame în care protes
tează cu hotărîre împotriva recu
noașterii de către Italia a așa-zi- 
sului „guvern provizoriu** din San- 
Marino.

Delegația R.P.R. va sprijini propunerile 
menite să asigure progresul Africii 

de sud-vest
NEW YORK 3. Coresponden

tul Agerpres transmite: In cursul 
zilei de 
lucrările 
blemele 
subliniat 
hotărîte 
pune capăt politicii de discrimi
nare rasială și de acaparare a 
teritoriului Africii de sud-vest 
practicată de guvernul Africii de 
sud.

LUÎND CUVINTUL DELE
GATUL ROMIN T. MARINES
CU A ARĂTAT CA POLITICA 
DE DISCRIMINARE AFECTEA
ZĂ 400.000 DE AFRICANI LIP
SIȚI DE ELEMENTARE DREP
TURI POLITICE CONTINUIND

miercuri au continuat 
Comitetului pentru pro- 
de tutelă. Vorbitorii au 
necesitatea intervenției 
a O.N.U. pentru a se

SA FIE CEL MAI PROST PLĂ
TIȚI DINTRE MUNCITORII 
LUMII. DELEGATUL ROMIN A 
SUBLINIAT CA ESTE NECE
SARA CONTINUAREA EFOR
TURILOR O.N.U. IN VEDEREA 
ASIGURĂRII POSIBILITĂȚII 
DE DEZVOLTARE PE CALEA 
AUTONOMIEI ȘI INDEPEN
DENȚEI A POPULAȚIEI DIN 
AFRICA DE SUD-VEST ȘI CA 
DELEGAȚIA R.P. ROMINE VA 
SPRIJINI ORICE PROPUNERE 
MENITA SA ASIGURE 
GREȘUL ȘI LIBERA “ 
TARE A ACESTUI 
RIU.

Adunarea Generală 
nuă lucrările joi 3 octombrie

PRO- 
DEZVOL- 
TERITO-

își conti-

DAMASC 3 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 
Damasc a fost dat publicității ac
tul de acuzare în procesul partici- 
panților la complotul antistatal 
din Siria inspirat de S.U.A. care 
a fost recent descoperit.

In partea introductivă a actului 
de acuzare se arată că politica gu
vernului sirian, bazată pe princi
piile coexistenței pașnice, a stîr- 
nit o vădită nemulțumire în rîndul 
statelor imperialiste. Aceste state 
au început să caute diferite mij
loace pentru a lega din nou Siria 
de puterile occidentale.

După eșecul încercărilor lor de 
a impune Siriei proiectul imperia
list cunoscut sub numele de planul 
„Semilunei fericite** (adică unifi
carea Siriei, Iordaniei și Irakului 
într-un singur stat — n.r.), precum 
și pactul de la Bagdad și „Doc
trina Eisenhower**, nemulțumirea 
țărilor imperialiste față de Siria 
s-a transformat într-o adevărată 
ură.

CERCURILE 
SE ARATA IN 
IN ACTUL DE 
ÎNCEPUT SA 
COMPLOTURI 
ȚĂRII. ELE . 
BLOCADA ECONOMICĂ ÎMPO
TRIVA SIRIEI ȘI AU PORNIT 
O FĂȚIȘĂ CAMPANIE ÎMPO
TRIVA ACESTEI ȚĂRI.

In continuare, în actul de acu
zare se spune că după eșecul a- 
gresiunii ’’nglo-franco-israeliene 
împotriva Egiptului, S.U.A., au 
lepădat masca și au pășit deschis 
pe calea organizării de comploturi 
interne în Siria.

IMPERIALISTE. 
CONTINUARE 

: ACUZARE AU 
ORGANIZEZE 
INLAUNTRUL 

AU INSTITUIT

ANCHETA A STABILIT CA 
IN ORGANIZAREA COMPLOTU
LUI ROLUL PRINCIPAL L-AU 
AVUT FUNCȚIONARII AMBA
SADEI AMERICANE DIN SIRIA 
ȘI MAI ALES HOWARD STONE. 
Complotiștii au încercat să-și a- 
tingă scopul cu ajutorul unui 
putch armat pe care trebuia să-l 
încerce un grup de ofițeri reacțio
nari la Damasc și Alep.

In acest scop funcționarii am
basadei americane au stabilit con
tactul cu o serie de ofițeri din ar- 
mata siriană. Stone a promis că 
dacă complotul va reuși, va plăti 
panticipanților la complot suma de 
300—400 milioane dolari.

In actul de acuzare se arată că 
ambasada americană la Damasc 
pregătind complotul se baza și pe 
membri ai partidului național-so- 
cial din Liban, partid pro-fascist, 
care trebuiau să sosească din Li
ban îndată ce va fi dat semnalul. 
Se proiecta asasinarea unor per
sonalități de seamă siriene ca 
Akram Haurani, Haled Bagdaș, A- 
fif Bizri, Saraj, Mustafa Hamdun 
și alții. Stone a convins pe parti- 
cipanții la complot că în cazul 
cînd complotul va eșua, S.U.A 
vor pregăti o rebeliune armată în 
Siria cu ajutorul Irakului și Ior
daniei.

In actul de acuzare se confirmă 
fătul că în august a.c., a vizitat 
Damascul Adib Sișakli, fost dic
tator al Siriei, și că între Sișakli 
și participant la complot au avut 
loc întrevederi organizate de 
Stone.

In complot sînt implicate zece 
persoane.

(Urmare din pag. l-a) 
tulburați și nefericiți, cum re
marca un candidat de trubadur 
al miliardarilor, americanul 
Scott Fitzgerald, deoarece oa
menii se pleacă în fața for
ței lor, că în lumea pe care o 
conduc pot fringe vieți și se pot 
substitui destinului, dar nu află 
pe nimeni dispus să-i glorifice, 
să-i sanctifice și să-i treacă în 
legendă, că nimeni nu-i ser
vește drept exemplu al fru- 
museții morale, al înaltei uma
nități. Totdeauna, chiar și în 
literatura americană, atunci 
cînd scriitorul a vrut să ilu
streze virtuțiile umane, cînd a 
creat eroi de deosebită sensi
bilitate, înzestrați cu noblețe 
sufletească, i-a luat din mij
locul oamenilor simpli. De la 
Steinbeck la Hemingway, omul 
cu majusculă- a fost găsit 
printre cei pe a căror spinare 
stau cocoțați miliardari. In van 
or să se întrebe miliardarii 
„unde ne sînt cîntăreții“, ei nu 
vor veni. în van vor plînge 
unii, așa cum s-a întîmplat cu 
„Tribune de Geneve** viața ne
norocită a bieților miliardari 
ce n-au parte măcar de un 
roman închinat nobleței lor.

Și nu vor veni pentru că 
golul nu poate cînta. Pentru 
că necesitățile spirituale și as
pirațiile miliardarilor nu in
spiră. Ce necesități are miliar
darul? Lui îi trebuie ceea ce 
se cheamă un standing și cu
vîntul acesta este tare cuprin
zător. El cuprinde imobile, ca
stele, yachturi, cabarete cu 
chipul stelelor de cinema, te
renuri uriașe pentru vînătoare,

șiruri de automobile, o duzină 
de smochinguri, grajduri cu 
cai de curse. Aceste nevoi mi- 
lionărești nu pot fi cîntale, 
pentru că nimeni pînă azi n-a 
cîntat cinstit raptul și pe fur. 
Căci toate acestea sînt luate de 
la gura muncitorilor de la 
sonde, a vînzătorilor din ma
rile magazine, a micilor ne
gustori împinși la faliment, 
iermierilor ruinați.

I se pot închina madrigaluri 
oare d-nei Horace Dodge, care 
servește la recepție caviar tăiat 
în blocuri în iorină tie lebădă 
și se îmbăiază numai în căzi 
de aur? S-ar opri condeiul în 
loc și ar încremeni zîmbetul 
aceluia ce ar intenționa să 
cînte pe sărmanii ce-și petrec 
luni întregi jucînd la baccara 
la Monte Carlo într-o singură 
noapte, venitul cetățenilor a- 
cestui oraș inclusiv cel al prin
țului său. Cum ar putea li 
elogiați acei ce-și plimbă plic
tisul de la Saint-Moritz la 
Deauville, de la Capri la Bia- 
ritz, de la Capocabana la vînă- 
torile din Kenya. Ei sînt te
muți, urîți, bineînțeles pot fi 
adulați, tămîiați, li se pot ri
dica altare, dar nu pot ii cîn- 
tați, iubiți cu adevărat, nu pot 
trezi inspirații și mari pasiuni. 
Ei sînt gîzi în frac ai umani
tății și nimeni pînă azi, oricît 
de pervertit ar fi, nu și-a 
cîntat călăul.

Pentru ei nu sînt cîntăreți, 
pentru ei nu 
Și nu poate 
aripi pentru 
„Tribune de 
necazul de a 
tatea creatoare a 
de litere. Căci poeții n-au ce 
cînta.

se înalță pana: 
prinde condeiul 
cei deplînși de 
Geneve** pentru 

nu trezi sensibili- 
vreunui om

♦

♦

In Franța continuă criza 
de guvernBRICHTEN 3 (Agerpres). — 

In ședinja din 3 octombrie a con
ferinței partidului laburist au 
dezbătute problemele cu privire la 
dezarmare și situația internațio
nală.

In numele Comitetului execu
tiv a luat cuvîntul Aneurin Be
van. El a declarat că politica ofi
cială a partidului laburist în pro
blema dezarmării constă în aceea 
că în momentul de față trebuie 
adoptată propunerea Uniunii So
vietice cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară. 
Considerăm de asemenea, a spus 
el, că rezolvarea problemei de
zarmării nu, trebuie condiționată 
de reglementarea problemelor po
litice.

Conferința a adoptat rezoluția 
prezentată de organizația din 
Bristol a partidului laburist care 
cere guvernului englez să înce
teze imediat experiențele cu bom
ba cu hidrogen.

Erupție gigantică

PARIS 3 (Agerpres). — In 
Franța criza de guvern continuă. 
Coty, președintele republicii, care 
a început consultările prelimina-

Eisenhower nu vede rezolvarea 
problemei de ia Littie Rock

WASHINGTON 3.— La con
ferința sa de presă din 3 octom
brie, președintele Eisenhower a 
fost nevoit să răspundă aproape 
exclusiv la întrebări despre eve
nimentele din Little Rock. Răs- 
punzînd la întrebările corespon
denților, președintele a cerut să 
se abordeze cu mai multă tole
ranță problema învățămîntului 
în comun în școli, lăsînd să se

înțeleagă de fapt că nici pez. vi
itor guvernul nu intenționează 
să ia măsuri hotărîte împotriva 
rasiștilor care ignorează hotărî
rea Tribunalului Suprem al 
S.U.A. Președintele a declarat 
fățiș că nu vede posibilitatea 
unei rezolvări rapide a problemei 
învățămîntului în comun la 
Little Rock. Această problemă, a 
spus el, a ajuns după cît se vede 
într-un impas.

re cu liderii politici, nu a încre
dințat încă nimănui formarea nou
lui guvern. Din unele informații 
apărute în presă se poate trage 
însă concluzia că în culisele par
lamentului se pregătește o nouă 
tranzacție între partidele care au 
sprijinit guvernul lui Bourges- 
Maunoury ; sînt disputate locu
rile ministeriăle. „Rezolvarea cri
zei guvernului, scrie ziarul „Le 
Monde**, depinde în primul rînd 
de omul căruia i se va încredința 
acest lucru. Nici programul pe 
care îl va propune, nici majori
tatea care îl va sprijini, nu se 
vor deosebi în mod esențial de 
programele multor guverne din 
trecut**.

CAIRO. După cum anunță pos
tul de radio Cairo, în seara zi
lei de 2 octombrie, președintele 
Nasser a avut o convorbire cu 
Abdallah Khalid, primul ministru 
al Sudanului, care a sosit în Capi
tala egipteană pentru tratative cu 
conducătorii egipteni.

în cursul tratativelor au fost 
examinate problema repartizării 
apelor Nilului, problema despă
gubirii de către Egipt a populației 
din nordul Sudanului, care în 
urma construirii barajului înalt 
de la Assuan va fi nevoită să pă
răsească orașul Uadi Haifa, și va
lea Nilului, pe -o lungime de u- 
proape 200 hm.

TEHERAN. Regele Feisal al Ira. 
kului care urma să sosească în 
Iran la 13 octombrie, va sosi la 
Teheran abia la 16 octombrie. In 
același timp s-a anunțat că vizita 
sa a fost redusă la 10 zile.

WOT. N. P. Sullțki. țnsărcl.- ^ul^tru X

Vizita la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale și recepția in cinstea 

£m^amențare_^șidenc
Orientul Mijlociu și Apropiat

cepție cu prilejul vizitei în Liban 
a delegației Academiei de Științe 
a U.R.S.S. în frunte cu prof. V. 
F. Berestnev, care a participat la 
lucrările celui de-al 17.lea Congres 
al Institutului internațional de . 
științe sociale.

La recepție au participat Saml 
Solh, primul ministru al Libanului, 
și Farid Kozma, ministrul Învăță, 
mîntului și Informațiilor al Liba. 
nului.

CAIRO. Agenția France Presse 
anunță că Ăbdulah Rimawy, fost 
ministru a! Afacerilor Externe al 
Iordaniei a declarat că guvernul 
iordanian studiază posibilitatea în- 
chirierii bazelor militare de pe teri- 
toriul Iordanian. El a afirmat că 
în această privință a intervenit un 
acord de principiu între guvernul 
iordanian și ambasadorul ~ ” * 
la Amman.

DAMASC. Agenția France

S.U.A.

Presse
afaceri ad-interim al Sabr'i Assali, La ’ primii * pe 

U.R.S.S. în Liban, a oferit o re. irul Economiei Irakului, i■ minis.
Enedim

Pașetși, cu care a discutat probii, 
ina relațiilor economice dintre Si- 
ria și Irak. La sfirșitul întrevede, 
rii premierul sirian a declarat. 
,,Atn examinat relațiile economice 
dintre cele două țări ale noastre si 
diverse probleme care interesează 
lumea arabă. I ntrevederea noastră 
a arătat' o perfectă identitate de 
vederi și noi sperăm că se vor în- 
registra rezultate menite să ser. 
vească interesele ambelor țări cit 
și ale tuturor popoarelor arabe".

PARIS. Corespondentul agenției 
France Presse comunică din Ani. 
man că în portul iordanian Akaba 
au sosit mari cantități de arma, 
ment greu american.

GAZA. Un comunicat al Car tie. 
rului general al forțelor speciale 
O.N.U. anunță că un militar cana, 
dian, membru al forțelor speciale 
°jN,U., a fost ucis iar altul grav 
rănit in urma exploziei unei mine 
în apropierea liniei de demarcație 
la nord de orașul Gaza.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, dr. Petru 
Groza, a primit joi la amiază de
legația parlamentară siriana in 
frunte cu Rafie Bașur, vicepre
ședinte a! parlamentului sirian.

•A
Președintele Marii Adunări Na

ționale. Constantin Pirvulescu a 
oferit joi seara o recepție la Pa
latul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale în cinstea delegației 
parlamentare siriene, condusă de 
Rafie Bașur, vicepreședinte al 
parlamentului sirian, care face o 
vizită in țara noasiră.

- —

INSIGNA DE ONOARE 
de laureat al Premiu ui

LEN.N

Concursul internațional muzical de la Geneva

ULI RARE ACTION ARISM
Agenția United Press anunță 

că John Gleascn noul comandant 
al cunoscutei organizații reacțio
nare „Legiunea americană", a de
clarat in cadrul unei conferințe dc 
presă ținută la Indianopolis, că 
Legiunea „SE OPUNE CATEGO
RIC" reluării relațiilor comerciale 
între S.U.A. și R. P. Chineză și 
că va face tot posibilul pentru a 
împiedica recunoașterea acestei 
țări de către S.U.A. sau admiterea 
ei în Organizația Națiunilor U- 
nite.

Gleason a mai declarat că speră 
să aibe in curind o întrevedere 
cu președintele Eisenhower in care 
va insista pentru luarea unei serii 
de măsuri recomandate la recentul 
congres al Legiunii americane. 
Printre aceste măsuri se numără 
și acea care prevede modificarea

statutului trupelor americane sta
ționate pe teritorii străine pentru 
a împiedica pe viitor ca delictele 
militarilor americani să poată fi 
judecate de tribunalele țărilor 
unde s-a comis delictul.

FOTOGRAFIILE 
DEMASCĂ!

Speidel a făcut parte, în 
urmă cu ani, din anturajul 
apropiat al lui Hitler. Com
portările sale din timpurile 
hitlerismului, al cărei figură 
de vază a fost — masacrarea 
a mii și mii de ostateci, organi
zarea de asasinate la toate 
nivelurile etc., i-au adus stima 
și aprecierea fiorosului dicta
tor. Anii au trecut.Cu ajutorul 
politicii imperialiste a puteri
lor occidentale, care au făcut 
tot ce le-a stat în putință pen.

Noua capitală a Braziliei
După cum anunță presa, Ku- 

bitschek, președintele Braziliei, a 
semnat un proiect de lege care 
prevede mutarea în viitorii trei 
ani a capitalei Braziliei din Rio- 
de Janeiro în statul Goyaz. 
Noua capitală se va numi Brazilia.

Potrivit știrilor sosite din In
sulele Azore, aici continuă erup
ția vulcanului din regiunea in
sulei Fayal. în urma erupției vul
canice, din apele Oceanului Atlan
tic 
ore
Ea
tri

în decursul ultimelor 24 de 
a început să se ridice o insulă. 
are deja o înălțime de 30 me- 
deasupra nivelului apei. Dea

supra 
Ioană 
tri.

vulcanului se ridică o co
de fum de peste 5.000 me-

Speidel în Anglia
tru a reînvia spiritul milita
rist și revanșard în Germania 
occidentală, Speidel a căpătat 
gradul de general în noul 
Wehrmacht. Mai mult chiar. 
A devenit unul din coman
danții pactului agresiv al 
Atlanticului de nord.

In această calitate, chiar 
recent, criminalul nazist Spei
del, purtînd tresa de general 
al N.A.T.O. a făcut o vizită 
de cîteva zile unor conducă
tori ai armatei britanice. A 
călcat pe acele locuri unde 
asasinele V.2 nemțești au ucis 
sute de locuitori ai Londrei. 
Dar asta a fost ieri. Datorită 
faptului că memoria conducă
torului N.A.T.O. este slabă a- 
semenea lucruri s-au uitat. 
Astăzi, iată-1 pe Speidel în- 
treținîndu-se amical, în com
pania generalului locotenent 
Charles Coleman, în plin cen
trul Londrei, (fotografia 1). 
Dar ceea ce sînt dispuși să 
șteargă cu buretele adepții 
unei noi politici criminale, nu 
uită londonezul simplu, omul 
care și-a pierdut mama, co
pilul ori soțul în timpul celui 
de al doilea război mondial. 
Iată de ce în timp ce gene
ralul Speidei își lua ceaiul în

anturajul generalilor englezi, 
locuitorii bătrînei Londre, pe 
o ploaie torențială au orga
nizat mai multe zile de-a-rîn- 
dul, manifestații de protest. 
Lozinca „Nazistule Speidel — 
pleacă acasă !“, exprimă mai 
bine ca orice sentimentele pe 
care poporul englez Ie poartă 
față de înveteratul fascist 
Speidel, astăzi conducător de 
frunte al N.A.T.O. (fotogra
fia 2).

Strălucitul succes
al soliștilor romîni

GENEVA 3 (Agerpres). — 
respondență specială: Tinerii 
liști vocali și instrumentiști 
mini care participă la Concursul 
internațional de interpretare mu
zicală de la Geneva au obținut 
un strălucit succes.

După etapa finală la proba 
canto bărbați baritonului LADIS- 
LAU KONYA i s-a decernat pre
miul I. VLADIMIR ORLOV A 
OBȚINUT PREMIUL II LA 
PROBA VIOLONCEL, premiul 1 
nefiind acordat nimănui. Premiul 
II la aceeași probă a mai fost 
obținut de Leslie Parnas (S.U.A.) 
și Annie Laffra (Franța).

Pianista CRIMHILDA CRISTE- 
SCU, cea mai tînără dintre cei 
300 de concurenți, și basul CON
STANTIN DUMITRU au obținut

Co- 
so-
TO-

medalia Concursului internațional 
de interpretare muzicală.

Pianistul TOMA SCHWARTZ 
s-a prezentat în fața juriului, în 
etapa a doua, în după-amiaza zilei 
de 3 octombrie, rezultatul urmînd 
să fie cunoscut în cursul zilei de 
vinari.

Ziarele elvețiene consacră cu
vinte pline de elogii tinerilor ar
tiști romîni.

„LA TRIBUNE DE G£N£VE“ 
din 3 octombrie scrie: „în șe
dința de duminică seara au fost 
ascultați 7 cîntăreți de valori 

• destul de inegale, din sinul cărora 
însă, după părerea noastră, s-a 
relevat cu superioritate un talent 
și anume talentul d-lui Ladislau 
Konya (Romînia). Acest tînăr ar
tist, care după cum ni se spune, 
a obținut de curînd un premiu 
la Moscova, posedă o voce pro
fundă, puternică în rezonanță, bo
gată și generoasă, reflectînd în 
același timp cele mai frumoase 
calități naturale. Desigur vom 
avea ocazia să mai vorbim în 
zilele următoare despre foarte 
bunul cîntăreț care este Ladislau 
Konya. Celălalt cîntăreț romîn, 
dl. Constantin Dumitru, s-a afir
mat de asemenea ca un cîntăreț 
de clasă în Mozart și Verdi. El 
ne-a arătat preoouparea de a îm
bina elocvența cu o foarte lăuda
bilă sobrietate**.

In „JOURNAL DE GENEVE** 
din 30 septembrie se scrie între 
altele : „Dl. Konya este un foarte 
strălucit cîntăreț, bariton puternic 
și bogat, abil în mezzovoce ca și 
în marile izbucniri nuanțate, de 
rezonanță splendidă. Dl. Konya se 
servește de acest magnific instru
ment cu o foarte mare artă, știe

să miște, să emoționeze chiar, să 
exalte. ; de neuitat irezistibila pu
tere a ritmului său, care produce 
o tensiune dramatică remarcabilă. 
Compatriotul său, dl. Dumitru, 
este mai puțin sigur, slur vocea sa 
de bus este bogată ți de cea mai 
frumoasă promisiune, timbrul este 
admirabil. In plus, acest tinăr 
este fără îndoială un muzician".

Despre Vladimir Orlov, .JOUR
NAL DE GENEVE" din 3 oc
tombrie spune intre altele : „A 
arătat o tehnică a arcușului de- 
săvirșită, un cint sensibil, foarte 
sensibil".

„LA SUISSE" din 30 septem 
brie scrie intre altele : „Oare din 
nou un candidat romin va stră
luci in concursul de cîntăreți așa 
cum s-a petrecut în urmă cu un 
an cu Dan Iordăchescu ? Aceasta 
poate să fie situația dat fiind că 
numai Ladislau Konya (Rominia) 
a făcut să strălucească ședința de 
ieri seară consacrată audiției a 7 
cintăreți care au trecut prima e- 
tapă eliminatorie. Se poate spune 
că dl. Konya posedă deja mijloa
ce provenind dintr-o experiență 
de lungă durată și dintr-o muncă 
aprofundată. Cu atit mai greu este 
deci să vorbești alături de el des
pre alți candidați, printre care se 
pot găsi totuși cîteva voci bune“. 
Despre celălalt romîn, Constantin 
Dumitru, ziarul scrie; „Știe să 
pronunțe, să articuleze cu claritate 
și cu precizie un registru grav, 
ceea ce nu e de loc ușor, dar el 
trebuie să-și mai perfecționeze 
încă muzicalitatea și sensibilita
tea".

Prezidiul Sovietului Suprem j 
al U.R.S.S. a aprobat modem: J 
și inscripția insignei de onoa- t 
re de laureat al Premiului [ 
Lenin. Aceste premii se de- i 
cernează în fiecare an cu pri- j 
lejul zilei do naștere al lui j 
V. I. Lentn peniru cele mai S 
bune lucrări in domeniul ștlin- i 
tei, tehnicii, literaturii și ar- ' 
tei. ;

Insigna de laureat al Pre- • 
m . formă

de 27
miului Lenin este in 
de cerc cu diametru] _
mm. In centru, pe fața nsig- 
nei este gravat chipul lui V.
1. Lenin in profil.

Pe reversul insignei sini 
scrise cuvintele — LAUREAT 
AL PREMIULUI LENIN

Insigna este prinsă de un 
suport dreptunghiular acoperit 
cu o panglică roșie de muar.

Insigna de onoare de lau
reat al Premiului Lenin este 
confecționată din aur.
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