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Multe-s meseriile frumoase. 
Unele sînt poetice, romantice, 
altele aventuroase și uneori 
primejdioase — și cînd ești 
tînăr ți-ar place să fii și ma
rinar, și aviator, și geolog. Lui 
Crăciun Constantin i-a plăcut 
să fie tractorist, și asta a ajuns.

Crăciun s-a născut și a cres
cut aici, la pragul din spre 
Carpați al Bărăganului, pe 
cîmpia asta netedă ca palma 
a alergat el cu tălpile goale 
și cu o jordie în mînă după 
cîrlani, iar cînd era flăcău s-a 
avîntat peste întindere în spi
narea cailor mărunți de cîm- 
pie, fără șea și ținîndu-se de 
coamă.

La școala aceasta, a iubirii 
simple față de pămînturile na
tale, a crescut el pînă s-a fă- 
cut flăcău. După aceea l-au 
bătut alte vînturi de prin alte 
locuri. A plecat într-un orășel 
de mai de departe și-a învățat 
școală de-a ajuns tractorist. A 
încercat să muncească pe-acolo, 
dar într-o zi, stînd așa pe trac
tor cu privirea pierdută spre 
nicăieri, l-a cuprins dorul de 
pămînturile lui și a venit să 
are pe vatra satului natal. Și-i 
era mai mare dragul cînd mer
gea cu tractorul pe cîmpurile 
dimprejurul satului pentru că-1 
cunoșteau oamenii și-l priveau 
fetele cu ochii plini de zîm- 
bete ademenitoare. Timpul cît 
a fost militar la marină a 
cam uitat de tractor. Și cînd 
a trebuit să se întoarcă acasă 
s-a gîndit el că tot mai fru
moasă e viața la oraș. S-a dus 
la Ploești — prea departe nu 
era de satul lui, Inotești — 
și-a început să lucreze într-o 
turnătorie. Din cînd în cînd 
dădea cîte o fugă pe acasă și 
în drum spre gară se oprea și 
pe la S.M.T. Băieții îl cunoș
teau toți și Crăciun se simțea 
în mijlocul lor ca la el acasă, 
într-o zi, directorul care-1 vă-

spus Cră- 
îngîndurat. 
Crăciun a 
întrebînd :
ce tractor

zuse tot dînd tîrcoale pe la 
stațiune, îl chemă la el.

— Ia spune, măi Costica, e 
adevărat ce spun băieții, că 
ți-e dor de noi ?

— Da’ de unde știu ei asta? 
a întrebat Crăciun roșindu-se 
nițel.

— Ei, au văzut și ei că-ți 
sticlesc ochii cînd vezi un trac
tor. Geaba umbli, măi Costică, 
prin alte părți. Locul tău e 
aici la noi.

— Să vedem, a 
ciun ridieîndu-se

Pe timpul verii 
apărut în stațiune

— Ei, ia să văd 
îmi dați.

— Acum nu prea mai ai de 
unde alege. Uite ți-1 dăm pe 
ăsta. E cam vechi, dar merge.

Crăciun se învîrti de cîteva 
ori pe lîngă tractor strîmbîn- 
du-se încruntat.

— Rabla asta e bună să faci 
o tocilă din ea sau să o lași 
pe cîmp cuib pentru ciori.

Și se gîndi să refuze tracto
rul. I se părea că asta înseamnă 
o jignire pentru el, tractorist 
„bătrîn" să primească o rablă 
care abia își mai tîra zilele, 
tușind ca un unchiaș care a 
alunecat deja cu un picior în 
groapă. I-ar fi plăcut să iasă 
prima oară la cîmp pe un 
K.D. nou-nouț pe care să poată 
anina un steguleț sau o floare 
și care să bată ca tic-tacul 
unui ceasornic.

Crăciun se învîrti o vreme 
pe lîngă el, fumă cîteva țigări 
și, umblînd la un șurub, la 
altul, pe nesimțite, îl des
făcu cu adevărat. în timp 
ce lucra îl cuprinse un fel de 
milă față de tractorul ăsta 
greoi și ruginit de parcă ar 
fi fost și el o ființă omenească. 
„Ei, săracul, multe a mai dus 
și el. Ăsta-i din generația vete
ranilor. Cît pămînt n-a răs
colit el, și cîți oameni n-au

învățat meseria asta, zgîlțîin- 
du-1 ca vai de lume."

— Lasă, „bunicule", că o să 
ieși iar pe cîmp. Știu eu că 
nu te lași atît de ușor doborît 
de bătrînețe.

Peste cîteva zile Crăciun ple
ca cu „bunicul" în campania 
de toamnă. Cînd a intrat în 
prima brazdă Crăciun a răsu
flat ușurat. Se simțea parcă 
mai ușor ca niciodată, aburii 
calzi ai bucuriei îi umeziră 
ochii. O liniște deplină îi pă
trunse în suflet și 
nou și proaspăt îl 
simtă bine aici pe 
lui pe 
acesta 
nic.

care le ara 
bătrîn, dar

ceva anume 
făcea să se 
pămînturile 
cu tractorul 
încă puter-

ION MIHALACHE

Pentru păstrarea și îngrijirea

monumentelor patriei

LA CASA SCRIITORULUI 
N. D. COCEA.

...Un perete al unul bazin trep
te și conducte ruginite ce duc spre 
fintina din spatele clădirii... aici 
a fost cîndva casa lui N. D. Co
cea. Alături, o masă din piatră 
masivă, la care Cocea și-a scris 
romanele piesa de teatru... Ceva 
mai sus — mormîntul tatălui său, 
' r mai jos — o casă modestă 
u. (ară cu 5 încăperi, cu prispă 
și gratii la te
reștri. Aici se re
trăgea scriitorul 
în momentele 
grele, cînd era 
urmărit de oa
menii stăpînirii. 
Parcă-1 văd și 
acum, stînd pî
nă noaptea tir- 
ziu cu fruntea 
pra cărților din vasta 
bliotecă, ori scriindu și cu fe
brilitate causticele pamflete an
timonarhice și politice. Cămăruia 
în care lucra acum este tngropată 
în cea mai adîncă tăcere, iar în 
cadrele geamului nu mai apare 
omul cu fruntea pleșuvă sub care 
au mustit gînduri și vise pentru 
cei multi..

Așa mi s-au înfățișat locurile 
acestea în care a trăit și creat 
N. D. Cocea. acela care 
a apărat în coloanele presei de
mocrate interesele proletariatului, 
răscoalele țărănești demascind pe 
exploatatori în frunte cu Carol I.

N. D. Cocea nu s-a lăsat intimi
dat de prigoana și închisorile cîr- 
muirli. El s-a ridicat dîrz. în re
vista sa. „Facla", împotriva șovi
nismului și antisemitismului ridi- 
cînd pamfletul politic la rangul 
de veritabilă artă.

In semn de cinstire a memoriei 
scriitorului, tineretul orașului Si
ghișoara s-a adunat în ziua de 
15 octombrie la casa lui, angajîn- 
du-se solemn să facă din aceste 
locuri adevărate monumente... *

Comitetul raional U.T.M. a mo
bilizat întreg tineretul în această 
acțiune înaltă, patriotică, cetățe
nească. La adunarea aceasta 
au vorbit tovarășii Rehner

Răspuns 
la inițiativa 

tinerilor 
din Vladimiri

aplecată deasu- 
sa bi-

frontul 
Cluhov,

Friedrich prim secretar al comi
tetului raional U.T.M. Viorel Mo- 
șoiu. secretar al comitetului oră
șenesc U.T.M.,

Profesorul de limba romînă, din 
localitate, Tuliu Racotă. a evocat 
personalitatea scriitorului de care-1 
leagă amintiri și relații personale.

Printre cei care au mai luat cu- 
vîntul, au fost 
tinerii Maria 
Moldovan,

Cristea, turnă
tor la întreprin
derea metalur
gică „Nicova- 

la", Nicolae Radu, turnător la 
întreprinderile Economice, Ana 
Iov, secretară U.T.'M. la întreprin
derea „II Iunie" și Ilie Corbeanu 
elev, secretar U.T.M. la Școala 
metalurgică — care s-au angajat 
să presteze ore de muncă volun
tară, alături de toți tinerii din 
localitate în vederea păstrării și 
îngrijirii casei memoriale N. D. 
Cocea precum și a celorlalte mo
numente istorice din oraș.

Poveste de toamnă
Foto: R. Costin

cînd am fost rănit pe 
finlandez eram ofițer. La 
am rămas în ilegalitate 20 de co
muniști. In patru luni, rîndu- 
ri!e noastre crescuseră însă 
la 650. Am început să ac
ționăm deschis contra cotro
pitorilor. Loveam dușmanul cu 

sete. Atunci fas
ciștii au inițiat 
mari operațiuni 
de reprimare. în 
aceste condiții 
era greu să ac
ționezi în deta
șamente de par- 

Detașamentui 
cu alte trei de-

Un bărbat înatt, bine făcut, 
care într-un oraș ucrainean con
duce o fabrică. Un om pe care-1 
preocupă cifrele de plan, produc
tivitatea muncii și prețul de cost. 
Ii citesc pe Înfățișare 
chibzuință, o notă 
blindete.

— Mai bine 
de 1.000 de zile 
am trăit in mij
locul partizani
lor, în spatele 
frontului duș
man...

Tresar. De-a- 
bia acum disting 
hainei lui P. L. Kulbaka steaua 
de Erou al Uniunii Sovietice. , _ _ _
Trăsăturile feței au devenit mai darului Kovpak. Devenisem o for- 
aspre. Descopăr riduri. Ba, _nii ““ x

aîbe^ pe la tîmple. M’ă obsedează 
gindul că omul 
acesta a trăit 
1.000 de zile cu 
arma în mînă.
întîlnindu-se cu 
moartea la fie
care pas, pribe
gind dintr-un 
sat în altul, 
uneori locuind 
în inima pădu
rii, alteori as
cuns în creerul 
munților. Nu o 
zi, două, o săp- 
tămînă, ci 1.000 
de zile...

— Cum 
născut detașa
mentul de parti
zani din care ați 
făcut parte

— Cînd nem
ții au înaintat 
în adincul U- 
crainei, partidul 
mi-a dat sarci
na să rămin în 
spatele inami
cului. Aveam 
cunoștințe milita- 
-e deoarece pină

calmul, 
discretă de

pe reverul tizani mai mici, 
nostru s-a unit 
tașamente sub conducerea legen-

ță de care dușmanii se temeau, 
se* pare că observ și niște fire Din pădurile Brianskului am ajuns 

* —x |a frontiera maghiară, la 1.200
km. depărtare de front. A fost 
foarte greu. Duceam lipsă de mu
niții și n-aveam alimente. Patru 
luni de zile am fost lipsiți de 
piine și sare și ne-am hrănit 
doar 04 fructe de pădure. însă 
detașamentul creștea mereu. A 
ajuns la 2.900 de oameni. Numă
rul celor dornici să intre în rîn- 
dul partizanilor era cu mult mai 
mare. Dar nu-i puteam primi de
cît pe cei foarte sănătoși...

— De ce ?
— Detașamentul nostru a stră

bătut 26 de regiuni și a parcurs 
mai ^ult de 16.000 de km. Ase
menea distanțe puneau la grea 
încercare organismul nostru. Nu
mai cei foarte sănătoși puteau 
rezista. Activitatea detașamentu
lui nostru și-a găsit o înaltă a- 
preciere în hotărîrea Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
care în 1944, pe cînd noi ne mai 
aflam în spatele frontului duș
man, ne-a transformat în unitate 
militară.

— Ați produs inamicului pier
deri mari ?

— Voi povesti o întîmplare. 
Am condus o grupă de partizani 
care a atacat patru eșaloane hi- 
tlerîste în stația Alevsk, în apro
piere de Jitomir. Au sărit în aer 
patru locomotive și 262 de va
goane. 800 de hitleriști au fostHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Grigore Hagiu

Uneori, noaptea

s-a

i Uneori, noaptea, cînd vreau să aud
I Ritmul Revoluției, bătăile lui repezi și largi, 
Și mai ales înflăcărarea, înflăcărarea
Simplă și atotcuprinzătoare a inimei Revoluției, _ 
Mă gîndesc îndelung la Vladimir Maiacovski. ff
Uneori, noaptea, cînd vreau să cuprind 
Luciditatea Revoluției, mișcarea i intimă, 
Mintea ei generoasă și dreaptă, populînd 
Universul lumilor noastre, — 
Mă gîndesc îndelung la Lenin, îndelung.

EDGARD OBERST

Regiunea Constanța
prima regiune din fără

în întregime colectivizată

casei în care a

scriitorul ; vor

De ce se îngrașă
CONGRESMENII
AMERICANI i

Ba i

I i t ■ I

Tinerii din orașul Sighișoara 
s-au angajat:

* Să îngrijească mormintele 
și monumentele eroilor sevietici 
(din parc) printre care și al 
maiorului Constantin Isacov 
(din centrul orașului) — care 
s-au jertfit pentru eliberarea 
orașului Sighișoara și a P°* 
porului nostru de sub jugul 
fascist.

* Să amenajeze un părcu- 
leț cu ronduri de flori pe locul 
fostei vile a scriitorului N. D. 
Cocea și în curtea casei exis
tente; vor mai amenaja alee 
intre vilă și masa de piatră la 
care lucra 
munci pentru restaurarea și 
consolidarea 
scris Cocea mai multi ani la 
rînd (refacerea prispei, acope-

rișuluf etc.), vor fixa o placă 
memorială pe peretele acestei 
case.

* Să contribuie la amena
jarea unui parc în jurul bus
tului lui Petofi, care se va 
dezveli în cursul lunii ianua
rie a anului următor ; să ame
najeze terenul din jurul casei- 
muzeu Petofi Șahdor, din 
Albești și să îngrijească ron
durile de flori; — să refacă a- 
coperișul turnului „La chip" 
(din secolul al XVI-lea) spre 
a l feri de intemperii; totodată 
îl vor împrejmui cu un gărdu- 
leț-

* Să contribuie la restau
rarea zidurilor vechilor cetăți 
din comunele Saschiz, Mălăn- 
crav, Dumbrăveni, Criș etc.;—

să sprijine pe muzeologi, în 
munca de inventariere, identi
ficare, precum și în strînge- 
rea diferitelor obiecte și măr
turii despre istoricul acestor 
monumente, case memoriale, 
etc.; — să dea cadre de tineri 
pe lîngă aceste monumente, 
care să servească drept ghi- 
duri pentru vizitatori; — să 
organizeze vizite în colectiv cu 
tineretul din oraș și raion ia 
locurile respective, populari
zed astfel mărturiile trecu
tului istoric de luptă al po
porului, contribuind prin acea
sta la educarea patriotică a 
maselor largi de tineri; — să 
întreprindă, în colaborare cu 
specialiștii, o monografie a 
orașului-cetate. Sighișoara.

1, M1HUȚ

La aceasta întrebare a vrut 
- pare-se — să răspundă re- 
orterul cotidianului „New 
ork Post" care ne povestește 

cu lux de amănunte despre 
„unele aspecte mai puțin cu
noscute ale vieții membrilor 
Senatului și Camerei Reprezen
tanților din Washington".

„Eu cred că am ghicit cauza 
pentru 
duiesc 
jungă 
greș" 
dintru 
autorul 
jului cu pricina. 
Și el adaogă, bu- 
curîndu-și citito
rii cu o descope
rire uluitoare : 
„Nici nu știți ce bunătăți trec 
prin mina congresiștilor. Un 
senator, dibaci poale trăi ca 
un rege"...

Promițător început ! Oare 
despre ce-o fi vorba în poves
tea asta ? Despre mituirea se
natorilor pentru aprobarea u- 
nor contracte care convin lui 
„General Motors" ? Sau poate 
despre „donațiile" trimise se
natorilor de alegătorii influ- 
enți care caută să obțină vo
tarea unor noi legi anti-mun- 
citorești ? Acesta reprezintă un 
alt capitol greu. De data aceasta 
aflăm că domnii senatori 
yankei, oameni abili și foarte 
pricepuți la afaceri, trăiesc 
ca-n rai pentru că, printre al
tele, se ocupă cu o bănoasă 
ramură de activitate tipic a- 
mericană, denumită reclamă. 
Ei fac reclamă pentru conser
vele, dulcețurile, compoturile,

care oamenii se stră- 
să a- 

în Con- 
relevă 

început 
reporta-

în cinstea celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a fost înfăptuită una 
dintre cele mai mari victorii obținute pînă în prezent pe linia transformării socialiste a agriculturii în 
țara noastră. în ziua de 19 octombrie, prin intrarea în gospodăriile agricole colective a ultimelor familii 
de fărani muncitori din Chilia, raionul Tulcea, s-a terminat colectivizarea agriculturii în regiunea Con- ' ' 
stanța, prima regiune din țară in întregime colectivizată.

într-un timp scurt, de numai trei luni și jumătate de la terminarea 
cooperativizării agriculturii, în toiul lucrărilor agricole de vară, în 
gospodăriile colective din regiunea Constanta au intrat 48.817 familii 
de țărani muncitori, cu peste 226.000 hectare de teren. In prezent, 
toate cele peste 100.000 de familii de țărani muncitori, romîni, turci, 
tătari, ucraineni și macedoneni din Dobrogea uniți în 334 gospodării 
agricole colective, dețin laolaltă o suprafață de peste 575.000 hectare 
teren.

Această victorie istorică pe linia transformării socialiste a satului 
se datorește muncii politice continue desfășurate de către organele 
de partid și de stat în activitatea pentru atragerea țărănimii, pe baza 
liberului consimțămînt. în marea gospodărie socialistă, convingerii 
țărănimii muncitoare că numai calea socialistă îi poate asigura con
tinua ridicare a nivelului de trai material și cultural. Unul dintre fac
torii cei mai importanți îl constituie ajutorul acordat de către clasa 
muncitoare și conducerea partidului și guvernului pentru asigurarea 
bazei tehnico-materiale a agriculturii din regiunea Constanța, Statul 
nostru a făcut mari investiții pentru construirea și amenajarea a 33 
de S.M.T.-uri înzestrate cu 2.900 de tractoare și diferite mașini agri
cole moderne care au- un rol deosebit în organizarea producției agri
cole în G.A.C. In afară de aceasta, numai în anul 1957 statul a a- 
cordat drept credite pentru construcții și pentru producție, în valoare 
de 37.780.000 Iei, cu 23 Ia sută mai mult decît în anul 1956.

INTILNIRE
CU SATELITUL

fructele, zarzavaturile și 
varietăți alimentare produse de 
firmele statelor pe care le re
prezintă în Parlament. Canti
tăți serioase din aceste produ
se sînt trimise senatorilor și 
membrilor Camerei Reprezen
tanților acasă sau chiar la 
Parlament. Ne putem lesne 
închipui efectul formidabil pe 
care-l face asupra publicului 

consumator pre
zența unor vi
șine conserva
te ale firmei 
„Stone et comp." 
pe masa 
senator < 
nume 
masa 
lor 

unde-și iau deobicei 
congress-mani celebri.

După faptele citate în repor
tajul din „New York Post'* 
putem deduce că senatorii și 
congress-manii se ocupă foarte 
intens cu acest soi de reclamă. 
Chiar și faimosul Karl Mundt 
își găsește timp între două șe
dințe ale lucrărilor „Comisiei 
pentru cercetarea activităților 
antiamericane" să facă recla
mă fazanilor din Dakota de 
Sud. Judecind după aspectul 
cîtorva cabinete senatoriale ale 
căror biblioteci sînt pline nu 
cu cărți sau cu acte ci cu 
borcane, sticle cu vin, șampa
nie și diferite pachete învelite 
în celofan, semănind mai cu- 

EMIL RUCAR

i unui 
cu re- 

sau pe 
elegante- 

restaurante 
prînzul

iIi
if
!
|

□ icicînd de mi
lenii și mile
nii, de cînd 
oamenii scru
tează orizon

turile spre a pă
trunde tainele u- 
niversului, lunetele 
nu au fost îndreptate 
cu mai multă cu
riozitate spre înăl
țimile cerului ca în 
zilele lui octombrie 
1957.

De 14 zile la 
Greenvisch, la Pulko
vo, la Moscova și
New-York, la Paris 
și Pekin lunetele 
cercetează în
ălțimile în do
rința fierbinte 
de a zări dru
mul noului co*rp 
ceresc. 19 oc
tombrie 1957.

Radio - Bucu
rești a anunțat 
de cîteva mi
nute orele 19.

In năvalni
cul său iureș, 

,,sputnikul" 
străbate din 

nou înălțimile 
Romîniei, Un-

deva în observa
torul de pe dealul 
Filiaretului, un grup 
de cercetători pri
vesc spre orizont.

Sînt orele 19,15. 
Cronometrele mă
soară secundele...

Binoclurile brăz
dează orizonturile. 
Satelitul e departe, 
departe...

Sînt orele 19,30 
Satelitul străbate n- 
cum pămînturile A- 
fricii. Cronometrele 
bat secundele. Nici- 
cînd minutele, se
cundele nu mi s-au

părut 
mai 
mcicînd 
ca ele 
mai repede.

Sînt orele 19,40. 
In formidabila sa 
viteză satelitul stră
bate meleagurile 
Romîniei. Peste 
numai trei minute 
va fi la Moscova. 
Peste 4 minute la 
Gorki, peste 18 mi
nute în Sahalin. Iar 
peste 88 minute din 
nou pe pămînturile 
Africii.

mai mari, 
apăsătoare, 
n-am dorit 
să treacă

I. S. I
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Nu conventionalism
’ fi vrut să nu 
întru în această dis
cuție. îmi place s-o 
urmăresc de la dis
tanță, s-o observ, s-o 
judec. M-a interesat 
prin tendința ei de 
multilateralitate. S-au 
scris de curînd însă 
cîteva lucruri care 
mî-au stimulat intere
sul Cpn maj mare 
măsură. Este vorba 
de discuția în jurul 
pmh’emei „Care fru
musețe e mai... fru
moasă " și mai precis 
de scrisoarea studen
tului I Alexandrescu 
intitulată 
cateuoric 
ca“

Aici el 
prohlemă 
sînt întiutntul de a- 
cord Intr adevăr, mi 
se pare greșit și ar
bitra» să desparți cele 
două frumuseți (fi
zică și morală). In 
dragoste amîndouă 
joacă un rol impor
tant Dealtfel la noi 
tinerii, frumusețea fi
zică este primul lu
cru care ne atrage a-

„Un sfat 
poate stri-

ridică o 
cu care

tenția, care ne face 
să dorim, să luptăm 
cîte odată, pentru a 
ne apropia omul res
pectiv. Este adevă
rat că această fru 
musețe nu trebuie să 
ne orbească, că ea 
singură nu poate tre
zi decît o pasiune 
trecătoare șj nu o 
dragoste profundă, a- 
devărată Alexandres- 
cu, în esență, pledează 
pentru lucrul acesta. 
Dar el face și o gre- 
șală și tocmai acea
stă greșeală a lui m-a 
îndemnat să iau cu- 
vîntul-

Alexandrescu 
să se înțelegă la 
moment dat că
soț și soție dragostea 
poate la urina urmei 
să și dispar#» „Soțul 
își îndeplinește mi
siunea sa, iar soția, 
care inițial ou î iu
bise, se acomodează 
totuși*., Deci reserrtr 
nare, renunțare 1st 
dragoste pentru o 
„înțelegere perfectă*, 
pentru o viață care 
să decurgă liniștit

lasă 
un 

între

Ab-
caraghios.

fără izbucniri, 
surd și 
Dar tov. Alexandres
cu își dă 
omul nu poate 
totuși fără o dragos
te adevărată .și atun
ci, „la drept vorbind 
— spune autorul — 
mai tîrziu ca mamă, 
ea își va revărsa dra
gostea în special asu
pra copiilor*' Și mai 
departe: „Acum iu
bești familia, căsni
cia înjghebată “

Nu este oare acea
sta o recomandare 
precisă pentru căsă
torie convențională ? 
Nimic mai vechi, mai 
retrograd decît o a- 
semen ea concepție
despre căsnicie Nu 
ași dori nici unei 
fete o astfel de căs
nicie. Iertați-mi com
parația prozaică, dar 
fără dragoste o căs
nicie este ca o mîn- 
care fără sare. Nici 
un om sănătos nu o 
dorește, nu o caută.

A. BROANQÎ 
muncitor în portal 

Brăila

seama că
trăi

aCaracteruladevărata frumusețe

1OOO zile
■

(Urmare din pag. l-a)

este doar o sin- 
acțiune- Noi ani întreprins 
în cei trei ani de partizanat 
și sule de acțiuni de acest 
Doi tineri partizani au dis- 
inamicutui Intr-o singură

uciși Aceasta 
gură 
însă
sule 
fel 
trus ________ _ _
incursiune 50.000 tone de com
bustibil. o cantitate imensă. Cei 
doi fuseseră înainte de război 
profesori.

— In rîndul partizanilor rau 
aflat mulți tineri?

— Da. Foarte mulți—
— V-aș ruga să vă reamintiți 

Cîte ceva despre tinerii parti
zani.»

— In 1S41 a venit La noi un 
băiat - Mișa. Nu avea decît 15 
ani Tatăl său se găsea pe front, 
iar el a cerut să lupte alături de 
partizani. A fost un foarte bun 
cercetaș și a căzut in luptă în 
1944 in Carpați Mi-aduc aminte 
de Colea Era un băiat venit din- 
tr*un orfelinat. A luptat în rîndu- 

-----noastre pînă cînd l-au prins 
nemții. Gestapoul l-a torturat in- 
fidrâtor. N-a putut. însă, să smul
gă de la el nici o informație. A 
murit fără a-și trăda tovarăși» de 
luptă. Vă mai pot povesti și des
pre Llstvin Alioșa și Bojenco 
Alexadr. Ne aflam în Bieloru- 
sia pe malul riului Pripet. Nem
ții au organizat un convoi naval 
pentru I distruge pe partizani. 
Alioșa și Alexandr au observat 
apariția hitlerlștilor. l-au lăsat 
să se apropie foarte mult, iar 
apoi cu focuri de mitralieră au 
ucis pe comandantul grupului de 
trupe germane pentru ca după a- 
ceea să scufunde șl una din am
barcațiunile dușmane. Aiți parti
zani s-au apropiat cu bărci de 
vasele germane și le-au atacat cu 
grenade. A fot o bătălie mare in 
care bărbăția și dîrzenia partiza
nilor s-au dovedit din plin.

— In rîndul partizanilor s-au 
aflat după cite știu numeroase 
tinere fete. Ar fi interesant să ne 
fiovestiți despre participarea lor 
a lupte.

— Intr-o luptă am fost încer
cuit!. Era o situație dificilă, foar 
te primejdioasă. in asemenea 
condiții trebuia mult curaj. Două 
fete — învățătoarea comsomolis- 
tă Galea Boșco și o fata in vir
ată de 17 ani care tocmai termi
nase școala pedagogică, al cărei 
nume nu-l mai rețin — cu auto
matele în mîini au străbătut tîriș 
distanța ce ne despărțea de hl- 
tleriști iar apoi au spart cercul- 
E limpede ce a însemnat acest 
act de vitejie. Galea a fost ră
nită intr-o altă luptă In Carpați 
și nemții au prins-o. Chinuită, ea 
nu a divulgat nimic. Fasciștii au 
trimis-o intr-un lagăr. Noi, cu 
toții, o credeam moartă. Cind 
locurile natale au fost eliberate 
și detașamentul s-a întors acasă, 
i-am spus mamei Galei că fiica 
ei a căzut in luptă. Spre bucuria 
noastră, insă, atunci cind lagă
rele fasciste au fost nimicite, 
printre cei salvați de ostașii so
vietici s-a aflat și Galea. Au fost 
ani grei, în care caracterele oa* 
menilor au fost puse la grea în
cercare. Tineretul sovietic a 
cut cu succes marele examen 
războiului.

Ascult, notez, Întreb.
—• Dar acum cînd viața 

reluat făgașul normal ce ne

Și eu, ca fiecare tînăr, îmi ima
ginam că aieasa sufletului meu 
să fie de o mare frumusețe avind 
calitățile cele mai alese. Ast
fel, cautind omul perfect am a- 
juns la 31 de ani și încă nu eram 
hotărît să mă căsătoresc.

In toată această perioadă, am 
reflectat asupra felului cum mi-ar 
sta să fiu căsătorit, ce am de fă
cui cum trebuie să mă comport 
față de soție, in cămin care este 
adevărata fericire frumusețe, etc. 
Am privit in jur și am căutat să 
înțeleg binele și răul din viața 
familiară a prietenilor și tovarăși
lor mei, luînd de la ei tot ce a 
fost mai bun. demn de urmat, in 
felul acesta m am pregătit pentru 
viața de cămin pe care o duc 
azi

...Intr-o zi m-am pomenit că 
sînt invitat de sora mea să facem 
împreună o vizită la o cunoștință 
de a sa, care stătea tot pe aceeași 
stradă cu mine.

Acolo am întîlnit o fată care 
nu ți trezea prea multă curiozitate 
de a o cunoaște. Aceasta se da
tora firii ei foarte timide Roșea 
pînă in virful urechilor la orice 
cuvînt pe care I pronunța. Era 
foarte retrasă. în primul moment 
mi-a făcut impresia că nu mai stă
tuse nici odată de vorbă cu ci
neva. Intr-un cuvînt, era tocmai 
contrariu cu ceea ce visam eu 
cîndva : o fire veselă, exuberantă, 
îndrăzneață etc.

Cu toate acestea, eu. care pină 
atunci nu eram hotărît să mă că
sătoresc, m-am pomenit ori cit 
de curios ar părea, ca după circa 
3 ore de conversație, intr-adevăr 
amuzantă și veselă, purtată cu 
toți cei de față, să cer de la gaz
da casei mina acelei copile.

Ce s-a întîmplat de fapt ?
In timpul conversației am des 

coperit la ea foarte multe cali
tăți Intr-adevăr, nu era prea fru
moasă. Era însă inteligentă, cu o 
fire domoală, blîndă. sigură de 
sine simplă în toate mișcările, 
modestă etc. Aceste calități, pe 
care eu nu le-am întîlnit la alte 
fete, m-au hotărît atît de repede 
sa mă căsătoresc.

Sînt convins că unii dintre dum
neavoastră nu mă vot aproba. Mă 
vor condamna poate de pripeală. 
Vor fi poate îndreptățiți să spu
nă că in 3 ore este ridicol să-ți 
închipui că poți cunoaște un om 
și mal ales omul de care vrei să-ți 
legi viața. Vedeți. însă, eu sînt 
fericit. Viața mea de familie este 
atît de plină, atît de frumoasă,

incit nici nu-mi pot închipui că 
aș fi putut trăi alături de o altă 
femeie.

Acum, acea fetiță timidă, e 
mama a doi copilași și este foarte 
mîndră și fericită că are un că
min care poate fi model pentru 
mulți alții. Și — vă mărturisesc 
— pentru mine acum este o fe
meie foarte frumoasă.

Mi-am permis să fac această 
confidență, cu scopul de a răs 
punde la articolul scris de tov. 
Zamfirescu din Constanța „Care 
frumusețe e mai ...frumoasă", Eu 
o sfătuiesc să se gîndeasca că un 
cămin fericit nu trebuie să-și pu
nă în primul rînd ca temelie fru
musețea fizică, frumusețe ce este 
trecătoare și care nu dureaz?. de- 
Cit foarte scurt. Căminul, dupâ 
părerea mea. trebuie să se înte
meieze In primul rînd pe trumu- 
sețea caracterului care trăiește 
pînă la adinei bătrîneți.

N. PATRICH1
Pitești

* K

?

tre- 
al

și-a 
,____ l_______ Pu
teți spune despre activitatea dv.?

— Acum... Mă ocup cu înde
plinirea planului, creșterea pro
ductivității muncii, scăderea pre
țului de cost... Mal pe scurt t 
sînt director... Tot la Gluhov, a- 
colo unde s-a născut detașamen
tul...

Piotr Leontlevici a zîmbit. l-am 
descoperit din nou unda discretă 
de blîndețe...

Conferințe de educație 
cetățenească

Casa de Cultură a Sindicate
lor din București a inițiat un ci
clu de conferințe de educație ce
tățenească și de popularizare a 
unor legi mal importante.

Vor fi expuse teme privind 
„Căsătoria și divorțul in legisla
ția R.P. Romină", „Noi măsuri 
privind liniștea și apărarea or
dine! obștești". „Atitudinea mo
rală a omului de tip nou". „Pa
razitismul social" etc.

Prima conferință din acest ci
clu: „Responsabilitatea părinților 
pentru infracțiunile copiilor", va 
avea loc marți 22 octombrie 
ora 18.

Conferința va fi ținută de pro
curorul Vasile Brăiloiu de la 
Procuratura Raionului Stalin — 
București.

Cineaștii sovietici
la Timișoara

prieteniei romtno-s»-

sovietici s-au întîlnit 
zi la Casa prieteniei

ELENA MOGOȘ (București).— 
Merită relevate sensibilitatea și 
căutare» — uneori încununată de 
succes — a unui ton propriu, • 
anumită Indemînare în construi
rea versului. Tocmai de aceea se 
cere să eviți imaginile uzate, ex
presiile banale care nu comunică, 
de fapt, stări sufletești reale 
(„Dragostea se-nalță. clocîrlie I / 
Perle ce le-am adunat din ape I 
Ți le-aș! dărui pe toate ție“). De 
asemenea, să renunți la „origi
nalități" de genul „gînduri reci 
mă pișcă (?)K. In general, e bine 
să scrii despre lucruri și senti
mente care ți sînt apropiate, cu 
mai multă profunzime însă.

Mai încearcă.
DUMITRU BRAILEANU (Foc

șani). — Strofele închinate actua
lității din. „Răsărit la mare", oricit 

corect ar fi versificate, nu pot 
trezi niciun ecou din pricina ca
racterului lor general, declarația 
(„Oamenii muncii vefnic creatoare 
I „Sosit-au la odihnă - mărturie 
/ A grijii ee partidul lor o are 
,au: „La cazinouri, în superbe vile 
I Se lăfăia-n huzuru-i burghezia". 
In prima parte nu faci decît sil 
verrifici — ce-i drept, cu ceva 
mai multă indemînare — toate 
elementele tradiționale — marea 
incendiată, astrul de pară, vraja 
neînțeleasă eto.. (Șl pe această 
temi, de care s-a abuzat, se pot 
aduce observații noi, o notă per
sonală). O lecturi atenți din 
poezia contemporană ți-ar lămuri 
mii bine, prin exemple, cele 

.. spuse aci.

ANGELESCU GAB1 (Tîrgo- 
,.ște), SNAGOVEANUAPOSTOL 
(București), GROZA NICU (Cîr« ? ! n r-rn A Z'ne rJDDlD
viște), SNAGOVEANU 

legăniL DUMÎTRACH E GA BR1E- 
LA (Slănic), BLAGEA 1OAN 
(Salonta), NEAGU T. ȘTEFAN 
(Vadul-Lat). EMIL BOITAN 
(București), CR1ȘAN ILIE (Her- 
culane), CIOCLU GH. (Bacău), 
CONSTANTINESCU EL1SABETA 
(București). AL. COJOCARU 
(Bușteni), MIHAI AUREL (Juri- 
lovea). — Versurile voastre re
prezintă fie relatarea unor în- 
tîmplări. reale sar nu, fie consta
tări, afirmații cu privire la temeie 
alese. Dar cum poezia înseamnă 
mult mai mult decît atît (căci 
altfel toți oamenii ar fi poeți) 
materialele trimise nu pot fi so
cotite poezii, lucrări artistice, 
deși au rimă, ritm — uneori — 
și exprimă idei juste. Ar fi de 
prisos deci o analiză amănunțită 
a fiecăreia in parte căci toate au 
aceeași slăbiciune; caracterul 
general, prozaismul exprimării 
de cele mai multe ori. Cum rețete 
pentru scrierea unor poezii bune 
ttj există, nu vi se poate da 
decit un sfat : să citiți cit mai 
multe opere poetice, clasice și 
contemporane, nu pentru a îm
prumuta din ele procedee (căci 
aceasta nu v-ar folosi la nimic) 
ci pentru a înțelege esența Șl 
legile poeziei, pentru a înțelege 
de asemenea ce nu este poezie.

GH. NOVAC (Blaj). - La 
vtrsta d-tale nu ar avea rost să 
facem aprecieri categorice E, 
insă, evident, deși versifici ușor,

că nu ai scris poezia din nevoia 
de a împărtăși anumite obser
vații personale, lucruri văzute și 
trecute prin sensibilitatea d-tale 
(ceea ce ar fi bucurat, chiar 
scris cu stîngăcie) ci ai combinat 
elemente rămase în minte din di
ferite lecturi. (O dovadă că nu 
experiența proprie a inspirat „In 
zori*, ai pus privighetoarea să 
cînte dimineața, răsfățîndu-se la 
soare, ceea ce nu corespunde 
realității). E bine să scrii ver
suri numai dacă ai într-adevăr 
ceva de spus și nu reluînd clișee 
uzate din poezia din trecut.

NICOLAE GINGHINA (Ciu- 
reștii Vechi). — Multă indemînare 
în versificare, una sau două ima
gini reușite. Dar în ansamblu, 
poeziile sînt prea „cuminți, cu 
prea puține idei. „Revedere** (mai 
interesantă, totuși, căci e mai 
puțin generală) nu comunică emo
ția reîntîlnirii cu orașul ci mai 
mult cîteva impresii disparate. De 
altfel, Sînt și părți care nu spun 
nimic și sună strident („Alăturea 
o fată cu părul mătăsos / în mîini, 
ținea mistria și-n 
bir ea**). Caută să 
sonal chiar dacă

Sîmbătă dimineața a sosit la 
Timișoara actorul Pavel Kadoci- 
nikov, artist emerit al R.S.F.S.R., 
operatorul Eduard Tisse, artist 
emerit al R.S.F.S.R. șl R.S.S. Le- 
tone, artistele Roza Makagonova 
și Baiba Indrikson, membri al de
legației de cineaști sovietici care 
participă la manifestările din ca
drul Lunii 
vietice.

Cineaștii 
în aceeași
romîno-sovietice cu actori de la 
teatrele și Opera de stat din Ti
mișoara. Seara au asistat la 
spectacolul festiv cu filmul „A- 
lexandr Nevski“ prezentat în sala 
cinematografului „Maxim Gorki*.

Apoi au audiat un concert dat 
de Filarmonica de stat „Banatul" 
la care și-au dat concursul dirijo
rul polonez Z. Chwedczuc și vio
lonistul sovietic Eduard Graci, 
laureat al Festivalului Mondial 
de la Budapesta și al concursu
lui internațional „Jacques Thl- 
baud".

ochi purta iu- 
scrii mai per- 
e mai puțin

Intr-un canton de cale ferată 
cîțiva revoluționari așteaptă 
înfrigurați trecerea unui tren 
plin cu soldați țariști care, a- 
jungînd în dreptul lor, urma să 
sară în aer. Spectatorul nu 
vede trenul, obiectivul aparatu
lui de filmat se concentrează 
asupra unei farfurii de metal 
în care se află un pahar. Tre
nul se apropie și trepidația 
terasamentului se transmite 
podelei și apoi prin masă pa
harului care vibrează în far
furie, producind un zgomot 
sîcîitor, groaznic de enervant 
pentru cei aflați in cameră de 
vreme ce ajunge să zgindăre 
și calmul spectatorului, anlre- 
nîndu-l parcă în emoția aștep
tării exploziei, în veșnica a- 
larmă a activității revoluționa
re. Este aici o subtilă figură 
de stil a realizatorilor 
film colorat sovietic 
gul1'*, avind o mare 
simbolică. Tot astfel _ 
cum trepidațiile anunțau in
tr-un fel sosirea iminentă a 
trenului, spune regizorul E- 
fim Dzigan, faptele petrecute 
în duminica sîngeraasă de la 
9 ianuarie, in timpul eveni
mentelor revoluționare din 
1905, anunțau ca un adevărat 
prolog marea luptă din Octom
brie 1917, dărîmarea definiti
vă a monstruosului regim ța
rist. De altfel măiestria su
gerării artistice poale fi regă
sită în multe secvențe ale a- 
cestui film De pildă se poate 
observa că revine ca un leit
motiv atît la început cit și ld 
sfîrșit imaginea deverțită le
gendară a Palatului de Iarnă- 
De fiecare dată răsună în 
curtea Palatului împușcături 
și țipete. Prima dată au tras 
soldații țariști în muncitorii 
veniți cu prapuri și icoane, cu 
jalbe și portrete ale domnito
rului să se roage de împărat.

t vieții lor 
iți de pro-

noului 
„Prolo- 
valoare 

după

O scenă din film

pentru îmbupăiățire>a 
de mizerie, îndemnați _ 
vocatorul popa Gapon. Dar în 
loc de îndurare au primit 
gloanțe. A fost ucisă insă mm 
presus de toate, nu spiritul de 
luptă al clasei muncitoare 
pentru drepturile ei, nu un 
număr de oameni, femei și co
pii ci ceea ce se așteptau mai 
puțin organizatorii masacru
lui, încrederea muncitorilor în 
țar. A doua oară au tras re
voluționarii veniți nu cu peti
ții și odoare bisericești ci cu 
puști, grenade și mitraliere să 
distrugă pentru totdeauna o- 
dioasa stăpînire a burghezilor 

o 
socialismul.

marcată 
i celor 

ves-

primit

femei infirme devenităunei , ____ r___
dintr-o sărmană ființă animali
că, terorizată și umilită, o re
voluționară vajnică, șlăpînă pe 
destinul ei. Spre deosebire de 
acest film, „Prologul'* este mai 
puțin un portret — ca să zicem 
astfel —» și mai mult o mare 
frescă istorică, al cărei scop e- 
sențial este nu atît de a ur
mări soarta unui personaj sau 
altul c; de a ilustra caracterul 
de masă al participării celor 
ce muncesc la bătălia împo
triva țarismului. Fără îndoială 
că în film apar eroi cu nume 
și fizionomii distincte, în a- 
fără de V. 1. Lenin (Nikolai 
Plotnikov) și soția și tovarășa 
lui de luptă Nadejda Konstan
tinovna Krupskaia (Marina Po- 
slulova). Gorki (Pavel KadooL 
nikov), muncitorul Kruglov 
( Vladimir... Soloviev) și alții, 
dar adevăratul erou al fil
mului este unul colectiv, 
mulțimea luptătorilor revolu
ționari care acționează la uni
son sub conducerea bolșevici
lor în marea înfruntare cu 
reacțiunea.

Un merit deosebit al „Prolo
gului** constă fără îndoială in 
reconsiderarea de o fidelitate 
uimitoare a atmosferei anilor 
in care se petrece acțiunea, 
ilustrarea opoziției dintre viața

!

și moșierilor, să instaureze 
orînduire nouă 
în această perioadă , j 
simbolic de prezența 
două scene din incinta 
titului Palat se petrece proce
sul de radicalizare al maselor

Cronica filmului
muncitoare, de adoptare de 
către ele a liniei politice și lo
zincilor partidului bolșevic, pe 
care-l urmărește filmul- fiste 
semnificativă în acest sens in
sist area obiectivului cinemato- „
grafic de numeroase ori în ca- -claselor suprapuse ce cunoșteau 
drul secvențelor asupra mono
gramei țarului și asupra ste
mei împărătești de pe firmele, 
panourile și gardurile cu care 
se încropesc baricadele.

Făurit în cadrul marii tradi
ții a filmului epico-istoric so
vietic închinat revoluției, „Pro
logul** are totuși o notă parti
culară. Gîndindu-ne la minuna
ta „Generație învingătoare** a 
cărei acțiune se petrecea tot 
în jurul revoluției de la 1905, 
ne amintim că acest film ur
mărea în principal drumul

lL >
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Seară de filme documentare 
romînești

Simbafa seara, 
N. V. Turbin, B. 
Bukeeva și A. V, ___
bri ai delegației sovietice care ne 
vizitează țara în cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, pre
cum și prof. dr. O. A. Konstanti
nov din Leningrad, membru în 
Prezidiul Societății unionale de 
geografie și prof. G. D. Richter, 
șef de sector la Institutul de geo
grafie al Academiei de Științe a 
Uniunii Sovietice, veniți în țară la 
invitația Societății de științe na
turale și geografie din R. P. Ro-

I. Zelenko, 
Petrov, H. 

Bielîșev, mem-

G. 
N.
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Deschiderea Expoziției
Teatrului rus și sovietic

Sîmbătă la amiază la Teatrul 
de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne a avut loc deschiderea Ex
poziției Teatrului rus și sovietic, 
organizată de Ministerul Invăță- 
mintului și Culturii cu sprijinul 
Muzeului Central de Stat de Tea
tre „A. Bahrușin" din Moscova, în 
cadrul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

La deschidere au luat parte Ion 
Pas, adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii Al. Bui
can. vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Eugen Rodan. secretar al Consi
liului General A.R.L.U.S., Petre 
Drăgoescu și Marin Mihalache, di
rectori generali în Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii. Steliana 
Năstăsescu, vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular a! Capitalei, Pavel Ba- 
buci, director tn Ministerul Afa
cerilor • Externe, artiștii poporu
lui Lucia Sturdza-Bulandra și

George Vraca, Constantin Bugea- 
nu, directorul Teatrului de Operă 
și Balet, regizorul Sică Alexan
drescu. maestru emerit al artei și 
aiți oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au participat H. Bukeeva artis
tă a poporului a R.S.S. Kazahe, 
laureată a Premiului Stalin mem
bră a delegației sovietice oare se 
află în țara noastră cu prilejui 
Lunii prieteniei romîno-sovietice, 
de asemenea prof. Iurii Dmitriev, 
doctor în istoria artei, profesor la 
Institutul de artă teatrală ,.Luna- 
cearski" din Moscova și Alek
sandr Kalincin, candidat în istoria 
artei director adjunct al Muzeului 
„A. Bahrușin" din Moscova care 
și-au dat concursul la organizarea 
expoziției.

Au fost de față A. F. Kabanov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București și 
aiți membri ai Ambasadei, precum 
și membri ai corpului diplomatic.

o înflorire a stării lor materia
le datorită accentuării exploa
tării, și masele muncitoare a- 
duse la sapă de lemn de împi
larea capitalisto-moșierească. de 
războiul cu Japonia.

O mare contribuție la acea, 
sta o aduce faptul că filmul 
este realizat pe ecran lat fi 
are sunet stereofonic, tn scene 
cum ar fi aceea a adunării 
muncitorești din fabrică și a 
mitingului studențesc, in exte- 
vioarele din incinta Palatului 
de Iarnă și de pe străzile ba
ricadate, spectatorul capătă o 
senzație spațiali complexă, u- 
neori i se pare că se află nu 
in sala de cinema ci e un mar- 
tor ocular și auditiv (sunetul 
stereofonic) al evenimentelor 
povestite de film.

-prologul- este o mare crea
ție a cinematografiei Marii 
Țări a Socialismului și nu in- 
tîmplător deschide Festivalul 
filmului sovietic din anul 
acesta.

B. DUMITRESCU

de 
or- 

a 
In-

mină, au luat parte la o seară 
filme documentare romînești 
ganizată de Direcția generală 
cinematografiei din Ministerul 
vățămîntului și Culturii și Consi
liului General A.R.L.UJS. Cu a- 
cest prilej, oaspeții au vizionat 
filmele documentare în Culori 
„N. Grigorescu** și „Farmecul a- 
dîncurilor**, precum și filmul de 
desene animate „Scurtă istorie**, 
creație a cineastului Ion Popescu- 
Gopo.

Conferința
In amfiteatrul Mare al Insti

tutului politehnic din București. 
B. N. Petrov, membru corespon
dent al Academiei de științe a 
U.R.S.S., șef de laborator la 
Institutul de automatizare și te- 
lemecanică al Academiei de 
științe a Uniunii Sovietice, Doc
tor în științe tehnice, membru 
al delegației sovietice aflate în 
țara noastră cu prilejul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice a ți
nut sîmbătă după amiază con
ferința „Principiile de construcție 
a sistemului de reglare autoacsr- 
dabile".

In vederea semnării 
planului de aplicare a 

acordului cultural 
romîno-sovietic

Sîmbătă dimineața < plecat la 
Moscova delegați» guvernamen
tală pentru semnarea planului 
de aplicare a acordului cultural 
dintre tara noastră și Uniunea 
Sovietică pe anul 1658. Delega
ția este condusă de tov. acad. 
Atanaie Joja, ministrul învăță- 
mîntului și Culturii.

In gar» de Nord delegația a 
fosț condusă de tovarășii: Gh- 
Diacopescu. ministrul Justiției, 
Constanta Crăciun, I. Pas și C. 
Prisnea, adjuncți ai ministrului 
Invățămîntului și Culturii, Al. 
Lăzăreanu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, acad. St 
Milcu, secretar prim »1 Acade
miei R.P. Romîne. O. Livezeanu. 
vicepreședinte al A.R.L.U.S. și 
Al. Buican, vicepreședinte al 
LR.R.C.Ș., funcționari superiori 
din Ministerul Invățămtntului și 
Culturii, personalități ale vieții 
culturale din Capitală.

Au fost de față A. F. Kabanov, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice, și V V. 
Skorniakov, secretar al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

Academicianul 
V. S. Nemcinov a 
oărăsit Capitala
Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala, academicianul V. S. 
Nemcinov, membru în Prezidiul 
Academiei de Științe a Uniunii 
Sovietice, președintele Consiliu 
lui pentru studierea tortelor de 
producție de pe lingă Academia 
de Științe a Uniunii Sovietica, 
care a vizitat țara noastră la 
invitația Prezidiului Academiei 
R.P. Romîne. Oaspetele sovietic 
a fost condus la aeroportul Bă- 
neasa de reprezentant! ai Prezi
diului Academiei R.P Romîne și 
ai instituțiilor economice cen
trale.

(Agerpres)

Etapa a 5-a a Campionatului 
republican

Pe stadionul Republicii au în
ceput simbătă întrecerile din ca
drul etapei a V-a a campionatului 
republican de atletism pe echipe. 
Cu acest prilej, recordmana Ba
laș a făcut o tentativă de record 
mondial. Ea a trecut din prima 
săritură ștacheta inălțată la 1,60 
tn. și 1.70 m. și. apoi a doborît de 
puțin, in cădere cu mina, la 1,77 
tn. lolanda Balaș a arătat totuși 
că se găsește în formă bună și 
poate aspira la rezultate de va
loare.

Dintre celelalte rezultate înre
gistrate trebuie remarcată perfor-

de atletism
manța ioanei Luță — 12”l/10 în 
finala probei de 100 m. plat (la o 
zecime de recordul țării) și tim
pul bun obținut 
ceanu în finala 
plat bărbați — 
zultate î 400 m.
Ursac 55 ’5/10;
Lickert 6,86 m. ; 3 000 m nbsta 
cole: C. Aioanei 9 00 ’0; 800 m.
Ștefan Mihaly 1'53 ”9/10; ciocan: 
A. Szigmund 55,82 m.; disc fe
mei : Melania Szilagy 40,22 m.

întrecerile continuă astăzi cu în
cepere de la ora 9.30 dimineața 
și 14,15 după amiaza.

de Ștefan Prisi- 
probei de 100 m. 
10’7/10 Alte re- 
garduri: Mircea 
lungime: Rudclf

Campionatul republican de zbor 
cu motor a

La 19 octombrie a luat sfîrșit 
campionatul republican de zbor 
cu motor, organizat de către Ae
roclubul Central al R. P. Romîne. 
Titlul de campion absolut al țării 
la zbor cu motoc a fost cucerit 
de Traian Rotaru care a totalizat 
20.828 puncte. El a fost urmat de 
Tadeus Slonețchi cu 19.362 puncte 
și Ștefan Calotă cu 18.682 puncte.

luat sfîrșit
Rezultatele înregistrate în cele 

patru probe ale campionatului 
sînt : aterizarea la punct fix Du
mitru Mîțu — 5 633 puncte . acro
bație — Dumitru Mîțu 8 392 punc
te; raid de regularitate: Traian 
Rotaru 7.521 puncte; viteză pe 
circuit 100 km.. Octavian Bă* 
canu 235 km. pe oră.

Frumoasa comportare 
a atleților romîni în Italia

comportare

Sîmbătă s-a desfășurat la Ge
nova un concurs atletic interna
țional la care au participat spor
tivi sovietici, iugoslavi, romîni, 
elvețieni, bulgari, finlandezi, po
lonezi. suedezi și italieni. In 
proba de 800 m. plat reprezen
tantul țării noastre Zoltan Va- 
moș a avut o frumoasă compor
tare reușind să ©cupe primul loc

țCtWEMATOMtAFE)

TINERETULUI, ARTA ; Primă
vara pe strada Zarecinaia — GH. 
DOJA. MOȘILOR. ALIANȚA ; Vul- 
tur 101 - GRIVIȚA. CONST. DA. 
VID; Căpitanul și eroul său — 
VASILE ROAITA; Inima cîntă —

Don Quljote - PATRIA; O 
mică înttmplare — REPUBLICA, 
V. ALECSANDRI, BUCUREȘTI ; 
Călătorie în tinerețe — MAGHERU, 
ELENA PAVEL, VOLGA ; Ghim. 
pele - LUMINA, 23 AUGUST: _____ , . ....................... ro..r
Pentru pace - I. C. FRIMU, MA. CULTURAL : încotro ? - MUNCA: 
X1M GORKI; Llssy - INFRAȚi. Echipajul vasului Nădejde - MIO- 
REA INTRE POPOARE; Fiii mun.-----  ------- ---------- ~
ților - ALEX. SAHIA, COȘBUC ; 
Două victorii - VICTORIA, 1 
MAI ; In toiul luptei - DOINA : 
O înttmplare Ia Benderath — N. 
BALCESCU; Aspecte de la Festi. 
valul de la Moscova, complectare 
— A X.a ediție a campionaielor de 
atletism ale R.P.R. - TIMPURI 
NOI; Misterul din vechea mină —

cu timpul de 1’34**8/10 Locul doi 
a revenit iugoslavului Seric cro
nometrat cu același timp Aurel 
Raica s-a clasat al doilea la a- 
runcarea greutății cu un rezul
tat de 15,91, în urma suedezului 
Uddebom care a obținui 16.18 m 
O excelentă performanță a rea
lizat atletul sovietic M Kuzne- 
țov care aruneînd sulița la 
83,73 m. a stabilit un nou re
cord unional.

Juniorii
activitatea

își continuă 
internațională

RIȚA, OLGA BANCIC ; Dosarul 
306 - DONCA SI MO ; Noapte de 
carnaval - ILIE PINTILIE ; Si Iu
beau viața — POPULAR ; O vară 
neobișnuită - M- EMINESCU ; Mi- 
kolka cel viteaz - LIBERTĂȚII. 
CENTRAL ; In calea trăsnetului — 
AUREL VLAICU ; Dispărut fără 
urmă - BOLESLAW BIERUT.

(TiMPBi, PIUHhMIlE)

Timpul probabil pqntru regiunea 
București: vremea se menține fru. 
moașă și relativ călduroasă. Cer 
schimbător, mar mult senin noap. 
tea și dimineața. Vînt slab Tem- 
peratura staționară: noaptea va 
oscila între 3 și 5 grade, iar ziua 
va urca între 20 și 22 grade.

Pentru următoarele trei zile: 
vremea se va menține caldă și 
frumoasă Vînt slab, pînă la potri. 
vit. Temperatura în creștere.

Alături de e- 
chipele A și B 
ale R. P Ro
mîne reprezen
tativa de juniori 
a țării noastre 
continuă activi
tatea internațio
nală in cursul 
lunii noiembrie, 
juniorii romîni

Pentru următoarele trei zile 
țară: vremea se va menține caldă 
și frumoasă în jumătatea de sud- 
est a țării, în timp ce în rest cerul 
se va înnoura treptat și vor cădea 
ploi parțiale. Vînt slab, pînă la 
potrivit din sud-vest cu ușoare 
Intensificări în Ardeal și nordul 
Moldovei. Temperatura în creștere, 
exceptînd nord-vestul țării, unde 
va scădea ușor. Minimele vor os
cila între 2 și 12 grade, iar maxi
mele între 15 și 26 grade.

La 10 nuteinorie 
urmează să întâlnească la Bucu
rești puternica echipă de juniori 
a R. P. Ungare, una dintre cele 
mai bune formații din Europa. 
Federația maghiară de fotbal a 
început de acum pregătirile echi
pei de juniori in vederea meciu
lui de ia București. Zilele trecute 
a fost alcătuit un lot de jucători 
din care fac parte printre alții : 
Fekete. Land!. Werner Geller, Nn 
vaky Nagy, Simion Albert, Toth 
și alții.



Oriental Apropiat $1 Mijlociu
nu trebuie se derma locarui unul nou război

MOSCOVA 18 (Agerpres). —
La 11 octombrie un purtător de cuvînt al Departamentului de 

Stat al S.U.A. a dat citire declarației oficiale a Departamentului 
de Stat în legătură cu acea parte a convorbirii lui N. S. Hrușciov 
cu corespondentul ziarului „New York Times'*, Reston, care se 
referă la situația din Orientul Apropiat și Mijlociu. în această 
declarație, care a devenit cunoscută opiniei publice mondiale, De
partamentul de Stat încearcă să conteste informațiile că emisarul 
american Henderson, care a plecat recent cu o misiune specială în 
Turcia și Liban, a avut instrucțiuni de a organiza agresiunea cîtorva 
State ale Orientului Apropiat și Mijlociu împotriva Siriei. Depar
tamentul de Stat susține că Henderson nu ar fi uvuț decit misiu
nea de a se consulta cu demnitari ai S.U.A. din străinătate, de a se 
informa personal asupra situației create și de a comunica la îna
poiere impresiile sale. Departamentul de Stat numește „absolut ne
întemeiată" și declarația lui N. S. Hrușciov că Statele Unite ale Aqie- 
ricii împing Turcia la un război împotriva Siriei.

în legătură cu aceasta Agenția ~ 
dare următoarele :

TASS este împuternicită să de-

T E L E G RAMA

Solidari 
cu poporul 

sirian
DAMASC 19 (Agerpres). — Ță

rile arabe conținu; ” ’ 
solidaritatea cu Siria 
de agresiunea urzită 
Unite.

Potrivit relatărilor 
Saud, regele Arablei 
trimis un mesaj personal lui Ba- 
yar, președintele Turciei, în legă
tură cu concentrarea de trupe tur
cești la frontiera siriană, atirăgîn- 
du-l atenția asupra primejdiei pe 
care această acțiune o reprezintă 
pentru cauza păcii în Orientul a- 
propiat. Saud l-a informat pe pre- 
ședințele Turciei că in cazul unei 
agresiuni împotriva Siriei, Arabia 
Saudită va sprijini Siria.
Ziarul „Al Djarida“ anunță că 
Aiubi, primul ministru al Iraku
lui. a informat guvernul Turciei 
ca în cazul unui atac împotriva 
Siriei Irakul va sprijini această 
țară. De asemenea Asociația „Ira
kienii liberi" a trimis guvernului 
sirian o telegramă în care îșl ex
primă solidaritatea cu poporul si
rian.

Corespondentul agenției egip
tene Men anunță din Kartum că 
Muiiamed Ahmed Mahgub, mi
nistrul de Externe al Sudanului a 
declarat că Sudanul va considera 
orice agresiune împotriva vreunei 
țări arabe ca o agresiune împo
triva sa.

să-și exprirpe 
amenințată 
de Statele

presei, Ibn 
Saudite, a

In cercurile conducătoare ale 
Uniunii Sovietice, declarația sus
menționată a Departamentului 
de Stat al S.U.A. este apreciată 
ca o încercare de a denatura a- 
devărata stare de lucruri Și de a 
ascunde adevărul despre scopu
rile reale a|e călătoriei lui Hen
derson și despre tratativele pe 
care el le-a dus, în numele S.U.A. 
la Ankara, Istanbul și Beirut.

In realitate, după cum reiese 
din datele publicate, precum și 
din informațiile de care dispune 
guvernul sovietic, Henderson a 
dus în Turcia tratative cu pri
mul ministru ai Turciei, Mende- 
res, cu ministrul de Stat, Zorlu, 
și cu alte persoane oficiale și re
prezentanți al comandamentului 
militar al Turciei, precum și cu 
regele Irakului, Feisal, cu pri
mul ministru al Irakului, Aiiubi, 
cu regele Iordaniei, Hussein. In 
cadrul acestor tratative a fost 
examinat planul unei intervenții 
armate împotriva Siriei, care a 
fost elaborat în S.U.A. și care 
prevede folosirea în aceste sco
puri a forțelor armate ale Iraku
lui și Iordaniei, precum și ale 
Turciei și israelului in vederea 
schimbării prin forță a regimu
lui democratic existent in Siria, 
în vederea răsturnării guvernu
lui legal al Siriei șl a asigurării 
venirii la putere in aceasta țară 
a elementelor stipendiate de a- 
mericani.

In declarație se arată mai 
parte că asemenea tratative 
fost duse de Henderson și îrj 
ban.

Henderson a încercat cu o deo
sebită perseverență să asigure 
participarea statelor arabe — Ira
kul și Iordania — la operațiunile 
militare împotriva Siriei. In a- 
ceastă privință s-a avut în vede
re că Irakul și Iordania nu tre
buie decît să înceapă o ciocnire 
la frontierele lor cu Siria, după 
care lovitura principală urma să 
fie dată de forțele armate ale 
Turciei, sprijinite de unitățile 
flotei a 6-a a marinei militare a 
S.U.A., concentrate în estul Me
diteranei.

Dar presiunile exercitate de 
Henderson asupra reprezentanți
lor Irakului și Iordaniei n-au dus, 
după cum se știe, Ia rezultatul 
scontat de S.U.A. Popoarele Ior
daniei și Irakului nu prezintă si
guranță în lupta împotriva unui 
stat arab frate. Aceasta i-a obli
gat pe americani să schimbe pla
nul de acțiune — ei au cerut ca 
agresiunea armată împotriva Si
riei să fie începută de Turcia.

La discutarea planurilor unui 
atac împotriva Siriei, la Ankara 
și Istanbul s-a luat în conside-

rare șl participarea la aceste o- 
perațiupi, într-o anumită etapă, a 
Israelului, ale cărui cercuri gu
vernante au declarat că sînt 
gata să acționeze împotriva Si
riei în conformitate cu planul de 
operațiuni militare împotriva ță
rilor arabe, elaborat anterior de 
marele stat major al Israelului.

Primejdia care planează deasu
pra Sifiei, ca urmare a acestor 
pregătiri, a îngrijorat pe toți pa
trioții din țările arabe și a tre
zit în întreaga lume mari sim
patii față de Siria care își apără 
independența și libertatea. De a- 
cest lucru n-au putut să 
seama oamenii de stat ai 
lui și Iordaniei care au condam
nat agresiunea in curs de pregă
tire și au declarat că sprijină 
Siria.

în prezent Turcia a concentrat 
la frontiera cu Siria mari forțe 
armate, cunoscute sub denumirea 
de grupul mobil de trupe hatai.

plan, ci și conținutul său con
cret.

Acest plan prevede invadarea 
teritoriului sirian de către uni
tăți militare turcești motorizate 
pe un front larg de la litoralul 
mediteranian pină la fluviul Eu
frat. Un regiment urmează să o- 
cupe portul Latakya pentru a a- 
sigura flotei a 6-a americane po
sibilitatea de a introduce navele 
sale in acest principal port si
rian. Intre timp forțele princi
pale urmează sa dea lovitura im- 
potriva orașului Homs și să ac
ționeze apoi în direcția capita
lei Siriei — Damasc. Diviziei de 
jandarmerie i se dă misiunea de 
a se răfui cu forțele patriotice 
din Siria și de a instaura auto
rități agreate de americani. Din 
S.U.A. au fost trimise de urgen
ță armament și muniții pentru a 
mări capacitatea de luptă a aces
tei grupări de șpc.

Așa dar, trupele au fost dizlo- 
cate, echipate, au căpătat misiu
ne de luptă și așteaptă ordinul 
de a începe operațiunile milita
re împotriva Siriei. După cum 
prevede planul, in ziua „D“ ace
ste armate vor înainta împotriva 
Siriei.

Deși aceste fapte sînt autenti
ce, era de așteptat ca Dulles să 
le conteste. Așa s-a și întimplat. 
Nu poate fi decit regretat faptul 
că senatul a renunțat să cerce
teze aceste fapte. Această poziție 
dovedește că senatul este la cu
rent cu pregătirea agresiunii îm
potriva Siriei, de care se ocupă 
Departamentul de Stat împreună 

cu Departamentul de război și 
cu alle departamente ale S.U.A.

Declarația
Agenției TASS

de- 
au 
Li-

Se știe în mod sigur că coman
damentul turc a concentrat în 
regiunea Sandjakului Alexandret
ta și în alte regiuni de la fron
tiera cu Siria unități terestre, de 
tankuri și artilerie din efectivul 
corpului 8 de armată, dizlocînd 
la frontiera siriană trupe din Iz
mir, Manisa, Brusa, Balakesîr, 
Ankara, Erzerum și din alte 
puncte. Din Balakesîr a fost diz- 
locat, printre altele, regimentul 
de artilerie al d’-viziei a 6-3 ae 
infanterie, din Manisa — o bri* 
gadă a diviziei 57. Din efectivul 
grupului hatai fac parte trei di« 
vizii de infanterie, inolusiy o di
vizie de jandarmerie, patru regi
mente de infanterie, trei brigăzi 
blindate, aproximativ 700 tancuri 
și instalații autopropulsate de 
artilerie, aviație și artilerie. La 
frontiera cu Siria. Turcia a con
centrat în prezent peste 50.000 
de soldați.

Marele stat major al Turciei a 
elaborat împreună cu consilierii 
militari americani un plan ope
rativ de desfășurare a operați
unilor militare împotriva Siriei.

Ca și toate planurile agresive, 
acest plan a fost elaborat în cel 
mai mare secret. Dar asemenea 
hotărîri, privind soarta unor po
poare, nu pot fi ținute vreme în
delungată în secret. în prezent 
se cunoaște cu certitudine nu nu
mai existența unui asemenea

DECLARAȚIA DEPARTAMEN
TULUI DE STAT DEZVĂLUIE 
INCĂODATA ADEVĂRATA E- 
SENȚĂ A BLOCULUI AGRESIV
N. A.T.O.

In declarație se arată, mai de
parte, că o aventură militară îm
potriva Siriei, nu poate să nu 
provoace extinderea conflictului 
asupra altor țări.

Trebuie să fi pierdut în între
gime simțul realității, se spune în 
declarație, pentru a nu ține sea
mă de faptul că Siria, care nu 
face parte din blocuri militare și 
care a proclamat o politică de 
neutralitate, nu va rămine izolată 
in căzui unei agresiuni armate 
săvirșite de membri ai N.A.T.O. 
împotriva ei.

Cercurile guvernante ale S.U.A. 
și Turciei contează pe desfășura
rea fulgerătoare a unui război 
împotriva Siriei, pentru a pune
O. N.U. în fața unui lapt împlinit, 
cînd ea să nu aibă timp să ia mă
suri pentru a pune capăt agre
siunii. Caracterul aventurier al a- 
cestor calcule este absolut evident 
și nimeni nu trebuie să-și facă 
iluzii ca agresorii ar ramine ne
pedepsiți.

In legătură cu faptul că Tur
cia se pregătește fățiș pentru un 
atac împotriva Siriei, Uniunea 
Sovietică, la fel ca și celelalte 
țări iubitoare de pace, ia toate 
măsurile necesare pentru ca ac
tualele evenimente să nu ducă la 
dezlănțuirea unui război. Uniu
nea Sovietică a avertizat guver
nul Turciei împotriva unor ac
țiuni necugetate și t-a atras 
atenția asupra consecințelor care 
așteaptă in viitor Turcia dacă va 
tulbura pacea în această regiune.

Cum au acționat S.U.A. ? Sta
tele Unite s-au grăbit să dea 
Turciei noi asigurări precise in 
șensul că îj vor acorda sprijin.

Nu este oare limpede cine se 
pronunță cu adevărat împotriva 
războiului și caută să oprească 
mina agresorului, și cjne pro
voacă și impinge Turcia pe calea 
dezlănțuirii unei agresiuni obli- 
gind-o să facă un pas fatal?

Pentru a abate atenția de la 
aventurile imperialiste ale. S.U.A. 
în Orientul Apropiat și Mijlociu, 
se spune în continuare in decla
rație, Dulles încearcă să prezinte 
lucrurile in așa fel ca și cum 
Uniunea Sovietică ar urmări țe
luri egoiste în regiunea Orien
tului Apropiat și Mijlociu, și a- 
junge pina acolo îneît încearcă 
să prezinte propunerea simplă și 
pe înțelesul tuturor a Uniunii 
Sovietice — de a se pune capăt

Adunarea Generală a O.N.U. 
va dezbate problema siriană

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 18 octombrie 
a avut loc o ședință a Comitetului 
General care e examinat cererea 
Siriei de a se include neîntîrziat 
pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. pro
blema „Primejdia pentru securita
tea Siriei și pacea internațională, 
în legătură cu intensele 
militare și provocări ale 
la frontiera siriană".

L« ședința comitetului 
invitați și reprezentanții 
Turciei. Reprezentantul Siriei, Sa
lah Bitar, ministrul Afacerilor 
Externe, a argumentat cererea țării 
șale.

pregătiri 
Turciei

au fost
Siriei și

Reprezentantul Turciei, Esin a 
negat în mod neîntemeiat acuzațiile 
cuprinse în memorandumul Siriei 
și în scrisoarea șefului delegației 
U.R.S.S., A. A. Gromîko.

Delegațiile S.U.A., Angliei și 
Franței nu au obiectat împotriva 
includerii acestui punct pe ordinea 
de zi.

Cererea Siriei a fost sprijinită 
de reprezentanții Uniunii Sovietice, 
Cehoslovaciei, Ceylonului, Tuni
siei, Iranului și altor țări.

Comitetul General a adoptat 
fără obiecțiuni hotărîrea de a re
comanda Adunării Generale să in
cludă pe ordinea de zi problema 
„Primejdiei pentru securitatea Si
riei și pacea internațională" și să

In Algeria
vrinnrrmnnnnnrmnnnnri^^

--

discute această problemă în ședin
țe plenare.

★
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : In după-amiaza 
zilei de 18 octombrie a avut loc 
ședința plenară a celei de-a 12-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. care a examinat recoman
darea Comitetului General de a 
include pe ordinea de zi a sesiunii 
problema „Primejdiei pentru secu
ritatea Siriei și pacea internațio
nală", prezentată de delegația Si
riei.

ADUNAREA GENERALA A A- 
PROBAT CU 66 VOTURI ȘI CU 
O ABȚINERE FARA DISCUȚII 
RECOMANDAREA COM1TETU- 

- LUI GENERAL DE A INCLUDE 
PROBLEMA SIRIANA PE ORDI
NEA DE ZI A SESIUNII UR- 
MIND SA O DISCUTE INTR O 
ȘEDINȚA PLENARA. Președinte
le Adunării a anunțat că ședin|a 
plenară care va examina această 
problemă va avea loc săptămina 
viitoare și că 
va fi anunțată

data convocării ei 
ulterior.

★
19 (Agerpres). — 

agenții occidentale,
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PARIS 19 (Agerpres). — gerieni. în cadrul operațiunilor 
militare din partea răsăriteană 
a departamentului Constantine 
și din sudul departamentului 
Oran, patrioții algerieni au 
pierdut 60 de oameni. Pierde
rile trupelor franceze nu au 
fost anunțate.

în clișeu : un detașament al 
armatei algeriene de eliberare 
națională.

TASS transmite : După cum 
se anunță din Algeria, în re
giunea orașului Miliana a avut 
loc o luptă înverșunată intre 
un detașament al armatei alge
riene de eliberare națională și 
o companie de parașutiști fran
cezi. 11 răsculați și șase sol
dați francezi ar. fost uciși. In 
orașul Miliana poliția fran
ceză a arestat 107 cetățeni al-

3

X

3

NEW YORK 
Referindu-se la 
TASS transmite că Ministerul Ma
rinei al S.U.A. a comunicat că vase 
de transport avînd pe bord aproxi
mativ 8.000 de soldați din infan
teria marină vor vizita diferite 
porturi de pe litoralul Mediteranei. 
Din relatările agențiilor reiese că 
aceste vase au fost scoase de urgen
ță din efectivul flotei a 6-a 
tru „misiuni speciale".

★
LONDRA 19 (Agerpres). — 

rul „Daily Worker" publică 
marea lui John Gollan, 
general al Partidului Comunist din 
Marea Britanic, adresată mișcării 
muncitorești în care se cere con
vocarea imediată a unei conferințe 
la nivel înalt pentru a discuta si
tuația din Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

j. Gollan propune conducătorilor 
partidului laburist — Gaitskell și 
Bevan — să plece la Moscova pen
tru a avea o întrevedere cu con
ducătorii sovietici, ca răspuns la 
vizita lui MacMillan în Statele 
Unite.

Zia- 
che 

secretar

Tocmai prin aceasta se explică 
refuzul senatului de a cerce a 
faptele deoarece aceasta ar dez
vălui întreaga pregătire crimina
lă peinru dezlănțuirea unui răz
boi împotriva .Siriei.

Ce valoa.re mai au. după toate 
acestea, asigurările însoțite de ju
răminte ale lui Dulles și ale al
tora ?

Cercurile guvernante din S.U.A., 
urmărind scopuri egoiste, caută 
să folosească Turcia ca agent al 
lor în Orientul Apropiat și Mij
lociu. ow.cuve — UC a bc

?e^6'Pec^''a dezlănțuirii ameștecului în treburde țărilor 
unui război m- OnenfuȚ Apropiat, Orientului Apropiat și Mijlociu- 
în care Turcia, atacînd Siria, spn- drept • ■ ~ ■ ■
situația de a fi tulburat pacea. în Lr.S.S.. S U.A. și a altor puteri 
sitwtb? <ie agresor, a provocat asupra țărilor ar’abe. Dar țjni„. 

nea Sovietica nu a propus nicio
dată nimănui și nu intenționează 
să propună aceasta. Dl. Dulles 
atribuie in mod stingaci intențiile 
. ' . ’ în Orientul A-
propiat și Mijlociu Uniunii So
vietice— adversarul ce! mai im
placabil al politicii imperialismu
lui și colonialismului.

Uniunea Sovietică iși inte- 
meiază relațiile cu alte state, 
inclusiv cu țările Orientului 
Apropiat și Mijlociu, pe cele 
cinci principii cunoscute și 
anume: respectarea reciprocă 
a integrității teritoriale și a 
suveranității, neagresiune, nea
mestec reciproc in treburile 
interne din motive de ordin 
economic, politic sau ideolo
gic, egalitate și avantaje re
ciproce, coexistență pașnică.

UNIUNEA SOVIETICA ESTE

PRlME^LEi.lZBUCNtRii UNJJI 
Siria nu amenință pe nimeni. 
Agresiunea este pregătită de un 
membru al blocului nord-atlantic 
— Turcia, iar S.U.A. vorbesc des
pre obligația membrilor N.A.T.O. 
de a .ajuta Turcia in aceste ac
țiuni agresive. Un alt partener al ___ ___
Turciei în cadrul N.A.T.O. — An- și securității popoarelor, se spune 
glia nu a stat nici ea de o parte tn declarație, Uniunea Sovietică 
și și-a dat consimțămîntul la a- caută să împiedice apariția unui 
gresiunea din partea Turciei. Care periculos focar de război, cu 
este poziția adoptată de ceilalți atît mai mult cu cit există pri- 
membri ai Uniunii nord-atlantice? mejdia ca acest focar să apară

, o dorință de a instaura 
un fel de protectorat din partea

situația de îo 
chiar in Turci^ o Îngrijorare se
rioasă tn ce privește urmările ine
vitabile pe care le-ar putea avea 
pentru ea o astfel de aventură. al

Nu este întimplator n legătură sale imperiallsie ,, 
cu aceasta demis.» in grup a Dr()Diat M1Uoclu 
unor conducători militari supe
riori turci în frunte cu Tumabeilu, 
șeful statului major general turc.

Căutînd să împingă în fel și 
chip Turcia într-o aventură mili
tară împotriva Siriei, se spune mai 
departe în declarația agenției 
TASS. Departamentul de stat a 
considerat necesar să sublinieze 
în declarația sa că Statele Unite 
..își vor respecta cu strictețe obli
gațiile în conformitate cu tratatul 
nord-atlantic". Se naște întreba
rea : S.U.A. fac oare această de
clarație cu consimțămîntul celor
lalte țări membre ale alianței 
nord-atlantice? Aceste țări, la fel 
ca și S.UA., au afirmat totdeauna 
că N.A.T.O. este o organizație
„ j v ’ • uiLi ii\ii unui
agresive. Dar. după cum se știe, N0U raZBOI, PENTRU DEZ- 
s,r.. nn -------- VOLTAREA RELAȚIILOR PAȘ

NICE ȘI A COLABORĂRII 
PRIETENEȘTI INTRE PO
POARE, PENTRU LICHIDAREA 
„RĂZBOIULUI RECE".

In interesul menținerii păcii

Noi eșecuri ale S.U.A. 
în construcția de rachete
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

Statele Unite înregistrează noi e- 
Securi in domeniul construirii de 
rachete. Agenția France Presse a- 
nunță că O EXPERIENȚĂ CU O 
RACHETA BALISTICA, PROBA
BIL DE TIPUL ,JUPITER", 
CARE URMA SA AIBĂ LOC PE 
POLIGONUL DE LA CANAVE
RAL-FLORIDA - A EȘUAT DA
TORITA DEFECTĂRII MECA
NISMULUI. Acum două zile, a- 
niinte$te France Presse, tot o ra
chetă balistică de tipul „Jupiter", 
care urma să servească la lansarea

unui satelit, nu a putut să-și ia 
zborul. Lansarea a două rachete de 
tipul „Vanguard", destinate să 
transporte satelitul american, a fost 
amînala vineri dimineața în mo
mentul cînd se efectuaseră toate 
pregătirile în vederea experienței.

★

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
Noul ministru al Apărării al 
S.U.A., McElory, a preluat com- 
trolul direct al programului ame
rican pentru construirea de rachete 
balistice.

guvernul R.F.6. a rupt relațiile diplomatice 
cu logos aria

BONN 19. — (Agerpres). După 
cum anunță agenția DPA guver
nul R.F. Germane a hotărît să 
rupă relațiile diplomatice cu iu
goslavia drept răspuns la recu
noașterea de către aceasta a Re
publicii Democrate Germane. în 
comunicatul agenției se spune 
că la 19 octombrie această hotă- 
rîre a guvernului R.F. Germane 
va fi adusă în mod oficial la cu
noștință ambasadorului Iugosla
viei la Bonn și Ministerului Afa
cerilor Externe al Iugoslaviei.

*
BELGRAD 19 (Agerpres). — 

Taniug transmite: La 19 octom-

brie, Vincent Broustrat, ambasa
dorul francez la Belgrad, a făcut 
o vizită lui Ales Bebler, subse
cretar de stat al afacerilor exter
ne al R.P.F. Iugoslavia, pe care 
l-a informat că a fost însărcinat 
să reprezinte interesele Republi
cii Federale Germane în R.P.F. 
Iugoslavia.

★
BONN 19 (Agerpres). — Hotă

rîrea guvernului R.F. Germane de 
a rupe relațile cu R.P.F. Iugo
slavia în urma stabilirii de rela
ții diplomatice intre această țară 
și Republica Democrată Germană, 
este vehement criticată in nume
roase cercuri ale opiniei publice 
si politice vestgermane.

în apropierea frontierelor sudice 
ale U.R.S.S.

Ce trebuie făcut pentru ca a- 
ceasta să nu se întimple ? IN 
PRIMUL RIND TREBUIE SA 
SE RENUNȚE LA AMENINȚA 
REA DE A FOLOSI FORȚA 
FAȚA DE ȚĂRILE ORIENTULUI 
APROPIAT ȘI MIJLOCIU, TRE
BUIE SA SE RENUNȚE LA 
AMESTECUL IN TREBURILE 
INTERNE ALE ACESTOR 
STATE.

In ceea ce privește Uniunea 
Sovietică, Agenția TASS este îm
puternicită să declare că GU
VERNUL SOVIETIC SE PRO
NUNȚA CU FERMITATE PEN- 
ERU MENȚINEREA PĂCII ȘI 
PENTRU PREINTIMPINAREA 
UNUI RĂZBOI IN REGIUNEA 
ORIENTULUI --------------
MIJLOCIU și, 
principiile și țeluriie Organiza
ției Națiunilor Unite, el este gata 
să ia măsuri . 
agresorului. GUVERNUL SOVIE
TIC DECLARA CA ESTE GATA 
SA ACȚIONEZE IN ACESTE 
SCOPURI Șl ÎMPREUNA 
STATELE UNITE CA ȘI 
ORICARE ALT STAT.

♦
S-a creat o ație extrem 

serioasă care cere ca forțele 
bitoare de pace din lumea 
treagă să se mobilizeze șl să dea 
riposta acestei noi Încercări de 
a atrage lumea in prăpastia unui 
război.

Organizația Națiunilor Unite 
nu poate să treacă cu vederea 
situația primejdioasă care s-a 
creat in jurul Siriei, nu poate 
să rămină pasivă, 
diții Organizația 
nite are datori# 
imediat pentru a 
litatea izbucnirii 
uni i război.

Un atac împotriva Siriei și 
dezlănțuirea prin aceasta a unui 
război in apropierea frontierelor 
de sud ale U.R.S.S. afectează in 
modul cel mai serios interesele 
securității sale. Nimeni nu tre
buie să se Îndoiască ca, in cazul 
unui atac împotriva Siriei, Uniu
nea Sovietică, călăuzindu-se du
pă telurile și principiile Cariei 
O.N.U. și după interesele seq:- 
rltățil ei, va lua toate măsurile 
necesare pentru a acorda ajutor 
victimei agresiunii.

Pentru omenire nu există ni
mic mai stint, nimic mai scump 
ca lupta pentru menținerea păcii, 
pentru preintîmpinarea unui nou 
război. De aceea. to(i cei cărora 
le este scumpă cauza păcii, tre
buie să aprecieze cri toată răs
punderea situația internațională 
creată. Nu se poate să nu se re
cunoască că in acest moment de 
răspundere pentru destinele păcii 
este necesară mobilizarea tuturor 
forțelor iubitoare de pace, pentru 
a demasca complotul impotriva 
cauzei păcii, pentru a pune Iriu 
atîțătorilor la război și a nu le 
da posibilitatea să săvirșească o 
agrest ine.

(Text prescurtat. Sublinierile 
aparțin redacției).

APROPIAT Șl 
călăuzindu-se după

pen înfrinarea

CU 
cu

de 
iu- 
in-

în aceste con- 
Națiunilor U- 

de a interveni 
curma posibî- 
și desfășurării

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

Populare Romine

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romtne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romine
In legătură cu felicitările exprimate de dv. cu prilejul celei de-» 

8-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, va expri
măm dv. și prin dv. Guvernului și poporului romin mulțumiri cor- 
d Trăiască prietenia frățeasă dintre poporul chinez și poporul ro- 
mîn. MAO ȚZE-DUN

Președintele Republicii Populare Chineze 
LIU SAO-ȚI

Președintele Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din întreaga Chină 

CIU EN-LAJ 
Premierul Consiliului de Stat și Ministru 

al Afacerilor Externe a! Republicii Populare 
Chineze

Relații de colaborare 
în Balcani

ATENA 19 (Agerpres). — în 
urma tratativelor care au avut loc 
între reprezentanții R.P. Bulgaria 
și Greciei, șoseaua care pleacă de 
la Koula spre frontiera bulgariei 
va fi deschisă în curind traficu
lui. în vederea schimburilor co
merciale între cele două țări ser
viciile de vamă au fost deja in
stalate.

★
O delegație de specialiști iugo

slavi este așteptată să sosească la 
Atena pentru a avea convorbiri

cu reprezentanții întreprinderii 
Publice de Electricitate, în vede
re. schimbului de curent elerțric 
între rețeaua iugoslavă și greacă.

★
BELGRAD 19 (Agerpres). _ — 

Taniug transmite: Răspunzînd 
invitației guvernului grec, la 21 
octombrie va pleca Intr-o vizită 
oficială și prietenească de trei 
zile in Grecia. Edvard Kardelj, 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federative a R.P.F. iugoslavia; 
cu soția.

Pulberea radioactivă a contaminat 
din Anglia
giunea contaminată au dat lapte 
care s-a dovedit, la analize, ra
dioactiv. Consumarea acestui lap
te a trebuit să fie interzisă. Se a- 
preciază că cinci sute de kilometri 
patrați de teritoriu au fost conta
minați și pericolul continuă să se 
extindă.

o regiune
LONDRA 19 (Agerpres). — Re

actorul atomic pe bază de pluto
niu din Windscale (Anglia), si
tuat în apropierea centrului ato
mic Calder Hall, s-a defectat lă- 
sînd să scape în exterior pulbere 
radioactivă care s-a răspîndit pe 
cîmpiile învecinate. Vacile din re-

TIRANA. La 18 octombrie gene- 
rql-coloncl Bekir Balluku, ministrul 
Apărării Naționale al Republicii 
Populare Albania, a oferit un prim 
In cinstea mareșalului Cr K. Ju- 
kov, ministrul Apărării al U.R.S.S. 
In cadrul primului generalul colo
nel Bekir Balluku și mareșalul 
G. K. Jukov au rostit cuvint&ri,

BERLIN. La 18 octombrie a a. 
vut loc o Întrevedere între depu
tății socialiști ai parlamentului ja
ponez care se află tn vizită în 
R. D. Germană și deputați ai frac
țiunii P.S.U.G din Camera Popu
lară a R. D Germane. în cursul 
convorbirii s-a ajuns la deplină 
unitate de vederi în problema lup
tei împotriva pregătirii unui răz. 
bo: atomic.

PARIS. Agenția France Presse 
anunfă că după refuzul Adunării 
Nafionale franceze de a acorda vot 
de învestitură lui Antoine Pinay, 
președintele Republicii, Coty, și-a 
reluat in cursul zilei de simbătă 
consultările cu diferiți reprezen
tanți ai partidelor politice și l-a 
însărcinat pe Robert Schuman, cu 
o așa-zisă misiune de conciliere.

MOSCOVA. Clntărețul și actorul 
Paul Robeson, cunoscut activist pe

tărîm social și politic din America, 
a adresat poporului sovietic cu 
prilejul celei de.a 40-a aniversări 
a Murii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, un mesaj de salut.

GUATEMALA CITY. La 20 oc- 
tombrie au loc în Guatemala ale. 
geri prezidențiale pentru desemna
rea succesorului ' ' ""__ _____ _ Jul Castillo Ar
mas. care a fost asasinai. Ministe
rul Apărării a anunțat că forțele 
miljtare vor menține „ordinea” ia 
alegeri.

BUDAPESTA. La 18 octombrie a 
sosii la Budapesta poetul rom'n 
Eugen Jebeleanu, membru in Corni, 
tetul pentru comemorarea >ui Ara» 
ny Janos — mare poet ungur din 
secolul trecut.

BERLIN. Primul avion cu reac. 
fie pentru călători proiectat și exe
cutat in R. D. Germană va fi gata 
pentru a pleca tn cursa la 1 mal 
1958. Avionul va avea patru mo. 
toare turboreactoare și ‘ va putea 
atinge o viteză de 850 km pe oră.

BUDAPESTA. La invitația Par. 
tidului Muncitoresc Socialist Un. 
gar, o delegație a Partidului Co
munist din Austria a sjisit la Bu
dapesta la 18 octombrie^De ce se îngrașă

congresmenii americani ?
(Urmare din pag. l-a)

rînd cu 0 băcănie ordinară, 
se poate deduce că domnii 
membri ai Parlamentului se 
ocupă foarte activ cu desface
rea produselor alimentare ale 
statelor pe care le reprezintă. 
Nimic mai firesc: ei nu fac 
altceva decit să îndeplinească 
obligațiile concrete contractate 
față de firmele și societățile 
cărora le datorează rentabilul 
lor loc în Congres.

Un gen de activitate „par
lamentară1' foarte des practicat 
îl constituie organizarea ban
chetelor și a festivalurilor des
tinate special unui anumit 
produs (de exemplu brinza de 
Wisconsin sau merele din 
Appllach) sau obiceiul cadou
rilor din produse proclamate 
ca fiind preferate de soțiile 
congresiștilor (de exemplu so
ția lui Karl Mundt adoră fa
zanii fripți în crăticioare de 
lut de marca X sau doamna 
Leroy Johnson preferă puii in 
vin de marca Y). Nu lipsesc 
nici cuvîntările de rigoare în 
Congres pe aceste teme.

Foarte populare sînt de ase
menea „întrecerile în consu
mație**. Autorul reportajului 
din „New York Post'* citează 
numele a doi campioni — de
mocratul Battle — care a 
reușit să mănince 51 de pești, 
in timp ce colegul său Arn a 
pierdut 
numai 
clamă de efect : 
Battle

de- 
fir-

un

întrecerea mîncind 
49 ! într-adevăr, ce re- 

„Senatorul 
din statul Yowu a min

cat 51 de pești. Consumați 
licioșii pești furnizați de 
ma X**.

Aici e locul să dăm
fragment dintr-un fulminant
discurs ținut de la tribuna 
Congresului de senatorul Smith.

„Indiferent de ce boală su- 
feriți salvarea voastră e in 
brinza Zigy ! Femeile care 
consumă brinza și untul n-au 
nevoie de fard. Brinza și un
tul micșorează numărul divor
țurilor pentru că prin consu
mul lor se ajunge la bună dis
poziție, la armonie și ințele-

gere. Domnule președinte — 
nu veți vedea nici odată un 
om care, consunând multă 
brinză,

De 
brînzei 
loc un 
zal tot 
Toate farfuriile erau pline cu 
brinză, iar in mijlocul sălii 
era instalată o roată uriașă de 
brinză in greutate de 300 kg. 
Din relatările lui „New York 
Post" aflăm că „după banchet 
peste tot era numai brinză". Iar 
„senatorul de brinză" zîmbea 
cind i se reproșa că a umplut 
sălile Senatului cu mirosul 
brinzei de Wisconsin. Ce re
proș ? El iși respectă doar și 
va respecta întotdeauna cu 
sfințenie obligațiunile luate 
față de protectorii săi — regii 
brinzei din Wisconsin.

Senatorul de Florida 
însă alt stăpin și alte gusturi. 
El prețuiește mai mult ca 
orice sucul gălbui al grappe- 
fruits-urilor din Florida. în- 
tr-un discurs special, ținut de 
la tribuna Senatului el a de
clarat că „sucul acestor fructe 
rare, in combinație cu aspiri
na constituie un medicament 
sigur împotriva răcelii". Dar 
întreprinzătorul senator a fost 
pus imediat la punct de un 
coleg al său din Texas care a 
declarat că zeama unei varie
tăți a acestui „fruct rar** și 
anume grappe-fruits-ul galben 
de California, are proprietatea 
de a lecui o răceală, chiar fără 
a fi combinat cu aspirină !

Cum se aplică toate acestea? 
Pe de o parte domnii congres
meni sint dornici de reclamă. 
Din cind in cind mai e de tre
cut doar și campania ^alegeri
lor". în al doilea rind e pro
blema... pungii. Așa că...

Citeodată „aleșii poporului" 
se întrec in debitarea -----
astfel de reclame și 
situații in care li se __
deosebită prezență de spirit și 
chiar un sentiment de abnega
ție. Autorul reportajului din 
,JNew York Post" povestește 
— de pildă — cum senatorul 
Albert l-a făcut de rușine pe

consunând 
să fie indispusT 
altminteri, de „ziua 
de Wisconsin** a avut 
mare banchet orgam- 
de senatorul Smith.

are

senatorul Gross. Senatorul Al
bert a organizat un măreț 
banchet în cinstea „zilei car
tofilor de Pensylvania". Pe 
fiecare masă era pus un anunț- 
program, artistic executat Care 
conținea o reclami pentru car
tofii și conservele din Pensyl
vania ca fiind cele mai bune 
din întreaga Americă. Senato
rul Gross a mincat cu un dez
gust vizibil cartofii și conser
vele in chestiune, strimbin- 
du-se și prefieîndu-se că se 
îneacă. Apoi a înghițit anun- 
țul-program declarind cu voce 
puternică : „Anunțul e mai 
gustos, mai hrănitor și in orice 
caz superior din toate puncte
le de vedere, cartofilor și 
conservelor din Pensylvania". 

în exercitarea funcțiunii lor 
congres-manii se mai ocupă 
și cu cercetarea și urmărirea 
unor grave „infracțiuni**. Se
natorul Lehman de exemplu 
nu-și întrerupe activitatea fruc
tuoasă nici in timpul prinzu- 
lui. Odată el a descoperit că, 
la un restaurant, în loc să i se 
servească vermut veritabil i 
s-a dat un sirop care conținea 
un procent redus de vermut. 
Martorii povestesc că senatorul 
indignat a chemat chelnerul, 
directorul restaurantului și di
rectorul hotelului unde func
ționa restaurantul cerîndu-le 
în ordine ierarhică explicații 
și întocmind imediat un pro- 
ces-verbal. „Poate că divulg un 
secret — scrie reporterul lui 
„New York Post** — dar sena
torul Lehmann mi-a declarat 
că va persevera in cercetarea 
acestui caz în restaurantele 
cele mai mari din Washington. 
Iar după ce va aduna toate 
datele veți auzi fără îndoială 
de o nouă afacere senzațională 
și foarte gravă**.

Pină la aceste dezvăluiri 
senzaționale, reporterul de la 
„New York Post" care s-a spe
cializat în „temă** ar putea 
scrie unele articole „tari**.

Sugerăm — de pildă — ur
mătorul subiect : de ce se în
grașă domnii Morgan, Rocke- 
fedLer p alții din aceeași cate
gorie ?

unor 
creează 
cere o

S.UA


piardă 
exact.

IN ACESTE ZILE LA
TROPICE!

l

mii

Călăto- 
a fost 
scurtă : 
de la

MERELE
de la paralela 60

i b

frunze micuțe și su
te de ramificații. E 
„Porlieria-hygrome- 

tra" originară din 
Chili. Această plan
tă poate fi folosită 
și ca aparat... mete
orologic. Cînd e vre
me frumoasă frunze
le stau întinse. Cum 
se string frunzele, 
lipindu-se între ele, 
atunci precis vremea 
se strică și va ploua.

împrejur lămîi, 
mandarini, portocali, 
trestie de zahăr. Că- 
țărați pe pereții se
rei, aproape s-o aco
pere, sînt cîtiva 
smochini agățători cu 
fructe încă verzi. In
tr-o parte, o cușcă de 
metal cu plasă de 
sîrmă și înăuntru un 
trunchi de copac us
cat și ramificat. F. 
locul unui șarpe dn 
mari dimensiuni pe 
numele său „Phy- 
ton“ și care este 
așteptat să sosească 
din R.D. Vietnam.

înainte de plecare 
am privit cîteva mi
nute bazinul cu apă 
în care cresc și se 
dezvoltă „zambilele 
de baltă", plante 
exotice ce se înmul
țesc uluitor de repe
de. Rădăcini mari 
cu zeci de mii de 
vinișoare plutesc sub 
apă. iar deasupra 
frunzele, florile și 
Iructele. în locul în 
care se stabilește o 
astfel de plantă, în- 
tr-un timp foarte 
scurt se elimină 
toată vegetația, locul 
întreg umplîndu-se 
cu aceste zambile 
baltă.

în aceste zile, 
Congo, zambilele 
baltă au devenit „ 
ricol național Ele 
au umplut fluviul 
lacurile și spele din 
Congo, navigația 

fiind periclitată. Pen 
tru a combate ace
ste plante au 
trimise vase și 
vioane. La noi însă, 
nu e nici un peri
col... Puteți ușor să 
vă convingeți.
GH. ANGELESCU

iate, tronează bana
nii. Sus, într-o ra 
mificație de frunze, 
se leagănă un cioi- 
chine mare de ba
nane. Explicațiile ni 
se dau cu multă bu
nă voință: plantă 
tropicală ce dă fruc
te odată Ia patru 
ani; după ce fructi
fică se taie cu totul, 
deoarece în fiecare 
an dă de la rădăci
nă „pui"; recolta, 
cam 5 kilograme: în 
locurile sale de baș
tină, însă, bananul 
dă 40—60 kilograme 
fructe, iar acolo un
de este plantat — 
din semințe — și 
îngrijit după metode 
avansate, produce 

pînă la 120 kilogra
me fructe. Nici trun
chiul nu se aruncă. 
Fibrele lui sînt folo
site în industria tex
tilă. Bananul este 
foarte rezistent la 
transplantări și chiar 
la noi în tară — în 
Banat — el poate fi 
plantat în parcuri 
ca plantă decorativă 
pentru frunzele sale 
minunate.

Alături, se 
că între ele 
impunătoare 
taie naturale". Sînt 
palmierii. Au doar 
un metru și jumăta
te înălțime și fac 
multe flori albe. Dar 
și aceștia sînt tot în 
„miniatură", deoare
ce în Mexico sau în 
Guatemala, 
Elephanties* 
li se spune în 
meni științifici 
cresc pînă la 
metri înălțime, 
tulpina se lemnifică.

Chircit 
banani și 
stă fosila 
mierilor.
trunchi gros și frun
ze înguste și lungi 
de un metru. „Stri
goiul** palmierilor — 
cum îi spun unii — 
de la Grădina Bota
nică are vîrsta 
de 40 de ani.

Lîngă geam 
nim un ghiveci 
plantă curioasă, cu

Să nu credeți cum- 
i că avem de 
nd să vă pre

zentăm în rîndu- 
rile de mai jos note 
de călătorie prin 
zonele tropicale ale 
pămîntului. 
ria noastră 
mult mai 
troleibuzul 
„Casa Scînteii", un 
bilet de un leu și... 
coborîrea la Grădina 
Botanică.

Dar pentru că am 
pus titlul... „la tro- 
pice“ și pentru a nu 
vă dezamăgi, vă in
formăm pe scurt des
pre activitatea știin
țifică a botaniștilor 
noștri care au creat 
în acest colț al Bucu- 
reștiului o minunată 
grădină în care gă
sești mii de plante 
de pe la noi, de pe 
țărmurile calde ale 
Mediteranei, din mult 
rîvnitele oaze ale 
Saharei, din însorita 
Indie sau din înde
părtata Americă.

Cînd pătrunzi în 
sera luminoasă a 
plantelor tropicale ai 
perfect imaginea u- 
nui colț din această 
zonă. Și dacă mai 
guști și deliciosul
fruct de „Cereus-
seniles", atunci de 
bună seamă începi
să te crezi locuitor 
al acelor meleaguri.

Cereus-seniles

dar cînd 
soco- 

ce să 
venit a- 
...800 de 
S-a dus 

specia, 
scris la 

tot

în taigaua usurlană. Avea o do
rință mai modestă : să facă o li
vadă în colhoz. Nu știa el atunci și 
poate că nu o știe nici astăzi, că 
și pentru asta îți trebuie eroism. 
După multe insistențe, l-a convins 
pe președinte să-l trimeată la o 
școală. A învățat 2 ani cu îndîr- 
jire, cu încăpățînare, cum îmi spu- 
nea un fost coleg de-al lui, tehni
cianul laboratorului din colhoz. In 
iarna lui 1950 poștașul îi aduse pre. 
ședintelui o scrisoare prin care 
Ghenadii îl ruga să aleagă un loc 
de vreo 10 hectare, să-l înconjoare 
din trei părți cu pomi, de prefe
rință pini. De restul se va ocupa 
el mai departe în primăvară.

reședințele col
hozului, Constantin 
Zolotîh, povestind 
toate acestea în 
timp ce ne îndrep
tam spre livadă, a. 
dăugă :

— l-am făcut ere- 
dit atunci lui Ghe.

nadii. Nu ne-a părut rău.
Odată cursurile absolvite, Ghe

nadii. s-a apucat de lucru Nu sin. 
gur : alături de ci era maică-sa și 
proaspăta logodnică. (Se cunoscu
seră la școală. Ea ar fi vrut să se 
specializeze în zootehnie. Credeți 
însă ca a putut să-i reziste lui 
Ghenadii ? A trecut și ea la secția 
de pomicultură. Eh, dragostea I).

Tot discutînd cu președintele am 
ajuns. Perdeaua pomilor se dădu 
brusc de o parte și în față apăru 
un cîmp întins. Bine, bine, dar 
unde sînt merii, merii aceia cu 
care

ceva, 
să facem 
teala, 
vezi: 
nual .’ 
ruble . 
el la 
list, a 
Moscova, 
umbla prin labo- 
rator 
Dar 
s-a 
ne-a 
atît: 
mk\ , 
In scrisorile 
răspuns specia, 
liștii îl încredin- 
țau că așa se în- 
tîmplă în primii 
ani pînă cînd 
sortul nou se 
climatizează. 
într-adevăr, 
1956 livada a 
dus un venit 
60 de 
ruble.

Te 
cîte-un 
acelea 
greu să-l numeș. 
ti pom) și nu-ți 
venea să crezi că 
dă roade pînă la 
100 de kilograme 
pe an. După cît 
dădea de înțeles 
președintele, în 
1957, socotelile 
nu se făcuseră 
încă — suta de 
mii de ruble a 
fost lăsată 
urmă.

ră'm în secolul în 
care unele noțiuni 
geografice învățate 
nu chiar așa de 
mult în școală în- 
cep să se complec. 
teze, iar pe de altă 
parte săr-și 
sensul lor

unei, mase de 80 de 
__ _____ ‘‘I’.™? care cir
culă în jurul pămîntului. spa
țiile interplanetare au devenit un 
subiect comun de discuție și... di- 
secție științifică ; pustiurile nu 
mai sînt pțistiuri, mările nu se mal 
simt stinghere, pentru că mîna 
omenească Je-a onit prin canale.

Călătorind prin Uniunea Sovie
tică. străbăttnd meridianele și pa
ralele uriașului ei teritoriu cu toa. 
te mijloacele de circulație posibile 
(de la cămilă ia... TU 104) resimți 
parcă într-o măsurcă mai mare a- 
ceastă schimbare a noțiunilor geo- 
grafice.

Nu departe de-piatra de granit 
ce desparte Asia de Europa, acolo 
unde umerii Uratului se mai ușu
rează de greutatea munților stîn- 
coși, se găsește im sat — Patrusl 
și în sat un colhoz. Aici am aflat 
unele lucruri neauzite la lecții'e 
de geografie, necitȘte în nici o en
ciclopedie, aici arrf aflat de erois. 
mul în lupta cu nartura. un eroism 
fără surle șl trtmbițe, aici am a- 
flat de faptele 
Ghenadil Patrușev. 
eroul rîndurilor de 
găsit în sat. așa că 
va lipsi personajul 
încercăm să ne descurcăm fără el.

De fapt, totul se învîrte în jurul 
apariției unei livezi. Prin locurile 
acelea de lîngă paralela 60°, atunci 
cînd s-a născut gîndul îndrăzneț 
al comsomolistului Patrușev, în 
1948, fructele în sine erau o rari, 
tate. Și ce.l drept e drept: în Ural 
cu cele 75 de zile fără ger nu prea 
e loc de răsfăț pentru meri, peri, 
vișini, sau cine știe ce alți purtă
tori de fructe gustoase. înghețul 
dă peste oameni și pe la sfîrși- 
tul lui 
vorba î 
iarnă ; 
vară“.

Datorită 
kilograme de metal

cocnsomolistului
Pe Ghenadil. 

față nu l-am 
reportajului ÎI 
principal. Să

iunie. De aceea a și ieșit 
„La noî 11 lunî pe an e 
pe urmă vară, vară și tot 
Prin meleagurile acestea

primăvara nu.șl plimbă adierea 
pe mugurii verzui, aici florile po. 
milor înfloresc în 8 zile, petalele 
se scutură repede pe pămîntul 
brun, grăbindu-se parcă să facă 
loc următoarelor elemente botani. 
ce, care trebuie și ele să se bucure 
de soare.

$i totuși s.a găsit un încăpățînat 
care să lupte cu zăpada aproa. 
pe veșnică, cu lipsa aceasta exas
perantă a primăverii, cu frigul, care 
să lupte cu tot ce-i stă în cale. Cu 
toate' că avea 17 ani, Ghenadil 
Patrușev nu era atras, ca alții, 
nici, de aviație, nici de chemarea 
mărilor, nici de vînătoarea de tigri

încruntat... 
pe urmă, 
liniștit și 
spus doar 
„Nu-I ni- 

așteptăm**. 
’ sori le de

se lăuda oricine din sat ? 
Dumneavoastră faceți o gre. 
fundamentală, ne spuse Zo. 
zîmbind. Nu trebuie să prî-

șală 
lotîh 
viți în sus, ci în jos. La noi ca să 
culegi fructele nu-l 
urci pe-o scară, ci 
buie să te apleci.

Toată livada era 
pitici, fără tulpină, 
peau să se dezvolte li se îndoiau 
ramurile pînă ajungeau paralele cu 
pămîntul. Apoi începeau să crească 
în poziție orizontală. Tn felul a- 
cesta Iarna pomii sînt acoperiți 
complect de zăpadă și nu înghea
ță. 53 de sorturj de meri se aflau
în livada aceia. 
Dac.aș fi fost 
specialist în ale 
pomilor fructiferi, 
poate că i-aș fi 
putut clasifica. 
Ca simplu ama- 
tor, sau mai bine 
zis consumator 
de fructe, pot 
spune un singur 
lucru : sînt tare 
multe poamele, 
sînt mari, fru
moase și mai a- 
Ies gustoase.

— Se cam spe
riase Ghenadii 
prin 1953 — își 
continuă preșe
dintele povesti
rea. Pomii eres- 
cuscră, 
sem noi

culese- 
cîte

ANIMALELE
A MA*

DIN AFRICA
sînt pe cale

uitai
tufiș din 

(foarte

nevoie să te 
dimpotrivă tre-

plină de pomi 
De cum înce-

în

Nu-1 cunoașteți pe moș Constantin Brănescu?
Se poate... E drept, mai merge el din cînd în cînd pe la rude, prieteni 

dar, dar e greu să-l cunoască o țară întreagă. Și iată că noi ne propunem 
tocmai aceasta. De aceea l-am ,,pozat“ să afle cu toții, tineri și bătrîni că(I ... ------ . .. ------- ,

f la noi, în Jiblea, pe malul Oltului trăiește moș Constantin Brănescu. 
f - • ......................................... .. •

f
f

Ce vîrstă are ? N-o să mă credeți, dar există dovezi. 
Moș Constantin Brănescu împlinește în curînd 114 ani. 
Hai să-i urăm cu toții, din toată inima — la mulți ani 1

Foto-text: GEORGE STOICA

(primit la concursul corespondenților voluntari organizat de ziarul nostru).

otuși, unde este 
cel care am fi vrut 
din capul locului săa>n capiu locuiui sa 

w fie eroul reportaju
lui lui nostru ? Pur și

simplu era plecat. 
Cu cîteva zile îna
inte, aeroportul din 
Sverdlovsk primise 

două lăzi cu mențiunea de a fi ex
pediate urgent la Expoziția Agri- 
colă Unională.

Era pentru prima oară cînd un 
colhoznic din Uralul împărăție a 
iernii îndelungate, primea dreptul 
de a participa aici.

AL. STARK

de dispariție
De mai multă vreme, zoolo

gii atrag atenția asupra fap
tului că o bună parte din 
speciile animale ale Africei 
sînt pe cale de dispariție din 

" r deșănțate 
ale „amatorilor** din Europa 
și S.U.A. Pentru mulți dintre 
aceștia, vînătoarea unei girafe 
sau a unui rinocer constituie

Q Q pricina vinătorilor

prilejul — atît de căutat în 
lumea occidentală — de 
„senzații tari" — deși a vina 
un animal sălbatic, astăzi — 
confortabil instalat într-o ma’ 
șină bhndată și înarmat cu o 
pușcă mitrulieră — nu este 
mult mai greu decit să omori 
un iepure. Totuși, moda vină
torilor africane s-a intensificat

ameste- 
cîteva 
„evan- „Pumnalul și cultura

nu pot conviețui'*

Echinocactus

„Cereus-seniles* o

Yucca- 
— cum 

ter-

23 
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au apărut
■ UNIVERSITĂȚILE

Universitățile au apărut în secolele al Xll-lea și al XVIII-lea- 
Este adevărat că anumite tradiții școlare existau și înainte de 
această dată: acestea erau școli bisericești, care au luat ființă 
imediat după invazia popoarelor nomade. Deși au fost întemeiate 
pe principii cu totul diierite, aceste școli au continuat tradițiile 
vechilor școli romane. Apariția universităților este legată de două 
centre : Bologna și Paris.

Universitățile erau independente. Limba de predare era latina. 
Se țineau prelegeri și discuții. Chiar șl medicina a fost lipsită 
mult timp de experiențe practice. Studenții d.xeau o viață dezor
donată.^ Atît profesorii cît și studenții nu aveau voie să se căsă
torească. Fiecare facultate avea cîte o bibliotecă în care erau pu
ține cărți.

Spiritul nou care a apărut în timpul Renașterii a introdus con
cepții noi și în universități. Principala atenție era acordată stu
dierii limbilor și literaturii clasice, științelor naturii, matematicii 
și geografiei.

Atît în secolul al XVII 1-lea cît și în secolul al XIX-lea, universită
țile au mers în pas cu timpul. S-au evidențiat îndeosebi prin activi
tatea lor didactică progresistă universitățile germane, cum ar fi 
cea de la Halle. După modelul lor au fost înființate noi universi
tăți și au fost reorganizate cele vechi.

în secolul nostru rețeaua de universități a devenit extrem de 
vastă. Ea se întinde pe toate cele cinci continente, în toate țările, 
unde funcționează rnul sau mai multe centre universitare. Cele 
mai cunoscute universități din lume sînt cele de la Moscova, Lenin
grad, Kiev (U.R.S.S.), Florența, Roma, (Italia), Paris, Grenoble 
(Franța), Oxford, Cambridge (Anglia), Heidelberg, Munchen, 
(Germania), Graz, Viena (Austria), Columbia, Harvard, Yale 

(S.U.A.), Bale, Geneva (Elveția), 
Cracovia, Varșovia (Polonia), 
Praga (Cehoslovacia), Zagreb, 
Belgrad (Iugoslavia), București, 
Cluj, Iași (Rominla) etc.

e 
plantă deloc atrăgă
toare. Un trunchiu 
verde cărnos, bine 
înțesat cu țepi lungi 
și ascuțiți, te face să 
te uiți „cu respect" 
la fructele portocalii 
ce se ivesc în citeva 
locuri.

In mijlocul serei, 
«mnunînd prin înăl
țimea lor de 6—7 
metri și cu frunzele 
lungi de aproape 2 
metri și destul

între doi 
un curmal 
vie a pal-
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Deși în urmă cu cîteva luni 
la Caracas a avut loc un 
„Festival al cărții americane", 
întreaga presă sud-amerlcani 
n-a suflat nici măcar cel ma' 
mic cuvînt despre acest eve
niment. Ziarele l-au trecut sub 
tăcere. Din ce cauză ? Abia 
recent ziarul „El Sol" care 
apare la Venezue'a a lămurit 
intrucîtva misterul.

Din relatările ziarului aflăm 
că acest festival al cărții a 
avut efectul unei adevărate 
batjocoriri a culturii și ln:e- 
lectualității țărilor latino-ame- 
ricane. Trei măsuri permit să 
se tragă aceste concluzii:

1. A fost interzisă prezen
tarea cărților autorilor pro
gresiști.

2. Scriitorii care luptă îm
potriva dictaturilor existente 
în America Latină au fost cj 
totul împiedicați dc 
cipa la festival.

3. De pe ordinea 
fost excluse temele 
chiar și cea mai mică legătura 
cu situaja din aceste țări.

Ziarul are 
extrem de
„Această acțiune a fost 
țiată ca un festival, a degene
rat în.r-o comedie și s a ter
minat ca o dovadă incomes 
tabilă a faptului că pumnalul 
și cultura conviețui
împreună**.

î »
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și s-a răspîndit atît de mult 
incit unele specii ale faunei 
continentului negru au dispă
rut pentru totdeauna.

Unul dintre marii cunoscă
tori și iubitori de animale, 
savantul german dr. Bernhard 
Grzinek, a hotărît “x 
talizeze pe pelicula 
grafică ultimele 
ale unor specii pe 
dispariție. In acest 
logul german a făcut o călă
torie de 4 luni prin regiunile 
cele mai puțin explorate ale 
Africei, însoțit de fiul său. Cu 
ajutorul a 4 aparate de filmat 
și a mii de metri de peliculă 
colorată, dr. Grzinek a reali
zat un minunat film documen
tar întitulat : „Nu mai este 
loc pentru animalele sălbati
ce !**. Filmul constituie un 
puternic act de acuzare împo
triva vinătorilor care distrug 

simpla 
plăcere de a ucide și un 
pentru organizarea unor 
zervații naturale care să 
treze ultimele exemplare 
speciilor pe cale de dispari
ție.

Clișeele noastre ilustrează 
trei scene deosebit de reușite 
din film: 1) Fiul savantului 
german inițiază o maimuță in 
diofoniei ; 2) Un minunat exemplar de
rinocer alb, unul din ultimele care au mai 
rămas în Africa ; 3) O splendidă fotogra
fie a unui cap de girafă care s-a lă
sat „pozată" din imediata apropiere.

să imor- 
cinemato- 

exemplare 
cale de 

scop, zoo-

fauna africană din
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și o încheiere, 
senin if ic at vă : 

ini-

a parti*

Săritură — la... cal

medicale

$RGI

— Ce scrie pe acest panou ?
— Care panou ?

— Hapciu 1 Hapciu !
— Noroc Nicule și la mai mare I
— Ba la mai tare în rezistență — că nu mai pot 

cu guturaiul ăsta. E al doilea într-o săptămînă. Am 
stat 3 zile în pat, am luat tot felul de hapuri, ni am 
simțit ceva mai bine și cînd să zic că am scăpat, 
iată-I din nou. E îngrozitor. Și cînd mă gîndesc s-o 
iau iar de la capăt...

— Și ce este mai neplăcut e faptul că starea asta 
de epuizare ce rămîne multă vreme după gripă, te 
exasperează. Ai senzația unei sleiri totale. In plus 
gripa poate fi preludiul unor boli care debutează 
prin așa—zise fenomene gripale, ca după cîteva zile, 
acestea să-și arate adevărata lor față. Spre exemplu, 
citeam deunăzi într-o revistă că multe boli pot de
buta cu fenomene gripale: pneumonia virotică, 
pneumonia francă, reumatismul poliarticular acut, 
iar ca o spaimă în plus, gripa se poate com
plica cu o scrie de boli secundare ca : pleurită, 
pleurezia, nefrita acută, etc. Vorba ceea: scapi de 
naiba și dai de tată-său.

— Dar documentat ai devenit nene! Mai să se 
sperie gripa mea de volumul cunoștințelor tale.

— In privința cunoștințelor mele, acestea le-am 
căpătat cu ocazia orelor de educație sanitară, ținute 
de medicul întreprinderii, ore la care tu nu prea ai 
fost văzut. Cît despre teama ta, ea este complect ne
justificată, dacă te vei îngriji așa cum trebuie. Iți 
spun aceasta ca să nu pățești ca Vasile care, neso
cotind sfaturile primite de la medic, astăzi este in
ternat în spital cu pleurită.

— Ia stai puțin. Explică-mi — dacă știi — cîte 
ceva despre boala asta.

— Am auzit că prin pleurită se înțelege inflamarea 
pleurei, adică a pieliței care acoperă plămînii și căp

tușește pe dinăuntru coșul pieptului. Prin slăbirea 
rezistenței organismului de către virusul gripal s? 
ceează o poartă larg deschisă pentru atacarea masivă 
a organismului de către dușmanii invizibili ce se 
găsesc în cantități uriașe în corpul nostru, in stare 
de parazitism. Bolnavul va simți un junghi ascuțit la 
una din bazele plămînilor, va avea temperatură ri
dicată, poate și frison, va prezenta o tuse uscată 
chinuitoare, o jenă accentuată a respirației și o stare 
de epuizare marcată. Dacă nu se prezintă curînd la 
medic și nu ascultă sfaturile acestuia, pleuri ta se 
poate transforma în pleurezie, adică apariția unui li
chid clar sau purulent, între cele două foițe ale pleu
rei, afecțiune foarte serioasă cu urmări adesea grave.

— Spune-mi, văd că ești documentat, știi ce tre
buie de făcut pentru a preveni gripa ?
. — Desigur... In primul rînd se știe că virusul 
gripei se propagă prin tuse, strănut și chiar prin 
vorbire. Nu trebuie să tușești sau să strănuți fără sa 
te ferești de cei din jur. Bolnavul de gripă trebuie 
izolat. Să se evite vizitarea Iui. Mai ales trebuie 
feriți copiii. Dacă au temperatură să nu fie trimiși la 
școală, cămin sau creșă...

Prob’erici nr. 41
Inedită

VIRGIL NESTORESCU
București

Mat în două mutări:

Alb: RcS, Dc7, Td7. Nd3, Ni 6. 
Cb2. Ce2, Pd5, d6. t-4.

Negru: Re5. Th3. Na3. Cr5.

..O ideie veche intr-o lia nă 
nouă**.

Așa caracterizează conținutul 
lucrării de mai sus însuși auto
rul ei, ttnărul maestru al spor
tului pentru probleme de șah. V. 
Nestorescu. Plecarea tu-nului 
pentru a face loc damei care dă 
matul era cunoscută 
însă realizarea cu 
este o inovație.

Unde pleacă turnul
va veni la g7 ? Cine poate răs
punde. va găsi toată ideea deo
sebit de ingenioasă și instructivă.

p-ină acum, 
joc aparent

dacă darn a

Eh. R. PERLEA
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