
Dial o
MVII
Pe secretarul de partid l-am în

trebat :
— Care sînt fruntașii construc

ției laminorului ?
S-a dus la dulap și a scos car

netul de cotizații.
— Păi să-i luăm 

mi-a zis el cu 
gur din lume.

Și a 
la A, 
bază.

început 
membrii

tonul

să-mi

Proletari din toata țările

pe rînd 
cel mai

citească, 
organizației

si-

de 
de

★
inginerul-șef Aurel Micu 

I șase ani. îmi
Pe ------

l-am revăzut după , 
părea mult schimbat. Nu mai era, 
ca unii intelectuali „de oraș“, în
clinat spre discuții speculative, cu 
finețuri — ci un om de șantier, 
expeditiv, rapid șî corect ca rigla 
de calcul cu care își susținu 
prompt răspunsul la o întrebare.

Ceea ce mă atrăsese odinioară 
la prima întîlnire cu el de pe șan- 
tierul atunci încă crud al Hune
doarei, era dragostea sa oarecum 
sentimentală de oameni.

Un șef de echipă întreprinză
tor și capabil — carnetul îngălbe
nit din vreme îmi readuce și nu
mele lui: Deca loan — îmi vor
bise de inginerul Micu, transfigu
rat. „Viața de șantier și dînsul 
m-au făcut om“ — zisese.

Nu-și lăuda prea mult șeful ? 
Ia să vedem.

— Cum se poartă cu dumneata 
subalternii... Ioan Deca, de pildă ? 
— adusei vorba atunci tînărului 
inginer și proaspăt conducător de 
construcție.

— Subalternii... în general bine.

Ioan Deca, însă, deși e fruntaș, 
...foarte circumspect, nervos une
ori, rece. N-are încă încredere. 
Știți — șovăi o clipă — a fost... 
cum să spun... o haimana, trăia 
din jocuri de noroc și mici... Dar 
eu... sper !

Aici, la Roman, în jurul marelui 
laminor la care a construit, Aurel 
Micu nu-și mai suspenda fraza.

— N-am avut materiale la în
ceput, n-am avut oameni. Ce să-i 
faci ? A venit un inginer, Con
stantin Popescu. De pe șantierul 
unde lucrase înainte, cei cu care 
avusese unele 
pictaseră cam 
toate acestea, 
Peste cîteva 
mine. „Astea 
— mi-a zis

■— Dar soția, ce face ? Acum 
cîțiva ani era foarte tînără... O 
sportivă redutabilă, îmi amin
tesc... Intr-o echipă națională, nu ?

Tăcu și se posomori.
O clipă mă gîndii: „Mai există, 

deci, meșteri Manole ?“
Dar el mă dezminți dintr-o pri

vire.
— Avem copil. Și, cu un zîm- 

bet: creștem oameni — amîn-
doi!

In ziua de 16 noiembrie tova
rășul Aleksandr Fiodorovici Gor
kin, conducătorul delegației de 
vechi membri ai P.C.U.S., care ne 
vizitează țara, tov. Ivan Nikolaevici 
Smirnov și tov. Israfil Ata Kișioglî 
Atakișiev, membri ai delegației, au 
făcut o vizită tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C, al P.M.R., la locuința sa.

A fost de față tovarășul Gheor
ghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

—•—

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

V ite jiaCornel Constantin

neînțelegeri mi-1 
„în negru". Cu 

i-am dat de lucru, 
zile s-a întors la 
sînt lucruri minore 
și eram convins că 

e plin de îngîmfare.— Mie să-mi 
dați ceva mai serios 1“ I-am dat 
o sarcină foarte grea, ca probă. 
„Dacă o faci, o să fie bine ; dacă 
nu — eu nu știu multe, i-am spus 
verde — ai să ai un salariu mic!“

S-a roșit, dar, ambițios, a pri
mit-o. De ani de zile lucrează per
fect.

„Nu conduci cu „mănuși", aici!44 
— îmi veni să-i spun. Dar tăcui. 
Nu se poate construi cu mînuși.

— Dar parcă cu alții mi-a fost 
mai ușor ? Oamenii, pînă nu te 
cîntăresc, nu te cumpără. Intr-o 
zi, pe la început, au venit la mine 
doi maiștri, cu un desen încur
cat ca un labirint. „Cum e aici ?—• 
începură. ApOi: dar acolo, dar 
dincoace... Că noi nu știm !“ Le-am 
explicat totul de-a fir în păr. Mi
au mulțumit frumos și au plecat. 
Ce bine îmi părea că i-am lămu
rit ! Numai că, din întîmplare, am 
deschis ușa după dînșii. își dă
deau coate : „L-am încercat și pe 
ăsta ! Și, concesiv : Le vede...44 
De atunci știu eu cum să-i iau.

Un om prea fără nici o ezitare, 
gata la orice mijloc în slujba con
strucțiilor lui — nu mai recunoș
team portretul.

Am vrut să-l reîntâlnesc pe Micu 
de odinioară...

★
Gheorghe Usatiuc, șef de echi

pă la montaj, ne explica cu lux 
de amănunte tehnica funcționării 
unor agregate complexe, cînd l-am 
întrerupt.

— De unde le știți așa bine ?
— Păi eu toată viața tot cu val- 

țurile m-am ocupat. înainte de a 
fi * ■
el 
lă

laminorist, n-am fost — zise 
gros, cu fața plină de negrea- 
— ...morar ?

★
Mi se pare că firea, dîndu-și 

seama că i-a făcut pe moldoveni 
prea domoli, i-a ajutat în schimb 
cu moldovencele. Despre una de 
aici, de la șantier, Aneta Bîrjo- 
veanu, lumea spune că odată, vă- 
zîndu-1 pe unul lovind cu barosul 
prea a nemîncate, i-a smuls din 
mînă unealta strigîndu-i: „Dă-te- 
ncolo, măi sfinte, că bat eu !“

Cam așa îmi păru a fi și Ma
ria Carp, de cum veni lîngă cei 
doi băieți cărora le scoteam din 
gură cuvintele cu cleștele. Fără 
să-i dea la o parte nici cu un 
deget, îi lăsă în umbră din primele 
vorbe. Mare, înaltă, bălaie, tare 
și plină ca o lună plină, minți 
și se rîzgîi cu toată gura cînd o 
întrebai despre vîrstă: „Păi, sînt 
abia un copil!“

Totuși nu mințea prea mult. 
Abia anul trecut a terminat școala 
profesională.

E stăpînă pe meseria ei de lă
cătuș — o lăudase și șeful de e- 
chipă și secretarul de U.T.M.

FILIP CERBU
(Continuare în pag. 2-a)

Delegația 
de vechi membri 

ai P. C. U. S. 
primită la C. C 

al P. M. R.

Pe ulițele comunei Ștefan 
Vodă din raionul Călărași, tre
ce în fiecare dimineață, înfipt 
pe capra căruței, un băiețaș 
căruia nu-i dai mai mult de 
12-13 ani. Din poziția lui mar
țială, din felul dibaci și ele
gant cu care încolăcește hățu
rile în jurul pumnilor, înțelegi 
că este pătruns pînă în mădu
va oaselor de importanța lu
crului pe care îl îndeplinește.

— Vezi să nu se rupă căru
ța sub ține ! îi strigă uneori 
vreun unchiaș mucalit.

Băiatul împunge crupele 
cailor cu codirișca bigiului și 
trece nepăsător mai departe, 
ca și cum n-ar fi auzit nimic. 
„Lasă-l să rîdă cît o vrea — 
își zice el îngăduitor. Să vină 
la gospodăria colectivă și să 
vadă, are mai multe zile-mun- 
că decît mine

în scriptele socotitorului, e 
trecut el singur, într-o rubrică 
anume deschisă, cu 370 de 
zile-muncă. în dreptul cifrei, 
scrie cu litere ca de tipar, 
vadă toată lumea, „Cornel 
Constantin — conducător 
atelaj".

Cornel merge pe 15 ani.
cum ar fi muncit el și mai 
mult dacă n-ar fi fost să vină 
spaima aia pe care au tras-o 
toți cînd a căzut Miuța în fin- 
tină. Miuța, un plod de fetiță, 
se juca într-o ogradă cu Lenu- 
ța lui Mitică Sima. Tot zben- 
guindu-se ele pe lîngă ghiz- 
duri, Miuța a făcut ce-a făcut 
și-a căzut ca un pietroi. Fin- 
tina avea 25 de metri adînci- 
me. Noroc că nu era găleata 
înăuntru.

Cornel a auzit țipete. A a- 
juns acolo înaintea tuturor. 
Cîteva femei se învîrteau nău
ce, fără să fie în stare de ni
mic.

— Aduceți o funie, ceva ! a 
răcnit Cornel. S-a ivit cineva 
cu o fringhie. 
gat-o zdravăn, 
palmele și s-a lăsat în jos ca 
fulgerul. A simțit cum îi trece 
un fier roșu prin mîini, dar 
durerea i s-a ostoit oleacă în 
atingere cu apa rece. Miuța 
plutea ca și moartă. Altmin
teri, era nevătămată. A legat-o 
binișor pe sub umeri și i-a dat 
drumul in sus. A ieșit apoi și 
el.

Oamenii au readus-o pe co
pilă in simțiri. Cînd și-au a- 
dus aminte și de Cornel, au 
văzut că palmele băiatului sînt 
o came vie.

Așa s-a întîmplat că în ul
tima vreme Cornel n-a mai 
putut să facă zile-muncă. A 
suferit mult băiatul. Nu din 
pricina rănilor. îl durea că 

„Cum adică — 
- toată lumea 

fiu 
su-

Băiatul a le- 
și-a încleștat

stă degeaba, 
se-ntreba el 
fierbe și eu să ajung să 
plătit din 
tă?“

Era zor 
nimbului, 
buiau urgentate, cocenii de 
rumb trebuiau cărați.

Cornel a ieșit și el la cîmp. 
Nu mai putea să siringă hățu
rile ca altă dată, dar caii îl 
cunoșteau și i se supuneau.

într-o seară n-a 
acasă. Părinții l-au 
toate părțile. Au

fondul de 2 la

mare la culesul 
însămînțările

po- 
t re
po-

mai venit 
căutat in 

aflat că se 
luase cu niște flăcăi, cu alde 
Tănase M. Petcu și cu ceilalți 
utemiști din sat și se duseset 
la culesul porumbului de pe 
lotul tineretului.

A venit acasă noaptea tîr- 
ziu, frint de oboseală.

— Ce făcuși, mă. nichiper- 
ceo ? îl întrebă maică-sa.

— Scoserăm 3.500 de kilo
grame boabe la hectar ! zise 
Cornel. Am tras, nu glumă.

NICOLAE CULCEA

O oră de fizică ? Nu. Este grupa de elevi din clasa a X-a 
de la școala medie din Găești, care lucrează in cadrul cercu
lui de fizică. Este activitatea lor preferată.

(Foto: D. F. DUMITRU)

Delegația de vechi membri ai 
P.C.U.S.. în frunte cu tov. Ale- 
xandr Fiodorovici Gorkin, a fost 
primită în ziua de 16 noiembrie 
Ia C.C. al P.M.R. de tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș. 
Alexandru Drăghici, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. 
Ianoș Fazekaș, secretar al C.C. al 
P.M.R.

Au fost prezenți tovarășii: Pe
tre Lupu, P. Niculescu-Mizil, Ghi- 
zela Vass, membri ai C.C. al 
P.M.R., Andrei Păcuraru, șef de 
secție la C.C. al P.M.R.

In discuții tov. Gheorghe Apos
tol a mulțumit delegației de vechi 
membri ai P.C.U.S, pentru vizita 
pe care au făcut-o în țara noa
stră.

Tov. A. F. Gorkin și alți vete
rani ai Revoluției din Octombrie, 
au împărtășit impresiile lor asu
pra vizitei făcute în țara noastră, 
au vorbit despre participarea lar
gă și entuziastă a maselor celor 
mai largi ale poporului romîn la 
sărbătorirea celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Ei au mulțumit C.C. al P.M.R. 
pentru posibilitatea ce au avut-o 
de a face cunoștință cu munca și 
lupta poporului romîn și a mino
rităților naționale pentru construi
rea socialismului în Republica 
Populară Romînă.

La prînz a fost oferită o masă 
tovărășefiscă în cinstea delegației, 
la care au luat parte tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă
raș, Alexandru Drăghici, Ianoș Fa
zekaș, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, reprezentanți ai întreprin
derilor, unităților socialiste din a- 
gricultură și instituțiilor vizitate 

de delegație, voluntari romîni par
ticipant la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie și războiul 
civil.

A luat parte tov. V. F. Niko
laev, consilier la Ambasada Sovie
tică din București.

S-a toastat pentru P.M.R. și 
P.C.U.S. și politica lor leninistă 
de construire a socialismului și co
munismului, pentru adîncirea prie
teniei frățești dintre poporul ro
mîn și popoarele Uniunii Sovie
tice, pentru întărirea unității țări
lor socialiste și a partidelor co
muniste și muncitorești, pentru 
prietenie și pace între popoare.
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CLUJ. Statuia lui Matei Corvin
Foto: N. STELORIAN

TINERETE-EDUCATIERASPUNDERi

Care frumusețe ' frumusețea
e mai... frumoasă?
Cînd și-a trimis scrisoarea la 

redacție, cititoarea Liliana Zam- 
firescu din Constanța s-a așteptat 
desigur să primescă un sfat, un 
ajutor; cert, însă nu s-a așteptat 
să găsească în toate colțurile țării 
atîția prieteni care, mișcați de cu- 
vîntul ei deschis, de capacitatea 
ei de a expune cu atîta sinceritate 
opiniei publice cele mai intime 
resorturi ale firii ei, să se grăbeas
că să-i răspundă cu atîta căldură, 
tact și înțelegere. Nu ne îndoim 
că Lilianei i-au folosit aceste sfa
turi, că a știut să aleagă din fie
care scrisoare ceea ce se potrivea 
situației ei fără să se simtă lovită 
de asprimea cu care unii i-au ju
decat nehotărîrea, fără să se pri
pească să urmeze „ad literam44 
părerile prea categorice ale altora. 
Dacă insistăm, o facem pentru că 
problema pusă de ea s-a ridicat 
cu mult deasupra simplei nehotă- 
rîri a unei fete care nu știe pe cine 
să aleagă pentru a-t fi tovarăș de 
viață între doi prieteni care au 
cerut-o în căsătorie, ajungînd la 
stabilirea unor criterii de apreciere 
a oamenilor.

Care frumusețe este mai fru
moasă — cea fizică sau cea mo
rală ? — nu e o întrebare abstrac
tă. Așa cum i s-a înfățișat Lilia
nei Zamfireseu Ia un moment de 
cotitură în viață ea se poate ridica 
în fața oricărui om. Liliana a cu
noscut doi bărbați care personifică 
această dilemă coborînd-o din sfe
rele teoretice pe pămînt, care-i so
licită să aleagă, să răspundă. To
tuși, nu este o singură întrebare 
ci sînt două întrebări: „Care fru
musețe e mai frumoasă"? și „pe 
cine trebuie să aleagă Liliana ?“ 
care nu se suprapun, nu se con
fundă nici o clipă. Să încercăm 
să le răspundem amîndorura, pe 
rind.

Pe lume există fel de fel de oa
meni — oameni blînzi sau gravi, 
serioși sau inconsecvenți, perseve-

Duminică 17 noiembrie 1957

Prezențe roniînfșli peste hotare

La Paris, 
la Atlantic City, 

la Mexico City...
O imensă sală a unei clinici 

chirurgicale. Peste tot, peste for
fota neastîmpărată a zecilor de 
studenți ce-și așteaptă cu nerăb
dare orele de asistență în sălile 
de operație, predomină albul ima
culat, orbitor al halatelor... Pa
cientul a fost de-acum adus în sala 
de operație. Peste 10 minute pro
fesor dr. /. Făgărășanu va face in
cizia... Operația a început. Mîinile 
profesorului lucrează cu repezi
ciune și precizie. Sînt aceleași 
mîini care în ur
mă cu numai cî
teva zile, Ia mii 
de kilometri de
părtare, la Mexi
co City, alături 
de cele ale altor 
renumiți medici 
romîni erau pu 
ternic strînse de 
savanți cu renume mondial.

Operația e pe sfîrșite. Mîinile 
chirurgului, au învins pentru cine 
știe a cîta oară, moartea, făcînd 
loc vieții...

Am trecut în cabinetul alătu
rat. Profesorul răspunde plin de 
amabilitate întrebărilor noastre.

— Se pare că delegația noastră 
a bătut un record, tovarășe pro
fesor. In timpul unei singure 
călătorii prin străinătate ați par
ticipat la 4 întruniri științifice.

— De fapt n-au fost decît trei 
întruniri. La Congresul Național 
de Chirurgie de la Paris am par
ticipat foarte puțin timp.

spuneți-ne cîteva cu- 
itinerariul călătoriei, 
informăm cititorii 
participării oameni- 
știință la întrunirile

— Atunci, 
vinte despre 
Obișnuim să 
noștri asupra 
lor noștri de 
științifice internaționale.

— Cu plăcere. în cursul lunii 
octombrie, o delegație de chirurgi 
romîni membri ai Societății Inter
naționale de Chirurgie, a ple
cat la Congresul Internațional 
de Chirurgie. ~ 
noi am făcut o

Cu prilejul acesta, 
escală la Paris 
unde am partici
pat la lucrările 
Congresului Aso
ciației de Chi
rurgie franceze 
la care de aseme
nea sîntem mem
bri titulari.

Toți membrii 
activi ai Societă- 

de Chirurgie 
Mexico City au

omului adevărat!
renți sau lași, înalți sau blonzi 
etc. Numai oameni absolut răi 
sau absolut buni, absolut frumoși 
sau absolut urîți, fără nici o altă 
trăsătură, nu cred că există. 
Omul poate fi, de pildă, în
datoritor și cuviincios, perseve
rent și cinstit; acest ansamblu de 
calități îl situează printre cei care 
dețin o frumusețe morală și to
tuși, în caracterul lui poate exista 
și o trăsătură negativă — să zi
cem — lipsa de curaj. Tot așa de 
bine un om cu o mulțime de tră
sături pozitive frumoase poate fi 
prea palid sau prea gras. Așa că 
afirmația categorică, despărțirea 
arbitrară mi se pare naivă ; în om 
coexistă trăsături felurite care în
clină spre una sau alta din ex
treme. Cu atît mai nejusti
ficat mi se pare modul în 
care cititoarea Maria Mircescu din 
Gura Ocniței desparte frumuse
țea fizică de cea morală, ajungînd 
să afirme că un om frumos are în 
mod necesar un 
meschin și laș, 
sale sub acest 
iremediabil la 
poate dispensa în mod deliberat 
de orice alte calități.

Bineînțeles aceasta nu înseam
nă că oamenii nu pot fi caracte
rizați conform tendinței generale 
a însușirilor lor, ca fiind frumoși 
sau urîți din punct de vedere mo
ral sau fizic.

Au sosit la redacție multe scri
sori — dintre care din pricina 
spațiului, un foarte mic număr au 
putut fi publicate — ai căror sem
natari se pronunță hotărît pentru 
primatul frumuseții morale. în cu
vinte calde ei fac elogiul devota
mentului și sincerității, al respec
tului pentru om și curajului, al 
tuturor trăsăturilor de caracter care 
fac din om o podoabă pentru so
cietate, un exemplu pentru se
menii lui. Le dăm dreptate 
pentru că datorită acestor oameni

societatea merge înainte și viața 
e mereu mai frumoasă ; am încetat 
însă să-i aprob cînd, din înflă
cărare pentru teza lor, unii au de
venit absolutiști, considerînd fru
musețea fizică drept ceva "complect 
inutil, dăunător chiar, un fel de 
„ochiul dracului44. Absurd! Fru-

ILEANA POPOVICI

caracter oribil, 
conștiința valorii 
raport ducîndu-1 

convingerea că se

RUTINA
e Întotdeauna surdă

în Vădeni, la kilometrul 3 
dinspre Tg. Jiu călătorul întîlneș- 
te lingă o troiță o căsuță bătrînă. 
Aici s-â născut și a copilărit Eca- 
terina Teodoroiu.

...Prin nu știu în ce an, Brîncuș 
cel din Ilobița Gorjului, artistul, 
a ridicat în memoria eroinei de 
la Jiu un monument. Monumentul 
se află și azi în centrul orașului 
Tg. Jiu. E o piatră paralelipipe
dică nu prea înaltă, ca un mau
soleu. Chipul eroinei ți-apare 
sculptat aproape în același fel, 
cît ține înălțimea, pe toate cele 
patru colțuri. O femeie îmbrăca
tă în port de țară, cu lungi ca- 
trințe și maramă, cu cămașă albă 
și mîneci largi căzute de-a lungul 
brațelor ce țin strîns la piept, în
tre sîni, o coroniță de flori culese 
din munte.

Deși memoria ei e legată de 
fapte ostășești, plăcile monumen
tului sînt ornamentate cu imagini 
din viața ei de dinainte, acea via
ță petrecută pe plaiuri gorjene 
între dealuri pietroase, care i-au 
dat din adîncurile lor dragoste de 
femeie, asprime de bărbat și vi
tejie de erou : Ecaterina păscînd 
vitele; Ecaterina muncind cu pal
mele pămîntul ; Ecaterina ascul- 
tînd întristată glas de fluier...

— Știu cînd a plecat Ecaterina
— se apropie pleeîndu-se peste 
poartă o bătrînă. Mi-e și rudă. A 
murit și ea pe front, i-au murit 
și doi frați.

— Și cum arăta, dodă Floare?
— o întreb eu, aflîndu-i numele.

— Mîndră, dodă. Mîndră și

—•—

In rîndul activiștilor
U. T. M. din Tg. Jiu 

inijiativa vecinilor 
dinVladimiri n-a avut ecou

ambițioasă. Foc de ambițioasă. îi 
scăpărau ochii cînd auzea 
bubuind peste Jii. Mă duc 
cea — mă duc și-am să 
calea bavarezilor. Parc-o 
Mîngîia vițica, o vițică pe 
mîngîia tot timpul, doamne parc-o 
văd... Apoi s-a dus...

Nu departe de Tg. Jiu, la cîte
va zeci de kilometri se află co
muna Vladimiri. într-o 
satului e casa lui Tudor 
rescu, eroul de la 1821. 
tr-o zi, tinerii comunei 
rît să reînvie acest Ioc istoric. 
Casa lui Tudor e acum casă-mu- 
zeu, luată sub îngrijirea utemiști- 
lor. Inițiativa lor a fost primită 
cu un 
dură 
zații 
fiecare 
rului 
care tineri de pe întinsul 
răspund chemării utemiștilor din 
Vladimiri. Case-muzeu, monumen
te, locuri istorice ce amintesc tre
cutul de luptă al poporului își

puștile 
— zi
le țin 

aud.
care o

parte a 
Vladimi- 
Aici în- 

au hotă-

puternic entuziasm și cal
de foarte multe organi- 
U.T.M. din țară.

zi la redacția
nostru sosesc scrisori

In 
zia- 

în 
țării

găsesc păstrarea și îngrijirea în 
dragostea tinerilor.

...Numai la comitetul raional și 
orășenesc U.T.M. Tg. Jiu ecourile 
inițiativei s-au lovit de rutina și 
birocratismul unora din activiștii 
de aici.

— Noi, tovarășe dragă, nu ne 
putem ocupa cu așa ceva 
spune primul secretar al 
tului raional U.T.M., Ion 
nescu. Nu ne vedem capul. Azi a- 
vein ședință, mîinc s-a anunțat

V. BARAN

Ne vorbește prof. dr.
I. Făgărășanu 

despre prestigiul 
chirurgiei noastre

XXXSSSSSSXXSSSSWXV 
ții Internaționale 
care mergeau la 
fost invitați să asiste și la Con- 
greșul american de chirurgie care 
avea loc cu o săptămînă înainte 
la Atlantic-City.

De aceea, între 14 și 18 octom
brie, înainte de a pleca spre 
Mexico-City am participat la Con
gresul american de chirurgie care 
a avut loc la Atlantic-City în ca
drul căruia s-au dezbătut diverse 
probleme ale chirurgiei moderne. 

Intre 18-20 am participat tot la 
Atlantic-City, Ia Congresul Socie
tății Internaționale de Angiologie.

— Care a fost contribuția de
legației noastre în cadrul acestui 
Congres ?

— Acad. prof. dr. Hortolomei 
a prezentat o comunicare în le
gătură cu tratamentul chirurgical 
al anevrismelor, iar eu o comuni
care despre o metodă personală 
de tratament chirurgical în angi
na pectorală.

— Cum au fost primite comu
nicările noastre ?

— Aprecierile sînt elogioase. în 
cadrul Congresului mulți medici 
au recunoscut întâietatea profeso
rilor Toma Ionescu și D. Dairie’o- 
polu în problema tratamentului 
chirurgical în angina pectorală. 
Mulți participanți ne-au cerut de 
asemenea să le dăm comunicările 
noastre și relații suplimentare.

— Congresul internațional de la 
Mexico City a dezbătut diverse 
probleme de chirurgie, sau a a- 
vut o tematică specială ?

— Congresul de la Mexico a
— îmi 
comite- 
Diaco-

(Continuare în pag. 2-a)

I. SAVA

Un nou tip de tractor
de Ia uzinele de tractoare „Emst Thăl- 
a realizat un nou tip de tractor : tractorul

Colectivul de muncă 
mann“ din Orașul Stalin 
K.D.S. pentru transportarea stufului care se recoltează în Delta Du
nării.

Proiectat și construit în întregime Ia aceste uzine, noul tractor, 
prevăzut cu șenile de oțel. late de 500 m.m. și înzestrat cu un motor 
de 37 C.P. a dat rezultate bune la probele executate în Delta Du
nării.

Uzinele „Emst Thalmann" au și livrat întreprinderii din Tulcea 
pentru exploatarea mecanizată a stufului primele 40 de asemenea 
tractoare.

încă o stație electrică 
comandată de la distanță

Zilele acestea au fost ter
minate lucrările de automati
zare pentru conducerea prin 
telecomandă și supraveghere 
de la distanță a stației elec
trice București-Est. In urma 
executării acestor lucrări, in
stalațiile stației se conduc 
dintr-o cameră de comandă a 
unei alte stații electrice, care 
se află la o distanță de circa 
5 km.

Dispozitivele de telecoman»

dă . și telemăsură au fosf exe
cutate după scheme moderne și 
din materiale existente țară, 
de un colectiv de specialiști 
de la „Energo Trust44 nr. 1 și 
întreprinderea „Energo distri
buția44 (I.D.E.B.).

După mai puțin de un an, 
aceasta este cea de-a doua sta
fie electrică din Capitală al 
cărei proces de funcționare 
este dirijat de la distanță.

Dezvoltarea industriei noastre

3>3 T®

De curînd a intrat în funcțiune cea mai modernă fabrică de faianță din țară. Ea are hale mari, spațioase și luminate cu neon fi un înalt grad de mecanizare a 
proceselor de producție. în fotografie ; Exteriorul noii fabrici de faianță din Albești — Sighișoara, (Foto; AGERPRLS)
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VIATA DE ORGANIZAȚIE

Cum „răspunde" 
tovarășul F6sfis!

CĂILE DRAGOSTEI
(Ecaterina Voronina)

comitetului raional
Gheorghe a hotărît 
biroului să răspundă

Biroul
U.T.M. Sf. 
ca membrii 
de pregătirea adunărilor pentru 
dări de scamă și alegeri in cî
teva organizații din orașul Sf. 
Gheorghe. Tovarășului Fesiis 
Jeno i s-a încredințat sarcina 
să ajute comitetul U.T.M. de la 
Școala profesională textilă.

Deci, tov. Fesiis răspunde de 
școala textilă ! Zis și făcut! Dar 
să vedem cum „a precedat**.

Tov. Fesiis e secretar al 
comitetului raional. Are răspun
dere mare... timp puțin (după 
cum îi place 
să spună). Cum 
să facă ca să 
petreacă cel pu
țin 7-8 ore la 
comitetul raio
nal, cel mult Z-8 
minute în orga
nizația de bază, 
și totuși trebu

rile să meargă bine ?
l-a venit o idee: „Ia să le zic 

pe scurt oamenilor ce au de fă. 
cut, apoi se vor descurca ei, cum 
știu".

Secretarei comitetului U.T.M. 
(tovarășei Maria Ungvări) i-a 
spus să aibă grijă, sa fie atentă, 
să pregătească totul foarte con
știincios și... tsă nu iasă bucluc. 
Ba. nu, stai: chestia cu buclucul 
a uitat să i-o. spună. Și ca să 
fie mai sigur, tov. Fesiis s-a de
plasat personal la școală, a stat 
doua minute și jumătate, a luat-o 
de-oparte pe tov. Roza Corn an. 
profesoară Ia aceeași școală 
(pentru că n-a găsit-o pe secre
tară) și i-a spus ei scurt și răs
picat : să fie foarte atentă să 
nu iasă bucluc:

— D-ta ești profesoară, ute- 
tnisfă, așa că... ai să răspunzi 
din partea comitetului raional.

— Dar cum... ?
— Doar ai fost studentă ? 1 Ca 

la facultate. Nu-4 nici o deose
bire. Poftim buletinele de vot...

Și au început adunările de a- 
legeri... pe ani (clase).

Organizația din școală numără 
59 membri. în anul II C. sînt 
18 membri, în II B. — 10, la 
I-a D — 5 membri, la I-a B 
— doar 2. Ce se vor constitui: 
grupe de U.T.M. sau organizații 
pe ani ? Ce se vor alege, secre
tari sau organizatori ? Nimeni

nu știe precis: nici tov. Ung
vări. nici tovarășa Coman (anul 
trecut au existat organizații de 
ani).

La II C și I D, unde adunările 
au fost conduse de tov. Coman, 
utemiștii au ales cîte un orga
nizator de grupă și cîte — riți 
atenți — un responsabil cu... 
gazeta de perete.

La II B, il A s-au ales secre
tari și locțiitori. Și așa mai de
parte.

S-au prezentat și „dări de 
seamă4*, au avut loc și „discu
ții". Una din dările de seamă

(cea mai sem- 
“ ) cu

prindea doar a- 
’*■ : „membri or- 
r : ’ :* i noa
stre au fost de 
cîteva ori de 
gardă la comi
tetul raional". 
Stranie 1

Totul a mers repede și... prost.
Tov. Fesiis a fost „la înălți

me*4 în toate privințele.
Dar iată că ajung dosarele la 

comitetul raional. Tov. Fesiis se 
miră:

— Cum de ați ales secretari 
și nu organizatori de grupa ? 
De ce ați ales doi și nu unul ? 
Un singur om să fie ales! Ați 
înțeles ?! Cel în cauză i-au dat 
să înțeleagă că... „au înțeles**.

Procesele verbale „vechi** au 
dispărut. Au apărut la comitetul 
raional altele noi, „fabricate" la 
repezeală de tov. Ungvări, în 
care toate erau în „bună regulă**.

...Și iată că acum, totuși a- 
dunările de alegeri trebuie in
firmate. Totul trebuie luat de la 
început. Grație „simțului de răs
pundere" al tov. Fesiis, utemiș
tii se vor aduna din nou pentru 
a-și alege dintre ei pe cel care 
vor conduce un an de zile acti
vitatea in organizația lor de 
bază. Să sperăm că de data a- 
ceasta biroul raional a avut 
grijă să se respecte instrucțiu
nile clare ale C.C. al U.T.M. pri
vind alegerea organelor de con
ducere U.T.M. în organizațiile 
de bază. Pentru timpul irosit de 
ei fără rost utemiștii pot adresa 
^nulțumiri" tov. Fesiis 1

Halal „răspundere0 1

Sîmbătă 16 noiembrie a.c., to
varășul Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne a 
primit în audiență pe noul am
basador al Republicii Populare 
Polone la București, Janusz Z-am 
browicz.

(Agerpres)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ nif icati vă)

Pe marginea pregătirii nt? 
alegerilor la Școala ««fizatiei 
profesionala textila

Sf. Gheorghe

Săptimîna filmului francez
Institutul romîn pentru relațiile 

culturale cu străinătatea și Direc
ția generală a cinematografiei din 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii organizează între 19 și 25 
noiembrie la cinematograful „Pa
tria" din Capitală „Săptămâna fil
mului francez".

Vor fi prezentate cu acest pri
lej filmele artistice „Lumea tăce
rii" distins cu Marele Premiu 
„Palme d’or" de la Festivalul ele la 
Cannes, 1956, compleotat de filmul 
documentar „Balonul roșu" (19 no
iembrie), „Portes des Lilas", com
plectat cu documentarul „Parisul 
necunoscut" (20 noiembrie). „Un 
minut de adevăr", în complectate 
filmul de scurt metraj „Rățoiul 
poet" (21 noiembrie), „Oaia cu 
cinci picioare (22 noiembrie), „Un 
condamnat la moarte a evadat", 
premiat la Festivalul internațional 
al filmului de la Cannes, 1957 (23 
noiembrie), „Taifun la Nagasaki" 
(24 noiembrie) și „Gercaise" după 
romanul „Circiuma" de Emil Zola 
(25 noiembrie).

Festivitatea de deschidere a 
„Săptămînii filmului francez" va 
avea loc în sala cinematografului 
„Patria", marți 19 noiembrie, ora 
21,30.

„Săptămâna filmului francez" se va 
desfășura în aceeași perioadă și în 
Orașul Stdin.

dar acesta a batjocorit puritatea 
sentimentului ei, părăsind-o după 
scurt timp.

Nu este de mirare că, în aceste 
condițiuni, Katea s-a închis în ea, 
a devenit aspră, mereu preocupa
tă, greu abordabilă, parcă mai 
bătrînă sufletește debit ar trebui. 
Toate acestea încă nu reușesc să 
ascundă unui ochi care știe să vadă 
adevăratul ei fond moral: prospe
țimea simțirii, cinstea și sincerita
tea desăvîrșită în dragoste. Și vin 
clipe cînd spontaneitatea afectivă a 
Katiei sparge crusta de calm și so
bre itate forțată, de răceală, dînd 
la iveală o fațetă cu totul surprin-

(Agerpres)

Poate că spectatorul noului fUm 
sovietic se întreabă: de ca 
„Căile dragostei" atîta vreme 
cît e vorba de destinul unei fe
mei ? întrebarea nu cămine însă 
fără răspuns. Eroina principală a 
filmului, Ecaterina Voronina (Liud
mila Hiteaeva) este un om în a 
cărui viață dragostea joacă un rol 
esențial, care are nevoie de iubire 
ca de aer și de soare. Fără îndoia
lă că fiecare din noi a întâlnit 
asemenea oameni; de obicei acea
stă trăsătură a caracterului lor este 
lesne vizibilă și de aceea repede 
înțeleasă de cei din jur. Ecaterina 
Voronina constituie însă o oare
care excepție în acest sens, avînd 
o fire plină de contradicții și, deși 
dorește și așteaptă dragostea care-i 
este vital necesară, o întâmpină to
tuși cînd o întâlnește cu asprime 
și cu suspiciuni. Aceasta ține de 
caracterul ei care s-a format în 
împrejurări grele.

Katia n-a trăit deloc o viață 
ușoară. A crescut departe de tatăl 
ei — marinar cutreierînd veșnic 
apele —a rămas la o fragedă vîr- 
stă orfană de mama care bolea tot 
timpul, rămînînd în grija bunieji, 
o femeie severă pe nu i-a oferit _ 
cîtuși de puțin duioșia și căldura 
vieții de familie de care ea — ca 
orice copil — avea atîta nevoie. 
Drumul el din clipa cînd a început 
să trăiască Independent a fost de 
asemenea presărat cu experiențe 
triste, cu episoade care i-au pus 
la încercare tăria sufletească. Eca
terina s-a îndrăgostit de un mari
nar dar nici n-a apucat să trăiască 
cît de cît bucuriile acestei mici fe
riciri fiindcă marinarul a murit în 
război. Apoi, la îndemnul elanu- . _____  ____ _ _
lui său patriotic, tânăra fată a in- ‘ pliSm, în faptul că se bazează în 

construcția conflictului pe caracte
re pregnante, măiestrit prezentate. 
Astfel este bunica interpretată de 
marea actriță Vara Pașennaia care 
ne-a dat-o pe acea admirabilă 
Vassa Jeleznova, astfel este maca- 
ragista Dusea Oșurkova. Dusea re
prezintă o variantă a caracterului 
Katiei, ce prezintă mult interes. 
In ciuda înfățișării ei uneori vul
gare, a masivității sale trupești, a- 
ceastă fată are o intensă viață inte-, 
rioară, fiecare mișcare sufletească a 
ei și a celorlalți o afectează pro
fund. De aceea ea suferă mult 
cînd unii tovarăși de muncă rău
voitori o calomniază în fața omu
lui pe care îl iubește, folosindu-se 
de faptul că a fost cindva de o 
ușurătate inconștientă. Actrița 
Nonna Mordiukova exteriorizează 
foarte bine trăsăturile de caracter 
ale eroinei sale prin gesturile sale 
bruște, contrastând cu mimica ei 
redusă, prin privirea artând de pa
siune a ochilor ei.

trat infirmieră intr-un spital unde 
a muncit cu eroism în condițiile 
cele mai vitrege, îngrijind răniții 
războiului de apărare a patriei. A 
cunoscut o altă dragoste, aceea 
pentru frumosul maior Mostovoi

Cronica filmului

zătoare a caracterului ei. Așa s-a 
întâmplat cînd, după ce l-a tot 
respins pe tânărul marinar, aflvnd 
că acesta pleacă pe front, Ecate
rina. aleargă într-un suflet în port 
pentru a-i spune că-l iubește, că 
el e totul pentru ea. Tot astfel a- 
tunci cind Mostovoi (V. Medve
dev) îi cere să i se dăruie ou to
tul, Voronina îi răspunde catego
ric negativ pentru ca apoi, crezînd 
că maiorul o iubește și nedorind 
să-l facă nefericit, lăsîndu-l să 
meargă la luptă, poate la moarte 
fără o dovadă a iubirii ei, i se a- 
runcă în brațe.

Prectțm se vede, eroina filmului 
constituie un caracter foarte inte
resant, bine realizat. Succesul 
„Căilor dragostei' stă în cea mai 
mare parte, în afară de fuga din 
fața oricărui schematism și sim-

O scenă din film

musețea fizică e un fel de lumină 
a omului, o bucurie a celor din 
jur, un semnal poate pentru cali
tățile ce trebuie să se ascundă de
desubt. Bineînțeles că singura, 
fără frumusețea interioara, va fi 
zadarnică, ca un semnal care nu 
indică nimic, ca o lumină menită 
să sublinieze un gol, o groapă... 
De aceea mi s-a părut cea mai 
înțeleaptă concluzia la care ajunge 
tovarășa Pal: nu trebuie să alegem 
între și între, ci să apreciem îm
binarea acestor frumuseți. Dacă 
viața ne va pune însă în față oa
meni lipsiți de una sau alta din 
aceste frumuseți să nu uităm că 
dintr-un om dezavantajat de fi
zic, dar frumos din punct de vede
re moral ne putem face un minu
nat tovarăș și prieten a cărui urî
țenie nici re nu o observăm, pe 
cînd dintr-un om frumos numai, 
dar golit de toate minunile unui 
caracter integru și de consecințele 
unei bune educații n-o să putem 
face decît o cadra, un bibelou, o 
vitrină. Foarte mulți oameni cin
stiți și capabili de sentimente pu
ternice și profunde sînt receptivi 
față de frumusețea fizică chiar și 
Ia persoana de același sex. O fată, 
de pildă, poate simți o simpatie 
vie pentru o alta fată deosebit de 
frumoasă, se va bucura de cîte 
ori o vede, dintr-o emoție estetică, 
dar, dacă nu va descoperi în ea 
mai mult, nici nu-și va pune mă
car problema să și-o facă prie
tenă...

Sînt însă valabile toate aceste 
criterii limpezi de apreciere a fru
museții umane și atunci cînd ne 
referim Ia relațiile de dragoste, de 
căsătorie ? Aici intervine un 
criteriu principal, care sinte
tizează și selectează din celelalte 
criterii potrivit cu personalitatea 
fiecăruia: iubirea. Eu cred că deși 
a pus în discuție c problemă deo
sebit de interesantă prin toate im
plicațiile ei și a explicat cu sin
ceritate ceea ce simțea, Liliana 
Zam'Hrescu nu avea în fond nici 
o dilemă. însuși faptul că a se
parat cu atîta netezime și clari
tate cele două feluri de sentimente 
pe care i le inspiră cei doi prie
teni în cauză dovedește că Liliana 
nu-1 iubește pe niciunul dintre ei 
cu o dragoste de iubită, de soție 
și că nu trebuie să-și pună încă 
problema să se căsătorească ; este 
doar vorba, într-unul din cazuri, 
de o înaltă apreciere și de o afec
țiune frățească, în celălalt de o a- 
tracție fizică îmbinată cu o emo
ție estetică — Ia care se adaugă 
un dram de vanitate pentru că se 
vede alături de un bărbat frumos.

Iubirea este un sentiment com
plect și complex. De admirat și de 
stimat poți admira și stima un 
caracter ; de plăcut pot să-ți pla
că la nebunie niște ochi albaștri 
sau un trup tras prin inel; de iu
bit însă nu poți iubi decît un om 
— așa cum e, cu îmbinarea de 
trăsături care-I caracterizează. Și 
dacă-1 iubești, îl iubești chiar cu 
unele defecte morale sau fizice.

Aceasta nu presupune lipsă 
de luciditate, orbire față de scă
derile omului iubit; dragostea însă 
îți arată calea să. șlefniești defec
tele de caracter și să treci peste 
cele fizice fără ca existența lor 
să te doară. Intr-o dragoste îm
părtășită sînt destule frumuseți

Ca un adevărat om sovietic, Eca
terina Voronina pune întotdeauna 
pe primul plan interesele obștești, 
munca în slujba dezvoltării statu
lui socialist. Ea este atît de devo
tată profesiunii ei de inginer na
val incit nu ezită să intre în con
flict cu șeful ei, generalul Lednev 
(N. Malișevski) pe care in fond îl 
iubește pătimaș. Lednev, la rîndul 
lui, e un caracter foarte atrăgător. 
El nu este un clasic birocrat; nu 
sprijină cum trebuie inițiativele 
înaintate ale Katiei și muncitorilor 
fruntași dar, cînd este sancționat 
pentru atitudinea sa retrogradă, nu 
se înverșunează pe poziția lui gre
șită, ci își recunoaște greșeala, în- 
cercînd să se îndrepte. Aceeași a- 
titudine plină de franchețe o adop
tă și în privința Katiei neșovăind să 
rupă printr-un doi hotărît înde
părtarea care a survenit în! e ei, 
cerîndu-și scuze, mărturisind — 
învins în mîndria lui masculină — 
că nu poate trăi fără femeia iubi
tă, cum s-ar spune, capitulînd in 
fața ei necondiționat.

Nimeni să nu susțină, spune fil
mul acesta (regizor I. Annenski), 
că pentru oamenii sovietici căile 
dragostei sînt întotdeauna drepte 
de la un cap la altul', fără ocoli
șuri și rătăciri, fără părți întune
cate, fără piedici. Esențial este că 
ceea ce e sincer, izvorît din su
flet, ceea ce luptă cu putere pen
tru a-și cuceri drepturile meritate, 
dragostea adevărată nu poate să 
nu învingă, să nu ajungă, mergînd 
pe aceste căi, la un sfirșit bun 
intr-o asemenea societate cum este 
cea socialistă.

B. DUMITRESCU

L a a r i s,
Ia Atlantic City, 
la Mexico City...

(Urmare din pag. I-a) gioase asupra rezultatelor acestui 
procedeu.

Comunicările noastre au trezit 
interes, iar mulți cercetători ame
ricani au remarcat că la mii de 
kilometri depărtare, multe din 
concluziile cercetărilor noastre 
sînt identice.

— O ultimă întrebare : care a 
fost concluzia generală a acestui 
Congres internațional asupra can
cerului I

— Ca o concluzie generală 
Congresul a relevat faptul că în 
stadiul actual al cunoștințelor noa
stre, vindecarea cancerului de
pinde de depistarea lui cît mai 
precoce, de tratamentul lui cît mai 
de timpuriu, mai radical, prin 
mijloace chirurgicale și radio și 
radiumterapice.

—- A fost stabilită data și tema 
viitorului Congres ?

— Da. în 1959 la Miinchen. Sf 
va discuta problema grefelor.

Discuția a luat sfîrșit. Pe 
sală studenții așteaptă intra
rea profesorului... Â început o 
nouă operație... Cu siguranță, mîi- 
nile chirurgului vor dobîndi o 
nouă victorie care va sta la baza 
unor noi concluzii ale cercetărilor 
științifice ce ridică an de- an pre
stigiul școlii medicale romînești.

avut drept temă cancerul. La dez
bateri au participat cei mai renu- 
miți chirurgi din 50 de țări, prin
tre care Anglia, Franța, U.R.S.S., 
S.U.A., R. P. Chineză, Japonia, 
India etc.

— Care au fost temele comuni* 
corilor delegației noastre ?

— Delegația noastră a prezen
tat 8 comunicări printre care co
municările acad. HORTOLOMEI 
despre cancerul mamar și cel 
gastric, comunicarea prof. I. ȚU- 
RAI asupra cercetărilor efectuate 
împreună cu prof. E. Crăciun a- 
supra pronosticului cancerului 
după culturile de țesuturi. Eu am 
prezentat o comunicare asupra 
cancerului vezicular, biliar și al 
căilor biliare. Conf. dr. VOINEA 
MARINESCU o comunicare asu
pra cîtorva aspecte sociale ale 
cancerului, dr. V. PRODESCU, 
cîteva considerații asupra cance
rului rectal.

Aș vrea de asemenea să sub
liniez comunicarea ținută în ca- 
drul Congresului de chirurgul a- 
merican Heimlich cu privire la 
procedeul romînesc de esofago- 
plastie Amza-Jianu-Gavriliu, pro
cedeu pe care 1-a utilizat și el în 
cîteva cazuri, avînd aprecieri elo-

(Urmare <Un pag. I-o)

(Urmare din pag. l-a)

Trebuie 
Să ve-

cineva de la Craiova, 
să mai analizăm...
dem cum stă problema... Vorbea 
stînd în picioare, ca la adunare, 
folosind fraze întrerupte și uzate.

ST. NEKAMITKI

m m văd w oarte citești î
Foto t GR. PREPELIȚA

oare sft compenseze aspectul unui 
om. Toate acestea nu sînt vorbe 
și n-ar avea nici un sens să cităm 
zeci și zed de exemple — multe 
din ele cunoscute — cînd dragos
tea a schimbat firea oamenilor.

Și pentru că articolul de față 
ca și cele care l-au precedat își 
propunea să răspundă la întreba
rea „Care frumusețe este mai 
frumoasă", trebuie să conchid și 
eu: frumoasă cu adevărat e fru
musețea umană complexă, în ten
dința ei continuă spre desăvîrșire.

Iar daca totuși împrejurările te 
pun în situația dificilă de a alege 
între un chip frumos — lipsit însă 
de elementare trăsături morale 
pozitive — și un om mai puțin 
frumos, dar al cărui caracter face 
din el un om adevărat, trebuie 
să dai dovadă de atîta tărie și 
luciditate și să optezi pentru fru
musețea caracterului!

Dialoguri despre 
șantier și familie

(Urmare din pag. I-a)

Dar ea nu 
mită.

— Ei, bine _ ____ ,
cînd eram noi șase fete în bri
gadă. Lucram cât zece, jucîndu- 
ne. Aoum, cu băieții ăștia, de I

— Păi de ce v-ați despărțit, a- 
tunci ?
. — S-au măritat, tovarășe, s-au 
măritat. A plecat și Elisabeta, s-a 
dus și Laurența... A scos-o soțul. 
I-a zis : „Cîștig destul; ce, nu 
sînt în stare să te țin și pe tine?!“ 
Dacă vrei să știi matale, din 72 
de absolvente, câte au ieșit la 
[.M.S. anul trecut, acum dacă mai 
lucrează 20... Sînt prea supuse fe
tele — prinde ea cauza din zbor
— asta e I

— Ei, parcă dumneata n-ai să 
fji „supusă"...

— Eu ? Nu rabd eu la un străin, 
cum o să rabd de la... Uite, e la 
noi în brigadă unul, Turcuț: ta- 
re-i place să-mi dea ordine. Eu, 
nu zic, ascult; nu ascult de nea 
Petru Avădanei ?! Acela, dacă nu 
luorezi ceva bine, nu te ceartă; te 
ajută el și îți arată. Dar de la ăș
tia cu nasul sus, care la o adică, 
dacă văd că fata îi ține la res
pect, îi mai duc și vorbe la unul 
și Ia altul... — n-am ce învăța I

— Și zi, tot supărări ai aicea... 
Păcat...

— Supărări? Ce supărări? N-am 
nici o supărare... Numai cu echi
pa asta artistică ne necăjim, A* 
cum, cu montajul laminorului, 
n-am mai făcut repetiție, iar mîi
ne avem festival la căminul cul
tural. Poeziile... le-am mai repe
tat eu acasă, dar figurile de dans
— e neapărat sa le încercăm de 
dimineață: asta e... trebuie să ne 
sacrificăm !

— Dar așa, ia zi-i drept, un bă
iat mai simpatic, o pereche potri
vită, n-âi?

— Cum să nu ! La noi în echi
pă... sînt numai perechi și numai 
băieți simpatici. Uite instructorul 
de dansuri, ce vesel om e. Doar

a fost anul trecut.

atunci • supărat când copilul lui 
e bolnav... Tace și zice că să-l în
țelegem. Și Marin Dumitrescu, 
prezentatorul nostru, e un băiat 
bun. Soția lui, că e și ea în echi
pa de dansuri, mi-a povestit o- 
dată...

Eram dezarmat.
— Bine, dar când pleci seara 

acasă, totuși te conduce cineva...
— Credeți ? Sîntem cinci fete 

de la noi din cartier, dar în ca
mion abia putem să ne urcăm. Se 
cațără toți bărbații și pe noi ne 
lasă să ne săltăm singure pe obloa
ne. Nici scară nu avem, și știi ma
tale...

— Mi se pare c-o să rămâi ne
măritată — încheiat

— Cum ? Asta să-mi fie mie 
grija... Numai să-mi fac eu ce-mi 
trebuie pînă atunci 1 Vedeți — o 
luă dînsa pe un făgaș practic — 
eu am ceva bani la CEC, fiindcă 
nu cîștig mai puțin de 850 pe 
lună. Nu vreți să vorbiți la sindi
cat, să mă programeze mai re
pede ?

— ...La ofițerul stării civile ?1
— Ce ofițer ? La mobilă, tova

rășe, la mobilă I
★

Directorul construcției are o zi 
mare, o mare bucurie a familiei. 
Ași rîde ca și el din toată inima, 
dar sînt ocupat ou două treburi 
deodată : mă uit foarte concentrat 
pe geam și în același timp notez 
cuvînt ou cuvînt noctuma-i con
vorbire cu Buoureștiul.

— ...Dă-mi casa directorului Pe- 
troiu de la uzina „Republica"... 
Allo, Gyuri s-a culcat ? Merg 
fetițele la școală ? Tu ești, 
Gyuri ? Peste o jumătate de 
oră e vorba să se nască copilul... 
Vino mîine să-l vezi... Cu mașina, 
cu ce vrei, numai să vii. Gyuri, 
dacă nu vii cu mine nu mai stai 
de vorbă...

Telefonul s-a închis.
—• Să fie într-un ceas bun, to

varășe Bosică 1
— Da, mersi... Ce laminor fru

mos a ieșit 1

INFORMAȚII
Sîmbătă, Voinea Marinescu, mi

nistrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a avut întrevederi cu dr. 
Pierre Marie Dollore, director ge. 
neral adjunct al Organizației 
Mondiale a Sănătății șl dr. Jac
ques Cotrâlle, director adjunct al 
Biroului Regional pentru Europa 
al O.M.S.ulul, care ne vizitează 
țara.

In cursul acestor întrevederi au 
fost discutate probleme legate de 
organizarea la București în anul 
1959 a Sesiunii Anuale a Birou
lui Regional pentru Europa din 
cadrul acestei organizații. De ase- 
menea s-au purtat discuții în legă- 
tură cu probleme privind organi
zarea la București, în primăvara 
anului 1958, a Simpozionului pen
tru probleme de malarie și alte 
chestiuni legate de participarea 
țării noastre la activitatea O.M.S.- 
ului.

★
In sala de marmură a „Casei 

Stinted” a început sîmbătă dimi. 
neața conferința pe țară privind 
problemele atletismului din învă. 
țămînt, organizată de Ministerul 
Invățămîntului și Culturii în cola
borare cu Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport. La lucrările confe. 
rinței participă peste 200 de de
legați, profesori de educație fizică 
din școlile medii și universități, 
antrenori, sportivi fruntași, repre. 
zentanți ai Ministerului învăță
mântului și Culturii și ai U.C.F.S.

Arheologi și istorici de la Fi
liala din Iași a Academiei R. P. 
Romîne au întreprins în acest an 
săpături arheologice în satul Dol- 
hestii Mari, raionul Fălticeni. Ei 
au descoperit printre altele un 
străvechi mormînt de piatră,, în 
interiorul căruia se aflau schele
tul unui bărbat și unei femei, o- 
biecte de podoabă lucrate din os 
ornamental, silexuri și vase din 
lut ars. S-a stabilit că mormîn- 
tul aparține unei populații nor
dice de semipăstori care a pă
truns pe teritoriul de astăzi al 
Moldovei, cu circa 1.800 de ani 
înaintea erei noastre.

(Agerpres)

Expoziții industriale ale R. P« R. 
in R. P. Chineză

In luna martie din anul viitor se vor deschide în R. P. Chineză 
— la Pekin, Șanhai și Canton — trei expoziții industriale ale R.P. 
Romine. Aceste expoziții vor prezenta exponate ale produselor 
realizate de 'industrie și îndeosebi de industria grea, oglindind po
tențialul industrial aciuai al țării noastre.

Marile uzine și întreprinderi industriale au primit de pe a- 
cum comenzile pentru executarea mașinilor și utilajelor ce urmează 
a fi expuse. Intre acestea se numără locomotiva seria 130.000, 
vagoane și materiale de căi ferate, locomotive de mină, combine 
de recoltat porumb, noua instalație de foraj pentru adîncimea 
de 3.200 m., instalații de călire cu înaltă frecvență etc.

Expozițiile vor prezenta de asemenea produse ale industriei 
bunurilor de consum din țara noastră.

RUTINA
e întotdeauna surdă

Șt. A. Bănaru (Orașul Stalin).
Poezia nu se împacă cu didac

ticismul. Deși scrisă cu o anumită 
îndemînare „Frumusețe" • prea 
mult o demonstrație în versuri. 
(„O frumusețe adevărată / Nu 
numai ochii ți-i incintă" etc). Mai 
reușită întrudtva, „Știința" sufe
ră, totuși și ea de această slăbi
ciune. (De altfel, ideile ambelor 
lucrări sînt vechi, au fost prea 
mult exploatate). Să nu uităm că 
poezia înseamnă în primul rînd, 
prospețime.

Bindea loan (Cluj), Barcan Eu
gen (București), Catană Corneliu 
(Bacău), Lilea Dumitru (Hune-

doara), Ciortea Dumitru (Bucu
rești), Rodica Struna (Caran
sebeș), Radulescu Alex. (Bucu
rești), Berinde Iosif (Oradea), V. 
Negreanu (București), Iacob Voia 
(Timișoara), Teodoru Teodor 
(București), Pândele Dumitru 
(București). Mai mult sau mai 
puțin stângace, poeziile sînt toate 
lipsite de emoție din cauza carac
terului lor general, declarativ. I- 
deile generoase care le-au inspi
rat, enunțate, pur și simplu, nu 
dau naștere adevăratei poezii, 
chiar dacă regulile tehnice ale a- 
cesteia sînt respectate. Talentul 
autentic găsește o formă persona-

Poezii de la cititori

ECOU
S-au clătinat în larguri norii 
Și fulgere-au zbucnit la proră, 
Cînd tunurile Aurorii, 
Vestiră noua auroră.
S-a prăvălit peste întinsuri, 
Nestavilituil lor ecou,
Și-a semănat în necuprinsuri, 
Prefață vie de ev nou.
— Ce vrea acest simbol, 

anume,
Ce dă pămîntului ocol, 
Cutreierînd întreaga lume 

De la un pol la celalt ipol ?
Cu ce solie își perindă, 
Coloane, torțe, mii

de steaguri ?
Ce ruguri pe-nălfimi 

s-aprindă,
Vor nesfîrșitele șiraguri ?

LUMINA LUI
Simți primenitorul vînt 
Că pomul Rusiei îl cheamă. 
Și frunze putrede pe rînd 
Cădeau sub pleazna-i de 

ramă.

> Cădeau inerte la pămînt
* Omizi și crengi de mult us-
Y cate
* In pomul Rusiei un vînt
* Batea cu bice ne-ndurate I

l
Și alte seve-atunci, zglobiu,
Ău prins din nou în pom să 

urce;

L (fragment)
El poartă-n bezna milenară 
A obiditelor noroade, 
Ținute-n jug și în ocară, 
Lumina dreptelor izvoade.

Erupe — slăvi, inundă zarea, 
Revolta-și spumegă-n 

zăgazpri
Să sfarme-n țăndări 

împilarea.
Inscrisă-n strîmbele ucazuri.

E epopeea AUROR1I
Al cărei fir se toarce încă 
Așa cum seri s-au precursorii , 
Cu slova lor săpată-n stîneă.

N. STEREL

OCTOMBRIE

Nepăsător. îi amintesc despre sar
cinile pe care le au activiștii în 
organizarea aplicării inițiativei, 
despre sarcinile sale ca prim-se- 
cretar. își lasă mîinile în lungul 
corpului, dezolat :

— Avem ședință, frate dragă. 
Trebuia să începem de mult, dar 
dacă dumneata ne ții...

Am plecat. M-am oprit apoi o 
clipă în fața monumentului din 
centrul orașului. Cîteva din lite
rele care scriu numele eroinei 
sînt căzute. Mai încolo întîlnesc 
statuia lui Tudor Vladimirescu, 
iar sus, la marginea orașului, o 
placă comemorativă care amin
tește de lagărul de la Tg. Jiu.

în oraș se află și altfel dc mo
numente, care de asemenea cer 
păstrare și îngrijire. Monumente 
de artă. în fața fabricii de con
fecții se înalță, sprijinind parcă 
cerul, „Coloana infinitului" a lui 
Brîncuș, vestită pînă și la Paris 
ca una din capodoperele sculpto
rului. în grădina publică se află 
o altă lucrare a sa : „Masa liniș- 
tei".

Mulți tineri nu cunosc casa E- 
caterinei Tcodoroiu. De asemenea 
unii dintre ei rămîn uimiți aflind, 
că masa aceea de piatră cu scau
ne potirice e opera lui Brîncuș. 
Comitetele raional și orășenesc 
U.T.M. ar trebui să organizeze la 
toate aceste monumente și locuri 
istorice vizite ale tinerilor, unde 
să li se explice însemnătatea lor 
pentru cunoașterea istoriei patriei. 
Și de aici necesitatea păstrării și 
îngrijirii lor...

...Dar vedeți, unii din activiștii 
U.T.M. din Tg. Jiu „nu au timp" 
s®. s? ®cuPe de această acțiune pa
triotică. Cine, atunci să se ocupe 
de educația patriotică a tinerilor 
din acest raion?!

lă, unică, pentru exprimarea celor 
mai cunoscute adevăruri.

Nu există decît un singur sfat 
valabil ; cît mai multă lectură 
pentru a înțelege mai bine 
poezia. Se recomandă, în special, 
poezia contemporană în care veți 
întâlni problemele arzătoare ale 
zilelor noastre, tratate la un înalt 
nivel artistic.

Florin Bărbulescu (București) 
O îndemînare incontestabilă, dar 
și o anumită imitație după poeți 
cunoscuți (mai ales în „Lăută fer
mecată" a cărei idee a fost de 
prea multe ori folosită ca să nu 
devină banală). In prima poezie, 
intitulată destul de nepotrivit „în
ceput de an universitar", sînt păr
ți reușite, deși impresia de ansam
blu e de prea puțină vibrație. E- 
vită figurile de stil uzate ca „dalbe 
vise" și pe cele căutate, originale 
cu orice preț, cum e compararea 
stelelor cu niște fluturi prinși în 
insectare. Și mai ales, fii cit mai 
sincer, fii d-ta însuți cînd scrii.

Roșea Valentin (Ploești) Pen
tru a cînta natura (căci, de fapt, 
acesta e obiectul poeziei d-tale) 
trebuie să ai de împărtășit impre
sii, observații proprii, să fi des
coperit în fiecare priveliște lucru
ri noi, nu să repeți cele spuse de 
alții, așa cum le-ai întâlnit în căr
ți. Seara de vară în poezia d-tale 
e descrisă corect, cu toate elemen
tele tradiționale — „umbra dulce" 
care se lasă peste codri, florile 

, înmiresmate care dorm prin tufi-
► șuri, stelele ca niște nestemate 
’ etc. — fără vreun aport perso- 
‘ nul. La vîrsta d-tale, e firesc să
► fie astfel, dar nu trebuie să scrii
► decît atunci cînd ai într-adevăr 
* ceva de spus.
► Studiază poezia clasică și pe
► cea contemporană, și vei înțelege
► mai bine acest lucru.
► Nan Simion (Or. Stalin), jenim
► Dorinei (Bacău), Ioan C. David 
J (București) Buretea Ion (Craio- 
k va). Aceleași observații ca mai
► sus.
► A. Lizeanu. Poezia d-tale „Fă-
► clia lui 7 Noiembrie" are o idee
► frumoasă. Cităm cîteva versuri :
► „Cu-n colț de afiș dinainte, /
► Al vremilor fir întorcîndu-l / 
k Spre tine îmi stăruie gîndul /
► clipa-ți mi-apare în minte..."

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*
♦
♦

Alți muguri cu-nvelișul viu
Pe umeri, calzi, să i s-aburce. Ț

< ►
< ►
O 
♦
O

Azi pomul Rusiei e plin 
De fructe pîrguite-n soare 
Și ramuri tot mai grele vin 
Să se aplece peste zare.

Pe firul anilor un ram, 
Crescut din tînăra-i tulpină, 
Porni spre-al țării mele 

geam...
De-atunci e-n țara mea lu

mină !
D. RACHICI

Și

Trepte abrupte — PATRIA. BU. 
CUREȘTI, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE, ALEX. SAHIA ; Ullse
— REPUBLICA ; Malva — MA- 
GHERU, I. C. FRIMU, G. COȘ. 
BUC ; Vînâtoare tragică — V. 
ALECSANDR1. ELENA PAVEL, I 
MAI, LIBERTĂȚII; Legenda din 
Polesia — LUMINA ; Mazurca dra. 
gostei — CENTRAL : Dracul pară, 
lit - VICTORIA. GH DOJA , Că. 
lătorie In tinerețe — DOINA, 23 
AUGUST ; In Oceanul Pacific — 
TIMPURI NOI : într-un ceas bun

TINERETULUI ; Primăvara pe 
strada Zarccinaia — ILIE PINTI- 
LIE. AUREL VLAICU ; Căile dra. 
gostei - ALEX. POPOV, FLACA. 
RA, M. EMINESCU ; Detașamen. 
tul lui Vaska Trubaclov - GRI. 
VIȚA, MIORIȚA; Vreau să etnt
— CULTURAL ; Don Quijotte — 
ARTA ; Mikolka cel viteaz — VA. 
SILE ROAITA ; Cazul pilotului 
Maresz — UNIREA; Dispărut fără 
urmă - CONST. DAVID : O în. 
ttmplare la Benderath - MUNCA; 
Romeo și Julietta - MOȘILOR ; 
Lumini verzi - DONCA SIMO; 
O mică întîmplare — VOLGA, 
OLGA BANCIC ; Contele de Monte

iCristo (ambele serii) — N. BAL. 
țCESCU; Lissy — ALIANȚA; 
'Ghimpele — BOLESLAW BIERUT.



Antonin Zapotocky
Mitinguri de doliu

in orașele patriei noastre
CLUJ
Universitarilor dinLa Casa 

Cluj sute de oameni ai muncii ro- 
mîni și maghiari din localitate — 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
fruntași ai vieții publice, cadre 
didactice, funcționari, studenți și 
elevi — s-au adunat într-un mi
ting de doliu pentru a-și exprima 
regretul la încetarea din viață a 
tovarășului Antonin Zapotocky, 
membru în Biroul Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele R. Cehoslovace.

Tov. Kulcsar Francisc, preșe
dintele Comitetului executiv al 
Statului popular regional a evo
cat viața celui decedat, viață con
sacrată în întregime luptei pline 
de abnegație pentru cauza oame
nilor muncii.

întreaga asistentă a păstrat a- 
poi un moment de reculegere. Tn 
cuvîntul său prof. Edgar Balogh 
de la Universitatea „Bolyai" a 
subliniat că prin moartea preșe- 1 
dintelui R. Cehoslovace pierdem | 
nu numai un talentat comunist, 
dar și un talentat scriitor, fon i 
Bcloga, tehnician de la Atelierele i 
C.F.R. „16 Februarie14, a arătat « 
că în persoana lui A. Zapotocky 
poporul nostru pierde un mare și 1 
sincer prieten care a militat din 
toată inima pentru întărirea și 
dezvoltarea prieteniei tradiționale 
dintre popoarele romîn și ceho
slovac.

Asistența a trimis o telegramă 
de condoleanțe Adunării Națio
nale a R. Cehoslovace, Consiliu
lui de Miniștri și Comitetului* 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

dispărutului a spus printre altele : 
„Oamenii muncii din Iași au pri
mit cu profundă mîhnire vestea 
încetării din viață a tovarășului 
Antonin Zapotocky, fiu credincios 
al poporului cehoslovac. Tovară
șul Zapotocky și-a închinat întrea
ga viață luptei poporului său, 
pentru o viață mai bună. Sintem 
alături de poporul frate ceho
slovac în aceste clipe grele".

Luînd cuvîntul prof. univ. Ion 
Creangă, rectorul Universității 
„Al. I. Cuza" a prezentat perso
nalitatea de scriitor revoluționar 
a dispărutului. Emil ” 
muncitor fruntaș 
C.F.R. „Ilie Pintilie* 
aspecte din lupta tovarășului An
tonin Zapotocky pentru triumful 
mărețelor idei ale internaționalis
mului proletar, pe poziția căruia 
a stat ferm.

Bordeianu, 
la Atelierele 

?“ a înfățișat

PLOEȘTI

IAȘI
Peste 1.000 de oameni ai mun

cii din Iași s-au întrunit simbătă 
după-amiază în sala cinematogra
fului Maxim Gorki intr-un miting 
de doliu cu prilejul încetării din 
viață a tovarășului Antonin Za
potocky, membru în Biroul Poli
tic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Cehoslovace. După ce s-a păstrat 
un moment de reculegere a luat 
cuvîntul tov. Emil Mazilu, prim 
secretar al comitetului orășenesc 
P.M.R. lași care evocind figura

Numeroși muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari din între
prinderile și instituțiile orașului 
Ploești s-au întrunit sîmbătă 
după-amiază într-un miting de 
doliu consacrat memoriei tovară
șului Antonin Zapotocky, membru 
în Biroul Politic al C.C. al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele R. Cehoslovace.

Mitingul a fost deschis de tov.
I. Georgescu, președintele consi
liului sindical local. Tov. Iorgu 
Anton, secretar al comitetului oră
șenesc de partid Ploești, a înfăți
șat celor prezenți clocotitoarea 
viață a lui Antonin Zapotocky 

'pusă în slujba eliberării națio
nale și sociale a Cehoslovaciei, 
construirii socialismului în patria 
sa. In cuvîntul lor Dumitru Popa, 
secretar al comitetului de partid 
al rafinăriei nr. 2 Ploești, Gheor- 
ghe Gortoescu, muncitor la scu- 
leria centrală a uzinelor „1 Mai“ 
și Constantin Pîrvu, director al 
acestei uzine au arătat că îm
preună cu tovarășii lor de muncă 
sînt din tot sufletul alături de po
porul cehoslovac pentru pierderea 
suferită. întreaga asistență a păs
trat apoi un moment de recule
gere.

In încheierea mitingului aduna
rea oamenilor muncii din orașul 
Ploești a trimis o telegramă de

în sala de festivități a Casei de 
cultură a sindicatelor din Tg. Mu
reș a avut loc sîmbătă o adunare 
de doliu consacrată memoriei to
varășului Antonin Zapotocky, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Ceho
slovace. Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Vargancsik Istvan, 
prim-secretar al comitetului oră
șenesc de partid Tg. Mureș. Tova
rășul Udvarhelyi Joszef, președin
tele comitetului executiv al sfa
tului popular al orașului Tg. Mu
reș, a vorbit despre exemplul pe 
care-1 oferă viața și lupta de mi
litant neobosit pentru cauza so
cialismului a tovarășului Antonin 
Zapotocky. Cei prezenți au păs
trat apoi un moment de reculege
re. „Noi oamenii muncii din ora
șul Tg. Mureș — a spus Marton 
Geza, muncitor la fabrica de 
piese de schimb pentru industria 
textilă „Encsel Mauriciu" 
luat cunoștință 
moartea 
potocky, 
mișcării 
slovacia, 
mișcării 
nale. în 
liu noi
Mureș împărtășim durerea oame
nilor muncii cehoslovaci și ne an
gajăm să întărim pe mai departe 
lupta comună a popoarelor noas
tre pentru consolidarea solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc și apărarea păcii în în
treaga lume". A luat apoi cuvîn
tul ing. Ardeleanu Augustin. de 
la depoul de locomotive C.F.R. 
Tg. Mureș, care a spus printre 
altele : „Vestea morții eminentu
lui om de stat și fiu credincios 
al poporului cehoslovac a îndu
rerat și pe oamenii muncii din 
țara noastră și din orașul nostru 
care sînt alături de poporul ceho
slovac".

condoleanțe AdunărH Naționale 
a R. Cehoslovace, Consiliului de 
Miniștri și C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Tg.-MUREȘ

Eroul de la Kladno
de A. G. Vaida

Conflictul franco-anglo-american
ia proporții

PARIS 16 (Agerpres). — Con
flictul deschis care a izbucnit în
tre principalii parteneri ai pactu
lui atlantic cu puțin timp înainte 
de întîlnirea conducătorilor țări
lor membre ale acestui pact este 
departe de a se aplana. Dimpo
trivă, atît partea franceză cît și 
partea anglo-americană declară 
vă, pentru moment, situația este 
fără ieșire.

Deosebit de semnificativă este 
reacția diverselor delegații parti
cipante la Conferința parlamen
tarilor N.A.T.O. față de noul con
flict franco-anglo-american. In 
ti mp ce reprezentanții unor țări 
ca Belgia și Italia și-au exprimat 
simpatia fala de atitudinea fran
ceză, alte delegații, influențați* de 
poziția delegațiilor americană și 
engleză s-an ținut în rezervă. De. 
aceea încercarea de conciliere în-

nenți la N.A.T.O. ai țărilor mem
bre ale acestei organizații. După 
cum se știe reuniunea a fost con
vocată pentru a examina consecin
țele crizei provocate în relațiile 
dintre Franța pe de o parte și 
Statele Unite și Anglia pe de altă 
parte de livrările anglo-americane 
de arme către Tunisia.

★
PARIS 16 (Agerpres). — Con

ferința reprezentanților parla
mentari ai țărilor N.A.T.O. care 
s-a desfășurat timp de o săptă- 
mînă la Paris, s-a încheiat sîm
bătă.

In cadrul conferinței parlamen 
tarilor N.A.T.O. au fost adoptate 
mai multe rezoluții care vor fi 
prezentate sub formă de propu
neri conferinței proiectate pentru 
decembrie a șefilor de guverne ai 
țărilor N.A.T.O,

Telegrame
La 11 noiembrie, cu ocazia săf-* 

bătorii naționale a Arabiei Sau- 
dite, dr. Petru Groza, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne, a tri
mis regelui Saud următoarea te
legramă •

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Arabici Saudite rog pe 
Majestatea Voastră să primească 
felicitările mele cordiale și urărt 
de pace și prosperitate pentru 
poporul Arabiei Saudite.

★
La aceasta s-a primit următo

rul răspuns :
Vă mulțumesc pentru urările 

amabile transmise cu ocazia săr
bătoririi urcării noastre pe tron 
și urez excelenței voastre și po
porului dv. prosperitate și feri
cire.

i“ — ara 
;i cu durere de 

tovarășului Antonin Za- 
conducător 
muncitorești 
luptător de 
muncitorești 
aceste zile grele de do- 

oamenii muncii din Tg.

distins al 
din Ceho- 
frunte al 

internațio-

Scriitorul revoluționar
Omagiului mîhnlt pe caș în 

aceste zile de doliu îl aducem 
memoriei președintelui Antonin Za
potocky i se integrează nu numai 
admirația legitimă pentru tot ceea 
ce rămîne un exemplu de înțelep
ciune patriotică, modestie și de
votament în activitatea luptătoru
lui social și a conducătorului de 
stat dar și prețuirea sinceră și vie 
pentru paginile evocatoare dăruite 
de Antonin Zapotocky literaturii. 
A pus în serviciul scrisului aceeași 
pasiune de militant ca și daruri 
remarcabile de povestitor.

„Se ridică noi luptători" — lu
crare la care însuși autorul spunea 
că ține cel mai mult — este ca și 
celelalte romane operă în chip 
precumpănitor autobiografică. Fap
te trăite, chipuri cunoscute reînvie 
sub pana sa și se întregesc cu al
tele imaginate, într-un tablou veri
dic și cuprinzător al meleagurilor 
natale între anii 1890—1910.

După cum o indică și titlul „Se 
ridică noi luptători" este un capitol 
al genezei mișcării muncitorești 
din regiunile ce vor deveni după 
înfrîngerea imperiului habsburgic 
actuala Cehoslovacie. Povestind în 
deosebi destinul militantului La- 
dislau Zapotocky și a familiei sale, 
autorul reconstituie o întreagă pe
rioadă din istoria partidului social
democrat ceh, al cărui întemeietor 
a fost de fapt Ladislau. Transfor
marea mișcării economic-coopera- 
tiste în organizație poUtico-socială 
— luptele ei pentru pregătirea bă
tăliei decisive cu regimul absolu
tist prusac și pentru acordarea de 
drepturi claselor exploatate — 
iată cîteva din rezervele unui drum 
greu, 
suri, 
mari 
țiuni 
revin
dislau Zapotocky, în familia căruia 
și sub a cărui oblăduire va crește 
fiul său, viitorul președinte al Ce
hoslovaciei democrat-populare.

Istoria vieții acestui meșteșugar

drum de căutări, de itnpa- 
de căde-ri cite odată, și de 
izbînzi. Meritele acestor ac- 
just orientate și îndrăznețe 
într-o buna măsură lui La-

inimos este într-adevăr pasionantă. 
Expulzat din toate centrele indu
striale ale imperiului pentru „agi
tații dușmănoase" purtat din post 
în post, ca cel din urmă tîlhar, au
torul ajunge în satul Budecs unde 
poliția habsburgică îi fixase domi
ciliu forțat.

Tratat cu brutală ură de oficia
lități, privit cu teamă și neîncre
dere de țărani Ladislau Zapotocky 
pune în slujba acțiunilor sale tact, 
inteligență, răbdare și sfîrșește 
prin a infringe reticențele, nepăsa
rea, suspiciunea și frica oamenilor. 
Din satul acesta va începe o luptă 
care va culmina odată cu alegerile 
electorale și la capătul căreia ex
clamația unui localnic : „S-a făcut 
lumină la noi, multă lumină și nici 
un fel de neguri nu vor mai putea 
s-o spulbere sau s-o înghită" sub
liniază cu forță de sugestie sem
nificativă schimbările petrecute 
nu numai în relațiile oamenilor 
dar și în conștiința lor.

Ladislau Zapotocky este ales re
prezentantul celor oprimați în par
lament și cu aceasta o etapă a lup
tei se încheie cu succes.

Prozatorul a retrăit întâmplările 
copilăriei sale și le-a transformat 
cu prospețimea proprie acelui mar
tor ocular în care sălășluiește o 
adevărată sensibilitate de artist. 
Pățaniile micului Tonik, încurcă
turile pripitului zidar Voțlov, iute 
din fire și înclinat spre ieșiri anar
hice dar în fapt om devotat idei
lor socialismului, uneltirile lui Val- 
țek pentru a torpila unitatea ță
ranilor săraci, sînt relatate cu 
umor, cu o simplitate robustă și 
expresivă ce nu uită să fie veri
dică chiar și atunci cînd face loo 
intervențiilor directe ale scriitoru
lui comentariilor și aluziilor lui.

A dorit ca prezentând despre ai 
săi și despre sine să dea tineretului 
un exemplu despre modul în care 
socialismul făurește caractere vred
nice de el și de țelurile ce le pro
movează. In acest scop a demas
cat ipocrizia, ferocitatea și ticălo-

șia lumii vechi pe care oameni ca 
el au doborît-o pentru a face loc 
vremurilor noi, vremurilor sociali
ste. Și-a închinat scrierile „tinerei 
generații care crește in condiții 
noi" și despre oare era convins „că 
se va oțeli în torentul nou al mun
cii creatoare ivitul din rîndurile 
ei „noi luptători care vor duce la 
bun sfîrșit opera de construire a 
socialismului" f

H. ZAL1S

„...Trebuie să-mi fac datoria. Unde-ar ajunge miș
carea, dacă pionierii și activiștii ei s-ar da înapoi 
cu lașitate în fața greutăților și nu și-ar îndeplini 
datoria ?"

(A. Zapotocky: „Se ridică noi luptători").

care a fost condamnat împreună 
cu alți revoluționari. Și nici nu 
putea fi altfel după ce s-a întîlnit 
scurt timp înainte, cu genialul 
Vladimir Ilici la Congresul al II- 
lea al Internaționalei Comuniste. 
(1920).

Ca unul din fondatorii Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, el a 
dat o deosebită atenție mișcării ti
neretului revoluționar, înconjurîn- 
du-1 cu dragoste, povestindu-i nu 
odată de trecutul său revoluționar, 
de luptele duse în furtunosul an 
1905, de acțiunile minerilor și ale 
metalurgiștilor din Kladno-ul anu
lui 1907...

După eliberarea Cehoslovaciei, 
cu același elan revoluționar el și-a 
consacrat toată energia creatoare 
operei de construire a patriei noi, 
libere de orice asuprire.

Eroul de la Kladno a încetat din 
viață, dar memoria lui și gran
dioasa operă a însuflețirii, a ma
terializării minunatelor idei mar- 
xist-leniniste la care a contri
buit cu atîta spirit de sacrificiu, 
abnegație, dragoste de popor și în
credere în viitorul comunismului 
—- trăiește și va trăi deapururi.

In fața corpului neînsuflețit al 
lui Antonin Zapotocky coborîm 
frunțile și închinăm profunda noa
stră recunoștință, pentru marele 
dispărut, pentru luptătorul comu
nist.

Viața lui eroică și opera sa de 
un emoționant patos revoluționar, 
vor fi o moștenire scumpă pențru 
noi ca și pentru poporul cehoslo
vac. O vom păstra și o vom îm
bogăți, prin faptele noastre, prin 
victoriile noastre în înfăptuirea so
cialismului.

Eroul dela Kladno s-a stins din 
viață, îndurerînd poporul frate ce
hoslovac, popoarele țărilor sociali
ste, mișcarea muncitorească din lu
mea întreagă.

Antonin Zapotocky a fost un 
mare prieten al tineretului și după 
eliberarea Cehoslovaciei de sub 
ocupația fascistă, cînd munca de 
partid și de stat îi absorbea toată 
puterea de. muncă, găsea clipe ca 
să-și scrie minunatele sale cărți în
chinate mobilizării și educării ti
neretului în spiritul eroismului so
cialist. „Se ridică noi luptători" ca 
și „Anul furtunos 1905“ (traduse 
și în țara noastră) la fel ca și ce
lelalte opere ale sale, nu consti-» 
tuiau numai povestiri scrise cu ta
lent dar și „manuale" educative, 
pline de conținut pentru genera
țiile veacului socialist. „Tineretul 
nostru, arată el în una din cărțile 
sale, cuprins de dorința de a în
văța și de a se cultiva, va fi atras 
de efortul uriaș al construirii so
cialismului, va învăța și se va cul
tiva, pentru a-și dezvolta cît mai 
mult capacitățile creatoare.

Antonin Zapotocky prin întreaga 
sa viață constituie un exemplu 
înălțător de cinste, de devotament 
pentru partid, de dragoste pentru 
popor, demn de urmat de fiecare 
tînăr animat de marile idei ale 
epocii leniniste.

Eroul de la Kladno, președintele 
Comitetului Revoluționar al marii 
greve din decembrie 1920, care a 
înspăimîntat clasele exploatatoare 
ale Cehoslovaciei și a educat pro
letariatul în necesitatea unui par
tid de tip nou, nu s-a speriat nici 
de prigoana pornită împotriva lui, 
nici de anii grei de temniță la

Popoarele Cehoslovaciei
cinstesc memoria

tovarășului A. Zapotocky
PRAGA 16 (Agerpres). — Ce- 

teka transmite : La 15 noiembrie 
mii de oameni ai muncii din Pra- 
ga au cinstit memoria tovarășului 
Antonin Zapotocky.

în sala îndoliată a Comitetului 
Central al P.C. din Cehoslovacia, 
reprezentanți ai muncitorilor și 
funcționarilor de la uzinele, insti
tutele, ministerele și organizațiile 
obștești au depus coroane de flori.

In sala îndoliată a Consiliului 
Central al Sindicatelor reprezen- 
tanții secretariatului Federației 
Sindicale Mondiale au cinstit me
moria defunctului președinte prin 
depunere de coroane.

Reprezentanții unor centre sip« 
dicale de peste hotare au semnat 
în cartea de condoleanțe. Elevi, 
pionieri și membri ai Uniunii Ti
neretului Cehoslovac din Praga

au venit să cinstească memoria 
defunctului președinte.

Cu prilejul celei de-a 5-a ani
versări a constituirii Academiei 
de Științe a R. Cehoslovace, la 
15 noiembrie s-a deschis la Praga 
o sesiune a Academiei. Participan- 
ții la sesiune au cinstit memoria 
defunctului președinte al R. Ceho
slovace, Antonin Zapotocky, și au 
ascultat raportul lui Z. Nejedly, 
președintele Academiei de Științe 
a R. Cehoslovace, consacrat vieții 
și activității lui Antonin Zapo
tocky.

La muzeul Literaturii Naționale 
din Praga s-a deschis o expoziție 
de lucrări literare ale președinte
lui Republicii Cehoslovace 
nin Zapotocky.

în toate regiunile din 
slovacia au loc adunări de 
care trimit la Praga sute

Auto-

Ceho- 
doliu, 

de te-

legrame și scrisori de condoleanțe, 
în scrisorile lor oamenii muncii 
își iau angajamentul să depună și 
mai multe eforturi pentru cons
truirea socialismului în Ceho
slovacia. Astfel, la adunarea de do
liu de Ia uzina metalurgică din 
Rokiciany muncitorii și-au luat 
angajamentul să îndeplinească pla
nul pe acest an pînă la 18 decem
brie, iar pînă la sfîrșitul anului 
să dea peste plan produse în va
loare de peste 4 milioane coroane, 
în cursul zilei de 15 noiembrie 
în sălile îndoliate ale uzinelor, 
comitetelor naționale și secreta
riatelor de partid au venit mii de 
cetățeni pentru ca prin semnătu
rile lor să-și exprime nu numai 
durerea, dar și hotărîrea de a 
merge pe calea pe care i-a con
dus în tot timpul vieții sale 
varășul Antonin Zapotocky.

to-

Telegrame și scrisori de condoleanțe

Sosirea delegației guvernamentale 
romîne la Praga

din întreaga lume

PRAGA 16 Corespondentul A- 
gerpres transmite: Sîmbătă di
mineața a sosit la Praga delega
ția guvernamentală a R. P. Ro- 
mîne la funerariile președintelui 
Antonin Zapotocky, condusă de 
tovarășul Petre Borilă, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne.

Delegația romînă a fost întîm- 
pinată la sosirea sg în gara prin- 
cipală din Praga de tovarășii: de^gaVei"Vveîn^enUl'e
Jaromir Dolansky, prim vicepre- romîne,

ședințe al guvernului cehoslovac, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
Oldrich Cernich, secretar al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, gene
ral colonel Bohumil Lomsky, mi
nistrul Apărării Naționale al 
Republicii Cehoslovace, dr. Anto
nin Gregor, prim adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe și de 
alte personalități ale vieții poli
tice și obștești. De asemenea era 
prezent tov. Gh. Vidrașcu, amba
sadorul R.P.R. la Praga, mem-

PRAGA 16 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Cehoslovace, Co
mitetul Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Adunarea 
Națională și diferite organizații 
obștești din Republica Cehoslovacă 
continuă să primească din partea 
șefilor statelor și guvernelor străi
ne, a partidelor frățești și a oame
nilor muncii din diferite țări nu
meroase telegrame și scrisori care 
exprimă condoleanțe popoarelor 
Cehoslovaciei în legătură cu înce
tarea din viață a lui Antonin Za
potocky, președintele Republicii 
Cehoslovace. Scrisori și telegrame 
de condoleanțe au trimis Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R. P. D. Coreene, Ciu 
En-Lai, ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Chi- Comunist din Cehoslovacia a pri-

neze, U Vin Maung, președinlele 
Uniunii Rirmane, Jawaharlal Ne
hru, primul ministru al Indiei, Su
karno, președintele Indoneziei, Ei
senhower, președintele Statelor U- 
nite ale Amerieii, Muhammed Za- 
hir-Șah, regele Afganistanului, Mu
hammed Datul, primul ministru al 
Afganistanului, Prințul Bertil, al 
Suediei. Kamil Șamun, președintele 
Libanului, Sartono, președintele 
parlamentului Indoneziei, Ben-Zvi, 
președintele Israelului, Raab, can
celarul Austriei, Eman Sites Sau- 
so, președintele Boliviei, Bayar, 
președintele Turciei, prințul No
rodom Sianuk al Cambodgiei, Ab
dul Vahab-Han, președinte ad-in- 
terim al Pakistanului, U Cijo Nein, 
vice-premierul Uniunii Birmane,.

Comitetul Central al Purtidului

mit telegrame de condoleanțe din 
partea C.C. al Partidului Comunist 
din Australia. C.C. al Partidului 
Comunist din Spania, C.C. al Par
tidului Comunist din Mexic, din 
partea partidelor comuniste din Si
ria, Liban, Irak, Uruguay, Iorda
nia, Luxemburg; Indonezia, San 
Marino, partidului socialist popu
lar din Cuba.

Z. Fierlinger, președintele Adu* 
nării Naționale, a primit telegrame 
de condoleanțe din partea lui C. 
Wyc.ech, mareșal al Seimului Re
publicii Populare Polone, Masu- 
tatii, președintele Camerei repre
zentanților a parlamentului japo
nez, S. Ronai, președintele Adună
rii de Stat a Ungariei, Abdel Latif 
al Bagdadi, președintele Adunării 
Naționale a Republicii Egipt.

treprinsă de Ilenri Spaak, secre
tarul general al N.A.T.O., a eșuat. 
Delegația franceză a bolărît că nu 
revine asupra retragerii sale devii 
în cazul cînd conferința ar fi 
adoptat cu mare majoritate o re
zoluție care să condamne acțiunea 
anglo-americană.

„în cercurile oficiale americane, 
scrie comentatorul diplomatic al 
agenției Associated Press, Highto
wer, s-a aflat că unii reprezen
tanți oficiali ai Franței au lăsat 
să se înțeleagă că dacă S.U.A. și 
Anglia vor vinde armament Tuni
siei — după cum au și făcut-o — 
Franța va refuza probabil să par
ticipe la Conferința șefilor guver
nelor țărilor N.A.T.O., care va 
avea loc luna viitoare la Paris".

*
PARIS 16 (Agerpres). — Sîm

bătă după-amiază a avut loc la 
Paris o reuniune extraordinară și 
secretă » reprezentanților permn-

Guvernul Gaillard
a cerut vot de încredere

PARIS 16 (Agerpres). — Dez
baterile din Adunarea Națională 
franceză cu privire la acordarea 
de împuterniciri speciale guver
nului în probleme economice și 
financiare, începute miercuri și 
întrerupte vineri, au fost reluate 
în noaptea de 15 sure 16 noiem
brie.

In cadrul acestor dezbateri 
numeroși deputați ai partidelor 
de dreapta și în special ai par
tidului independent și-au expri
mat împotrivirea față de proiec
tele guvernamentale, declarînd 
că vor sprijini aceste proiecte 
numai dacă se vor elimina pre

vederile cu privire la sporirea 
impozitelor pe beneficiile marilor 
societăți.

L*a orele 6 dimineața, primul 
ministru a pus chestiunea Încre
derii. Votul asupra acordării în
crederii va avea loc la 19 no
iembrie.

Orientul apropiat
Greve ți demonstrații în Iordania

BEIRUT 16 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „AȘ-ȘARK", la 
14 noiembrie, ziua de naștere a 
regelui Iordaniei, Husein, au avut 
loc greve în toată țara. In multe 
orașe s-au desfășurat demonstrații 
populare și acțiuni de protest îm
potriva politicii actuale a guvernu
lui. Au avut loc ciocniri între de

monstranți și triburi, înarmate. 
Sînt răniți. ZIARUL ARATA DE 
ASEMENEA CA PATRIOȚII 
IORDANIENI. CARE S-AU CON
CENTRAT IN MUNȚI ȘI IN PĂ
DURI, AU ÎNCEPUT LUPTA 
ARMATA PENTRU ELIBERA
REA PATRIEI LOR DE SUB JU
GUL IMPERIALIST.

Concentrări dt
DAMASC 16 (Agerpres). —- 

TASS transmite: Ziarul „AL-MA- 
NAR“ anunță că în regiunea Îs- 
llahle (în apropiere de frontiera 
siriană) au fost concentrate mari 
formațiuni de trupe turcești avînd

Atac israelian l<
DAMASC 16 (Agerpres).—TASS 

transmite : După cum a declarat 
reprezentantul comandamentului 
militar sirian, un detașament al 
forțelor armate israeliene a pă
truns pe un teritoriu din par
tea nordică a zonei demilita
rizate, s-a întărit în fața 
pozițiilor avansate siriene și a 
deschis focul împotriva lor. în le
gătură cu aceasta partea siriană a

trupe turcești
la dispoziție aproape 300 avioane 
și 500 de tancuri. De asemenea în 
regiunea Kunta se află concen 
trați aproape 10.000 de soldați 
turci.

frontiera Siriei
adresat o plîngere comisiei mixte 
de armistițiu siriano-israeliene.

★
DAMASC 16 (Agerpres). — La 

invitația parlamentului sirian, a 
sosit la Damasc într-o vizită ofi
cială de șase zile o delegație a 
Adunării Naționale a Egiptului în 
frunte cu Anvar Sadat, vicepreșe
dinte al Adunării Naționale și se
cretar general al „Congresului 
musulman".

PEKIN. In după amiaza ziief 
de 16 noiembrie Ciu En-iai, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze și 
ministrul Afacerilor Externe, l-a 
primit pe Teodor Rudenko, noul 
ambasador al Republicii Popu
lare Romîne în R. P. Chineză în 
legătură cu prezentarea scriso
rilor de acreditare. In aceiași z*» 
Teodor Rudenko a prezentat scri
sorile de acreditare lui Ciu De, 
vicepreședinte al R. P. Chineze.

MOSCOVA. — La 17 noiembrie, 
ora 6 dimineața, cel de-al doilea 
satelit artificial înconjurase de 
194 de ori pămînt'ul. Primul sate, 
lit artificial și racheta sa purtă
toare ati înconjurat în acest răs
timp pămîntul respectiv de 652 și 
și 656 ori. ;f

MOSCOVA. — La 16 noiembrie 
s-a încheiat la Dubna conferința 
științificâ-metodică consacrată pro. 
blemelor folosirii în cercetările nu- 
cleare a camerelor Wilson, came, 
relor de difuzie și a camerelor 
cu bule (aparate folosite pentru 
înregistrarea și studierea reacții
lor nucleare).

ATENA. — Postul de radio Ate
na anunță că în cursul săpiămînii 
viitoare sosește la Atena dirijorul 
romîn George Georgescu, artist al 
poporului, directorul Filarmonicii 
de stat „George Enescu". Primul 
concert dirijat de maestrul Geor. 
gescu va fi concertul orchestrei 
de stat din Atena, care va avea 
loc la 24 noiembrie.

TEHERAN. — Potrivit relatării 
ziarului „Ettelaat", în legătură cu 
hotărîrea guvernului iranian de a 
declara insulele Bahrein a 14-a 
provincie a Iranului, Russel, în. 
sărcinatul cu afaceri ad.interim a! 
Angliei în Iran, l-a vizitat pe Ar- 
dalan, ministrul Afacerilor Exter. 
ne al Iranului, și i-a declarat că 
insulele Bahrein „se găsesc sub 
protectoratul Marii Britanii".

DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ 
A STUDENȚILOR

In noiembrie 1941, Consiliul Internațional al Studenților întru, 
nit la Londra, pentru a aduce un omagiu luptei studenților îm
potriva fascismului, a hotărît sărbătorirea zilei de 17 noiembrie 
drept Zi internațională a studenților (în această zi, în noiembrie 
1939, conducători ai mișcării studențești din Cehoslovacia sînt 
împușcați mișelește de cotropitorii hitleriști). După înfrîngerea 
agresorilor hitleriști, sărbătorirea zilei de 17 noiembrie a căpătat 
o semnificație în plus, p'e Itngă cea de luptă antifascistă, aceea 
de promovare a spiritului de întărire a colaborării, înțelegerii și 
prieteniei între studenți. Sub steagul de luptă al U.I.S., studen. 
țimea progresistă de pretutindeni militează astăzi pentru întă. 
rirea păcii și colaborării Internaționale.

Știrile de 
de astăzi.

mai jos oglindesc unele din preocupările studențimii

★
anul universitar 

U. I. S. a pus la
• Pentru 

1956—1957, 
dispoziția studenților din țări
le coloniale și slab dezvoltate 
un număr de 55 burse in Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. G., 
Polonia* Rominia și U.R.S.S. 
De aceste burse se folosesc în 
prezent studenți din Algeria, 
Cipru, Ghana, Indonezia, In
dia, irak, Iordania, Liban, Ne
pal, Peru, Sudan, Uganda.

• Mai mult de jumătate din 
studenții de la universitățile și 
colegiile din Coreea de sud, pre
cum și 70 la sută din elevii 
școlilor particulare au fost eli
minați pentru că nu și-au putut 
plăti taxele școlare.

Taxele școlare pe trimestrul 
II al acestui an, care erau ini
țial de 37.800—48.700 liwani, 
au crescut la 50.000—80.000 
hwani. Aceasta este o consecință 
a politicii duse de clica lisin- 
manistă care a folosit în sco
puri militare mari sume de 
bani din bugetul alocat învăță- 
mîntului.

• La Passau în R. F. G. a 
avut loc o conferință a repre
zentanților organizațiilor stu
dențești din Germania occiden
tală, afiliate la „Uniunea Stu
denților veslgermani", în cadrul 
căreia s-a cerut stabilirea .și 
lărgirea contactelor cu organiza
țiile studențești ale țărilor so
cialiste din Europa răsăriteană. 
In afară de aceasta, după cum 
anunță agenția, „Uniunea Stu
denților vestgermani" studiază 
în prezent propunerea organi
zațiilor studențești din U.R.S.S. 
eu privire la schimbul de ma
teriale ale presei studențești, 
precum și de redactori ai ziare
lor studențești.

• In timpul evenimentelor 
de la Little Rock Uniunea Na
țională a Studenților din Statele 
Unite, a adresat președintelui

★
Eisenhower un protest oficial 
cerînd să ia măsuri energice în 
vederea aplicării Constituției 
federale care a fost încălcată de 
guvernatorul Faubus 
Arkansas,

Dreapta: Tn
Anglip. Studen. 
ții string sem. 
nături 
bombei

împotriva 
atomice.

din statul

• Directorul colegiului cen- / 
trai din Little Rock a anun- y 
țat că un student alb al cole- / 
giului a fost suspendat pen-. 
tru că a 
provocat 
Terrence 
cei nouă . 
la acest colegiu.

Ziarul de culoare „STATE 
PRESS" din Little Rock re
latează că studentul negru a 
fost greu lovit și adaugă că 
acest incident dovedește că 
retragerea trupelor trimise 
pentru protecția elevilor ar fi 
prematură. O parte din a- 
ceste trupe au și fost retrase, 
autoritățile afirmînd că situa
ția nu mai prezintă gravitate.

lovit fără să fi fost 
pe studentul negru 
Roberts, unul din 

studenți negri admiși

I I

Jos: 
tu

Studen-
Colegiului 

Tehnic din Bruns, 
wick (R.F.G.).în 
grevă, poartă 

piacarde pe care 
stă scris: „Este 
reînarmarea 
importantă 
promovarea 
ingineri ?"

„Miliarde pentru 
Bundeswehr ; 

nouă ce ne ră
mîne ?“

mai 
ca 
de 
și



UZINA
care apăra
l VIATA

Titlul nu-mi aparține. E al u- 
nui tinăr scriitor de care mă lea
gă o seamă de amintiri comune. 
Orice s-ar spune, insă, e de o 
mare plasticitate.

intr-adevăr, deși pare ciudat, 
titlul acesta e pe deplin valabil, 
in Capitală pe strada Spătaru
lui, la nr. 15, ființează in 
ultimii ani o uzină neobișnuită, 
cu totul și cu totul nouă pe me
leagurile acestea. O uzină care 
apăra viata, in care se realizează 
tot ce poate tace munca omului 
mai ușoară, mai plăcută și ferită 
de primejdii. Oficial, uzina a- 
ceasta neobișnuită poartă titlul 
de „Institutul de cercetări știin
țifice pentru protecția munclp*.

SpuneH-mi rogu-vă, cind s-a 
mai pomenit așa ceva pe pămin- 
tul rominesc în anii dominat ei 
burghezo-moșierești ? Nu vă obo- 
șî(i creierul căutind febril in ma- 
niiale, in prospecte sau ghiduri. 
Nu veți găsi. Un asemenea in
stitut n-a existat așa cum nici 
acum nu există în foarte multe 
din „înaintatele" și „democratice
le* țări capitaliste ale lumii.

Institutul acesta, a! cărui scop 
țjște să apere viaja celor ce mun
cesc, a luat ființă în anii demo- 
Ctației populare. în 1951, Aca
demia R.P.R. și C.C.S. au hotă- 
rit înființarea pentru prima dată 
in tara noastră a unui asemenea 
institut.

Directorul institutului, ingine
rul Carol Arbore, un om în 
puterea virstei, ne-a comunicat 
că aci se fac cercetări care să 
apere viata oamenilor muncii de 
accidente, de pericole. Zile și 
chiar nopți la rind specialiști, 
ingineri cu înalte studii, medici, 
electricieni, mecanici, proiectanți, 
tăută, încearcă, inventează. 
Școpul: punerea ia adăpost a 
muncii oamenilor de accidente și 
primejdii.

fn trecut, la prese se întimplau 
accidente groaznice. Acum nu se 
mai intimpiă. Un dispozitiv ba
zat pe un sistem de celule foto- 
eiectrlce oprește automat la ci(i- 
va milimetri de mină, ciocanul 
de sute de kilograme al presei.

Din cauza vitezei mari, dese
ori suveicile de la războaiele de 
țesut săreau producind acciden
te. Inginerii de la institut au 
realizat un dispozitiv care impie-. 
dică complect sărirea suveicilor. 
Pericolul accidentelor a fost înlă
turat. De cînd au fost introduse 
aceste dispozitive, la uzinele tex
tile „7 Noiembrie" din București 
accidentele au dispărut.

La secțiile de prelucrare a me
talelor, in special la matrițerii, 
metalul pieselor prelucrate re
flecta puternic lumina becului. A- 
ceasta obosea ochii muncitorilor. 
Acum nu mai e așa. Au fost in
ventate niște becuri a căror lu
mină nu se mai reflectă decit 
foarte puțin, aproape insensibil. 
Ochii celor de la prelucrarea me
talelor nu vor mai suferi de ebo- mejdiiie, pericolele sînt prevăzu- 
sjțală.
S — Era greu și nesănătos îna
inte să lucrezi la împrăștiatul u- 
niforni al cerealelor în cala va-

Belgrad Din istoricul schimburilor îutre 
oameni, moneda — în forma co
modă și curentă pe care o cunoaș
tem astăzi — este de dată relativ

Monede primitive

era atomică

n amestecul pi
toresc dintre 
tîrg și întinsul 
sat autohton, 
plin de verdea- 
fă. pe care-1 
prezenta Bucu- 

reștiul de-acum două-trei sute
de ani — desigur că nota cea 
mai distinctivă care punea
o pecete de originalitate 
această legendară cetate 
lui Bucur, o formau, 
ga numeroasele și 
biserici, hanurile acestui oraș, 
abia proclamat „cea dintîi ce
tate de scaun a Țării Romînești* 
(anul 1659).

Convoaiele de căruțe, cu pro
dusele aduse din „taxid". (călă
torii de afaceri 
trebuiau puse în 
negustorii „ . ‘ 
ș.iști) veniți de 
Raguza și de la 
Eipsca. Pentru 
tpri ca Șerban 
ca Brîncoveanu

Pe 
a 

pe lîn- 
cunoscutele

selor— ne spu
ne inginerul 
Podjenin Pavel. 
Praful îți pă
trundea în gura, 

în ochi, în plă- 
mîni, în piele. 
Era greu, ne
prielnic omului. 
Oamenii de 
știință de la in
stitut au hotă- 
rît să nu mai 
fie așa. 
cercetări 
lungate au rea
lizat ejectorul 
pneumatic. A- 
cesta împrăștie 
automat cerea
lele. Peste cît- 
va timp, cînd 
ejectoarele vor 
fi introduse în toate 
rile noastre, munca 
obositoare și neprielnică 
ții va fi desființată. Bineînțeles, 
©■dată cu ea și pericolele care a- 
menințau sănătatea muncitorilor. 
Ultimele experiențe practice fă
cute la Galați cu prototipul aces
tui ejector au dat rezultate d.li
tre cele mai bune.

Iarna, ca și în zilele reci ale 
toamnei și primăverii, majorita
tea muncitorilor secției „forje" 
de la uzinele „23 August“-Bucu- 
rești erau în pericol de a răci. 
Din cauza căldurii mari a cup
toarelor, aceștia erau nevoiți să 
lucreze doar în cămăși. In ace
lași timp, datorită producției mari 
a secției, ușile uriașe ale halei 
trebuiau să stea în permanență 
deschise. Se aduceau continuu 
materii prime și se transportau 
piesele forjate. Asta făcea ca în 
secție să fie un permanent cu
rent. Inginerii institutului au ho- 
tărît să le vină in ajutor munci
torilor de la secția 
zinelor „23 August" 
o instalație specială la ușile ha
lei care împiedică 
curențilcr reci de

in-în fotografie : ing. Cristea Alexandru explică 
ginerului Tornioș Gavrilă și inspectorului obștesc 
de protecție a muncii de la uzinele „23 August** 
tov. Badea Marin, cum. funcționează perdeaua de
aer.

portu- 
aceasla 
sănătă-

.forjă" a u- 
Ei au creat

pătrunderea 
afară — o 

perdea de \aer. Această perdea, 
împreună cu instalațiile de ven
tilație, păstrează in hală o tem
peratură relativ constantă. Pe
ricolul care amenința sănătatea 
muncitorilor a fost înlăturat.

Dar cîte asemenea lucruri 
„simple" la prima vedere dar 
deosebit de prețioase pentru via
ța oamenilor muncii n-au fost 
create în secțiile, in laboratoare
le și atelierele de prototipuri ale 
institutului ? Și cîte nu se vor 
mai face ? Peste puțină vreme 
se va introduce în diferite ra
muri ale industriei energia nu
cleară. Aici se lucrează insă de 
pe acum la dispozitive, la mă
suri de protecție a vieții și să
nătății oamenilor muncii. Pri-

te încă de pe acum și se stabi
lesc planuri de luptă, deși prac
tic acestea nu există încă.

Pe strada Spătarului la nr. 15

luminile ard zilnic pînă noaptea 
tîrziu. La. uzina care apără viața 
și munca oamenilor simpli, Zolia 
Constantin, Voicu Victor, Sufrin 
Mauriciu, Drobotă Victor, ingi
neri, cercetători, caută, încearcă, 
inventează. Totul pentru a face 
munca omului mai ușoară, ferită 
de primejdii, mai plăcută, mai 

frumoasă.
AL. PINTEA

Stadionul Armatei Populare din 
Belgrad : găzduiește astăzi 17 
noiembrie cel de-al 26-lea meci 
dintre echipele reprezentative 

ale fotbaliștilor romtni și iugoslavi. 
a Palmaresul acestei tradiționale în- 

tllniri este pînă acum perfect egal, 
fiecare echipă avînd cîte 11 victorii 
in timp ce alte trei jocuri s-au ter
minat la egalitate. Meciul de astăzi 
are o importanță excepțională, căci 
de el depinde calificarea în finala 
campionatului mondial de fotbal. 
Echipa noastră pornește în acest 
meci cu avantajul de un punct în 
clasamentul seriei a 7-a. Acest fapt 
constituie un stimulent și sporește 
voința jucătorilor noștri care au o 
mare șansă de a ajunge din nou, 
după 19 ani în finala „Cupei Jules 
Rimei". Echipa noastră s-a mai ca
lificat în campionatul mondial în 
dauna Iugoslaviei pe care a elimi
nat-o la 29 aprilie 1934 cu 2—1. In 
afară de aceasta fotbaliștii noștri 
au învins în 1956 cu 1—0 echipa 
Iugoslaviei, chiar pe terenul a- 
cesteia. Desigur că iugoslavii pun 
mare preț pe o victorie într.un 
meci ce le-ar aduce „viza" pentru 
Stockholm. 'Pregătirile lor făcute 
cu multă atenție în ultima lună 
au arătat o echipă în formă și cu 
un mare potențial de joc. In rîn
durile echipei romine domnește 
optimismul și încrederea că astăzi 
fotbalul romînesc va face un pas 
reușit pe drumul reafirmării sale 
in arena internațională.

putea păstra o avere întreagă com
pusă din asemenea monede în- 
tr-un portofel obișnuit !

La antipodul acestei dimensiuni 
monetare se situează. în schimb, 
uriașa monedă pe care o vedeți în 
clișeul al doilea. De astă dată e 
vorba, de fapt, de o piatră de 
moară rudimentară care servea 
de... monedă pînă de curînd pe 
insula Yap din Pacific, ai cărei 
locuitori nu aveau decît legături 
foarte sporadice cu lumea civili
zată. Piatra de moară constituia 
o valoare foarte mare pentru feri
citul ei posesor, care putea obține 
oricînd în schimbul ei 10.000 nuci 
de cocos !

„Bluzele romînești"
ale lui Henri Matisse

mai 
ale

Printre cele 
interesante opere 
marelui pictor fran
cez Henri Matisse se 
află lucrările ce com
pun ciclul „Bluze ro
mînești**.

Picturile acestea îyi 
au originea în prie
tenia care s-a stabi
lit și apoi s-a pre
lungit de-a lungul a- 
nilor, între Matisse și 
.pictorul romîn Theo
dor Pallady.

Prietenia celor doi 
artiști a luat naștere 
în anii lor de tine
rețe. Tînărul Pallady, 
sosit la Paris se în
scrie în atelierul cu
noscutului pictor Gus
tave Moreau, unde îl 
înlîlnește pe Matisse, 
elev și el al aceluiași 
maestru. Prietenia ce 
s-a legat între*ei s-a 
cimentat cu timpul, 
odată cu dezvoltarea 
lor artistică și cu 
cristalizarea înaltelor 
idealuri umaniste ca
re au animat deopo
trivă atît pe pictorul 
francez, cît și pe cel 
romîn.

După reîntoarcerea 
lui Pallady în țară,

prietenia dintre cei 
doi artiști continuă 
prin corespondențe.

în răstimpul acesta, 
Matisse se apropie de 
grupul „Les fauves** 
din care mai făceau 
parte și alți mari 
pictori francezi ca A. 
Marquet sau A. De- 
rainj.

Picturile sale, „De
sert**, „Tînăr mari
nar**, „Odaliscă**. „Fe
meie. cu turban**, 
„Muzica**, „Fereastră 
la Tanger**, „Cele 
trei surori** etc. ca 
și lucrările în dome
niul gravurii și sculp
turii îi aduc o faimă 
ce trece cu mult peste 
granițele Franței .

...Cunoscînd gustu
rile lui Matisse. 
Theodor Pallady îi 
trimite cîteva ii țe
sute de mîinile țărăn
oilor din țara noastră.

Bluzele romînești 
l-au impresionat pro
fund pe artistul fran
cez prin coloritul și 
stilizarea lor armo
nioasă, 
să le folosească în 
cîteva ------
tisse

desenează cu fide
litate în cărbune, iar 
desenele obținute le 
calcheazu în peniță 
realizînd schițe stili
zate la maximum, 
exprimînd viziunea 
artistică a pictorului. 
Astfel a fost realizat 
în 1939, celebrul 
ciclu „Bluze rornî- 
nești**.

A u trecut ani. Deși 
bătrîn, deși trecuseră 
de la realizarea aces
tor tablouri mai 
mulți ani — anii 
grei ai războiului — 
Henri Matisse nu uită 
de prietenii lui ro- 
mîni. în 1949, sosi 
la Muzeul de Artă al 
R.P.R. un frumos dar 
din partea marelui 
pictor francez : două 
tablouri din ciclul 
„Bluze romînești** 
un portret al
Pallady, realizat tot 
în 1939.

Matisse s-a stins din 
viață în 1954, în 
vîrstă de 85 de ani, 
regretat deopotrivă la 
Paris, la București și 
în lumea întreagă.

lui

Hotărîndu-se

pînze, Ma
mai întîi le DAN LAZARESCU

moștenite de la mama sa, „prea 
slăvită și prea cinstita marea 
postelniceasca Elenca" și a mai 
cumpărat multe alte locuri, 
printre care erași acela al juj 
pînesei Mușa, rămasă „văduvă 
de bărbat și ajunsă la bogată 
lipsă...“

Se presupune că planurile a- 
cestui măreț han ar fi fost fă
cute de primul „arhitecton“, cu
noscut istoricește în Țara Ro- 
mînească, Veselei!, care este, în 
mod cert, cu 18 ani mai tîrziu, 
constructorul grațioaselor palate

■ 
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putînd rezista oricărui asediu și 
chiar ghiulelelor de bombardare a 
timpurilor acelea. Pe ulițele unde 
era „bătaia tîrgului** (viață co
mercială mai intensă) se făcuseră 
în zid prăvălii cu uși puternice 
de stejar, acoperite cu table de 
fier și armate cu drugi groși, așa 
cum se mai văd astăzi unele 
vechi prăvălii din jurul pieții Sf. 
Gheorghe. O singură poartă, ca 
de cetate, lăsa intrarea liberă în

Sus, începe a fi numită, după 
1686, „ulița care duce la hanul 

lui Șerban-Vodă".
Numai după 1750, această uli

ță, plină de prăvălii aprovizio
nate cu mărfuri de la noul tîrg 
internațional de la Lipsea, își 
capătă numele ce-1 are și azi, de 
„ulița Lipscanilor**.

Iar în timp ce vechea clădire 
a Curții Domnești începe a se 
dărîma, hanul lui Serban-Vodă 
este refăcut cu o sporită ardoa
re, după focul de la 1704, cît și

Din
peste hotare) 
siguranță . de 

„toptangii** (angro- 
la Sibiu, Vicna. 
vestitul tîrg din 
aceasta, domni" 
Cantacu.zino sau 

_v _________  zidesc cele din
ții hanuri, cari constituiau în a- 
celași timp și foarte mănoase a- 
fcaceri pentru ziditorii lor.
XCel mai mare, mai vechi și mai 

lui Șerban 
venit cele 
apoi hanul 

Filipescu,

'.î-

Renumit a fost hanul 
VTodă, după care au 
ale lui B"incoveanu.
Colții, al lui Manuc, 
tiănul cu Tei ele.

Suprafața de teren

șc
<|XXI- LXI

Suprafața de teren pe care 
furtunosul Șerban Vodi și a cTă- 
dlt hanul, depășea cu mult locul 
de astăzi al palatului Băncii 
R.P.R.. care-i corespunde în 
pârte. Pe atunci, hanul se întin
dea între străzile Lipseam, 
Doamnei, Smîrdan, Bursei și E. 
Garada

x Domnitorului nu-i ajungeau a- 
ftnci pentru acest han locurile

brîncovenești de la 
che. Sî. Gheorghe, Mogoșoaia și 
Potlogi. O contribuție dintre'cele 
mai serioase adusese, desigur, și 
fratele domnitorului, acel Con
stantin Stolnicul, ce-și făcuse 
studiile la Padova și Veneția.

ret ani — de la 
1633-1686 —
a durat construi
rea . „hanului 
Măriei Sale".
El era înconju
rat din toate 

părțile de ziduri groase și înalte,

Curtea-Ve-. marea curte interioară a hanu
lui. Seara, poarta era închisă și 
zăvorită, îneît nimerii nu mâ[ pu
tea pătrunde în această fortărea
ță negustorească. Prăvăliile dă
deau în interiorul curții, unde 
aveau, fiecare, galeriile lor puse 
pe arcade, sub care se găseau 
pivnițele cu tainițele mărfurilor 
scumpe, iar la etaj suiau scări, 
la alte odăi, chilii și boite tot 
ferecate și acestea. .

Hanul ajunsese atît de renu
mit, îneît însăși „ulița mare“, 
care ducea înainte la Tîrgul de

după cel de la 1804. ca și după 
cutremurul de la 1838.

La hanul lui Șerban-Vodă, vin
dea, în 1813 Constantin Lada, 
mărfuri cu „ridicata" aduse din 
Austria și Saxonia. Iar la 1814, 
velaga Grigore Filipescu, sezisat 
de neguțători, face raport Dom
nitorului Caragea, cerînd aproba
rea pentru „meremetisirea bina
lelor", spre „ întîmpinarea pri
mejdiei" de dărîmare.

După ce s-a făcut „cuviincioasa 
dregere" a hanului, lăsîndu-se în 
ruină bisericuța bizantină din

recentă. Multe mii de ani, de-a 
lungul primelor etape de dezvol
tare ale societății umane, „mone- 
dele“ au împrumutat forme multi
ple care nu semănau întru nimic 
cu bancnotele și piesele metalice 
ale zilelor noastre. Ceea ce este însă 
mai interesant, e faptul că și as
tăzi încă — în unele părți ale 
globului — banii și-au păstrat 
forma de altădată, formă greoaie 
și originală, care stîrnește uimirea 
etnografilor și exploratorilor se
colului al XX-lea. în rîndurile de 
mai jos, vă vom da cîteva exemple, 
interesante de asemenea monede 
primitive care și-au păstrat pute
rea de circulație în „era atomică**.

Cea mai mică și cea 
mai mare monedă

Cea mai mică monedă a timpu
rilor noastre o găsim pe Coasta 
Malabar, în regiunea de sud-vest 
a Indiei. Coasta Malabar, lungă 
de circa 540 km., se întinde din 
creasta munților pînă la ocean și 
cuprinde înălțimi împădurite, cu 
jungle, văi largi și fertile și 
lagune. Prin aceste locuri mai 
circulă și astăzi încă minuscula 
monedă pe care o vedeți în cli
șeul nostru, atît de mică îneît 
abia dacă se vede pe o unghie. 
Este neîndoios că un localnic ar

Cupa de bronz 
și „ramura monetară"
Monedele primitive ale locuito

rilor arhipelagului Alor din sud- 
estul Asiei dovedesc un gust și o 
tehnică net superioară ambelor 
populații de mai sus. într-adevăr, 
moneda curentă a acestor regiuni 
exotice o constituiau cupele de 
bronz de diferite mărimi pe care 
le vedeți în clișeul nostru. Băști
nașii le numesc „Makos" și obi
ceiul lor era atît de puternic iui*
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pămîntenit, îneît autoritățile au 
trebuit să dea, cu ani în urmă, 
un decret special pentru scoaterea 
lor din circulație. Deși banii noi 
au devenit astăzi „monedă curen
tă** în insulele Alor, valoarea 
„Makos“-urilor nu a scăzut, ba 
dimpotrivă a crescut, și multe

plăți și tranzacții se mai fac 
astăzi pe baza lor.

în regiunile greu accesibile 
Malaya, unde nici autoritățile 
lonialiste engleze nu au putut 
trunde aproape niciodată, b; 
aveau forma ciudată a unei ra
muri metalice cu frunze inelare, 
după cum se vede în fotografia 
noastră. Cu cît ramura era mai 
lungă, cu atît valoarea ei era mai 
mare. Mai mult decît atît, ra
mura metalică poate fi comparată 
și cu o bancnotă divizibilă căci 
frunzele inelare se desprind de pe 
ea și constituie „mărunțișul" ne
cesar cheltuielilor curente. Șefii 
indigeni își plăteau războinicii cu 
asemenea ramuri monetare — 
după cum acum 2000 de ani, ro
manii își plăteau ostașii cu sare. 
Și pentru că veni vorba de sare, 
e interesant de amintit că cuvîn
tul latin „sal" (care înseamnă sa
re) stă la baza etimologiei terme
nului de salariu, tocmai din cauza 
obiceiului roman de a face plățile 
cu atotprețuita sare.

în insulele Santa Cruz, în loc 
de monede se întrebuințează un 
soi de curele confecționate din 
pene presate, 
care poartă nu
mele de „tavan" 
și din care se 
taie o bucată 
corespunzătoare 

valorii dorite. 
Indigenii din 
pădurile virgine 
ale Americii de 
Sud folosesc, în 
schimb, vîrfuri 
de săgeți în loc 
de bani. Exem
ple de asemenea 
monede primiti
ve care mai „re
zistă" încă în 
veacul zboruri
lor interplaneta
re, sînt multe.
Ele nu fac de
cît să întregeas
că tabloul com
plex al lumii 
noastre.

..Un ac de descusut care poa- 
fi adaptat oricărei mașini 
cusut a fost fabricat în R. 
Germană ? Acul de descusut 
montează în locul acului o- 

bișnuit. Fără să. strice stofa 
el desface cusătura cu aceeași 
viteză cu care acele obișnuite 
execută cusăturile.

1

...După cele mai noi date 
furnizate de Institutul de eti
mologie și sociologie din Lon
dra, în prezent sînt vorbite în 
lume 2.796 limbi ? In acest 
număr nu sînt incluse dialec
tele diferitelor limbi. Cea mai 
răspîndită este limba chineză 
vorbită de peste jumătate mi
liard de oameni.

,<•

...Folosind cărămizile de 
sticlă construite pentru prima 
oară de fabrica Freithal de 
lingă Dresda se vor putea con
strui adevărate „palate de 
sticlă" ca în basme ? J.

C. ORBAN

Csrreufaafea mirosurilor
Credeți oare că mirosurile au 

greutate ? Pot fi ele măsurate ? 
Desigur că da. Dar pînă în se
colul al 19-lea se știau puține 
lucruri despre materialitatea mi
rosurilor. Chiar și cei mai mari 
savanți ai celui de al 18-lea veac 
au crezut că mirosurile sînt ne
materiale, nu au greutate și prin

urmare nu pot fi măsurate. Ca 
exemplu clasic s-a folosit un 
miros de origină animală, moșuș, 
care ca și substanțele radioactive 
degajă puternic miros fără ca 
să piardă ceva din greutate. 
După multe decenii, savantul Ba- 
zoni a reușit să demonstreze pe 
cale experimentală că un grăun
te din această materie a pierdut 
după 7 luni numai 0,000.020 
ligrame. Aceasta a fost una 
căile prin care s-a dovedit că 
rosurile sînt materiale.

Artă 
sau rebus?

FABRICAT IN R. P. R.

Lampa fluorescentă
rate fi conside- 

cetățenii Capi-
Lampa electrică cu lumină fluorescentă nu mai 

rată ca o noutate în tehnica iluminatului. De curînt 
talei au văzut aprinzîndu-se pînă și în iluminatul public, pe străzi, 
lămpi fluorescente. Foarte recent, însă, s-a ivit totuși o noutate în 
această privință : La fabrica de becuri electrice „Electrofar" din 
Capitală au fost produse pentru prima oară în țară lămpi fluores
cente de 120-220 volți.

Pentru amănunte în legătură cu acest fapt, n-avem decît să facem 
o vizită în laboratorul fabricii și să discutăm cu creatorii acestei 
lămpi.

mi- 
din 
mi-

interiorul curții, în unele din o- 
“dăile acestei încăpătoare clădiri 
s-a deschis un „pension" cu pa
tru clase (al lui Ștefan Caliva) 
unde se învăța „greceasca nouă 
și veche, franceza și italiana" 
(la anul 1843).

In același an, marea vorni
ceasa Elisabeta Știrbei, mută 
căminul din chiliile bisericii 
Amzii într-o curte a hanului.

in reclamele pu
blicate în „Ves
titorul Romî-
niei“ (1844—
1852) reiese că 
în hanul lui 
Șerban-Vodă se

vindeau „sănătoase licheoruri" 
cu „trei sfanțihi" butelca, precum 
și „rom veritabil de Jamaica". 
Mai aflăm că tot aici s-a înfiin
țat o băcănie, care avea și o 
moară și o presă pentru fabrica
rea uleiurilor.

Negustorii cari pun bazele pri
melor întreprinderi industriale, 
își anunțau venirea mărfurilor: 
„tutun turcesc și boheea de cea 
mai bună calitate", „medicamen- 
turi" și „țigări de foi", „fier de 
toate sortimentele" etc.

Pînă la 1850 și-au avut sediul 
la hanul Șerban-Vodă marii za
rafi (bancheri) ai vremii aceleia. 
Iar la 1869 a fost instalată în- 
tr-una din clădiri, „Tipografia 
Statului", care a dăinuit pînă la 
dărîmarea definitivă a hanului, 
în anul „de grație" 1883, cînd 
pe o parte din vasta arie s-a 
înălțat palatul fostei Bănci Na
ționale, complectat în anii din 
urmă cu marea și impozanta clă
dire a Băncii R.P.R.

B. S4RĂȚEANU.

O fabrică de rame din Ham 
burg a primit recent o comandă 
pentru confecționarea ramelor 
unui număr de picturi abstracte, 
în cursul executării comenzii, 
tehnicienii fabricii au întimpinat 
o serie de greutăți: nimeni n-a 
fost în stare să-și dea seama 
care este partea superioară și 
respectiv cea inferioară, a ta
blourilor abstracte. Pînă la urmă 
firma a găsit singura soluție Jus
tă punînd agățătoare în toate 
cele patru părți ale ramei. Cu 
acest procedeu, însă, cumpărăto
rii tablourilor se găsesc in fața 
unei dileme și mai grele...

cit trăiesc
unii copaci?

Baobab — 2000—5000 ani 
Tisa — 2000—3000 ani 
Bradul — 700—1200 ani 
Moliftul — 800 ani 
Stejarul — 800 ani 
Salcîmul — 400 ani 
Ulmul — 300—400 ani.

★

Strecurindu-se printre zecile de aparate și mașini electrice ne vine 
în întîmpinare un tînăr brunet: este fizicianul Dinu Savopol, în 
vîrstă de 29 de ani, constructorul șef al fabricii. El este unul din* 
tre cei mai activi membri ai colectivului care a realizat primele lămpi 
fluorescente romîncști. De aceea să-l lăsăm să ne povestească cum 
s-a ajuns aci.

Mai întîi însă să lămurim în puține cuvinte un amănunt de ordin 
tehnic. Lampa cu fluorescență nu luminează datorită incandescenței 
unui filament, ca becurile obișnuite, ci, pe cu totul alte principii. 
Intr-un tub de sticlă vidat, al cărui perete interior a fost acoperit 
cu un strat fin, perfect uniform de luminofor (substanță fluorescentă) 
se produce un flux de electroni care sensibilizează substanța fluo
rescenta, creîndu-®e astfel fenomenul luminos. Lucrul acesta pare 
destui de simplu. In practică însă...

...încă acum cîțiva ani, un colectiv de cercetători din cadrul insti
tutului de fizică a desfășurat cercetări și experiențe pentru a găsi 
cu forțe proprii metoda prin care să fixeze luminoforul pe peretele 
interior al tubului de sticlă. Rezultatele n-au fost satisfăcătoare și 
problema a fost abandonată. In primăvara acestui an, Dinu Savo
pol, studiind unele materiale documentare care dădeau relații destul 
de vagi, a început și el cercetările în acest domeniu. în laboratorul 
fabricii s-a format un colectiv condus de inginerul șef R. Griimberg 
în care au mai intrat ing. Dan Stănescu, Roth Alexandru și Dumi
tru Apostolacbe. I-a ajutat și tehnicianul Ervin Sebeștyen — un om 
cu multă experiență.

Sute de calcule, sute de experiențe, zile, săptămîni și luni de fră- 
mîntarc, nenumărate eșecuri. Dar în luna mai, deasupra cinemato
grafului „Patria" s-a scris cu tuburi fluorescente de fabricație romî- 
nească cuvîntul „Cinemascop".

Aceasta nu însemna încă decît rezolvarea pe jumătate â proble
mei. Nu se putea instala în fiecare casă cîte un transformator de 
înaltă tensiune pentru a se putea aprinde o lampă fluorescentă. 
Atunci au început cercetările și experiențele pentru crearea unor ca- 
tozi care să emită electroni la o tensiune normală de 120-220 volți.

Au urmat alte cinci luni de muncă. Ziua de 6 noiembrie a fost 
ziua victoriei definitive : prima lampă fluorescentă de fabricație ro* 
mînească s-a aprins la tensiune normală de 220 volți.
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In încheierea acestei scurte istorii a primelor lămpi fluorescente ro 
mînești s-ar mai putea spune încă cîteva lucruri. Mai întîi dosprs 
lampa în sine. Ea are o eficacitate luminoasă sporită de 4-5 ori în 
raport cu becurile cu incandescență și o durabilitate de 2-3 ori mai 
mare decît acestea. Actualmente. în cadrul fabricii „Electrofar** se 
lucrează la crearea unei stații-pilot pentru fabricația scmiindustrială 
a lămpilor fluorescente și regenerarea celor uzate, existente în canti
tăți considerabile, astfel că în trimestrul întîi al anului viitor va exis
ta o producție lunară de cîteva mii de lămpi fluorescente.

Despre tînărul colectiv de cercetători, care desfășoară o munca cu 
adevărat științifică în producție, trebuie amintit un lucru de mare 
însemnătate, care singur îi caracterizează în modul cel mai com
plect. Eî au prezentat în cadrul primei conferințe pe țară a electri
cienilor, care s-a ținut zilele acestea, 10 comunicări valoroase asu
pra unor importante lucrări științifice efectuate în fabrică, ceea ce 
reprezintă o masivă contribuție din partea unei întreprinderi pro
ducătoare.

I. CIMPEANU.
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