
COMUNICAT
cu privire la ședința plenară 
a Comitetului Central al P.M.R

In ziua de i4 decembrie 1957 plenara Comite
tului Central al P.M.R. a dezbătui darea de sea
mă a delegației Partidului Muncitoresc Romîn, 
prezentată de tovarășul Chivu Stoica, cu privire 
la cele două consfătuiri ale reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești care au avut loc 
la Moscova în noiembrie 1957.

Plenara C.C. al P.M.R. a adoptat în unanimi
tate o hotărîre prin care aprobă darea de seamă 
asupra activității delegației Partidului Muncito
resc Romin și își însușește pe deplin Declarația 
Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialiste și „Manifestul 
Păcii" elaborat de Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești.

HOTARÎREA
• — — - — “ședinței plenare a C. C. al P. M. R.

14 decembrie 1957
Plenara C.C. al P.M.R., dezbătînd 

’darea de seamă a delegației Partidu- 
lui Muncitoresc Romîn la Consfătui
rea reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările socia
liste și la Consfătuirea partidelor co
muniste și muncitorești, care au avut 

te la Moscova în noiembrie 1957, 
aprobă în unanimitate activitatea de
pusă de delegația partidului nostru.

Aceste consfătuiri — eveniment de 
Importantă excepțională în istoria 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale — au constituit o pu
ternică manifestare a unității țărilor 
lagărului socialist în frunte cu Uni
unea Sovietică, a unității mișcării co
muniste mondiale, a internaționalis
mului proletar.

Comitetul Cenlral al Partidului 
Muncitoresc Romîn aprobă în unani
mitate și își însușește Declarația 
Consfătuirii reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste, document de înaltă va
loare teoretică și practică pentru toate 
partidele comuniste și muncitorești. 
Declarația, bazîndu-se pe învățătura 
narxist-leninistă, dă o interpretare 
profund științifică celor mai caracte
ristice evenimente social-politice ale 
contemporaneității și răspunde la pro
blemele fundamentale ale teoriei și

practicii revoluției și construcției so
cialiste, ale luptei pentru pace și pro
gres social.

Plenara Comitetului Central hotă
răște ca Declarația reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste și „Manifestul 
Păcii“ să fie dezbătute de întregul no
stru partid.

Această dezbatere trebuie să ducă 
la ridicarea nivelului activității gene
rale a partidului, in înfăptuirea liniei 
politice trasate de Congresul al ll-lea 
al P.M.R. și a hotărîrilor Comitetului 
Central pentru întărirea continuă a 
statului democrat-popular, dezvolta
rea industriei și a agriculturii socia
liste, ridicarea neîntreruptă a nivelu
lui de trai al poporului.

Organele și organizațiile de partid 
trebuie să muncească pentru continua 
întărire a rolului conducător al parti
dului, pentru întărirea disciplinei și 
unității sale de monolit, pentru dez
voltarea legăturilor cu masele.

Ele trebuie să ridice nivelul muncii 
ideologice, să apere cu hotărire puri
tatea învățăturii marxist-leniniste îm
potriva influențelor ideologiei burghe
ze, să lupte împotriva oricăror mani
festări de dogmatism, împotriva revi
zionismului, care reprezintă principa
lul pericol în mișcarea muncitorească 
internațională, să intensifice a ct ivita-

tea de educare a oamenilor muncit în 
spiritul patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar.

Aprobînd „Manifestul Păcii" — 
care exprimă sentimentele, voința și 
interesele milioanelor de oameni din 
lumea întreagă — Comitetul Central 
al P.M.R. cheamă organele și orga
nizațiile de partid să țină trează vigi
lența întregului popor împotriva u- 
neltirilor cercurilor agresive imperia
liste, să mobilizeze masele cele mai 
largi, organizațiile obștești, oamenii 
de știință, artă și cultură, la lupta îm
potriva pericolului de război, pentru 
pace.

Partidul și guvernul vor continua 
cu fermitate politica activă de apăra
re a păcii, de întărire a unității lagă
rului socialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică, de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare, a schimburilor 
economice șl culturale cu toate statele 
indiferent de orînduirea lor socială.

Plenara Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn iși expri
mă convingerea că dezbaterea și în
sușirea de către partid a Documen
telor Consfătuirilor de la Moscova ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
vor întări forțele partidului nostru 
și ale poporului romin în lupta pentru 
pace, pentru socialism.

Ssmnarea acordului comercial și de plăți 
între Repubhca Populară Romînă 

și Republica Populară Albania

Noi instalații pentru alimentarea 
cu energie electrică 

la Timișoara și Arad
Ca urmare a tratativelor pur

tate intr-un spirit de prietenie și 
înțelegere reciprocă, la 13 decern. 

' t Bucu-

Populare 
au fost

brie ac. a fost semnat la 
rești, Acordul comercial și de 
plăți pe anul 1958 între 
Romînă și R P. Albania.

Totodată s-a semnat o Con
venție de credit prin care Gu
vernul Romîn a acordat Repu
blicii Populare Albania un credit 
în valoare de 30 milioane ruble 
utilizabil pînă în anul 1960.

Pe baza documentelor semna
te, R. P. Romînă va livra R.P. 
Albania utilaj petrolifer, diferite 
produse industriale, produse pe
trolifere, materiale de construc
ții, hîrtie de ziar, produse chi
mice și medicamente etc., iar 
R.P. Albania va livra R.P. Ro- 
mîne minereu de crom, cupru, 
bitum, diferite piei și alte măr
furi.

R. P.

Din partea Republicii 
Romine documentele 
semnate de Nicolae Anghel, se
cretar general în Ministerul Co
merțului, iar din partea Repu
blicii Populare Albania de Vasil 
Kati, locțiitor al 
merțului.

La semnare au 
tovarășii Marcel 
nistrul Comerțului, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului Comerțu
lui, Victor lonescu, secretar ge
neral în Ministerul Comerțului. 
N. Zlatev, șef de secție ad-inte- 
rim în Ministerul Afacerilor Ex
terne

Au mai fost de față Niko 
Misha, prim secretar al Ambasa
dei R.P. Albania la București, 
.lor go Ha ho, atașat comercial al 
R. P. Albania la București, pre
cum și alți membri ai Ambasa
dei R.P. Albania la București.

Ministrului Co-

fost de fată : 
Popescu, mi-

Lucrările pentru alimentarea cu 
energie electrică din sistemul e- 
nergetic național a orașelor Timi
șoara, Arad și altor localități bă
nățene se apropie de sfîrșit.

Noile instalații energetice con
stau dintr-o linie de transport de 
energie electrică de 110 kilovolți 
de peste 100 km. lungime de la 
Oțelul Roșu la Timișoara, și 2 
stații electrice — la Oțelul Roșu 
și la Timișoara. O bună parte din 
aceste instalații sînt terminate, 
iar celelalte se găsesc în fază 
nală; pînă la sfîrșitul acestui 
ele vor fi puse în funcțiune.

Noile instalații, împreună cu 
cele construite în anul 1956 pen
tru alimentarea centrelor metalur
gice și miniere de la Reșița, Bocșa 
și Anina, constituie scheletul pe 
care se poate dezvolta electrifica
rea întregului Banat. De la cele

fi- 
an

3 stații principale construite la Re
șița, Oțelul Roșu și Timișoara se 
vor dezvolta linii de transport prin 

intermediul cărora vor fi electrifi
cate npi centre industriale și loca
lități bănățene. Astfel, chiar în 
cursul acestui an a fost construită 
o linie de 15 kilovolți de la Timi
șoara la Bega Veche, în lungime 
de peste 30 km. Această linie va 
asigura necesarul de energie elec
trică șantierelor de hidroamelio
rații de pe rîul Bega. Lucrările 
de pe acest șantier sînt menite să 
redea agriculturii importante su
prafețe de teren.

Complexul de lucrări de electri
ficare este executat de un colectiv 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la întreprinderea „Electromon- 
tâj" din Sibiu.

Agerpres

Industria petrolului 
și chimiei și-a 

îndeplinit planul 
anual

După cum ni se comunica, des- 
fășurînd cu avînt întrecerea socia
listă în cinstea celei de-a 10-a ani
versări a proclamării R.P.R. mun
citorii, tehnicienii și inginerii Mi
nisterului Industriei Petrolului și 
Chimiei au îndeplinit planul de 
producție global pe 1957 în ziua 
de 13 decembrie. Industria chimi
că și-a realizat planul anual încă 
din 6 decembrie. In primele 11 
luni ale acestui an s-a produs cu 
3,1 la sută mai multă benzină, cu 
15 la sută mai multe îngrășăminte 
chimice, cu 4.8 la sută mai mult 
ulei, cu 136 la sulă mai multă pe
nicilină. cu 10 la sută negru de 
fum, cu 7.8 la sută mai multă pa
rafină decit prevederile de plan.

Sarcina de creștere a producti
vității muncii a (ost realizată în 
timp de 10 luni ale anului în 
proporție de 106.8 la sută.

La aceste realizări au contribuit 
și noile unități intrate în funcțiune 
în acest an, printre care : instala
ția de cracare termică și distilerie 
în vid de la rafinăria nr. 10 Bor- 
zești, fabrica de acid sulfuric de la 
uzinele „21 Decembrie44 • Copșca 
Mică, instalația de clor lichid de 
la Uzinele Chimice Turda, insta
lația de clorură de polivinil de la 

Combinatul Chimic nr. 2 și altele. 
A început producția de mase plas
tice și fibre sintetice și sînt în 
curs de dare în funcțiune primele 
unități ale industriei petro-chimice. 
S-au construit în întregime conduc
tele de gaz metan Bărbătești-Plo- 
ești, Nadeș-Fîntînele și de aseme
nea și porțiuni importante din ma
gistralele nord și vest, precum și 
din conducta Gura Șuței-București.

Da, e o fericire să-fi găsești 
calea. Viața nu cunoaște altă fotă 
(ROMAIN ROLAND).

E cu totul altceva cînd un om din afară 
cunoaște o fată lingă ring. Acolo, îți vor
bește cum ți-arr vorbi oricare muncitor. Des
pre salariu, norme, meșterul bun sau cică- 
litor, echipa artistică etc. Cînd însă pătrunzi 
printre fete îmbrăcate în capoate lungi căi- 
cîndu-și o bluză, sttnd tolănite în pat sau 
gătind ardei umpluti lucrurile se schimbă. 
La început ai sentimentul de Jenă al omului 
care a comis o indiscreție, ca apoi, să faci 
o ciudată descoperire: fata de la ring nu 
mai e aceeași cu fata în capot I

Vorba ei nu mai e atît de organizată, 
mișcările ei sînt acum necontrolate, mai dulci 
și mai plăcute, parcă și vocea ei a devenit 
catifelată. Ele. aceste fete necunoscute, sînt 
stăpînele unei împărății uluitoare. Uluitoare, 
tocmai prin diversitatea caracterelor ce s-au 
întîlnit aici, a temperamentelor ce se cioc
nesc sau se alătură, a tinereții ce se consu
mă fără sgîr- _
cenie, a 
lismului 
a robustețil u- wW 
neori brutale
care 
roase a pa- — <
mint reavăn. | I lu
Sînt toate nouă 
zeci, munci
toare ale F.R.B -ului și locatarele acestui 
cămin de fele creat de întreprindere. Cele 
mai multe, între vîrsta de 17—24 ani sint 
venite de la tară : oltence focoase și gurali
ve, piteștence cu mijlocul subțire, moldoven- 
ce nepăsătoare și molatece, buzoience ar
țăgoase și. mai știu eu, din ce sat pitit 
munte sau de deal unde a pătruns dorul 
ducă.

rea- 
crud.

de 
de

In dormitor
„De ce m-afi dus de lingă coi, 
De ce m-ați dus de-acasă ?“ 
Versurile triste ale poetului îmi sunau 

urechi în timp ce pășeam pragul dormitoru
lui. Afaiă pornise o ploue măruntă, chșică, 
de toamnă. Versurile se potriveau cu ploa
ia, iar ploaia cu versurile...

Imaginația mea lucra cu febrilitate. îmi 
apărură in față figuri cunoscute din litera- 

I tură, din copilăria me?, tineri săteni și să-

în

fence care luau drumul orașului, de cele 
mai multe ori goniți nu numai de mizerie 
dar și de neputința de a acționa în.potriva 
ei. Orașul apoi, ca un monstru cu șapte ca
pete înghițea cu lăcomie tinerețea și spe
ranțele lor, dîr.du-le în schimb, în dar, un 
vis și acela mincinos: întoarcerea în satul 
natal, care din oraș părea cuibul neprihă
nit al hniștei și al fericirii.

Bineînțeles, m-am convins în aceste zile 
că locatarele căminului au avut altă soar
tă. Pentru că dorința lor de afirmare, ener
gia Iot tinerească nu s-a mai risipit pe 
căi lăturalnice ci a fost cuprinsă între ho
tarele unei vieți organizate de colectiv : fa
brica și căminul. Totuși, ruperea bruscă de 
viata ta obișnuită și transplantarea tnlr-un 
mediu cu totul diferit, mai sever, mai dis
ciplinat — cine știe — mai lipsit de căl
dură poate, trebuie să fi fost dureroasă, 
chiar dramatică. Acestea îmi erau gînduri- 
le. In dormitor însă, era cald și curat, car
petele, covoarele și plăpumile colorate pre-

cum și albastrul paturilor îi dădeau un as
pect vesel. Iar fetele, cit se poate de seni, 
ne. Tache fîlfîia în mină o pereche nouă 
de ciorapi nylon de calitatea I, Ioana D>ă. 
gan îmi clipea ironică din pat. una dintre 
surorile Cazan călca cu spatele Ia mine, iar 
Marioara. responsabila, ocăra pe cineva că 
a îndrăznit să intre cu pantofii de stradă în 
dormitor.

Priveam fetele — pe cele mai multe ca 
pe niște cunoștințe vechi — și, mă simțeam 
deodată caraghioasă cu sentimentalismul 
meu desuet. Ploaia și versurile, ele erau de 
vină... Realitatea acestui dormitor cerea însă 
un ochi lucid, o judecată rece. Ușor de 
spus 1 Oricum încercam acest lucru nu re
ușeam : Ori mă năpădeau bucuria și entu
ziasmul. ori mă cuprindea arzînd. clocotind, 
mînia. Nici urmă de contemplare rece, im
parțială. Nu puteam să nu mă bucur. în 
fata perdelelor din dormitor, a fetelor de 
masă scrobite, a cearșafurilor de un alb scli
pitor, a mașinii de gătit cu gaz metan din

Proletari din toato ffirllo
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ÎNTRECEREA
IUBITORILOR DE
De cîte ori recitesc listele bi

bliografice ale Concursului „Iubiți 
cartea", liste de curînd reînoite și 
pubicate în paginile „Scînteii ti
neretului" de acum cîteva zile, 
mă regăsesc cu ani de zile în ur
mă. îmi regăsesc copilăria, adoles
cența.

Vîrstele primăverii sînt acelea 
care se uită mai puțin, și cu toate 
că tinerețea nu-i un merit, nu tă
găduiesc păcatul de a mă reîntoar
ce către dînsa, măcar cu gîndu- 
rile, cu amintirea.

Cititul a fost pentru multi din
tre noi — într-o vreme cînd în
tunericul fascismului cuprindea 
țara — nu o plăcere estetică gra
tuită, dar mai ales un suport mo
ral, un reazim sigur în lupta în 
care ne aruncasem cu dragostea și 
entuziasmul, cu căldura și pasiu
nea, cu credința și devotamentul 
care ne întovărășea tinerețea.

Cartea — prietenul nostru de 
totdeauna — cartea bunaj mai 
ales, în vrema aceea nu se găsea 
la îndemîna oricui. In tîrgul în 
care mi-am petrecut copilăria o 
căutam la biblioteca „Avîntul" de 
pe strada Boian sau la biblioteca 
„Mihail Eminescu" care a colin
dat tot orașul pînă s-a aciuat în 
localul liceului „Laurian". Mai tîr- 
ziu am găsit-o la „Cercul de lec
tură", unde multe din cărțile pe 
care Ie găsiți în lista de literatură 
clasică universală se găseau doar 
în limbi străine și-n cîte un singur 
exemplar, dorit și solicitat de noiexemplar, dorit și solicitat de 
toți.

„Amintirile din copilărie" 
„Poveștile" lui Ion Creangă 
înghițeam odată cu poeziile

sau 
le 

~ -__x_ lui
Mihail Eminescu din care pe vre
mea cînd eram în clasa a șasea 
știam — pregătindu-mă pentru un 
concurs inițiat de asociația foști
lor elevi ai liceului — peste o mie 
de versuri.

Literatura sovietică ne era in
terzisă. Fiind încă pe băncile li
ceului am găsit circulînd un exem-

A.

Constantin Prisnea

pîar din cartea lui John Reed tn- 
tr-o ediție franțuzească cu coper- 
țile ca de sugativă roșu Închis. 
Mai tîrzîu, izolat a apănit tradu
cerea romînească a „Cimentului" 
lui Gladkov. Mă uit pe listele bi
bliografiei concursului nostru „Iu
biți cartea" acum cînd nu mai am 
vîrsta pe care o aveți dumnea
voastră, stimați cititori, și-mi re
constitui în minte pe Zalkind, pe 
Beridze, pe extraordinara Tania 
Vasilcenko, eroi ai romanului lui

La Petroșani

CARTE
Ajaev, citit mai acum cîțiva ani 
care m-a entuziasmat

Poți uita vreodată pe Grigore 
Melehov, pe Axinia, pe hătrînul 
Pantelei Procofievici, pe Bunciuc, 
pe Davidov și pe moș Sciucar si 
pe toți eroii lui Șolohov care-ți 
sînt dragi și care-fi rămîn în amin
tire pe viată, ca și cum ai fi trăit 
laolaltă în aceeași staniță ?

Și acum cîteva cuvinte despre 
ultimele hotărîri ale Comisiei Cen
trale a Concursului „Iubiți car
tea*'.

Sînt mai mult decît încredințat 

(Continuare în pag. 2-a)

Și

SESIUNEA CERCURILORȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
PETROȘANI (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Cu prilejul celei de a 10-a ani

versări a proclamării Republicii 
noastre, ieri s-a deschis prima se
siune pe țară a cercurilor științi» 
fice studențești în științele miniere, 
organizată de consiliul asociațiilor 
studențești din Petroșani. Lucrările 
sesiunii au loc în incintă Insti
tutului de mine „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" și se desfășoară pe două 
secții î de mine și ^le electrome
canică minieră. Sînt prezenți, re
prezentanți ai Institutului de mine 
din Petroșani, Institutului de Pe
trol și Gaze din București.

Toată comuna a cerut
să intre în colectivă

Iată cum s-au petrecut lucrurile
Ștefan Chiroșcă un bărbat 

înalt, voinic, de vreo 30 și ceva 
de ani. vorbăreț și vesel sta în 
poarta casei sale, la sfat cu să- 
tenii.

— Cînd eram flăcăiaș —- spu
nea el — aveam mare plăcere să 
privesc dezghețul Prutului, să ies 
la undit. 
am avut 
care să 
și să mă 
minunată, 
așteptînd 
săptămîni, ivirea_ acestei 
Clipa a sosit. * 
mi-am dat seama că dezghețul nu

pornește deodată și nu pornește 
în clipa în care sloiurile își iau

e

Țin minte, într-un an, 
ambiția să fiu primul 
văd pornirea sloiurilor 
bucur de această clipă 
Ei, bine, am urmărit, 
cu înfrigurare cîteva 

-------1 clipe. 
In zilele acelea

drumul, la vale. Dezghețul 
pregătit cu mult înainte...

Desigur, pentru ascultători era 
limpede ce vrea să spună Chi- 
roșea. Iar eu găseam în sfîrșit 
cheia înțelegerii lucrurilor. Ve
nisem în comuna Cîrja, situată 
la marginea țării, pe malnl Pru
tului, adus de vestea că gospodăria 
colectivă a cuprins toată comuna, 
întocmai ca dezghețul Prutului, 
procesul colectivizării din Cîrja 
începuse de mult. Procesul de co
lectivizare a acestei comune a du
rat cîțiva ani.

; începe Spartadiiada
î 
fi 
l
I

de iarnă a tineretului
Astăzi, tinerii care iubesc și practică sportul tră

iesc o zi mare ; se dă startul într-una dintre cele 
mai mari competiții sportive de masă din ultimii 
ani: SPARTACHIADA DE IARNțA A TINERE
TULUI. Evenimentul — așteptat și dorit — stîr- 
nește interesul maselor largi de tineri atît de la 
orașe cit și de la sate. In cadrul Spartachiadei de 

iarnă se vor orga
niza doar pasionan
te întreceri tinerești 
la schi și tenis de 
masă, la șah și gim
nastică, la patinaj, 
trintă și săniuș !

In întreaga țară 
s-au făcut intense 
pregătiri în vederea 
începerii întreceri
lor. La Cluj s-au

bucătărie și a dulapurilor pline de rochii 
croite după ultimele modele de vară și de 
toamnă 1 Doar știam că acest confort, cură
țenia aceasta plăcută, preocupările astea 
noi pentru toalete sau pentru retete de pră
jituri și de murături fac parte din noua 
personalitate a fetelor, din noul Iot mod de 
a fi, de a vedea lumea, de a se respecta. 
Atmosfera plăcută și odihnitoare a dormi
torului o însoțește pe fata în capot pînă 
ajunge Ia ring. Și, nevăzută, ea plutește și-n 
universul ei din fabrică, îi dă prestanță și 
calm. Dormitorul are însă și legile lui nes
crise care sînt respectate cu strictețe și as
prime : n-ai voie să tulburi somnul vreu
neia dintre locatare, n-ai voie să primești 
prietenia sau dragostea unui băiat care a 
părăsit o altă fată din dormitor. Aici, simt 
nevoia să dau cîteva date „istorice*4 primite 
de la MarioaTa, Lata aceea uscățivă cu tră
sături energice, cea mai convinsă responsa
bilă din cîte am cunoscut. Cu doi ani în 
urmă dormitorul avea un aspect nepriete-

mur- 
ar 
să 
pe 
să

nesc și 
dar. Fetele 
fi trebuit 

jSI pună mîna
mătură ca 
schimbe starea

• >1'""V de lucruri, dar
yC.-X X nu voiau'

L—LJ pare, ca
tr-o altă lume 

să gătești și să mănînci în dormi
tor, azi, par expresii uzate unele, ca de 
pildă : ce-i dacă e murdărie ?! Doar, n-o să 
fac eu curat sub patul alteia I Acum, cu 
toate că, cultul Marioarei pentru curățenie 
nu este satisfăcut în întregime, au apăîut 
acele legi nescrise care pecetluiesc un ade
văr nou și frumos/ dormitorul a izgonit în 
mare parte spiritul individualist, el a de
venit, ‘ ‘ . .................. .

Mai 
să, la 
lor de 
găsit un loc în viață, care e al lor. ele îl pă
zesc.

Mititică, numai ochi, Maria Marin nu poate 
trăi fără să ocrotească pe cineva. Trebuie 
să fi avut o copilărie tare chinuită d<-că la 
20 de ani a învățat că adevărata ei menire

EVA DRAGOMIR

Azi, 
din-

luat în întregime, împărăția fetelor, 
presus de toate m-a entuziasmat în- 
cele mai multe dintre tete, siguranța 
sine izvorîtă din conștiința că și-au

(Continuare in pag. 2-a)

pregătit sălile do gimnastică, la Orașul Stalin schiu- 
rile și patinele, la Iași cluburile. Peste tot tinerii 
socotesc începerea întrecerilor Spartachiadei ca pe 
o adevărată sărbătoare a tinereții și voioșiei. Și nu 
e de mirare că peste tot comisiile de organizare 
a întrecerilor Spartachiadei sînt hotărîte ca la 
această a IlI-a ediție a competiției să antreneze 
un număr record de participanți. Trebuie ținut 
seama că etapa întîia, pe colective, e de data 
aceasta scurtă : 15 decembrie — 9 februarie. O- 
biectivul propus va fi realizat numai dacă între
cerile se vor organiza încă din primele zile ale 
desfășurării concursurilor. Va trebui folosită din 
plin fiecare zi prielnică pentru organizarea între
cerilor.

Ziarul nostru urează succes deplin tuturor orga
nizațiilor U.T.M. și colectivelor sportive în or
ganizarea concursurilor și antrenarea tinerilor la 
întreceri.

Inttmplarea, sau poate nu nu. tală. să-I putem găsi cu greu. Si 
mai aceasta, a făcut ca ne tov. * , « » vToma Marinescu, secretar al co- a^uncL ^upă o ședință în care 
mitetului orășenesc LJ. T. M. și s’au pus tocmai la punct ultimele 
președinte al comisiei de orga, 
nizare a Spartachiadei din Capi-

Gospodăria colectivă „Nicolae 
Bălcescu" s-a constituit în Cîrja 
în anul 1952. A luat ființa cu 
34 de familii și 170 hectare 
de pămînt arabil. Lupta a înce
put. în primul și în al doilea 
gospodăria a 
bună. Venitul 
Dar numărul 
prea sporea, 
prin sat :

— Ce are 
față de noi ?

Era o întrebare căreia nu i 
se putea răspunde decît prin fap
te. După îndemnul comuniștilor, 
colectiviștii și-au propus : „Să
facem din gospodărie o unitate 
puternică, bogată, cu animale și 
păsări, cu sectoare anexă. Altfel 
nu vom putea convinge". Era 
cea mai înțeleaptă cale. S-a por
nit la treabă cu hotărîre și în
credere. Au fost cumpărate vreo 
200 de oi, cîteva zeci de cai și 
boi, căruțe, stupi, s-a proiectat 
crearea unei ferme de vaci și a 
unei crescătorii de păsări.

Dar toate acestea, fără o gos
podărire bună, chibzuită, nu ar fi 
însemnat prea mult. Așa că, con
ducerea gospodăriei, colectiviștii, 
s-au apucat de treabă pentru a dez
volta, pentru 
obștesc. Concomitent 
stă dezvoltare a 
mun, au crescut 
rile colectiviștilor 
la an. 
a fost 
bun. Acum 
începuseră s 
spre colectivă, 
cutau tot mai des despre gospo
dărie. Fiecare *
său. Condițiile se copseseră __
moment ee înșiși întovărășiți! de
veniseră agitatori pentru colecti
vă. în acest moment comitetul de 
partid al comunei — să fie trei 
săptămîni de atunci — a convo
cat o plenară lărgită, la care au 
fost invitați sătenii. La ordinea 

un singur punct. Consoli-

C. SLAVIC 
corespondentul „Scîntell 
tineretului" pentru re

giunea Iași j

an 
obținut recol i 
era mulțumitor, 

colectiviștilor nu 
Oamenii discutau

gospodăria în plus

a înmulți avutul 
cu 

avutului

, _ (le ]
Și ce credeți ? 

agitatorul cel 
privirile 

i fie l,____
Intovărășiții dis-

acea- 
co- 

venitu- 
In an 

Aresta 
I mai 
tuturor 
ațintita

o lăuda în felul 
din

de zi
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în București vremea-i primăvă ratică. Dar în multe locuri din țară zăpada așteaptă pe schiori 
să se întreacă in Spartachiada de iarnă a tineretului. Foto: GR. PREPELIȚA
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e dăruirea, e maternitatea, tn cel mai tnalt 
sens al cuvtntului. In sensul poate dat de 
Annete, „inima vrăjită” a lui Romain Rol- 
land. Tatăl ei a murit tn război. Mama ei 
s-a îmbolnăvit. Fiind cea mai mare dintre 
cele trei surori, a venit în oraș pentru pîine. 
A fost de îndată angajată la F.R.B Locuia 
însă la un unchi care se purta neomenos cu 
ea. Răbda în tăcere. Trei sferturi din sala
riu trimitea acasă, familiei. A primit apoi 
un adăpost: căminul. Și-a adus atunci sora 
mijlocie, pe Vasilica, la București și și-o 
împărțit cu ea adăpostul. Iar cînd și-a dat 
seama că există lucruri care nu se pot tm. 
păr(i, lucruri care aparțin în exclusivitate 
Vasilicăi — talentul — atunci, mîndră și feri 
cită-că a fost depășită s-a pus in slujba suro
rii sale. „Moțul ăla mlc“— cum o numește pe 
sora ei — n-a pus încă mina să spele o rufă, 
să gătească sau să caice. Ea se ocupă nu
mai de cărțile el, de repetițiile de dans și

de munca dl de ajutor de maistru în uzină. 
Maria plingea de bucurie Cind aflase că 
„moțul ăla mic” pleacă In schimb di ex
periențe in Bulgaria. Mtndrla ei de turmă 
era în întregime satisfăcută. Ea se sacrifica 
conștient și fără emfază. In ochii ei lumi
noși și tineri n-am văzut nimic din melan
colia prea timpurie a unor orfani. Nici ilr- 
mă de resemnare său de fals sentimenta
lism I Doar dragoste, multă, adevărată șl 
înțeleaptă dragoste.

Cînd rostesc numele Filicăi nu pot să nu 
Zîmbesc. E răsfățata dormitorului. Nu nu
mai pentru că are vreo 18 ani, doar sînt al
tele și mai tinere ca ea. Mai curind. din 
pricina înfățișării ei de ștrengărită cirnă și 
a felului ei de a fl: uneori, de o contempla
re mirată, alteori, de o veselie exuberantă 
sau de-o visare melancolică. Filica. de fapt, 
Întrunește caracteristicile fetei care abia a 
pășit dincolo de poarta adolescentei. Ea 
simte nevoia să-și exteriorizeze sentimente
le, să se destăinuiască, să mărturisească, 
să spună tot și, uneori, să se asculte ui- 
mindu se, ca și oum ar vorbi o altă Filica, 
neounoscută. De aceea e în atenția tuturor, 
Toată lumea din dormitor se mindrește că 
Filica s-a hotărtt să se înscrie la cursurile 
de limba franceză și rusă, toată lumea a 
aflat că Filica a plîns la un film, toată lu
mea se bucură că-n viate Filicăi a apărut 
prima dragoste, un băiat care, închipuiti-vă, 
abia a îndrăznit s-o sărute pe obraz, toată 
lumea se amuză în bucătărie cind Filica cea 
zvăpăiată se apucă de gătit ca apoi, să se 
lase imediat păgubașă preferind să ciufu
lească din mîncarea celorlalte gospodine. 
Filica n-are astra.păr. Mereu e preocupată 
de ceva, dar nu oricum, ci cu pasiune Pa
siunea ei se concentrează în clipa de fată 
asupra învățării limbilor străine. Cît de 
zvăpăiată ar fi ea. rîvnește totuși, ctț*pasi- 
unea celor 18 ani pe care-i are, să nlvete, 
să citească, să înțeleagă rostul acestei lumi. 
Se simte atrasă de literatură (în taină scrie 
poezii) dar ii lipsesc preferințele sau păre
rile asupra lecturilor făcute. Nu l de mira
re ! Dacă Filica are de la cine învăța să 
gătească Sau să se îmbrace cu gust — pe
dagoga în această privință depune un zel 
demn de laudă — n-are însă de la cine 
fnvăfa ce carte merită să fie citită, ce spec
tacol merită să fie vizionat, ce expoziție me
rită să fie vizitată. Deși ar înghiți Cu lăco
mie toate frumusețile lumii. E splendidă 
această poftă de măncare a Filicăi I Gro
zav aș dori să nu fie singura. M-am convins 
însă că într-un fel sau altul șl celelalte fete 
li seamănă. Numai că pofta de mincare să
nătoasă a multora dintre locatare e satisfă
cută adeseori cu o hrană săracă : cu lecturi 
dubioase și cu baluri sau petreceri prea nu
meroase pentru a mai pastta frumusețea 
surprizei și a voioșiei. Cu o asemenea hrană 
nu se poate alimenta tinerețea și marile 
ei căutări. Prin cultură însă viata sufletea
scă a acestor fete s-ar îmbogăți, s-ar umple 
de sevă. Văd atîta tinerețe explozivă care 
ar trebui captată din drum ca un Izvor 
sălbatec — încît simt nevoia să le știu Cer- 
tîndu-se tot atît de aprig cum se ceartă 
pentru o rochie — șl pentru Un bilet la 
„Dama de pică” sau pentru un volum de 
Eminescu. Cred că abia atunci se poate vor
bi de afirmarea lor deplină.

Mă-ntreb, oare de ce pentru organizația 
de tineret din fabrică multe din aceste lu
cruri sînt străine?

De ce lipsește 
„Romeo și Julieta“?

Nu pricep de ce Intr-un cămin cu 90 de 
fete să lipsească Shakespeare, să nu existe 
nici un exemplar din „Romeo șl Julieta” 1 
Mă interesează mai ales că am stat de vor
bă cu cîteva fete despre subiectul care la 
20 de ani ne atrage cel mai mult: dragos
tea.

Întîi, mi s-a destăinuit cu o voce plîngă- 
reață, Maria Tache. îmi amintesc, că stă
team în fa)a dulapului el deschis in timp ce 
se imbrăca. Intr-unui din rafturi zărisem 
cărțile ei. O ascultam răsfoind un volum.

— Am fugit de acasă. Viata la (ara era 
îngrozitoare, plicticoasă — începu ea, cu 
scirbă. Nu pot trăi dectt la București. Nu 
mai că sînt mereu tristă, nervoasă. Nu în 
chit) ochii nop(i întregi Plîng. Din cauza 
lui I L-am alungat, șl el s-a căsătorit. Dar 
cînd ne vedem, ne privim lung, cu pasiu. 
ne... Chiar dacă e cu soția lui. Of. ce ochi 
are I Ce dragoste I Ce nebunie I

„Oh Cyntia, oh Cyntia. te ador, Ingenuu- 
ehez în fata ta” — citeam în cartea Măriei,

un volum din colecția de 15 lei căreia ti 
lipseau și paginile de la început și cele de 
la sfîrșit. Ascultînd-o, nu mai știam dacă 
îmi vorbește ea sau, cumva, au prins glas 
eroii dm carte.

Nu puteam să cred în sentimentele Mă
riei Tache. Cuvintele, lacrimile ei sînt min
cinoase. A ajuns să-și disprețuiască părin
ții, satul, propria ei oopilărie. A devenit ar
tificială, fuge de ceea ce a fost și trăiește 
cu iluzia că îmbrăcind ciorapi nylon s-a 
transformat într o ființă superioară Totuși, 
lacrimile ei nu sînt întotdeauna false. Citeo- 
dată, simte din privirile și gesturile fetelor 
că nu și-a găsit locul în dormitor, nici în 
via|ă nu și-a găsit locul. Oare, nu fiindcă 
i-au mers toate prea ușor ? A plecat de aca
să. Nimic mai simplu. Au angajat-o imediat 
la fabrică, iar la cămin a așteptat-o un pat 
curat și încălzire cu gaz metan. Nu i-a 
adus aminte poate nimeni că marr.a ei, 
dacă ar fi încercat pe timpuri același lu
cru ar fi putut deveni în cel mai bun caz 
servitoare. Ea își închipuie că i se cuvine 
însă totul. De fapt, toată adevărata și fal
sa ei nenorocire izvorăște din necunoaște
rea propriei ei forțe. Nu se respectă înde
ajuns, deși rf avea pentru ce. Doar mîinile 
ei crează. Lucrează în fabrică și hu lu
crează prost. Tinde în schimb să devmă o 
eroină de carton, o dulceagă Cyntie în fata 
căreia îngenunchează bărbații de carton sco- 
țînd suspine lungi, în loc să ncerce să devi
nă ea însăși, desbrăcată de franjuri! unei 
existențe false.

Maria Tache nu știe să trăiască. Și n-o ia 
nimeni de mină să-i arate primii pași. Cei 
care ar trebui s-o facă nu vin printre loca
tarele căminului. De aceea la ședințele 
U.T.M. din fabrică se discută numai despre 
fata de la ring și nu și despre fata în ca
pot. Deși e cu neputință ca cineva să ajungă 
la înțelegere» largă a lumii, a societății tn 
care trăiește, fără ca mai întîi, să fi fost 
sprijinit să se cunoască pe sine.

Mi s-a destăinuit și Tia Voinopol, o fată 
de o frumusețe rurală, înaltă, voinică, cu 
obrajii rumeni și părul bogat, castaniu.

Mi-a povestit că „au vorbit” un an și trei 
luni El, sublocotenent, băiat serios, o ducea 
la piese de teatru și filme, îi dădea cărți pe 
care ea nu le citea niciodată și o învă(a să 
vorbească corect și frumos. Nu-i plăceau 
înjurăturile. La scenele ei rezista fără să 
crîcneastă O Considera copilă Și o ierta. 
Voia s-o ia de. nevastă Intîmplător, aflase 
că Tia se mai plimbă din cînd în cînd și 
cu alți băieți și, mai ales cu unul care se 
finea scai de ea. Atunci n-o mai iertă. S-au 
despărfit.

— Vai ce băiat era 1 — oftează ea. Nu 
există să dfăcuie, să fumeze sau să aibă vreo
dată gulerul de la cămașă murdar ! Dar nici 
eu nu m-am lăsat mai prejos. De dragul lui 
mi-am tăcut un taior de toată splendoarea. 
Cînd luam cite o bere in centru eram o pe
reche grozavă

Surîzînd, îmi dădu fotografia lui. Imediat 
după aceea, cu același suris mulțumit imi 
dădu o alta : ea, alături de un alt bărbat.

— Frumoasa poză, nu ? Asta e din cauza 
căruia s-a supărat. Și. zău. nici nu-mi place. 
Dar te plictisești mereu cu unul...

— De celălalt îți pare rău ?
Tia deschise niște ochi mari. Grăi încurca, 

tă :
— Desigur. Era atît de bun I
Ce puteam să-i spun?!
Mi-era m'ilă de ea. Deși știam că peste o 

clipă va surîde iarăși cu nepăsare.

ars de ctntece ?l — o Interpelă brutal o vo
ce din dormitor.

Șoptit, fierbinte, răspunsul veni într-un 
tîrziu.

— Tocmai de aceea... Nu-nțelegi ? Tocmai 
de aceea...

S-ar putea să nu fi reușit la examen. Chiar 
și așa... E bine... Cînd nu se mai auzi decît 
respirația regulată a fetelor ea adăugă :

— Am îndrăznit...
tntr-una din seri se-ntoarse tn dormitor cu 

fața luminată de bucurie. Sub braț strîngea 
un pachet. Fetele își dădeau coate: „Să ști, 
că s-au împăcat. I-a făcut un dar și acum 
o să-și ia bocceaua și se-ntoarce“.

Elena nu observă nimic. Desfăcu în grabă 
pachetul și chemă fetele să le arate conținu
tul lui: un costumaș și... o păpușă. Apoi, cu 
plăcerea unui copil apăsă burta păpușii aș- 
teptlnd emoționată efectul produs. Păpușa 
scoase un sunet caraghioB : Aaa I Aaa I Re
petă de cîteva ori jocul rîzind cu poftă. Ri- 
dea și ea. rîdeau înveselite fetele. Apoi rosti.

— Ei, ce spuneți de cadourile ce-i așteaptă 
pe copilașii mei? Azi am luat avansul și am 
dat fuga după cumpărături.

— Cît ai fuat ? — o întrebă așa, din obiș
nuință, cineva.

— Mi-am făcut primul buget de cînd sînt 
susținătoare de familie. Și-a ieșit cît se poa
te de bine : am plătit cantina mea, am cum
părat un costumaș și mi-a rămas restul 
pentru păpușă.

Bucuroasă, apăsă iar burta păpușii. Acea
sta făcu iar: Aaa I Aaa 1

Acum insă nu mai ridea nimeni.
Am avut prilejul s-o cunosc după cîteva 

zile. M-a surprins înfățișarea ei plăpîndă și, 
mai ales, gitul subțire, delicat, ca de copil, 
cu pielea aproape transparentă brăzdată de 
vinișoare subțiri.

Am aflat de ce a trebuit să-l părăsească. 
O batea. In fața copiilor. O lovea. Și atunci 
socrul alerga să-nchidă poarta, soacra tră
gea perdelele.

Socrul ei se-nșelase însă, închipuindu-și 
că poate zăvori poarta pentru totdeauna. Nu 
i-a fost teamă să deschidă poarta și să ple
ce împreună cu copiii. Și ea și ei sînt acum 
la adăpost. Copiii vor trebui să uite tot ceea 
ce au văzut. Ei o să-i vină mai greu. Totuși, 
viața poate fi frumoasă.

Apoi, incepu să-mi cînte. Un cîntec de al 
ei. Clntecul acesta îmi păru nespus de fru
mos. Deși n.ar fl intrat tn repertoriul nici 
unui concert. Elena își cînta suferința. Sim
plu și dureros. Vinișoarele i se zbateau sub 
pielea albă dar privirea ochilor ei mari și 
negri devenea din ce în ce mai senină ca 
atunci, cînd se juca în fața fetelor cu pă
pușa aceea nostimă.

Ascultindu-i cîntecul și privindu-i ochii 
am înțeles :

Dacă ești credincioasă ție însăți, daci 
ești înconjurată de dragoste, viața poate fi 
intr-adevăr frumoasă...

Am aruncat o ultimă privire asupra dor 
mitorului. Uite colo, lingă masă, o fată cari 
tocește la algebră și nu știu nimic despre 
ea Mă neliniștește gîndul că a'îtea dlh lo 
catarele căminului mi-au rămas necunoscute, 
fără să le fi cercetat gîndurile și preocupă
rile... S-ar putea c-am fost cîteodată subiec
tivă și m-am simțit atrasă mai ales de acele 

tinere femei 
care au avut de 
suferit mai mult, 
urmind ca sin
gure, cu pro
priile lor forțe 
jă-și rezolve 
viața. Simt însă 
că o să mă mai 
reîntorc aici. Ca 
să urmăresc 
soarta eroinelor 
mele și a al
tora pe care 
din păcate n-am 
reușit să le cu
nosc.

Oare ce tran
sformări o să 
se petreacă în 
viața căminu
lui? Nu-mi dau 
seama. Un lu- 
cfu însă e si
gur. Viața în 
colectiv a reușit

să influențeze în mare măsură personalita
tea unor fete ca Ioana, Filica s'u surorile 
Marin. Dar cîte destine, cite năzuinți și fră- 
mîntări mai sînt încă de rezolvat. Nu mă 
pricep să dau sfaturi, dar mă gîndesc la 
Maria Marin, care a știut să se folosească 
de condițiile prielnice ale căminului și ale 
fabricii pentru a-și crește surioara. Oare prin 
ea și prin alte fete asemănătoare ei, n-ar pu
tea U.T.M.-ul să-și înceapă munca printre lo
catarele acestei case ? în felul acesta, fata în 
capot n-ar mai rămîne o tamâ Asta mi se 
pare esențialul, fiindcă nu poți ajuta și în
drepta un om decît pătrunzîndu-1, cunoscîn- 
du-1 mai întîi. Iar dacă-1 cunoști, vei învăța 
să-1 iubești și aceasta te va împinge să des- 
coperi și să-i oferi tot ceea ce ar putea să 
lărgească universul lui cultural și să-i dea- 
vieții sale un conținut de înalt umanism.

★

Era noapte. M-am oprit o clipă sub cerul 
fără stele și am privit lung, ca de despăr
țire, geamurile luminate ale căminului. Bur
nița. Am pornit agale pe strada pustie. 
Ne luăm rămas bun. Mi se părea 
că o fată mititică, numai ochi, îmi întindea 
prietenos mina, că o ștrengărită cirnă îmi su- 
rîde visătoare, că o voce catifelată se-nalță 
melodios spre cerul întunecat. Atunci, par
că, asemenea regelui Lear, un ochi începu 
a-mi plînge iar celălalt a.ml rîde. Deodată 
însă simții că ceva în mine era mai presus 
decît lacrimile sau bucuria. Era încrederea.

Mărturisesc, aveam încredere în fetele din 
căminul cu geamurile luminate. Aveam în
credere că nu se vor sfii să se arunce cu în
drăzneală în viață și că vor ști să ocolească 
orice apă stătătoare. Pentru că în împărăția 
lor ml s-a dezvăluit măreață și de neînfrînt 
forța omenească, clocotitoare și mereu în miș
care. Pentru că la vitalitatea lor, la forța lor 
luată în parte se adaugă marea forță a colec
tivului care nu poate să nu iasă biruitoare. 
Și dacă ținta vieții nu poate fi decît 
una: să-ți găsești adevărata cale, sînt si
gură, că ele vor putea fi fericite. își vor găsi 
calea.

Perene de A. CAL1STRAT

Mi-era milă de ea, pentru că s-ar putea 
ca o viață întreagă să nu cunoască marile 
bucurii și marile dureri ale dragostei adevă
rate. De aceea, aș dori să-i povestesc tntr-o 
seară, ca unui copil, povestea lui Romeo și 
a Julietei Poate ar face-o să plîngă. Poate 
ar face-o să se oprească o clipă din goana 
ei pentru bucurii ușoare. Iar în răgazul 
acesta de o clipă s-ar putea întîmpla multe 
în sufletul Tiei Voinopol 1 S-ar putea să se 
trezească totuși, dorința după fericire.

A venit o nouă 
locatară

O tînără femeie... doi copilași... 9 boccea. 
Nu știa nimeni cine sînt.

Pe repartizarea la cămin scria un nume: 
Elena Arsenie, muncitoare la prese. Atît.

Aruncă bocceaua într-un colț al încăperii, 
își luă iar copilașii în brațe și surîzînd în
grijorată. femeia părăsi căminul.

Se întoarse tîrziu. Se lăsase noaptea^ Pă
rea sfîrșită de oboseală. Fața ei ovală era 
acoperită de o paloare bolnăvicioasă. Se lăsă 
pe un scaun. Cineva o întrebă prietenoasă :

— De ce ai venit la noi, n-ai casă ?
— Am avut. Nu mai am.
— Și copiii ?
— I-am dus la creșă.
— Te-a alungat?
— Trebuia să-l părăsesc.
— Ce ai să faci, totuși... copiii...
— Mă descurc.
— O să te întorci. E greu cu copiii...
— Cu copil e mai ușor.
Ochii ei negri exprimau atîta liniște și 

încredere încît o crezură.
Se dezbrăcă încet și se culcă Nu cunoștea 

aici pe nimeni, dar simțea nevoia să-și îm
părtășească cuiva îngrijorarea. Cu ochii a. 
țintiți în tavan visătoare, spuse:

— După ce i-am aranjat la creșă, m-am 
dus să mă prezint la examen. La școala 
populară de artă. Ce teamă îmi erai Am 
cintat două compoziții proprii. Două clntece. 
Credeam că din cauza emo(iei n-am să pot 
cînta. Am putut. Nu cunosc rezultatul. Oare 
mă vor primi la școală ?

— Ți-ai lăsat bărbatul și în aceeași zi ți-a

Locuințe muncitorești în cartie rul Bucureștii Noi. Peste 100 
apartamente au început să se dea în folosință.

Toată comuna a cerut 
să între în colectivă

(Urmare din pag. l-a) 

darea gospodăriei colective exis
tente, numărul de familii care se 
înscriseseră în gospodărie între 
timp, stima și încrederea pe 
care și-o căpătase gospodăria în 
mijlocul întovărășiților (comuna 
era de acum în întregime coope- 
rativizată), a făcut posibilă pune
rea în discuția acestei plenare lăr
gite a problemei intensificării 
muncii pentru lămurirea întovără
șiților de a se înscrie în gospo
dăria colectivă.

Din discuțiile la care au 
participat peste 100 de oameni a 
rezultat aprobarea generală. Chiar 
atunci, în plenară, 84 de oameni 
au depus cereri pentru gospodă
rie. S-au constituit pe loc cîteva 
colective de agitatori dintre să
teni. Mitrea Graur, secretarul 
utemiștilor din comună, împreu
nă cu comitetul, i-a repartizat pe 
utemiști în aceste colective. Co
lectivele de agitatori, formate din 
colectiviști mai vechi și mai noi, 
s-au împărțit apoi pe străzi, în- 
cepînd cu partea de jos a 
satului. Curînd, însă, numărul 
agitatorilor s-a mărit în mod 
simțitor și au format alte 
colective care au plecat pe 
alte ulițe. Ce se întâmplase ? 
Noii înscriși se alăturau grupului, 
și, noi agitatori, plecau mai departe 
la rude, la prieteni, la vecini. 
Așa s-a colectivizat comuna Cîr- 
ja în întregime.

Totul s-a făcut cu răbda
re, cu socoteală. Oamenii s-au 
convins, încetul cu încetul, de su
perioritatea gospodăriei colective 
față de gospodăria individuală și 
chiar față de întovărășire. în 
momentul de față în gospodăria

><><><><><><>000000< 

întrecerea 
iubitorilor 
de carte

(Urmare din pag. l-a) 

că varietatea de liste obligatorii, 
lărgirea și complectarea celor fa
cultative cu noi titluri apărute în 
ultimii ani și mai ales organizarea 
fazei superioare a concursului „în
trecerea prietenilor cărții" sînt 
măsuri care vor duce la desfășura
rea pe o scară mult mai largă a 
concursului.

întrecerea aceasta, care va adu
ce la București în fiecare an pe 
cei mai buni reprezentanți ai ra
ioanelor și regiunilor noastre se 
va încheia cu distribuirea unor 
însemnate premii, care pot ispiti și 
pe unii care nu mai sînt tineri. 
Excursiile în țară și străinătate ală
turi de celelalte premii vor deter-1 
mina un interes deosebit în rîndu- 
rile tineretului, dacă armata noa
stră de învățători și profesori, de 
activiști culturali, de bibliotecari, 
mai ales, dacă noi toți, de la Mi
hai Beniuc și Petru Vintilă, mem
bri ai Comisiei centrale de concurs 
pînă la ultimul activis-t din cel 
mai îndepărtat sat al patriei noa
stre, vom înțelege că fiecare tî- 
năr participant la această întrece
re azi, devine mîine un soldat mai 
pregătit pentru construcția patriei 
noastre socialiste,

colectivă „Nicolae Bălcescu“ se 
găsesc 667 familii. Așa-i că e o 
gospodărie puternică ? Firește. 
Acum toată atenția este în
dreptată spre întărirea eco- 
nomico-organizatorică. De aceea a 
și sosit aici, la invitația colec
tiviștilor, un grup de ingineri 
Specialiști de la Iași să vadă, să 
studieze ce trebuie și cum tre
buie lucrat de acum înainte.

Drumul se deschide larg îna
inte. Viața plină, bogată a colec
tivei va curge tumultuos înain
te, întocmai ca primăvara apele 
umflate ale Prutului.

ANTOANETA SEBIȘ - O- 
radea.

După ce ai terminat școala 
medie Yreț să înveți meseria 
care-ți place mult: țesătoria 
de covoare.

Ne întrebi dacă aceasta este 
intr-adevăr o meserie intere
santă și care nu te face de 
„rușine". Deși îți place mtilt, 
nu ești încă hotărîtă s-o înveți 
pentru că te jenezi de unele 
aflînd intențiiile dumitale au 
început să rîdă. Cum, o fată 
cu diplomă de maturitate să 
se facă o „simplă" țesătoare de 
covoare ?

Meseria pe care ți-ai ales-o 
este foarte frumoasă și nece
sită multă pricepere, îndemî- 
nare și mai ales cunoștințe din 
domeniul desenului și ai chi
miei vopselelor. Muncind cu 
pasiune este neîndoelnic că din 
mina dumitale vor ieși covoa
re frumoase, adevărate obiecte 
de artă.

In ce privește colegele dumi
tale arată-le că în țara noa
stră este rușinos să nu 
muncești, sau să alergi după 
locuri de muncă ușoare, co
mode în care nu trebuie să 
ai prea mare răspundere.

Tov. E. GRIGORIU, V* 
CEAUȘU, N. BARBAT, L. 
VASILESCU și GH. NICO- 
ROVICI :

în ultimul timp ați trimis 
numeroase scrisori redacției 
noastre. Foarte puține au fost 
însă publicate. Această situa
ție se datorește următoarelor 
cauze:

O parte dintre știrile pe care 
ni le-ați trimis conțin din pă-

cate extrem de puține date și 
fapte semnificative, privind 
munca și viața tinerilor în 
mijlocul cărora activați.

Alte informații trimise sînt 
de' fapt a înșiruire aridă, ne- 
interesantă, de nume de oa
meni, de cifre și procente.

Pentru a 'eVitâ pe viitor ast
fel de lipsuri vă recomandăm 
să studiați tematica șl formele 
de prezentare a știrilor sturte 
și a informațiilor publicate zil
nic în presa centrală. Nu ui
tați profilul specific , al ziaru
lui nostru.

Vă dorim Succes 1

TRAIAN MIHALACHE — 
Tg. Ocna-Bacău. M. CON
ST ANTI N-Azuga.

Instrucțiunea nr. 5545-1394 
din 12 august 1957 dată de 
Comitetul de stat pentru pro
bleme de muncă și salarii și 
de Consiliul Central al Sindi
catelor, cu privire la acorda
rea concediilor de odihnă unor 
câtegorii de angajați, prevede 
printre altele următoarele f

Angajații care după satisfa- 
cerea stagiului militar s-au 
reîncadrat în muncă în termen 
de 90 zile de la lăsarea la 
vatră, beneficiază de dreptu
rile legale de odihnă pentru 
anul în curs la noul loc de 
muncă fără a fi necesar să 
presteze în întregime 11 luni 
de muncă.

începe Spartachiada 
de iarnă a tineretului

(Urmare din pag. l-a)

amănunte în legătură cu organl. 
zarea și desfășurarea întrecerilor 
Spartachiadei.

— Sîntem doar în ajunul înce
perii întrecerilor — ne spune tov. 
Marinescu. Se vede cît de colo că 
problema bunei organizări și des
fășurări a întrecerilor Spartachia
dei îi preocupă îndeaproape pe to
varășii de la Comitetul orășenesc 
U.T.M. București. Cum ocazia ni 
se păru prielnică pentru o discu
ție în jurul acestei probleme, l-am 
rugat pe tovarășul T. Marinescu, 
președintele comisiei de organiza
re a Spartachiadei din Capitală să 
ne răspundă la cîteva întrebări.

— Ce măsuri au fost luate pen
tru buna organizare a întreceri
lor ?

— Destul de multe. Incepînd cu 
reorganizarea comisiei orășenești 
și a celor raionale, și terminînd cu 
instruirea secretarilor organizații
lor de bază U.T.M. N-aș vrea să 
vorbesc însă decît despre cîteva 
dintre măsurile mai importante 
pe care le-a luat comisia orășenea
scă de organizare a Spartachiadei. 
In primul rînd am luat măsuri ca 
pregătirile pentru organizarea în
trecerilor să fie îmbinate cu ac
țiunile de reorganizare a colecti
velor sportive. Prima sarcină a 
noilor consilii ale colectivelor spor
tive fiind tocmai organizarea și 
desfășurarea în cele mai bune 
condiții a întrecerilor Spartachia
dei de iarnă. Am luat apoi mă
suri în vederea îmbunătățirii ac
tivității comisiilor de cultură fi
zică și sport de pe lîngă comite
tele raionale U.T.M. Acestea vor 
trebui să sprijine mult mai mult

organizarea întrecerilor Spartachia
dei. Din păcate, pînă acum o 
parte din aceste comisii, cele din 
raioanele „Grivița Roșie“ și „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, de exemplu, a- 
proape că nici nu existau. Am ini
țiat apoi organizarea unei între
ceri între comisiile raionale de 
organizare a Spartachiadei. Obiec
tivele acestei întreceri fiind toc
mai antrenarea unui număr cît 
mai mare de tineri la întreceri, 
confecționarea materialelor spor
tive cu posibilități locale, înscrie
rea tinerilor în U.C.F.S., întărirea 
secțiilor pe ramuri de sport '(în 
special, cele din cadrul întreceri
lor Spartachiadei) și altele. Ar 
mai trebui amintit poate de cen
trele de schi și patinaj pe care 
le-am. fixat — în așa fel ta atunci 
cînd timpul o va permite să poa
tă intra imediat în funcțiune, ca 
și de celelalte măsuri întreprinse.

— In ceea ce privește populari
zarea întrecerilor Spartachiadei ce 
ne-ați putea spune ?

— Și în această direcție am în
treprins mai multe lucruri. In 
afara celor cîteva mii de afișe di
stribuite în colectivele sportive, au 
fost făcute mai multe panouri 
mari, care se vor așeza în diferite 
colțuri ale orașului. întrecerile 
Spartachiadei vor mai fi populari
zate prin diapozitive, diafilme, 
conferințe, prin stațiile de radio
amplificare și desigur prin presa 
locală. Dacă în raioanele „N. Bălce- 
scu“, „I. V. Stalin“, „23 August" 
pregătirile sînt gata iar la întreceri 
s-au înscris încă de pe acum un 
mare număr de tineri, aceasta se 
datorește desigur în mare măsură 
popularizării largi care s-a făcut 
Spartachiadei.

— Greutăți ?

— Da, avem și din acestea. Une
le comisii raionale ca, de pildă, 
„Grivița Roșie", „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, „Lenin“ se mișcă încă încet. 
Nu știm de pildă dacă la 15 decem
brie întrecerile vor putea să încea
pă în toate întreprinderile și institu
țiile din aceste raioane. Problema la 
ordinea zilei este însă aceea a min- 
giilor de tenis de masă. Din pă
cate nu avem de niciun fel, iar 
U.C.F.S. orășenesc care ar trebui 
să repartizeze aceste mingii co
lectivelor sportive, n-ate nici el. 
Cred că inspecția respectivă din 
U.C.F.S. va trebui să ia de urgen
ță măsuri în vederea procurării a- 
cestor mingii. Altfel, pur și sim
plu, nu se vor putea desfășura în
trecerile la această probă.

In plus doar un. singur lucru s 
așteptăm mai mult ajutorul și 
sprijinul Comisiei Centrale de or
ganizare a Spartachiadei.

— Ce obiective imediate are în 
planul său comisia orășenească de 
organizare a Spartachiadei ?

— In primul rînd, ca întrece
rile să înceapă încă de la 15 de
cembrie în cele mai multe colec
tive sportive. In orice caz în res
tul colectivelor să înceapă nu mai 
tîrziu de o zi sau două. Aceasta 
făcîndu-se peste tot într-un cadru 
festiv. Principalul nostru obiectiv 
e însă ca la întrecerile primei eta
pe a Spartachiadei să antrenam 
un număr record de tineri. Și bine 
înțeles participanții la concursuri 
să obțină rezultate cît mai bune.

Deocamdată doar atît. După ce 
vor începe întrecerile vă vom pu-
tea spune mai multe lucruri.

A. P.

INFORMA
* La Institutul romîn pentru 

relațiile culturale cu străinătatea 
a avut loc stmbătă semnarea 
Planului de muncă pe anul 1958, 
pentru aplicarea Convenției cul
turale între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Polonă.

* In cadrul Decadei culturii 
naționalităților conlocuitoare care

TI l
se desfășoară în Luna culturii a 
avut loc sîmbătă seara, în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală, pri
mul spectacol al Ansamblului se
cuiesc de stat de cîntece și jocuri 
din Tg. Mureș. Au asistat Janos 
Fazekaș, secretar al C.C. al 
P.M.R., Csupor Ludovic, membru al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
Comitetului P.M.R. al Regiunii 
Autonome Maghiare, numeroși oa-

In laboratorul de biochimie al Institutului de seruri și vaccinuri „Pasteur" din Capitală.
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meni ai artei și culturii romîni 
și maghiari.

Au fost de față Ferenc Keleti, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești și alți membri ai Ambasadei.

* La 13 decembrie a plecat la 
Viena delegația Republicii Popu
lare Romîne care va participa lâ 
cea de-a II-a sesiune ordinară a 
Consiliului Guvernatorilor a A- 
genției internaționale pentru E- 
nergia atomică.

Delegația este condusă de tov. 
V. Novacu, mebru corespondent 
al Academiei R.P. Romîne, re
prezentantul R. P. Romîne tn 
Consiliul Guvernatorilor al A- 
gențiel.

ir Ministerul Invățămîntului șl 
Culturii anunță că înscrierile la 
cursurile tară îrecvență din 1n- 
vățămîntui de cultură generală 
se mai pot tace numai pină la 
data de 22 decembrie a.c. — di
rect la școlile medii cu secții fără 
frecvență.

Candidați! care se vor înscrie 
în această perioadă urinează să 
se prezinte la examene în sesiu
nea din mai 1958, cu obligația 
ca pînă atunci să participe in 
mod regulat la orele de consul
tații și să-și depună la timp 
lucrările de control.

In cadrul „Lunii culturii”. 
Editura de stat pentru litera
tură politică organizează luni 
16 dec. ora 17, in sala „Excel
sior”, din strada Academiei 
28, un simpozion 
„Cartea politică — mijloc de 
luptă pentru pace, democrație 
și socialism". Va urma un 
film.

pe tema
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Primejdia războiului jMesajele adresate de N. A» Bulganin

trebuie Înlăturată! primilor miniștri ai ITALIEI, TURCIEI și NORVEGIEI

Presa mondială comentează noua inițiativă de pace a U.R.S.S
Sprijinul poporului chinez

PEKIN 14 (Agerpres). — 
China Nouă transmite: Vorbind 
cu prilejul unui banchet oferit 
la ambasada birmaneză din Pe.- 
kin în seara de 13 decembrie, 
cu prilejul vizitei în R.P. Chi
neză a celor două misiuni bir- 
maneze, premierul Ciu En-lai a 
sprijinit ultima propunere so
vietică pentru interzicerea expe
riențelor cu arme nucleare.

„Guvernul Uniunii Sovietice, a 
spus el, a declarat solemn că va 
înceta experiențele cu arine nu

de 
U- 
de
cu

ziarul. Inițiativa in ce privește 
reglementarea relațiilor dintre 
Est și Vest a trecut tn întregi
me in miinile Uniunii Sovietice. 
Uniunea Sovietică, arată in con
tinuare ziarul, Întreprinde în a- 
ceastă direcție pași, care au un 
caracter politic și nu militar. In 
ce privește statele occidentale, ele 
răspund la aceasta mai cu seamă 
prin măsuri cu caracter militar.

„Tratativele între Orient 
și Occident sirtt foarte

Orient șl Occident este cea mal 
actuală din toate problemele care 
stau în fața Angliei".

In comentariile sale ziarul 
„TIMES4* își expune „argumen
tul" tipic că în mesaje nu exis
tă, chipurile, nimic nou.

Fără să-și ascundă indignarea 
unele ziare de; dreapta răspund 
la inițiativa pașnică a Uniunii 
Sovietice prin chemări la inten
sificarea cursei înarmărilor.

„Un nou punct pe ordinea de zi

„Bulganin avertizează 
împotriva primejdiei 

înarmării"

cleare cu începere de la data 
1 ianuarie 1958 dacă Statele 
nite și Marea Britanie vor fi 
acord să facă același lucru 
începere de la aceeași dată.

Uniunea Sovietică a făcut 
asemenea și alte propuneri con
structive în vederea creării unei 
atmosfere de încredere necesară 
in relațiile internaționale’*.

„Guvernul și poporul chinez 
sprijină cu căldură aceste pro
puneri ale guvernului sovietic*4, 
a sdus în încheiere Ciu En-lai.

necesare" a sesiunii N.A.T.O.

de

Ideea de bază este chemarea
la pace

TOKIO 14 (Agerpres). — Me
sajele adresate de N. A. Bulga
nin conducătorilor unei serii de 
state se află in centrul atenției 
opiniei publice Japoneze.

Ziarul ..IOMIURI", unul din 
cele mal mari ziare japoneze, 
subliniază că Uniunea Sovietică 
a făcut din nou propuneri, a că
ror idee de bază este chemarea 
la pace. In ultimii ani, scrie

LONDRA 14 (Agerpres). 
Mesajele lui N. A. Bulganin, - __ _____ a-
dresate conducătorilor guverne
lor țărilor occidentale au produs 
o puternică impresie asupra 
cercurilor politice și asupra opi
niei publice engleze. Două zile 
la rînd ziarele comentează me
sajele, privindu-le ca o inițiati
vă a Uhiunii Sovietice destinată 
sa determine puterile occidentale 
să se gîndească mâi serios la 
primejdia intensificării cursei. 
înarmărilor cu arme nucleare.

O ăârie de ziare subliniază ne
cesitatea de a răspunde la pro
punerile guvernului sovietic. In
tr-un articol redacțional publicat 
la 12 decembrie ziarul ..DAILY 
HERALD** scria că : „In prezent 
oricărui conducător militar, chiar 
și celui mai miop, trebuie să-i fie 
clar că tratativele între Orient 
Sl Occident sînt foarte necesare4*.

înlr-uti articol întitulat „Bul
ganin spune: să începem tratati
vele în numele păcii**, săptămî- 
nalul laburist „TRIBUNE*1 scrie 
că „Problema tratativelor între

CAIRO 14 (Agerpres). — Toate 
ziarele au publicat pe primele 
pagini expuneri ale mesajelor lui 
N. A. Bulganin subliniind impor
tanța excepțională a acestor do
cumente pentru catiia păcii și 
menținerii securității generale.

Ziarul „AL-AIlBAR“ subliniază 
în titlu : „Bulganin avertizează 
împotriva primejdiei înarmării 
Europei cu rachete, și bonibe ato
mice". Ziarul i,AȘ-ȘAAB" subli
niază că Uniiinea Sovietică chea
mă din nou la organizarea unei 
întîlniri a conducătorilor marilor 
puteri, pentru a se obține regle
mentarea problemelor internațio
nale.

Opinia publică egipteană a pri
mit cu o uriașă satisfacție noul 
apel al Uniunii Sovietice către ță
rile occidentale de a înceta expe
riențele cu arma atomică și cu hi
drogen. Toate ziarele subliniază că 
Uniunea Sovietică este gata să în
ceteze de la 1 ianuarie 1958 ex
periențele cu arma nucleară, dacă 
S.U.A. și Anglia vor fi de acord 
să procedeze la fel.

COPENHAGA 14 (Agerpres).— 
TASS transmite : M esajele lui N. 
A. Bulganin au atras în mod deo
sebit atenția opiniei publice și a 
presei din Danemarca. Toate zia
rele publică știri și primele co
mentarii la aceste mesaje.

Ziarul „RERLINWSKE TIDEN- 
DE“ subliniază îhtr-uh articol de 
fond că prin mesajele sale N. A. 
Bulganin „a inclus un nou punct 
pe ordinea de zi a sesiunii Consi
liului N.A.T.O.". Conținutul politic 
al mesajului, scrie ziarul „nu poa
te fi respins ca fiind fără impor
tanță numai pehtni faptul că el 
a fost formulat de către partea 
rusă".

Spectacolul cu opereta „Lăsați-mă să cînt“ 
a obținut la Moscova premiul I

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. A. Bulga

nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a adresat 

lui Adone Zoii', președihtele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Italia, un mesaj care a fost înmî- 
nat la 13 decembrie de ambasa
dorul U.R.S.S. în Italia, președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Italiei.

In mesajul său, N. A. Bulganin 
își exprimă convingerea că Ita
lia poate aduce fără îndoială un 
aport substanțial la cauza comu
nă a întăririi păcii internațio-hale. 

fntre Uniunea Sovietică și Ita
lia, se spune în mesaj, nu au 
existat și nu există nici un 
fel de divergențe de neîmpă
cat. Relațiile dintre cele două 
țări în toate domeniile pot și tre
buie să se bazeze pe prietenie șt 
înțelegere reciprocă.

★
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

La 13 decembrie ambasada 
U.R.S.S. în Turcia a trimis Mi-

nisterulni Afacerilor Externe al 
Turciei, mesajul lui N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., spre a fi re
mis lui Menderes, primul ministru 
al Turciei.

Guvernul 
se spune în 
normalizarea 
din Orientul Apropiat și Mij
lociu este necesară o înțelegere în
tre puteri, în primul rînd între 
S.U.A., Marea Britanie, Franța și 
U.R.S.S., de a nu întreprinde 
niciun fel de măsuri de natură să 
încalce independența țărilor din 
această regiune și de a renunța la 
folosirea forței în rezolvarea pro
blemelor Orientului Apropiat și 
Mijlociu. Sprijinirea acestei propu
neri de către Turcia ar avea o 
mare importanță pentru normali
zarea întregii situații din această 
regiune.

sovietic consideră, 
mesaj, că pentru 
situației instabile

★
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 13 decem-

brie ambasadorul U.R.S.S. în 
Norvegia a remis primului mi* 
nistru norvegian E. Gerhardsen, 
mesajul adresat de N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Acest me
saj cuprinde o serie de propu
neri îndreptate spre preîntîmpi- 
narea agravării continue a si
tuației internaționale și a inten
sificării cursei înarmărilor.

Sîntem convinși, se spune în 
mesaj, ținînd seama de situația 
ei geografică și de legăturile ei 
internaționale, că Norvegia ar 
putea juca un rol important în 
înfăptuirea măsurilor îndreptate 
spre slăbirea încordării și stabi
lirea încrederii între state.

N. A. Bulganin își exprimă 
speranța că Norvegia va depune 
eforturi pentru ca împreună cu 
celelalte state să contribuie la 
preîntîmpinarea agravării conti
nue a situației internaționale și 
a intensificării cursei înarmă
rilor.

MOSCOVA 14. — Coresponden
tul Agerpres transmite : în legă
tură cu decernarea premiului I 
colectivului Teatrului de comedie 

_ din Odesa pentru succesul repur-

Problema coexistenței pașnice 
în discuția Comitetuiui Politic

O.N.U.
illllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc 
la actuala sesiune a Adunării Ge
nerale problema coexistenței paș
nice a statelor și de a se adopta 
următoarea declarație:

NEW YORK 14 (Agerpres). - 
TASS transmite: In ședința din 
seara zilei de 12 decembrie a Co
mitetului Politic, V. V. Kuznețov 
reprezentantul U.R.S.S. a luat 
cuvîntul pe marginea declarației 
cu privire la principiile coexisten
ței pașnice.

Din însărcinarea guvernului 
său, delegația U.R.S.S. a prezen
tat propunerea de a se discuta

„Adunarea Generală,
considered unul din principalele țeluri ale Organizației 

Națiunilor Unite întărirea păcii generale șl dezvoltarea reia* 
fiilor de prietenie îrttre state, indiferent de orinduirea lot 
socială,

constatînd cu satisfacție că in ultimul timp numeroase state 
au început să-și întemeieze relațiile pe următoarele principii:

1. respectarea reciprocă a integrității teritoriale și a suve
ranității ;

2. neagresiune;
3. neamestecul reciproc în treburile interne sub nici un mo

tiv de ordin economic, politic sau ideologic;
4. egalitate și avantaj reciproc și
5. coexistență pașnică,
recunoscind că aplicarea acestor principii în relațiile dintre 

toate statele ar avea un rol deosebit de important pentru 
atenuarea încordării internaționale și lărgirea colaborării in
ternaționale,

cheamă statele să se conducă In relațiile reciproce după 
principiile susmenționate și să rezolve orice litigii, care se 
ivfcsc intre ele, exclusiv prin mijloace pașnice"»

' ★

NEW YORK 14. Corespondentul 
Agerpres transmite: Comitetul 
Politic a continuat dezbaterea ge
nerală asupra problemei coexis
tenței pașnice -a statelor în șe
dința din dimineața zilei de 13 
decembrie.

Delegatul Austriei a arătat că 
delegația austriacă se pronunță 
In favoarea obiectivelor cuprinse 
In rezoluțiile propuse.

In continuarea ședinței a luat

★

cuvîntul delegatul Statelor Uni
te, Henri Cabot Lodge, care a 
susținut că Statele Unite n-au ni
mic Împotriva principiilor coexis
tenței pașnice, dar n-a putut da 
nici măcar un singur exemplu de 
inițiativă americană in acest do
meniu. Mai mult, chiar el a 
încercat să minimalizeze impor
tanța propunerii privind adopta
rea de către O.N.U. a unei decla
rații adresate tuturor statelor.

Delegatul Iugoslaviei a subli
niat că este absolut necesară în
locuirea sistemului de blocuri 
militare, piintr-un sistem de se
curitate internațională.

A urmat la cuvint delegatul A- 
rabiel Saudlte, Ahmed Sukeiri 
care a subliniat că unanimitatea 
adunării in sprijinul unei reale 
coexistente, va crea climatul pro
pice îmbunătățirii ■ ■■■• - ■
toate statele.

★new York 14 
TASS transmite: 
dezbaterilor pe marginea proble
mei Coexistenței pașnice a state
lor, a luat cuvin.ul Krishna Me
non (India) care a relevat ini
țiativa Uniunii Sovietice. Metioh 
a prezentat un proiect de rezolu
ție diti partea Indiei, Iugoslaviei 
și Suediei.

Irt rezolute se subliniază ne
cesitatea urgenta a întăririi păcii 
internaționale șl a dezvoltării re
lațiilor pașnice de bună vecină
tate între toate statele în baza 
respectului și avantajului reci
proc,1 a neagresiunii, a respectării 
suveranității, a egalității, integri
tății teritoriale și neamestecului 
reciproc în treburile interne, pre- 
cutn și a realizării țelurilor și 
principiilor Cariei O.N.U.

Menon și-a exprimat recunoș
tința față de Uniunea Sovietică 
pentru faptul că proiectul ei de 
declarație este bazat pe cele cinci 
principii ale coexistenței pașnice 

In sprijinul propunerilor U.R.S.S. 
sau ale Indiei, Iugoslaviei și Sue
diei, au mai hiat cuvîntul repre
zentanții Afganistanului, Alba
niei, Perului. Franței și Egiptu
lui,

Apoi a luat cuvîntul delegatul 
R.P.R., Silviu Brucan

relațiilor între

(Agerpres). —
In continuarea

Romînia este un promotor activ 
al coexistenței pașnice

Tn concepția delegației romîne 
— a spus Silviu Brucan — dezba
terea problemei coexistenței pașni
ci la O.N.U. ar trebui să se axeze 
în special pe aspectele ei practice, 
concrete. Socotim că ar fi de cel 
mai mare folos să se alinieze re
zultatele pozitive deja obținute 
în relațiile dintre țările care-și în
temeiază politica lor externă pe 
aele cinci principii cunoscute sub 
numele de „pancea șila** și pe a- 
ceastă bază, O.N.U. să caute o 
lărgire, o generalizare a lor pe 
întreg cuprinsul pămîntului.

Dacă este ceva care afectează 
șt primejduiește coexistența paș
nica aceasta este faptul că prin
cipiile nu sînt însușite și aplicate 
de toate țările; mai mult, aceste 
principii sînt respinse de o serie 
de state care refuză să le accepte 
ea bază a politicii lor externe și 
a activității lor internaționale.

Singurul răspuns înțelept față 
de noua dezvoltare este o apre
ciere realistă a problemelor lumii 
contemporane. Trebuie să se por
nească de la faptul că deosebirile 
și contrazicerile care există, pot 
și trebuie să fie rezolvate nu pe 
calea forței și armelor, ci pe ca
lea negocierilor pașnice.

Calea negocierilor pașnice poate 
și trebuie să prevaleze în rezol
varea contradicțiilor și deosebi
rilor internaționale.

Aceasta este calea pe care o 
preconizează țările socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică. A- 
ceasta este calea pe care o pre
conizează țările Bandungului. Ră- 
mîne ca și țările 
țină seama de acest 
damental.

Este adevărat că

N.A.T.O. să 
adevăr fun-

pentru cei

care s-«aU obișnuit să gîndească 
în termeni militari, să găsească 
reazim în blocuri militare, să 
calculeze în fiecare moment nu
mărul și calitatea armelor de 
Care dispune adversarul prezum
tiv, ideea coexistenței pașnice 
cere • adincă schimbare în gîn- 
dire.

Adversarii coexistenței pașnice 
resping această idee pe motiv că 
proclamarea ei ar fi „propagan- 
dă“. După cum se vede însă, pen
tru acești domni chiar și propa
garea ideilor și principiilor Car
tei O.N.U. a devenit un lucru 
condamnabil și supărător. Dar 
cui poate să-i strice faptul că se 
propagă principiul neagresiunii, 
al respectării integrității terito
riale și al suveranității sau al 
neamestecului în treburile inter
ne ale statelor ?

DELEGAȚIA ROMÎNA ESTE 
PENTRU O COEXISTENȚA 
PAȘNICA ACTIVA, PENTRU 
ÎNLOCUIREA cursei înarmărilor PRINTR-0 CURSA 
ECONOMICA. TEHNICA, ȘTI1N- 
ȚIF1CA INTRE STATE, INTRE 
SISTEME. ROMÎNIA SE DE
CLARA IN MOD HOTAR1T 
PENTRU O ASEMENEA ÎNTRE
CERE, PENTRU DEZVOLTA
REA RELAȚIILOR DE COLA
BORARE INTERNAȚIONALA. 
PENTRU SCHIMBURI COMER
CIALE Șl CULTURALE, PEN
TRU CONTACTE PERSONALE 
INTRE CONDUCĂTORII DE 
STATE. PENTRU VIZITE ȘI 
INTILNIR1 INTRE DELEGAȚII 
DE SAVANȚI, INGINERI, OA
MENI DE ARTA.

Romînia este un promotor ac
tiv al coexistenței pașnice. Gu
vernul romîn a inițiat acțiuni di
plomatice și negocieri pentru re
zolvarea unor litigii cu Grecia, 
Suedia, Elveția, Statele Unite, și 
a dezvoltat relațiile diplomatice 
cu țări din Asia, Africa, America

Latină. Romînia activează neo
bosit pentru lărgirea colaborării 
cu alte state, indiferent de siste
mul lor politic și social.

In luna septembrie a acestui 
an, guvernul romîn a propus tu
turor statelor balcanice convoca
rea unei conferințe care să exa
mineze problemele în legătură cu 
întărirea păcii în Badcani. Gu
vernul romîn a propus guverne
lor Turciei, Greciei, Bulgariei, 
Iugoslaviei și Albaniei încheierea 
unui pact colectiv al statelor bal
canice bazat pe deplină egalitate 
în drepturi a membrilor, respec
tul reciproc al suveranității și 
neamestecul în treburi interne-

In domeniul relațiilor comer
ciale, Romînia a încheiat acor
duri inter-guvernamentale cu 32 
de țări și întreține schimburi co 
merciale cu 68 țări.

Anul acesta au avut loc schim
buri de vizite de delegații par
lamentare din Franța, Birmania, 
Indonezia și din alte țări.

La București au avut loc anul 
acesta două congrese internațio
nale de medicină și tehnică, iar 
delegați romîni din domeniile 
culturii, artei și tehnicii au parti
cipat la congrese saui conferințe, 
în diferite țări din Europa, Asia, 
America Latină, Statele ’Unite.

Această scurtă enumerare nu 
epuizează posibilitățile, nici do
rințele noastre de.a dezvolta re
lații de colaborare rodnică și cu 
foloase reciproce cu țări din 
toate continentele, indiferent de 
regimul lor politic și economic.

Sperăm sincer că adoptarea 
„Declarației cu privire la» coexis
tența pașnică dintre state4*, pro
pusă de Uniunea Sovietică, va 
exercita o influență favorabilă a- 
supra întregului climat interna
țional și va contribui la slăbi
rea încordării internaționale. De
legația romînă sprijină cu tărie 
acest document remarcabil. I

Studenți egipteni vor învăța în U.R.S.S
CAIRO 14 (Agerpres). — Presa 

egipteană anunță că în baza unui 
acord semnat cu prilejul recentei 
călătorii la Moscova a unei mi
siuni egiptene, condusă de Fadhi 
Radvan, ministrul Orientării Națio
nale al Egiptului, un număr de 
bursieri egipteni vor pleca pentru 
studii în Uniunea Sovietică. Acești 
studenți urmează să se specializeze 
în universitățile sovietice în dans

clasic, teatru, muzică și cercetări 
folclorice. Ziarele anunță de ase
menea că în virtutea aceluiași a- 
cord se vor stabili în curînd re
lații de strînsă colaborare între 
savanți egiptologi sovietici și De
partamentul egiptean pentru anti
chități, și se va proceda la un 
schimb de crainici între posturile 
de radio egiptene și sovietice.

Poliția franceză 
se teme...

tat cu opereta „Lăsați-mă să 
cînt" de G. Dendrino, V. V. Țe- 
licovski, directorul general al Di
recției teatrelor și instituțiilor mu
zicale din Ministerul Culturii al 
U.R.S.S., a făcut următoarea de* colului Nicușor 
clârație corespondentului Ager
pres :

Cel mai important lucru — a 
declarat V. V. Țelikovski —- este 
că acest spectacol s;a bucurât de

succes în rîndurile 
care a răsplă- 
pe autor cu 
după fiecare 
tablou. Fără 
de colectivul 

muzicală 
cu

un răsunător 
publicului sovietic 
tit pe interpreți și 
aplauze călduroase 
arie, după fiecare 
îndoială că alături
Teatrului de comedie 
din Odesa care a interpretat 
căldură opereta romînească o con
tribuție de seamă adusă acestui 
succes revine regizorului specta- 

Constantinescu
care a reușit să cîștige dragostea 
și încrederea tuturor și autorului 
însuși al operetei care a dirijat cu 
măiestrie și convingere specta
colul**.

2000 de km. pe oră pe un avion 
sovietic de vînătoare

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
Sub titlul „2.000 km. pe oră" A- 
genția TASS reproduce o știre a- 
părută în numărul din 14 decem
brie al ziarului „Sovetskaia Avia
ția44 în care se arată că avionul 
supersonic de vînătoare pilotat de 
aviatorul-experimfentator Nikolai 
Korovtișkin, Erou al Uniunii So
vietice, a alină în timpul unui zbor 
experimental obișnuit o viteză de 
peste 2.000 km/oră, adică viteza 
inițială a unui proiectil de artile
rie.

Acest avion cu aripile foarte a- 
duse spre spate, cu ampenajul în 
formă de săgeată, cu fuselaj lung 
asemănător cu o rachetă și cu 
efuzorul alungit, s-a ridicat de 
două ori în aer în ziua experimen
tării. El a corespuns sarcinilor pla
fonului practic al avionului. Acest 
avion de vînătoare poate să efec
tueze la înălțime maximă orice 
manevră tactică atît în plan ori
zontal cît și în plan vertical.

Al V-lea Congres al Tineretului Popular 
din Serbia

BELGRAD 14 (Agerpres). — 
Taniug transmite: La Belgrad au 
început lucrările celui de-al V-lea 
Congres al Tineretului Popular din 
Serbia la oare participă 900 de 
delegați. La primul punct de pe

ordinea de zi Zdravko Vukovici, 
președintele C. C. al Tineretului 
Popular din Serbia, a prezentat 
raportul „Tineretul din Serbia și 
realizarea sarcinilor imediate ale 
dezvoltării sociale ji politice".

PARIS 14 (Agerpres). — După 
cum anunță agenfia France Presse, 
poliția franceză a luat o serie de 
măsuri speciale in legătură cu a- 
propiata sesiune a Consiliului 
N.A.T.O. Printre altele, în perioa
da dintre 14-19 decembrie au fost 
interzise toate demonstrațiile, pro
cesiunile sau adunările de masă 
pe străzile Parisului și in regiu
nea Paris. Prefectura poliției a 
anunțat că in timpul sesiunii 
N.A.T.O. In clădirea unde ea se 
desfășoară nu se vor primi dele
gații și petiții. Au mal fost luate 
și alte măsuri polițienești.

...................................................................................................................................................................................................................IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

MOSCOVA. __________  _ _
dat publicității hotărîrea Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu privire la desființarea ministe
relor unionale ale Industriei de 
Avioane, Ihdustriei Apărării, In
dustriei Radiotehnice și Construc
ției Navale. Pe baza lor au fost 
constituite patru comitete de stat 
ale Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Se anunță de asemenea 
numirea lui Dmitri Ustinov ca vi- 
cepresedlrtte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

PARIS. — Știri sosite din zona 
Ifni confirmă faptul că forțele spa
niole au evacuat aproape toate 
posturile militare de pe acest teri
toriu și s.au regrupat pe coastele 
mării ,,la adăpostul tunurilor de pe 
escadra navală spaniolă aflată în 
larg".

MOSCOVA. - Pînă la 15 de
cembrie ora 6 dimineața, cel de-al 
doilea satelit artificial a 
de 587 de ori globul 
Primul satelit artificial 
rat în acest timp globul 
de 1.084 ori.

BUDAPESTA. — La 
brie a avut loc la. Budapesta o 
ședință festivă cu prilejul aniver
sării a 90 de ani de apariție a re
vistelor de minerit și metalurgie

La Moscova s-a din Ungaria. La festivitate a par
ticipat ca delegat al Asociației 
Științifice a Inginerilor și Tehni
cienilor din R.P.R., tov, conf. ing. 
Dan LubenescU, președintele sec
ției mine a Consiliului Central 
A.S.l.T.

înconjtffa.t 
pămîntesc. 
a înconju- 
pămîntesc

1.1 decern.

DJAKARTA. — Aproape toate în
treprinderile olandeze din Indone
zia — cu excepția magazinelor de 
desfacere — se află în prezent sub 
supravegherea organelor guvernu
lui și autorităților militare. Se a- 
nitnță că 150 de întreprinderi olan
deze an fost puse sub controlul 
guvernului indonezian și aproape 
2.000 de întreprinderi an fost puse 
sub supraveghere.

CAIRO. — Postul de radio Cairo 
relatează o știre a agenției Reuter 
de la Bagdad care anunță că re
gele Felsal al Irakului l-a însărci
nat pe Abdel Wahab Murgan, pre
ședintele Camerei deputaților ira
kieni, cu formarea noului guvern 
în urma demisiei lui Djavdat 
Aiubi.

PRAGA. — La 12 decembrie s-a 
deschis la Praga conferința de 
creație internațională a cineaștilor 
din țările socialiste.

DAMASC. — Reprezentantul co
mandamentului militar sirian a co
municat reprezentanților presei că 
la 12 decembrie soldați israelieni 
din regiunea Tel Cl-Kadl, au des
chis focul asupra unor țărani si
rieni care lucrau pe cîmp. Partea 
siriană a adresat o plfngere în le
gătură cti acest nou act provocator 
al israelienllor Comisiei mixte si- 
riano-israeliene de armistițiu.

ATENA. — La 13 decembrie, ora 
2 noaptea, în clădirea serviciului 
de informații american din Atena 
s-a produs o explozie care a pro
vocat un incendiu. In aceeași 
noapte pe aerodromul Ellinikon în 
sectorul unde se găsește baza mi
litară americană de aprovizionare, 
s-au produs două explozii. Presa 
citind surse semioficiale, scrie că 
este vorba de acte de sabotaj.

DAMASC. — Potrivit ultimelor 
știri sosite din Turcia, participan
ții la conferința reprezentanților 
Turciei, Irakului, Iranului și Pakis
tanului au aprobat în principiu 
ideea fuzionării pactului de La 
Bagdad cu N.A.T.O.

MÎINE LA PARIS
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N.A.T.O. se deschide în protestele
TINERETULUI FRANȚEI
Tineretul are motive specia

le de a se opune proiectelor 
agresive care se pregătesc de 
către participanții la sesiunea 
N.A.T.O. De un an de zile o 
parte a armatei franceze se 
găsește sub ordinele fostului 
general al Iul Hitler — Hans 
Speidel — care iși are reșe
dința la Fontainebleau. Atunci 
cînd s-a aflat de această nu
mire, aproape 180 de tineri, 
ai căror tați au fost impușcați 
de către liitleriști, șl in multe 
cazuri chiar din ordinul per
sonal al lui Speidel, au scris 
președintelui republicii comu- 
nlcindu-i hotărîrea lor de a nu 
se supune niciodată ordinelor 
date de 
lor.

Acest 
răsunet

sînt din nou persecutați. In 
ziarul „Le Monde", săptămina 
trecută, senatorul Debu-Bridel 
spunea îhtr-lm articol întitu
lat „Să rupem tăcerea": „A- 
cești tineri — scria el vorbind 
despre fiii celor Impușcați, și 
în special despre cei care sînt 
în închisoare — au luat in se
rios protestele Organizațiilor 
Rezistenței, aproape unanime, 
împotriva numirii generalului 
Speidel, în fruntea forțelor te
restre ale N.A.T.O.! Nimeni 
nu-i va putea sili pe fiii victi
melor să dea onorul asasinului 
taților lor! Trebuie fără în- 
tîrziere să facem dreptate fii
lor celor impușcați, care sînt 
în închisori".

Hotărîrea acestora din urmă 
se poate vedea din scrisoarea 
lor. Ei fac dovada' unei fer-

tineri au acum vîrsta cerută 
de serviciul militar. Pe măsu
ră ce sînt chemați, ei refuză 
să-și facă serviciul într-o ar
mată supusă ordinelor lui 
Speidel, rămînînd credincioși 
jiirămîntiihii lor. „Aceasta, a- 
daugă ei, nu înseamnă cîtușî 
de puțin că noi refuzăm să ne 
facem datoria noastră de fran
cezi**. Opt dintre aceșt’ tineri 
sînt actim băgați la închisoa
re. Toți tinerii însă, solidari 
cu cei închiși, au început o 
luptă înfocată pentru a le 
populariza exemplul șl pentru 
a obține eliberarea lor. Pă
turi din ce în ce mai largi ale 
opiniei publice franceze au în
ceput să se însuflețească și 
să se agite, personalități mar
cante au luat poziție în fa
voarea fiilor martirilor, care

Prima zî a conferinței
N.A.T.O., Ziua de mîine, pre
cum și următoarele, nu vor 
avea înfățișarea visată de par
ticipanții ei. La 16 și 17 de
cembrie, palatul Chaillot va 
fi în centrul atenției întregii 
Franțe.

Șefii celor 15 guverne, care 
și-au legat destinele de alianța 
atlantică, vor discuta într-o 
clădire învechita, reparată în 
grabă. Dar tot aci, se vor adu
na, de îndată ce se va des
chide săsiUhea, sute de dele
gații venite să afirme voința 
francezilor de a-și vedea țara 
pornind pe o Cale nouă, calea 
păcii.

Intr-adevăr, o emoție firea
scă a cuprins pe francezi a- 
tunci cînd au atlat problemele 
înscrise pe ordinea de zi a 
sesiunii N. A. T. O. PoporuL 
francez este hotărît să nu per. 
mită luarea de măsuri cu pri
vire la un război atomic, la 
depozitarea pe teritoriul Fran* 
ței de armament atomic și ar* 
me teleghidate, așa cum pre* 
văd planurile trîmbițate ala 
americanilor. Aproape pretu
tindeni sînt semnate cereri, in 
toate colțurile țării se ridică 
proteste. S-au ales de acum 
delegații în întreprinderi, în 
cartierele orașelor, în sate* pe
ste tot, pentru a spune răspi
cat membriiot delegației fran
ceze, precum și diverselor de
legații străine care vor parti
cipa la consiliul N.A.T.O., că, 
popoarele nu vor să subscrie 
la propria lor distrugere. Așa 
se declară de pildă, în mani
festul pe care consiliul pentru 
pace din departamentul Sena 
l-a difuzat larg cu această 
ocazie. Multe alte organizații 
au luat inițiative asemănătoa
re ; sindicatele, Uniunea fe
meilor franceze, asociația foș
tilor luptători și organizațiile 
de tineret. Astfel, Uniunea fe
telor franceze s-a adresat 
acum cîteva zile către tinere : 
Ridicați-vă protestele voastre, 
alături de întreg poporul Fran
ței, către șefii guvernelor adu
nați la Paris. Împreună cu fiii 
celor impușcați, cu martirii re
zistenței, făceți-vă auzite gla
surile voastre prin mesaje, de
clarații și manifestații 1
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către călăul părinților

act a avut un 
in Franja. Toți

imens 
acești

Iii ................. .......
Ies va desfășura o activitate de „armonizare 
liote. (Ziarele).

cadrul întrevederilor 8ale preliminarii de la Paris. J. F. Did- 
alte delegații a*

DULLES : Cheamă pe altul I Cu ăsta am căzut de acord.
Beien Je A'. CLAVDIU

mități exemplare. Astfel, unul 
din ei, tînărui Claude Marty, 
fiul lui Louis Marty. împușcat 
la 27 iunie 1944, și care este 
închis de 7 luni, scrie priete
nilor săi : „Prin aceste cîteva 
cuvinte, încerc să v£ arăt mai 
mult decit simpatia mea și a 
tovarășilor mei, față de spri
jinul permanent pe care-j adu
ceți luptei noastre patriotice, 
pentru a obține anularea scan
daloasei numiri a generalului 
hitlerist Speidel în postul de 
comandant al armatei N.A.T.O. 
din centrul Europei, și pentru 
a-l alunga din minunata noa
stră țară, pe care el a mai pîn- 
gărit-o odată. In ciuda are
stării noastre, noi s în tem și 
vom fi credincioși jurâmîntu- 
lui depus44.

Tinerii francezi vor fi desi
gur și luni în primele rînduri 
ale delegaților care se vor 
prezenta la sediul N. A. T. O. 
pentru a protesta împotriva 
măsurilor războinice care ur
mează să fie elaborate aci, și 
mai ales împotriva eventualei 
hotărîri de a stoca pe pămînt 
francez arme atomice și de a 
instala baze de lansare pen
tru rachetele teleghidate ame
ricane.

De altfel, el se vor grupa în 
jurul fiilor celor Impușcați, 

.care mai sînt încă în libertate, 
și care vor merge printre pri
mii la palatul Chaillot. Uniu
nea tineretului comunist al 
Franței a lansat un apel vi
brant pentru ca aceste două 
zile de protest să aibă un 
mare succes, silind astfel gu
vernele membre ale N.A.T.O. 
să ia în seamă dezideratele 
poporului francez.

16 decembrie se anunță ca 
o zi de mare acțiune a tine
retului francez împotriva răz- 
boului. A doua zi, delegațiile 
patrioților vor continua să a- 
ducă din toată Franța mărtu
riile ostilității unei întregi na
țiuni față de planurile război
nice, pe care membrii N.A.T.O. 
credeau, poate, că le vor di
scuta în liniște, cu începere de
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REGIS BERGERON 
corespondentul „Scinteli 
tineretului" la Paris. 

Paris (prin telefon).
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AcupuncturalV. MAXIMILIAN

Pentru vindecarea nevrozei cronice de care su
feră acest tînăr, el este supus unui tratament 
prin acupunctura care prevede introducerea acelor 
Vindecătoare în pielea mîiniî, a frunții și a ure
chilor.

BOLI
PRIN...

VINDECATE
ÎNȚEPĂTURI

I

La 15 ani...
177

i POVESTEȘTE
giei, nevrozelor și reumatismului.

La policlinica spitalului „Bot
kin" din Moscova, de pildă, a fost 
tratată o femeie în vîrstă de 35 
de ani, suferind de o eczemă incu
rabilă la miini. Toate metodele 
obișnuite de tratament aplicate de 
cîțiva ani dăduseră greș. După ce 
a fost practicată acupunctura timp 
de zece zile, eczema a dispărut cu 
desăvîrșire. Intr-un alt caz, a fost 
tratat un student care suferea de 
trei ani de migrene chinuitoare, 
din pricina cărora devenise iritabil 
și nu mai putea învăța. După 
șapte zile de acupunctură, migre
nele au dispărut cu totul, s-a con
statat un aflux de forțe noi iar 
studentul și-a putut relua învă
țătura.

La toți bolnavii tratați prin acu
punctură se constată o îmbunătă- 

somnului, o creștere a pof- 
mincare și un aflux

S
uferiți de insomnie ? Cîteva 
înțepături în podul palmei 
și veți regăsi somnul odih

nitor și sănătos ne fiecare noapte. 
Vă supără durerile de cap cro
nice ? Cîteva ace bine plasate în 
tendonul lui Achile și durerea va 
dispare ea prin farmec. Sînteți 
suferind de malarie ? Lăsați chi
nina la o parte și urmați un tra
tament de înțepături în buza su
perioară și frigurile se vor lecui, 

în locul acestor trei exemple, 
am putea da o sută altele, dato
rită —- toate — uneia dintre cele 
mai vechi terapeutici medicale ale 
lumii — acupunctura. Mai bine 
de trei mii de ani s-au scurs de 
cînd a luat naștere — ca rezul
tat al spiritului ascuțit de obser
vație al poporului chinez — a- 
ceaștă originală metodă de vinde
care a bolilor și timpul nu i-a 
putut știrbi nimic din valoarea și 
însemnătatea ei. Ba dimpotrivă, 
acupunctura s-a răspîndit încetul 
cu încetul în numeroase țări ale 
lumii — în Japonia, Vietnam, 
India, Franța, Ungaria, Germania 
ele. — și numără astăzi mai mulți 
adepți ca orieînd. Există o asocia
ție internațională pentru acupunc
tura, se țin congrese de acupunc
tura și se scriu mereu noi tratate 

Foarte bine, dar ce este în fond 
această miraculoasă știință a înțe
păturilor vindecătoare ?

Acele fermecate

Chinezii o numesc „cijen-tziu' 
și-au fost primii care au 
observat că rănirea sau în

țeparea artificială a unor puncte 
din corpul omenesc vindecă, în 
mod surprinzător, cîteva dintre 
cele mai obișnuite boli. Timp de 
secole, paralel cu dezvoltarea și 

zzzdieinii chineze s-au 
precizat, prin experiență, cele mai 
eficace puncte pentru înțeparea 
cu acul, corespunzătoare unui nu
măr mare de boli. Încă în seco
lul al treilea înaintea erei noa
stre a apărut în China seria de 
cărți intitulate „Huandi-Neițzin", 
ulcătuită din 18 volume, adevăra
tă enciclopedie de acupunctura iar 
prin secolul al XI-lea al erei noa
stre medicul chinez Van Vei-de a 
construit un model de aramă al 
corpului omenesc pe care figurea
ză un mare număr de puncte pen
tru înțepare și cauterizare.

Ințepăturile se 
fac cu ace spe
ciale de oțel, ar
gint sau aur, 
lungi de 2,5—10 
cm. și groase de 
1—2 mm., care 
se fierb înainte 
de întrebuințare. 
Corpul omenesc 
este împărțit .în- 
tr-un anumit nu
măr de puncte 
— între 100 și 
720 — alegerea 
punctelor pentru 
înțepare depin- 
zînd de carac
terul bolii. înțe
parea influențea
ză asupra între
gului organism

și asupra sistemului nervos în an
samblu. Din această cauză locul 
pentru înțepare nu trebuie căutat 
în apropierea regiunii bolnave, 
uneori el fiind chiar foarte departe 
de aceasta.

înțepătura corect aplicată nu 
este nicidecum dureroasă, ea pro- 
ducind doar o senzație de căldură 
întru nimic neplăcută. Acul poate 
rămîne în locul înțepat un minut 
sau mai mult, chiar și o jumătate 
de oră, după cazul pe care îl tra
tează acupunctorul.

Vindecarea eczemei 
și nevrozei

Tradiționala acupunctura chi
neză a fost adoptată în ul
tima vreme și de către spe

cialiștii sovietici, care au început 
s-o aplice în mai multe clinici 
din Moscova. Medicii sovietici au 
perfecționat întru cîtva acul chi
nezesc, înzestrîndu-l cu un mic 
manșon care constituie un reazem 
pentru degete și împiedică aluneca
rea acului. La majoritatea bolna
vilor tratați după această metodă 
în U.R.S.S., s-a consta.at fie o îm
bunătățire simțitoare a stării bol
navului, fie o vindecare complectă, 
îndeosebi în tratamentul nefrite
lor, eczemelor, insomniei, nevral

țire tț 
tei de 
forțe.

de

Un
încă nedeslușit

mecanism

Petrolul 
în 

antichitate

pe săp-

II asi- 
dormi-

ori .....
Din aprilie 
reduceau la

Deși întrebuin
țarea sa pe sca
ră mare este de 
dată recentă, pe
trolul are o ve
chime practică 
de peste 3000 
ani. Primele 
popoare cate 
au observat exi
stența unui ulei 
negricios în pă- 
niîntul pe câre 
trăiau, au fost 
Ecamiții și Su
merienii din Va
lea Tigrului și a 
Eufratului. In- 
cercînd să folo
sească în scop 
practic descope
rirea lor, aceste 
popoare antice 
au constatat că 
bitumul și asfal
tul sânt buDe 
pentru izolare U 
le-au întrebuin
țat la ungerea 
corăbiilor.

Aplicațiile cele 
mai numeroase 
s-au înregistrat 

4nsă — oricît de 
ciudat ar putea 
să pară — în 
sculptură și ar
hitectură. Arheo
logii au descope
rit astfel 
tuiete și 
împodobite 
capete de anima
le confecționate 
din bitum. Arhi- 
tecții antici, la 
rîndul lor, au fo
losit bitumul 
pentru izolarea 
locuințelor.

Primul rol * An»aj iment la... un restaurant ★Mizeria 
de dincoto de scenă * AmintiriZiarul „Pskovskaia Pravda"' 

relatează că în satul Bolșie. 
Peti, regiunea Pskov, trăiește 
un copil de 15 ani. Vasili Pav
lov, care cîntărește 177 kg. și 
poate să ridice 80 de kg. Ti nă
rui voinic poate să ridice peste 
20 de ori în șir o greutate de 32 
de kg, el poate să ridice în ace
lași timp cu mincț dreaptă o 
greutate de 43 de kg, iar cu cea 
stingă una de 32 kg.

Vasili Pavlov are 1,70 m. înăl
țime, cir conferința toracică de 
1,30 m, tplia de 1,50 m. încălță
mintea și îmbrăcămintea aces
tui copil este comandată spe
cial, deoarece măsurile obișnuite 
îi sînt nepotrivite

Vasili Pavlov s-a născut în 
anul 1942 și la naștere nu cîn- 
tărea mai mult de 3 kg. De la. 
4 luni el a început să aibă o 
mare poftă de mîncăre și să 
crească foarte repede. lntr.a 
săptămînă cămășile cusute pen
tru el îi deveneau mici.

Din punct de vedere mintal, 
Vasili Pavlov s-a dezvoltat nor
mal, el a învățat să citească, 
înainte de a intra la școală și 
învăța cu ușurință poezii. A 
absolvit școala de șapte ani. El 
a învățat cu ușurință. Actual, 
mente Vasili Pavlov este elev 
în clasa 9-a,

Voinicul de 15 ani nu a su. 
ferit niciodată de vreo boală. 
El doarme mai mult decît un 
copil de virsia sa și mănîncă 
mai mult decît un adult.

O stradă din cartierul Cotrocenilor, liniștită ca o sală de muzeu. 
Aci, nu departe de tălăzuirea leneșă a Dîmboviței, Bucureștiul pare 
mai potoliit, văduvit de forfota arterelor centrale. O casă, suportînd 
semeață povara vizibilă a anilor, oferă privirii tăblița cu numele 
popularului actor V. Maximilian. Sunăm.

— Știți, tovarășul Maximilian este bolnav de patru Iutii, ni sa 
spune.

Știm. Am fi preferat să stăm de vorbă cu V. Maximilian în culi
sele teatrului, să-l aplaudăm la scenă deschisă și să-1 așteptăm la ie
șirea din teatru după premiera. Vom face aceasta mai tîrziu. 
gurăm. Dar pînă atunci ne-am mulțumit cu o convorbire îngurăm. Dar pînă atunci ne-am mulțumit cu o convorbire 
torul lui.

Iul juca doar de patru 
tămină cu săli goale, 
salariile societarilor se_________
jumătate. Teatrul își închidea por. 
file pentru șase luni. După fiecare 
stagiune, fruntașii scenei romineșii, 
în pelerinaj, trebuiau să cerșească 
la minister ceva bani ca să aco
pere deficitul...

— Am citit că la Conservator 
l-ați avut ca dascăl pe Nottana... 

director de scenă, 
dragoste avea el

Intîlnire 
cu Leonard „L.UUI 
sim multe amănunte...

Maximilian copilărise cu Leonard 
prin Buzău. In 1900 cînd a venit in 
București, la Conservator, l-a re- 
întîlnit. Mai tîrziu, în iarna lui 
1904 s-au regăsit la lași în trupa 
lui Nicu Poenaru. In Capitală 
nu găsea angajament. N-avea în- 
cotto: și-a încercat norocul în 
provincie. Era însă aceeași mize
rie. In dimineața cînd a ajuns 
la lași, Leonard l-a dus la 
hotel, în camera actorilor. Maximi
lian i-a întrebat cum le merge... 
Palton n-avea niciunul, în loc de 
ciorapi purtau cîrpe iar Leonard 
mergea cu picioarele în galoși, fără 
pantofi. La Iași n-au scos-o la ca
păt și trupa fărâmițată a plecat la 
Focșani. Aici abia reușea Poenaru 
să strîngă cîțiva lei pentru hrana 
trupei Maximilian a plecat din 
Focșani vînzindu-și paltonul... Mai 
tîrziu Leonard a devenit un răsfă- 
țat al publicului, „prințul opere
tei", cum i se spunea...

Se odihnește

Debutul
reținută tristețe. 
Ni se pare slă

bit, figura-i este obosită. Regre
tăm că l-am deranjat. O clipă 
doar. Dar numai o singură clipă 
căci a fost suficient să vorbim 
despre scenă, să-i răscolim amin
tirile, pentru ca bătrînul actor să 
se însuflețească, să-i dispară în- 
trucîtva oboseala.

— Care a fost primul meu rol ?
— Mai important...
— Da, mai important. Aș putea 

să-l socotesc pe cel din piesa „Cei 
trei mușchetari". Eram student în 
primul an la Conservator și ca să 
ajungi pe scena Naționalului era 
lucru mare. Prima oară îmi văzu
sem numele tipărit pe afiș. Ce să.ți 
spun : emoție teribilă. Am făcut re
petiții pe scenă, acasă... In fine 
a venit spectacolul. Trebuiam să 
rostesc: „Pe aci, domnilor"... 
Doar atît. Eram atît de emoțio
nat că deabia mi-am spus replica. 
Nici s uf Ierul nu m-a auzit...

— Dar, o paranteză : cum ați 
descoperit vocația pentru teatru ?

Observăm un zîmbet pe figura 
artistului.

— Vocație ? Eu am fost premiant 
în liceu. Nu-s din cei ce-au fugit 
din școală ca să se facă actori. 
După cum a spune versuri și a juca 
cum am jucat și eu prin podul 
grajdurilor la Buzău nu însemna 
vocație. Eu am căutat o profesiu
ne. Am intrat in teatru îndepli- 
nind toate cerințele intelectuale. 
Consideram că aceasta este prima 
calitate a unui actor. Dar nu sin. 
gura...

In fotoliu, V. Maximilian privește spre obiectivul 

aparatului fotografic.

Foto: E. CSIKOS

— Cariera dvs. este complexă...
— Intr-adevăr... Am început cu'proza, am jucat în 

pantomimă, în piese cu muzică, în operă. Numai balet 
făcut. Dar sperăm că oi mai avea ani de trăit și 

întîlnlt* pe neui. ° să fac Și- balet- 
tatul Leonard ?

— Să recitim 
„Evocările"... Gă-

— întocmai... Minunat profesor, 
", actor... Multă 
pentru tineret...

— Cum l-ați
fostRezultate excelente au 

obținute în foarte multe ra
muri ale medicinei. S-a ob

servat că tratamentul cu ajutorul 
înțepăturilor miraculoase este 
eficace și rapid în cazurile de ur
gență, cum ar fi sincopa, șocurile 
termice și crizele de anghină pec
torală.

Mecanismul acțiunii binefăcă
toare a acupuncturii nu este însă 
complect elucidat pînă la ora ac
tuală. După toate probabilitățile, 
ea acționează asupra scoarței cere
brale în mod reflex, prin nervii 
periferici. Impulsurile nervoase 
care pornesc din locul înțepat ac
tivează scoarța cerebrală iar acea
sta, inhibă, la rîndul ei, focarele 
de excitație dureroasă.

Cercetările comune desfășurate, 
în prezent de oamenii de știință 
sovietici și chinezi vor desluși de
sigur toate tainele încă necunoscu
te ale miraculoasei terapii de a- 
cum 3.000 de ani.

Rezultate 
obținute

C. ORBAN ii

Moș
la ...Polul Nord

Cunoscutul aviator polar so
vietic Ivan Cerevicinîi. care a 
parcurs deasupra Arcticei și An- 
tarcticei peste "
plecat la 12 
Moscova cu un 
port în bazinițl

Avionul pilotat de Cerevicinîi 
transportă pentru membrii sta
țiunilor științifice în derivă 
..Polul Nord-6“ și ,,Polul Nord- 
7“ scrisori, brazi pentru pomul 
de iarnă, fructe, legume și alte 
alimente.

3.500.000 km., a 
decembrie din 
avion de trans
polar central.

CURIOZITĂȚI
De ce cad frunzele toamna?

Ingălbenirea și căderea frunzelor toamna se dato- 
rește alcoolului I La această concluzie neașteptată 
au ajuns savanții care au studiat îndeaproape viața 
frunzelor și au stabilit cantitățile de lumină absor
bite de acestea în cursul diferitelor faze ale ciclu
lui lor de vegetație. Cînd vine toamna, seva se 
subțiază și nu mai urcă pînă la frunze. Din acea
stă pricină, se produce un proces de fermentare 
înlăuntrul frunzelor, proces care distruge clorofila 
și scoate la iveală elementul ruginiu sau galben pe 
care îl conține frunza. Otrăvite de alcoolul pro
dus prin fermentație, frunzele mor și cad.

Vînătoare de lupi 
motocicletacu...

sovietic 
de la

Din școală pe scenă

Tractoristul
Mihail Titov, __ 
S. M. T. din Piceuri, a 
fost eroul unei întîm- 
plări cu totul neobișnui
te. lntorcîndu-se într-o 
noapte acasă de la lu
cru pe motocicletă, Mi
hail Titov a zărit deo
dată o haită de lupi 
care dădea tîrcoale unei 
turme de oi în apropie
rea satului. Lupii erau 
atît de ocupați cu tur
ma de oi, îneît nici nu 
au observat apropierea 
motocicletei. Deși nu a- 
vea nici o armă asupra 
sa, tînărul tractorist nu

zăbovi mult și atacă 
haita de lupi, intrînd cu 
motocicleta in plină vi
teză în mijlocul lor. 
Lupii se speriară și o 
luară la goană peste 
cîmp, dar tractoristul îi 
urmări cu motocicleta, 
omorînd trei dintre ei. 
Unul dintre lupi îl a- 
tacă pe Titov, dar ace
sta îl lovi cu cizma și 
lupul fugi. După ce hai
ta dispăru în pădurea 
învecinată, tractoristul 
se întoarse acasă cu cei 
trei lupi morți pe mo
tocicletă.

— Ați pomenit
EXmX de căutarea uneirara TaiU profesiuni. Ar fiJ 

interesant pentru 
generația tînără 

să cunoască actoria de odinioară 
fără fard...

— Am povestit multe în volumul 
meu de evocări. Dar să repet cite 
ceva. Primul meu angajament ca 
actor l-am făcut la... un restau
rant. Terminasem examenele pri
mului an la Conservator și mă tre
zisem fără un ban în buzunar. La 
„ospătăria comunală" nu mai pu
team mînca. Pur și simplu n-aveam 
din ce trăi. Dacă mă întorceam la 
Buzău era același lucru. Intîmpla- 
rea a făcut să mi se propună un 
angajament cu 2 lei pe seară și 
masă pe toată ziua la un restau- 
rant din Cișmigiu. Am acceptat.

— Mult timp ați profesat pe 
scena din Cișmigiu ?

— In același an am fost angajat 
la Național. Prima noastră scenă 
avea în epoca aceea pe Agatha Bîr- 
sescu, Aristizza Romanescu, Not- 
tara. Petre Liciu, Leonescu, Bre- 
zeanu, Vasile Toneanu, Soreanu 
și mulți alții. Dar păturile avute 
frecventau teatrul străin. Naționa.

— Sîntem convinși că vom 
siunea.. încă o întrebare : 
succes din carieră ?
— E greu de spus. în orice 
în „Topaze", în „Papa se 
șoara Nastasia"... -Poate că

Dintr-un garderob, actorul a scos manuscrisul dac- 
tilografiat al unui nou, volum de amintiri din teatru.
L-am ascultat, citindu-ne cu verva lui inepuizabilă 

cîteva pagini amuzante. Aveam impresia că-l reve
dem la rampă, în bătaia reflectoarelor, culegînd 
aplauzele spectatorilor...

vedea realizată promi- 
care a fost cel mai mare

caz am avut mult succes 
lustruiește", in „Domni- 
au mai fost și altele...

EUGENIU OBREA

sta-
vaze

cu

Puterea
insectelor

Insectele pe care le strivim cu dispreț, au o pu
tere mult superioară forței noastre. Furnica, de 
pildă, parcurge o distanță foarte lungă purtînd în 
spate o încărcătură vrednică de un camion. Puri- 
ccle în schimb, este mai tare ca cel mai grozav 
atlet, căci sare în înălțime de o sută de ori pro
pria sa lungime. Musca verde, care bîzîie atît de 
supărător, are o putere echivalentă cu cea a unui 
om de 70 de kilograme. Gîndacul negru are o putere 
de 182 de ori mai mare decît greutatea lui.

MĂRTURII DESPRE
MARELE CÎNTĂREȚ

ȘALIAPIN

învățăm să cîntăm

Mitaișvili 
cucerit re

populări- 
In rindul 

de

Acum doi ani 
pe scena Tea
trului de Operă 
și Balet din 
Tbilisi a debu
tat o tinără care 
abia absolvise 
studioul core, 
grafic. Grafia și 
măiestria el au 
fermecat pe 
spectatori. Lilia
na 
și-a 
pede 
tate
iubitorilor 
balet din Tbilisi. 
In prezent, ea 
se pregătește să 
interpreteze pe 
Desdemona in 
baletul „Othe- 
lo“. Tinăra bale
rină este depu
tată in Sovietul 
orășenesc și nu 
neglijează 
un moment 
gătura cu 
gătorii săi.

nici 
le. 

ale-

Furnici... medicale
In Africa există o specie de furnici uriașe, lungi 

de 2-3 cm., pe care localnicii le-au botezat „furni
cile soldați". Această denumire se datorește fap
tului că furnicile se deplasează în coloane nesfîr- 
șite, fiecare coloană avînd o lățime de circa un 
metru, și distrug tot ce întîlnesc în calea lor. Doar 
focul le poate opri din mers.

„Furnicile soldați" mușcă cu 
dacă vrei să le smulgi de pe 
prins, corpul furnicii se rupe, 
înfipt în pradă. Indigenii folosesc această proprie
tate și întrebuințează „furnicile soldați" in loc de... 
copci pentru prinderea rănilor de pe corp. Cu cît 
rana este 
vii prinse 
mare.

în calea lor. Doar

atîta putere incit 
locul pe care s-au 
dar capul rămîne

mai mare, cu atit și numărul copcilor 
de indigeni și așezate pe rană este mai

lin șifonier original

care se

La un mare ma
gazin din Sofia a 
fost expus un nou 
model de șifonier 
combinat,
transformă în masă și 
pat. Dulapul acesta 
neobișnuit este ceva 
mai mare decît cele
lalte. La ușa din par
tea dreaptă, se află o 
manivelă. Prin învâr
tirea acesteia, partea 
de jos a dulapului în
cepe să se desfacă. 
Se desfac apoi două

picioare și apare o 
masă perfect lustrui
tă. Pentru a trans
forma dulapul în pat, 
se învîrtește un alt 
mecanism. De astă- 
dată, coboară în po
ziție orizontală o so
mieră cu saltea care 
are două picioare fi
xe. Intr-o despărțitu- 

' ră a șifonierului se 
ține așternutul. Patul 
este înzestrat și ca o 
lampă iar dulapul are 
o oglindă.

Marșul sportivilor
Fersuri : N. Lebedev-Cumaci. Muzica t I. Dunaevski.
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Pătrunzând în spațioasa cameră de lucru a prof. 
Alexander Drujinin, unul din milioanele de ce

tățeni ai Moscovei, ai impresia că pășești într-o ade
vărată grădină zoologică in miniatură. Peste tot nu 
întîlnești decît eprubete sau sticluțe pline cu fluturi 
și insecte de tot felul, vitrine cu păsări împăiate și 
tablouri reprezenlînd diferite animale exotice. In 
fond, este și firesc sa fie așa : A. Drujinin este pro
fesor de zoologie și-și iubește meseria.

Dar nu chiar toate obiectele din cameră aparțin 
profesiei locatarului. Iată, de pildă, pe un scrin o 
piele de pui de crocodil, perfect conservată. De astă 
dată nu e vorba de o achiziție prețioasă din numeroa
sele expediții zoologice ale profesorului, căci pielea 

“ț de crocodil a 
aparținut pe vre
muri... marelui 
cîntăreț de o- 
peră Șaliapin!

Cum a ajuns ea în biroul zoologului ? Proprietarul este gata să 
lămurească pe oricine : pielea de crocodil este una din piesele cela 
mai de preț ale minuscului muzeu dedicat lui Șaliapin, la care lu
crează de peste 20 de ani. Admirația sa pentru vocea minunată a 
lui Șaliapin l-a determinat să strîngă toate obiectele care au apar
ținut pe vremuri renumitului bas precum și orice a avut vreo le
gătură cu viața și cariera sa.

Niscut la Kazan, în februarie 1873, Fedor Ivanovici Șaliapin 
s-a lovit din fragedă tinerețe de greutățile vieții, fiind nevoit să-și 
cîștige existența încă de Ia 15 ani. Viitorul cîntăreț ce avea să en
tuziasmeze publicul meloman din toate marile capitale ale lumii, 
a fost astfel, rînd pe rînd, hamal, ucenic cizmar, măturător de 
stradă etc. încă din vremea aceia, Șaliapin își face însă „debutul44 
muzical într-un cor de copii la Kazan, iar mai tîrziu pleacă la 
Tiflis, unde cîntă pentru îniîia oară la Operă. După doi ani, în 
1894, și-a făcut prima apariție pc scena operei din Petersburg și 
succesul său este fulgerător. Avînd o minunată voce de bas, care 
uimea și înmărmurea chiar și pe cei mai dificili critici muzicali, și 
un joc de scenă dc un dramatism extraordinar, Șaliapin ajunge ido
lul iubitorilor de operă din Rusia și din lumea întreagă. Puterea 
vocii sale, care acoperea un repertoriu foarte mare, de la Boris 
Godunov, Ivan cel Groaznic, Cneazul Igor, Mcfistofel, Salieri și pînă 
la Don Basilio, făcea să virbreze sala în care se producea. 
Spectatorii ascultau de fiecare data cu suflarea tăiată excepționa
lele inflexiuni ale acestei voci, care cobora parcă dincolo de gra
nițele glasului uman. Nimeni nu cîntase pînă atunci ca Șaliapin și 
avea să mai treacă, desigur, multă vreme pînă se va mai putea găsi 
o voce atît de desăvîrșită.

Numărul pieselor strînse de Drujinin este foarte mare. Printre 
ele se numără un pachet de țigări pe care Șaliapin a scris cîteva 
cuvinte directorului Operei, cerîndu-i să pună la dispoziția unui 
grup de muncitori biletele cele mai bune la viitorul său spectacol, 
menționînd că acești oameni săraci sînt mult mai vrednici să 
ocupe locuri bune decît toți bogătașii. Mai sînt apoi cîteva scri
sori și cîteva fotografii unice ale lui Șaliapin și numeroase afișe 
ale spectacolelor sale, între care unul de pe vremea turneului cîntă- 
rețului rus la Paris, în 1908. Pentru a complecta colecția sa ne
obișnuită, A. Drujinin a reușit să-și procure cîteva înregistrări pe 
discuri ale lui Șal.upin, unele dintre ele datînd din 1898, altele 
fiind reimprîmări ulterioare. Din cînd în cînd, profesorul de zoolo
gie își invită prietenii în camera sa de lucru șî acolo, printre sti
cluțele și borcanele cu fluturi și insecte, răsună grav, glasul minunat 
al celui mai mare cîntăreț de operă.

VLAD MATEI
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