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Bătrînul Ion Andrașik se sco

toci prin buzunare și scoase dintre 
niște hîrtii vechi o fotografic. Ti
nerii mineri se aplecară asupra ei 
cereetînd-o. Așa dar acesta-i An
drașik cel de 20 de ani 1 Lucra 
atunci ca miner în grotele din 
Tatta Banya, de dincolo de Buda
pesta. Muncă de ocnă, lipsit săp- 
tămîni întregi de lumina soarelui, 
ca cîrtița — 14 ore pe zi. Din 
pereții umezi se scurgeau tot tim
pul șiroaie de apă rece și neagră. 
Cărbunii, lespezile acelea sticloase 
ca de mormînt, se rostogoleau fără 
încetare, oră după oră, în morma
ne înalte și nimeni nu-i recunoș
tea truda : la plată era veșnic 
amendat fără măcar să i se expli
ce pentru ce.

N-a mai putut răbda. A arun
cat uneltele și s-a dus. A trecut 
munții, în Valea Jiului, la Lupeni. 
„Nu se poate ca și acolo să fie 
la fel“ și-a zis el. Și totuși la Lu- 
peni, ca și în întreaga Vale a 
Jiului viața muncitorilor era tot 
atît de grea. Caracatița capitalis
mului stăpînea deopotrivă în
treaga împărăție a cărbunelui, 
transformînd-o din mormane ne
gre în aur galben. Iar această 
transformare nu se putea face de
cît printr-o cruntă exploatare a 
minerilor.

în 1916 minerii din Lupeni de
clarară grevă. Cereau atunci mă
rirea salariului și reducerea zilei 
de muncă la 8 ore. Reprezentan
tul societății carbonifere i-a adu
nat pe toți în curtea minei :

— Treceți la lucru — a po
runcit el. Minerii nu l-au ascul
tat. A venit armata. în loc de 8 
ore de muncă pe zi, Ion Andrașik 
a căpătat atunci 8 luni de închi
soare... Mulți dintre participanții 
la grevă sînt purtați de jandarmi 
din post în post, de la Lupeni la 
Deva, de la Deva la Cluj, bătuți 
și schingiuiți. Dar luptele mineri
lor împotriva exploatării burghe- 
zo-moșierești nu încetează, dimpo
trivă, cresc și apoi iau avînt.

★
Se află în Valea Jiului, la Lu

peni, o placă de marmoră ridicată 
în amintirea eroicei greve din 
1929.

Răspunzînd inițiativei tinerilor 
din Vladimiri, fiii minerilor — 
elevi ai școlii medii din localitate 
— au luat monumentul sub îngri
jirea lor. Gcrbert Francisc, un mi
ner bătrîn, eu fața osoasă, puțin 
adus de spate, reînvie în fața ti
nerilor faptele acelor zile cînd 
minerii au ocupat centrala electri
că ținînd-o sub stăpînire în tot 
cursul nopții de 5'6 august 1929. 
Ocuparea centralei electrice făcea 
parte din planul de luptă al gre
viștilor împotriva ofensivei patro
nale deslănțuită cu cruzime în a- 
cea perioadă. încă din decembrie 
1928 conducerea minelor a refu
zat să mai recunoască contractul 
colectiv cucerit de muncitorii mi
neri cu ani în urmă. Datorită a- 
cestui fapt zeci de mii de șomeri 
îndurau mizerie și foamete. Mi
nerii concediați erau dați afară 
din locuințe, împreună cu fami
liile lor și forțați de jandarmi să 
părăsească Valea Jiului. în același 
timp salariile minerilor care lu
crau au fost reduse îngrozitor de 
mult. în urma acestei noi măsuri 
revolta muncitorilor mineri creș
tea. Sub conducerea organizațiilor

Partidului Comunist minerii de
clarară grevă generală în toate 
minele din Lupeni.

Ocuparea centralei electrice a 
constituit momentul cel mai im
portant din lupta eroică a mine
rilor greviști din 1929. In inte
riorul uzinei comuniștii îmbărbă
tau pe greviști explicîndu-le că 
este necesar ca ei să țină uzina 
ocupată pînă cînd patronii vor fi 
determinați să le satisfacă reven
dicările. Lozinca lansată de ei, în
sușită și aplicată de greviști era : 
„Să nu se miște nici un munci
tor de la fața locului pînă cînd 
nu se rezolvă revendicările“. In 
aceeași noapte, însă, autoritățile 
pregăteau criminalul plan de ma
sacrare a muncitorilor. în spatele 
curții uzinei era un canal adînc, 
iar de o parte și de alta se înălțau 
două ziduri de piatră. Muncitorii 
intrați în grevă se strînseseră aici. 
O parte dintre ei se aflau la poar
tă, după baricade, nelăsînd să in
tre pe nici un străin în curtea 
uzinei.

— Părăsiți uzina, nu-i a socie- 
E a statului — striga la

V. BÄRAN

Pentru alegerile de la 2 martie

Propuneri de 
candidati ai F. D. P.

BILANȚUL MUNCII 
în sectorul socialist 

al agriculturii

Mcnâstireo Neamț 
în curînd restaurată
Se apropie de sfîrșit lucrările 

de restaurare începute în anul 
1954, a Mănăstirii Neamț, monu
ment istoric important, una din 
ctitoriile lui Ștefan cel Mare. A- 
ceastă mănăstire — capodoperă 
a artei moldovenești din secolul 
XV-Iea — își recapătă aspectul 
ei original și cadrul corespunză
tor unui monument de arhitec
tură de mare valoare. Pe lîngă 
biserica originală a lui Ștefan 
cel Mare, corpul chiliilor și ve
chile turnuri aie mănăstirii, a fost 
restaurat în întregime și acel 
monument atît de caracteristic pei
sajului de la Neamț, agheasma
tarul care își profilează cupola 
sa bombată pe fondul verde al 
bătrînelor păduri din vecinătate. 
Aceste lucrări sînt executate sub 
supravegherea Direcției monu
mentelor de arhitectură din Mi
nisterul Construcțiilor și Mate
rialelor de Construcții.

Timp de 15 zile, în Capitală au 
avut loc peste 1.400 de adunări 
populare în cadrul cărora au fost 
propuși candidaț.i F.D.P. La a- 
ceste adunări au luat parte peste 
250.000 de cetățeni, dintre care 
circa 11.000 au luat cuvîntul 
pentru a propune candidații sau 
pentru a susține candidaturile 
propuse. Bucureștenii au propus 
412 cand.dați în circumscripțiile 
electorale orășenești, 1.976 în 
circumscripți.Ie electorale raio
nale și 404 în circumscripțiile e- 
lectorale comunale.

Dintre aceștia, 60 la sută sînt 
muncitori din industrie, 22 la 
sută tehnicieni, ingineri și alte

categorii de intelectuali,categorii de intelectuali, iar 18 
la sută aparțin altor categorii de 
cetățeni.

S-au terminat propunerile de 
candidați în regiunea Constanța. 
In adunările obștești, la care au 
participat peste 286.000 de ale
gători, au fost propuși 87 de 
candidați ai F.D.P. în circum
scripțiile electorale regionale, 386 
de candidați în circumscripțiile 
electorale raionale, 676 de candi
dați în circumscripțiile electora
le orășenești și 3.900 de candi
dați în circumscripțiile electorale 
comunale. 2.410 candidați ai 
F.D.P. au fost propuși din rin- 
dui actualilor deputați în sfatu-

rile populare. Pe profesii, candi- 
dații propuși în regiune cuprind 
937 de muncitori, ingineri și teh
nicieni, 802 intelectuali și func
ționari, 3.175 de țărani colecti
viști, 37 de mici meseriași și 
cooperatori și 98 de gospodine.

Au fost terminate propunerile 
de candidați ai F.D.P. și în re
giunea Iași. In adunările obștești 
la care «u luat parte peste 
300.000 de cetățeni au fost pro
puși 7.247 de candidați din rîn- 
dul celor mai buni gospodari ai 
regiunii : activiști de partid și 
de stat, muncitori, ingineri, teh
nicieni, medici, oameni de cultu
ră, de artă și de știință, gospo
dine, m.litari, pensionari.

O ZI
de neuitat

Aspect de la centrul nr. 1 de 

afișare a listelor de alegători 

din raionul „N. Bălcescu“ din 

București,

Pe Magda, fata cu 
cosițe aurii, tinerii 
din gospodăria de stat 
Jimbolia o cunosc 
bine. Ea nu lucrează 
cu ei pe cîmp la ară
turi și însămînțări și 
nici la fermele de 
vite. Totuși o întil- 
nesc zilnic, la canti
nă. Magda le servește 
masa și este întotdea
una atentă. Le serveș
te supa caldă, se în
grijește să aibă la 
masă apă, solnițe, pa
hare.

Magda este tînără, 
îi place să cinte, să 
joace, să se distreze. 
Aga că mai întotdea
una ea este prezentă 
la clubul gospodăriei, 
în privința activității 
culturale ea ar vrea 
să existe mai multă 
organizare.

De curind Magda 
putea fi văzută în 
mînă cu o cărțulie

mică: Statutul U.T.M. 
A cerut utemiștilor 
din gospodărie s-o 
primească în rinduri- 
le lor. Dorința i-a 
fost împlinită. La a- 
dunarea generală in 
care s-a pus în dis
cuție cererea ei de a 
fi primită în U.T.M., 
secretarul organiza
ției U.T.M., tov. loan 
Floca, i-a arătat cum 
trebuie să se compor
te de-acum ca ute- 
mistă.

La întrebarea se
cretarului „Cine este 
de acord ca tovarășa 
Adelman Magda să 
fie primită în U.T.M.“ 
toți cei prezenți în 
sală au ridicat mîna. 
Magdei, de emoție, 
i-au înflorit bujorii 
în obraji.

In aceeași 
am fost > 
unui gest frumos. In 
cinstea acestui eveni-

ment s-a organizat o 
scurtă reuniune inti
mă. Un grup de ti
neri i-au făcut Mag
dei un modest ca
dou apoi iau strîns 
călduros mîna. Atunci 
am observat că pe 
gulerul bluzei Magda 
își prinsese o insignă 
mică cu inițialele 
U.T.M.

Reuniunea organi
zată de utemiști 
cinstea Magdei, 
te că a fost cea 
modestă dintre 
organizate aici,
gestul •— în sine — 
are pentru Magda o 
semnificație deosebi
tă: ea își va aminti, 
toată viața cu bucu
rie și emoție de ziua 
în care utemișlii au 
primit-o în marea lor 
familie.

C. BUCUR

in 
poa- 
mai 
cele 
dar

seară 
martorul

Semnarea planului de muncă 
pentru aplicarea convenției culturale 

dintre R. P. Romînă și R. Cehoslovacă 
Joi a avut loc la Institutul ro

mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea semnarea planului de 

muncă pe anul 1958 pentru apli-

La antrenament pe patinoarul de la Miercurea Ciuc

carea convenției culturale dintre 
R.P. Romînă și R. Cehoslovacă.

Planul a fost semnat din par
tea romînă de acad. Vasile Ma- 
linschi, membru al Prezidiului Ar 
cademiei R.P. Romîne, iar din 
partea cehoslovacă de Frantisek 
Pazur, locțiitor al împuternicitu
lui îuvățămîntului și culturii din 
Bratislava.

La semnare au fost de față: 
acad. Mihail Ralea, președintele 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Mihail 
Macavei, președinte de onoare al 
I.R.R.C.S., Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., Gcorge 
Macovcscu, director general în Mi
nisterul învățămîntului și Cultu
rii, Ion Rab, director în Ministe
rul Afacerilor Externe, oameni de 
știință, scriitori, artiști.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Ivan Rohall Illkiv, ambasadorul 
R. Cehoslovace la București, si 
membri ai Ambasadei R. Cehoslo
vace la București, precum și mem
bri ai delegației culturale a R. Ce
hoslovace, sosiți în (ara noastră 
pentru semnarea planului de mun
că pe anul 1958 între R.P. Romî
nă și R. Cehoslovacă

(Agerpres)

Să creștem 
muncitori calificați v 
pentru AGRICULTURĂ

».

Transformarea socialistă ă 
agriculturii, ridicarea procesu
lui de producție agricolă la un 
nivel cit mai înalt, impune 
creșterea unor cadre de mun
citori și tehnicieni cu o cali
ficare superioară, capabili să 
mînuiască mașinile moderne, 
să aplice în practică cunoștin
țele teoretice însușite. In a- 
cest scop au fost înființate în 
țara noastră numeroase școli. 
De nivelul cunoștințelor căpă
tate în timpul școlii, de legă
tura dintre aceste cunoștințe și 
cerințele producției, de drago
stea de meserie și deprinderile 
practice pe care și le însușesc 
elevii depinde aportul pe 
care-l vor aduce ei în unitățile 
agricole unde vor fi reparti
zați după absolvirea cursurilor.

Raidul pe care l-am între
prins în cîteva școli profesio
nale agricole din regiunea Cluj 
a avut ca scop urmărirea le
găturii dintre teorie și practi
că, dintre școală și producție.

Școala funcționează pe lingă 
stațiunea experimentală a Insti
tutului pentru cultura porumbu
lui. Din cele 30—35 de ore de 
învățămînt pe săptămînă, 20—25 
la sută sînt consacrate lucrări
lor practice. In 
practică elevii de 
școli profesionale 
școlile de maiștri

aceste ore de 
la cele două 
și cei de la 

lucrează efec-

O ȘCOALĂ CU TRADIȚIE

Actualul centru școlar agricol 
nr. 1 din Turda are o vechime de 
peste 50 de ani. Înființat în anul 
1906, ca o simplă școală de agri
cultură, a fost transformat in 
anii puterii populare intr-un 
complex care pregătește munci
tori calificați și maiștri zooteh- 
niști și agricultori. Majoritatea 
celor aproape 300 elevi care în
vață astăzi în acest centru sint 
fii de țărani muncitori din îm
prejurimi și din alte părți ale ță
rii. Sarcina deosebit de grea a 
profesorilor a fost aceea de a sădi 
in inimile tuturor eleviior dragos
tea pentru meseria aleasă, intere
sul lor pentru o pregătire temei
nică.

Fiecare elev a venit de acasă 
cu un bagaj de cunoștințe gene
rale. Fiecare cunoștea griul, po
rumbul, orzul, secara, animalele, 
văzuse un tractor, urmărise cu 
atenție cum lucrează o combină, 
un cultivator. Au învățat de la 
părinți — țărani muncitori — cî- 
teva deprinderi. Ce noutăți putea 
să le ofere școala? Nenumărate. 
Și aceste noutăți interesante le- 
au aflat din expunerile profeso
rilor și le-au verificat apoi în la
boratoare, pe cîmpurile de expe
riență, jn practica de producție.

Aș vrea să stau 
de vorbă cu ve
cinul meu dar 
nu-i prea vorbă
reț. II întreb:

— Cît facem 
pînă la halta R...?

— Apăi nici 
nu-i seară pînă 
sîntem acolo. 
Mergeți la R... ?

— Da !
— Apăi bine. Ne ținem de urît unul altuia. Că 

așa-i la drum : mori de urît.
„Ne ținem de urît“ — vorbă să fie. El tace și eu 

mă uit la el. Și tare aș vrea să-l întreb cîte ceVa 
despre satul R... Mi s-a spus că este un sat model. 
Și tovarășul meu de drum nu pare prea vorbăreț. 
Trebuie să insist. Sînt trimis doar să scriu despre 
președintele sfatului popular din R...

Vecinul meu își freacă bărbia și îmi vorbește.
— Satul nostru-i în spatele gării. Nici trei kilo

metri nu-s.
Are voce groasă de bas vecinul. Nici nu ți-o poți 

închipui altfel. E cît un munte. Continuă, mormăind 
ca un urs :

— Apăi vă duc cu căruța. Vine fi-miu și ne duce 
ca vîntu’...

Și după o clipă :
—- Dar cu ce treburi ? La sfat cumva ?
II văd privindu-mă atent, abia așteptîndu-mi 

punsul.
— Da, confirm eu.
— Bănuiam.
N-așteaptă să mai continui. Rîse mulțumit.
— Apăi, lasă. Le-om lămuri cînd om ajunge. 
Să știi că am noroc. Asta-i președintele — mi-am

zis. Mă uit mai atent la el, să-mi pot forma o părere.
Și trenul aleargă, aleargă...

A
Am ajuns. Halta este așa cum mi-am închipuit-o: 

mică și nebăgată în seamă. Din tren nici nu-ți arunci 
ochii la ea. E un canton de cale ferată, înnegrit de 
fum, cu un podeț de lemn în față și cu o ușă care 
are două ochiuri de geam, crăpate.

— Al dracului rumîn — zice vecinul meu cînd 
coboară din tren. Apăi să nu-1 dai de pămînt să-i 
sară ochii ? Ba să-l dai, să nu se vadă...

Eu mă uit uimit la el. Pe cine să se fi supărat 
așa de rău ? Pe fiul său nu, că-1 văd aici. Stă re
zemat de barieră și se uită lung după tren. Atunci 
pe cine ? Vreau să-l întreb, dar nu apuc. Apare un 
ceferist. Cred că e șeful haltei și un cunoscut al to
varășului meu de drum, că vine bucuros spre el.

— Bine ai venit nea Vasile. Zi, te-ai întors, î? Ii 
întinde mîna și nea Vasile.

— Noroc Irimie. M-am întors.
-— Ce mai nou pe la București ?
Nea Vasile îl taie în două cu privirile.
— Ascultă, mă Irimie, ce tot mă iei tu pe mine cu „Ce mai nou? 

Nou-nenou, tu ești rumîn de înțeles ori nu ești ?
Irimie se fîstîcește. Poate că unde-1 vede așa mînios.
— Ce ai bre ?
— Cum ce am ? Am. De cîte ori să-ți mai spunem : „Mă Irimie, 

văruiește-ți mă gara“. „Mă Irimie, pune mă geamurile la ușa aia că 
toți din tren se zgîie la ele“. Tu „da“ din gură și „ba“ la treabă. Ce 
aștepți mă ?

!(„Asta da președinte de sfat popular — zic eu. Aspru, dar are 
dreptate). Irimie se scuză :

— Am avut revizie. A fost și picherul de două ori. Să fiu al 
dracului...

— Apăi să fii. Eu zic să nu fi ? Dar să pui geamurile și să-ți vă- 
ruiești gara că altfel nimerești cu oiștea în gard Irimie. Seară bună 1

Și pleacă. Am avut noroc, știți. Bine, am făcut că nu i-am spus 
eă-s reporter, altfel mi-aș fi închipuit că face asta numai așa, „să vadă 
ziarul“.

In viața și activitatea gospo
dăriilor colective, cooperativelor 
agricole de producție cu rentă și 
întovărășirilor agricoie din țară 
are ioc în aceste zile un eveni
ment de mare însemnătate cen
tru consolidarea lor economică și 
organizatorică: adunările gene
rale pentru analiza activității ne 
anul 1957 și pentru discutarea și 
aprobarea planului de producție 
și a bugetului de venituri și chel
tuieli pe anul în curs.

Unitățile agricole cooperatiste 
au obținut anul trecut 
mai mari decît 
denți în <__  .
vegetale și animale. în dezvolta
rea ramurilor aducătoare de ve
nituri. G.A.C.-urile din întreaga 
țară au produs cu circa 20—25 
la sută mai multe cereale la uni
tatea de suprafață decît țăranii 
muncitori cu gospodării indivi
duale. In numeroase cazuri aceste 
diferențe sînt și mai mari. Gos- 
oodăria colectivă din Segarcea, 
regiunea Craiova.a obținut 2.250 
kg grîu la hectar față de 920 kg 
la hectar în sectorul individual.

Gospodăriile colective care au 
dezvoltat cele mai rentabile ra
muri de producție, ținînd copt de 
condițiile naturale și economice 
locale, au realizat mari venituri 
bănești de pe urma valorificării 
producției obținute. La G.A.C.-urile 
din S.alcnta, Batăr, Arpășel, A- 
rieșul Negru, Mădăraș, Biharea, 
Santăul Mare, Boroș. Valea lui 
Mihai, Sîntana și altele s-a con
statat că mai mult de 60 la sută 
din veniturile realizate anul 
trecut au provenit din sectoarele 
zootehnic, legumicol și cel al 
culturii plantelor tehnice, care 
au condiții deosebit de favora
bile de dezvoltare.

Folosind exper.ența de 
acum, gospodăriile colective, co
operativele de producție cu rentă 
și întovărășirile agricole întoc
mesc anul acesta planurile de 
producție pe baza unor temeinice 
analize economice. Numeroși in- 
g.neri și tehnicieni agronomi, zo- 
otehniști și alte cadre de specia
litate de la regiuni și raioane, 
precum și din S.M.T.-uri studia
ză împreună cu colectiviștii cu 
experiență condițiile naturale și 
economice ale fiecărei gospodării 
pe baza cărora întocmesc planu
rile de producție. Una din sur
sele Importante pentru sporirea 
veniturilor bănești prevăzute în 
planurile de producție pe 1958 
este valorificarea unor cantități 
mai mari de produse vegetale și 
animale prin unitățile comerțului 
de stat și cooperatist.

succese 
în anii prece- 

creșterea producției

pînă

w

★
începe să se însereze. Caii întind în ham și flăcăiașul care îi mînă, 

fluieră și, din cînd în cînd, mormăie ceva cu „Leano-Leano“.
Nea Vasile tace. E supărat rău pe șeful haltei. Trecem un podeț. 

Caii merg la pas și nea Vasile se apleacă peste coșul căruții și pri
vește la bîrne. Numai după ce am trecut podul zice :

— Hm 1 Ar trebui să vină cineva zilele astea să bată bîrnele, că 
joacă...

Și iar tace. 
Flăcăiașul mînă caii și fluieră.

★
Intrăm în sat. E un sat ca toate satele. N-are nimic aparte. (Afară 

de președinte — nea Vasile, care, să fiu sincer, îmi place).
La poarta unei curți oprește căruța și nea Vasile coboară. Nu se 

uită la mine. Vorbește cu băiatul :
— îl lași pe tovarășu’ la sfat (apoi către mine): Mă spăl, mănînc 

ceva și viu și eu. Așa că nu vă zic nici bună seara. Ne vedem.
Băiatul dă să mîie caii.
— Stai mă ghiavole, ce, am zis eu să pleci sau ți-a pus ulcica 

și ție ?
-— Nu tăică, dar mă duc Ia alde Nică la clacă. Cică vine și a lui 

Tudosc cu armonia...
— Las’ ca-i să te duci. Da’ mai întîi te duci la sfat și, în drum,

(Continuare în pag. 3-a)

centrul școlar agricol nr. 1 din 
Turda cea mai mare parte din 
cei aproape 300 elevi au califica
tive bune și foarte bune, iar uni
tățile unde au efectuat ei practi
ca de producție din vară nu au 
de spus decit cuvinte de laudă 
despre priceperea și îndemîna- 
rea lor.

Aceeași grijă fată de legarea 
teoriei de practică, fată de înar
marea elevilor cu o serie de de-

O condiție esențială — legătura 
dintre teorie și practică

tiv pe terenurile experimentale 
ale institutului și în ferma șco
lii. S-au alcătuit grupe combi
nate din ucenici și elevi — maiș
tri care au sarcini de producție 
la fel ca fiecare muncitor cali
ficat sau tehnician : ară, selec
tează semințe, insămînțează, re
coltează, alcătuiesc rații alimen
tare pentru animale, suprave
ghează fătările.

Această organizare pe grupe 
de elevi care execută zilnic, prin 
rotație, cele mai importante lu
crări în cîmpurile experimentale 
și în fermă a fost inițiată de cor
pul didactic al școlii din Turda 
pentru a da posibilitate elevilor 
să capete o serie de deprinderi 
noi și cunoștințe pe care nu le-au 
întîlnit în practica de producție 
din vară.

Noutățile pe care le află în pro
cesul de producție devin din ce 
în ce mai interesante, crește se
tea de a cunoaște cit mai multe 
taine ale meseriei, crește nivelul 
pregătirii elevilor. Și profesorii 
— în mare parte tineri — se 
străduiesc ca fiecare lecție pre
dată să fie cit mai pe înțelesul 
elevilor și, pe cit posibil, fiecare 
noțiune nouă să fie exemplifi
cată.

Schemele, mulajele, cele peste 
700 planșe (din care mai mult 
de jumătate au fost lucrate de 
profesori) constituie un bogat 
material didactic care este pus în 
permanență la dispoziția elevilor.

Avînd toate aceste posibilități 
pe care le-am amintit și existînd 
în același timp o preocupare deo
sebită din partea corpului didac
tic față de pregătirea elevilor, 
nu este de mirare faptul că la

prinderi necesare în procesul de 
producție o manifestă și profeso
rii școlilor profesionale legumi
cole și viticole din Lernut și res
pectiv Ciumbrud.

LA ȘCOALA DIN AIUD 
CONDIȚIILE EXISTENTE 

NU S1NT FOLOSITE
Deși lipsesc schemele tractoa

relor UTOS și KD 35 (de cîte

ori n-a fost sezisat Ministerul 
Agriculturii și Silviculturi în a- 
ceastă privință ?I), cabinetul teh
nic al școlii profesionale de me
canici agricoli din Aiud este de
stul de bine înzestrat. In remize 
se adăpostesc 4 tractoare pentru 
lecțiile de conducere, o batoză, 
o secerătoare, o semănătoare și 
alte mașini agricole, iar într-o 
încăpere alăturată se află două 
motoare demontate, pentru lecții
le practice. Există deci condiții 
(mai bune chiar decit la multe alte 
școli similare) ca procesul de în- 
vățămînt să se desfășoare la un 
nivel înalt, iar expunerile teore
tice să fie exemplificate „pe viu“. 
Din păcate, la școala din Aiud 
nu se manifestă aceeași preocu
pare din partea tuturor profeso
rilor de a folosi toate aceste mij
loace în scopul înarmării elevilor 
cu unele deprinderi necesare me-

Citiți azi :
PAGINA do

ȘTIINȚA
In sumar : >

• Să învățăm matematica!
® La microfon „Antichitatea“.1 
® De la razele morții la soa

rele artificial.

Undeva, într-o subunitate 
de pe graniță. Militarii s-au 
întors din serviciul de pază 
și are lcc ora de informare 
politică. In fața globului sol
datul fruntaș Carol David, 
membru în biroul organiza
ției U.T.M., explică gră

nicerilor locurile unde se pe
trec cele mai de seamă eve
nimente internaționale.

Foto: S. ȘTEFANESCU

N. SIMIONESCU și 
M. MUNTEANU
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r“ SA INVÂȚÀM
M4TEF1AIICÄ!

Oricît de stînjenitoare ar fi 
vizita gazetarului — ea în
seamnă totuși \în tumultul! ac. 
tivitățîi omului de știință, cli
pa de răgaz, de odihnă pe 
care o oferă discuția ce iese 
din orbita preocupărilor cu
rente Numai așa cred că se 
explică bunăvoința cu care 
academicianul GR. C. MOISIL 
deși adine preocupat de re
zolvarea unor lucruri urgente, 
a răspuns dorinței noastre de 
a împărtăși cititorilor cîteva 
din argumentele ce pledează 
în anii aceștia în favoarea 
luptei pentru însușirea mate
maticilor de către întreaga 
noastră tînără generație. Și 
în tîrziul unei seri de dumi
nică, la colțul unei 
mese acoperite cu zeci 
tii pline de calcule, a 
o interesantă discuție 
nea să ’ dovedească că 
cui astronauticii, „idealul ma
tematic“ de care vorbeau ma
rii gîndittori ai Renașterii eu
ropene trebuie să devină par
te integrantă a idealurilor 
tuturor acplora care doresc ca 
munca lor '^ă devină folositoa
re, rodnică.

In decursul unui singur 
veac, matematicile au devenit 
unul din principalele obiecte 
de studiu în jnvățămîntul de 
cultură generjală, elementul 
indispensabil în pregătirea 
irtțelectuală, baza pe care s-a 
dezvoltat tehnica, industria. 
Gîmtiți-vă numai cît de pu
țini erau aceia care știau în 
urmă cu un veac' să rezolve o 
simplă ecuație je gradul II 
care pare astăzi o Jucărie pen
tru oricare copil de 12—13 
ani și veți avea imaginea pu
ternicului marș pe ^care l-au 
străbătut matematici^.

— Mi se pare totuși tova
rășe profesor oarecuni exage
rată ideea că puține s>țnt pro
fesiunile intelectuale cei nu cer 
în prezent o temeinică pregă
tire matematică.

— Să luăm cîteva exemple. 
Poate fi inginer cineva care 
nu și-a însușit cu temeinicie 
bazele matematicii ? Nlu ! Ze
cile de domenii de specializa
re inginerească sînt legate de

matematică. Și nu numai atît. 
O cît mai profundă speciali
zare presupune în același timp 
însușirea unor noi domenii ale 
cercetării matematice. Marile 
probleme pe care le pune teh
nica contemporană incepînd 
de la problemele construirii 
unei simple mașini care să dea 
intr-adevăr randament, pînă 
la făurirea sateliților artificiali 
sînt de neînchipuit fără mate
matică.

— Mă scuzați că vă între-

imense 
de fur
ine ep ut 
ce ve

in vea-

N e vorbește 
acad. prof.

GR. C. MOISIL

rup. Totuși mașinile electro
nice de calculat nu vor înlo
cui...?

— Deloc. In primul rind 
construcție lor presupune mul
tă, foarte multă matematică, 
și in al doilea rînd cei care 
nu știu matematici nu vor pu
tea lucra nici cînd cu ele.

Să continuăm însă cu ideea 
de la care am pornit. Presu
pun de asemenea astăzi cuno
ștințe matematice o serie de 
cercetări fiziologice. Cunosc 
de-acum cîțiva medici care 
studiază Ia cursurile fără frec
vență- a facultății noastre. 
Multe din studiile de biologie 
și agronomie folosesc statisti
ca, fapt ce presupune și el 
multe cunoștințe matematice. 
Nu mai vorbesc de economiști 
care au nevoie de o largă și 
profundă informație matema
tică. Au apărut în prezent o 
serie întreagă de aparate pen
tru deservirea unui mare nu
măr de consumatori care vor 
fi folosite în comerț și care 
presupun și ele cunoștințe ma
tematice. Lucrătorii marilor 
aerodroame, stațiilor de cale 
ferată, centralelor telefonice 
vor trebui să mînuiască cu- 
rind complicate aparate de 
telecomandă... Traducerile pe 
care le fac unele mașini elec
tronice de calculat se pare că 
curînd îi vor obliga și pe 
lingviști să studieze rnatema-

Fluxul

CIVILIZAȚIEI

tica. Gîndiți-vă de asemenea 
la zecile de discipline milita
re. Iar exemplele acestea le-ași 
putea mult continua... Nu do
vedesc oare toate aceste exem
ple marele „asalt“ al mate-, 
maticilor, necesitatea de a ne1 
însuși cu toțij »Știința mări
milor“? i

— Și numai sub „aspect 
profesional“ vedeți utilitatea! 
însușirii matematicei ?

— Nicidecum. Cred că ar 
trebui să vorbim de multe ori 
tinerilor noștri despre clarita
tea pe care o dau minții ra
ționamentele matematicii des
pre faptul că studiul matema
ticilor reprezintă școala unei 
gindiri corecte, precise. Aș 
recomanda de asemenea ti
nerilor noștri să răsfoiască 
paginile istoriei și să vadă că 
de-a lungul veacurilor puține 
au fost mințile luminate ale 
omenirii care nu au studiat 
matematicile. Aș vrea să rea
mintesc numai de zecile de f 
orc pe care le-a închinat stu-4j 
diului matematicilor Karl Marx 
sau despre profundele studii 
in acest domeniu pe care 
le-a făcut în tot cursul 
vieții sale marele nostru scrii
tor Camil Petrescu.

— Intr-altă ordine de idei. 
Mulți dintre tinerii noștri cred- 
că nu sîntem cu toții apți să 
studiem matematicile. Ce pă
rere aveți ?

— E o simplă prejudecată. 
Toată lumea poate studia ma. 
tematica. Ideile matematicii 
fiind clare, fiind simple sint 
accesibile tuturora. Dacă-mi 
permiteți o comparație: lucru 
rile stau într-un anumit sens 
ca în sport. Nu putem bate 
cu toții recorduri mondiale, 
însă putem cu toții alerga, 
sări. Nu vom ajunge cu toții 
mari creatori în domeniul ma
tematicilor, însă putem cu 
toții să ne însușim un 
nic bagaj de cunoștințe 
matice.

— Cum vă explicați 
desele insuccese ?

— Prin anumite deficiențe1 
de ordin pedagogic. Materna-! 
ticiie purced din realitate, dini 
experiență. Mulți dintre pro
fesori uită aceasta, uită că in 
procesul de învățăminț tre
buie să facem ca fiecare tinăr 
să vadă sub formulele de ma 
tematică realitatea. Un roi 
deosebit ți are de asemenea 
și primul profesor. El este a- 
cela care poate inspira copii
lor încrederea sau neîncrede
rea in capacitățile lor. Inslir- 
șit ar trebui să explicăm in 
permanență tinerilor, și in 
special elevilor un adevăr de 
rnuit cunoscut: IN MATEMA
TICI NU POȚI SARI PAGI
NILE. Fiecare raționament, 
fiecare rînd trebuie învățat cu 
temeinicie. Și atunci cu sigu
ranță că vor simți cu toții 
marile bucurii pe care ți le 
oferă rezolvarea unor intere
sante probleme științifice.

puter- 
inate-

atunci

Visul lui Jules Verne și actualitatea

LA MICROFON
•Xt

: rm„ANTICI

„Redescoperirea“ Tibetului
Pînă nu de mult Tibetul era 

considerat „țara pietrelor sterpe“.
Geologii Academiei de științe a 

R. P. Chineze, care încă din 1951 
efectuează cercetări în diferite re
giuni al podișului tibetan, au de
monstrat că Tibetul este o țară 
foarte bogată.

Recent. Academia de științe a 
R.P. Chineze a alcătuit un atlas 
geologic al Tibetului, ale cărui 
hărți cuprind regiuni cu o supra
față de 600.000 km. Atlasul este 
prima lucrare din lume care pre
zintă structura geologică exactă a 
Tibetului.

Pe Mul ooanelar...

Acum, în preajma 
marii aventuri cos
mice, omul simte par
că necesitatea impe
rioasă de a nu lăsa 
in urmă o planetă 
necercetată pe deplin. 
Ca rezultat al efortu
rilor sale, petele albe 
de pe hartă se îngus
tează văzind cu ochii 
și ultimele îndoieli 
sînt pe cale de a 
deveni certitudini. 
Cel mai pregnant e- 
xemplu ni-l oferă, de
sigur. asaltul general 
al Antarctidei.

N-am de gînd să 
rezum istoria relativ 
scurtă a celui de-al 
6-lea continent 
șl nici să fac o 
scurtă dare de seamă 
asupra cercetărilor 
din cadrul Anului 
Geofizic Internațio
nal. Mă tentează mai 
mult viitorul, care se 
prezintă învăluit în 
faldurile de lumină 
ale aurorei australe. 
Realități palpabile

îndreptățesc acest op
timism :

— Sub uriașa sa 
platoșă de gheață, pă- 
mîntul Antarctidei as
cunde cărbune, fier, 
argint, aur și — co
moara 
uraniu.

— De jur împreju
rul continentului, în 
apele celor trei ocea
ne, focele și balenele 
alcătuiesc un brîu viu 
și mobil, de o bogă
ție nemalntllnltă pe 
glob.

Savanțil susțin că, 
acum un milion de 
ani, a nu știu cita 
glaciațle a silit viața 
să se retragă sau să 
dispară de pe aceste 
meleaguri. Și iată că 
asistăm astăzi la pu
ternicul flux al vieții, 
hotărltă să prindă ră
dăcini noi și defini
tive pe țărmurile 
inospitaliere. Fluxul 
neîntrerupt al vieții 
șl al civilizației !

cărbune, fier.

comorilor ! —

Va veni o vreme 
cînd oazele polare 
vor adăposti orașele 
minerilor antarcticei, 
iar pe coastele elibe
rate de povara gheții 
se vor înșirui casele 
confortabile ale pes
carilor. Copiii se vor 
zbengui sub razele 
fierbinți ale sorilor 
artificiali și vor privi 
rachetele interplane. 
tare hrănite cu ura
niul Antarctidei...

Poate că nu vom a- 
puca vremea aceea.

Să repetăm însă cu 
Jules Verne — din 
nou și mereu cu Ju- 
les Verne / — această 
minunată lozincă a 
umanității pașnice:

„Nu cred în exis
tența unor regiuni de 
nelocuit. Prin sacri
ficii și cu mijloacele 
științei, omul va iz
buti să fertilizeze 
chiar un asemenea 
ținut“.

ION HOBANA

Tn cadrul cercetărilor științi
fice efectuate pe fundul oceane
lor, s-a descoperit o crăpătură 
adîncă de aproximativ 1.500 rn. 
și largă de 35 km. Crăpătura 
traversează Oceanul Atlantic de 
la nord la sud, înconjoară Capul 
Bunei Speranțe prin Oceanul In
dian în direcția Noii Zeelande 
și se îndreaptă spre nord prin O- 
ceanul Pacific dispărînd aproape 
de Alaska. Cercetătorii științifici 
susțin că această crăpătură ar 
fi de dată recentă.

Văzîndu-și prietenul într-un ase
menea hal de enervare, inima Iui 
Costel se strînse la gîiadul că Vlad 
era probabil surmenat. Dar ghi- 
eindu-i parcă gîndul, tînărul sa
vant continuă toi mai agitat:

— Nu mă privi așa! N-am înne
bunit, te asigur ; am auzit cu ure- 
chilo mele unele voci din antica 
Eladă și le-am înregistrat pe acea
stă bandă... Stai liniștit și as
cultă...“

In timp ce vorbea, Vlad se re
pezi spre magnetofonul din camera 
alăturată, așeză o bandă și porni 
aparatul. Din difuzoarele stereo
fonice răsunară mai întîi cîteva pî_ 
nituri puternice apoi sunetele 
unei harpe peste care se supra
puse vocea distinctă a unui poves
titor din antichitate.

Văzind figura nedumerită a lui 
Costel, Vlad zîmbi și spuse:

— Am să-ți explic imediat totul.

Dar înainte de aceasta vreau să 
mai controlez ceva ; am nevoie de 
studiile scrise pînă în prezent asu
pra muzicii vechilor greci. Vrei să 
mi-le împrumuți ?

— Cu plăcere — răspunse Cos- 
teL mîndru că mulți specialiști re
curgeau deseori la cărțile sale rare. 
Numai că întreaga moa bibliotecă 
o împachetată pentru drum. Dar, 
așteaptă te rog o clipă, să ți-I 
caut.

El scoase dintre bagajele, pregă
tite o valizișoară care conținea 
„biblioteca“ sa, adică cea. 50 de 
înîcrofilme. Fiecare „carte“ era 
păstrată într-o casetă de mărimea

De la razele morții 
la soarele artificial

termonucleare. Acestea se produc 
în urma ciocnirii atomilor care 
compun plasma, o masă de gaz 
aflat la presiuni și temperaturi 
Imense în interiorul stelelor și ai 
cărei atomi și-au pierdut învelișul 
de electroni. Superlativul se potri
vește aici, căci este vorba de pre
siuni de zeci de mii de atmosfere 
și temperaturi de sute de milioane 
de grade I In aceste condiții, un 
centimetru cub de plasmă poate 
radia o cantitate de energie cores- 
punzînd unor puteri de zeci de mii 
de kilowați. însăși presiunea a- 
cestei „lumini“ poate atinge cîteva 
atmosfere. Totuși, acest adevărat 
„foc ceresc" a fost de curînd co- 
borît în laboratoarele fizicienilor.

Se mal pune „numai“ problema 
rezervorului. Un asemenea „gaz“

„In aceste turele stăteau obser
vatorii care trimiteau din cînd în 
cînd cîte un fascicol de radiații 
dure, ucigătoare...

...astronauții hotărîră să scoa
tă... motoarele planetare. Șuvoaiele 
de foc... porniră să măture clm- 
pia... înlăturlnd toate cele văzute 
și nevăzute din calea lor". 1. A. 
EFREMOV a scris aceste cuvinte 
în 1955. într-o fantezie științifică 
„Nebuloasa din Andromeda".

In septembrie 1956, savantul so
vietic P. I. K.APIȚA scria tn 
„Timpuri noi" ;

„Se poate afirma, oare, că este 
imposibil să se găsească un mijloc 
care să împiedice complect accesul 
oricărui tip de proiectile purtătoare 
de bombe nucleare pe un teritoriu 
oarecare ? Bazîndu-mă pe nivelul ___ ______ . __ ________
actual al științei, socotesc că nu poate vaporiza și pulveriza aproa- 
poate fi tăgăduită posibilitatea de 
a se găsi un astfel de mijloc, deși 
aceasta este o problemă tehnico- 
științifică extrem de dificilă, care 
încă nu are o soluție precisă și 
unanim recunoscută.

Știri recent apărute tn presă a- 
nunță că se elaborează planul unei 
rachete fotonice, că se va crea un 
soare artificial care, suspendat de
asupra regiunilor polare, va 
schimba clima.

Toate acestea anticipează reali
zări tehnico.științifice deosebit de 
importante, înrudite între ele.

Trăsătura comună a lor este că 
sînt legate de posibilitatea reali
zării unor șuvoaie de radiații de 
intensități uriașe.

Plasma

pe instantaneu orice substanță so. 
lidă. Și această problemă a fost 
rezolvată, deocamdată în labora
tor : . curentul electric oare traver. 
sează plasma dă naștere unor for
țe electromagnetice dirijate de la 
exterior spre Interior, care nu-l per
mit să se dilate. Deci plasma via 
putea fi păstrată într-un rezervor, 
sub un cîmp electromagnetic pu
ternic, astfel îneît să nu atingă 
pereții.

Soarele artificial

cor.Pînă de curînd, singurele 
puri cunoscute în natură ca gene
ratoare de asemenea uriașe intensi
tăți de radiație erau stelele. Se gă
sise chiar explicația teoretică a o- 
riginil acestor radiații: reacțiile

I. SAVA

Știindu-se că viteza Jetului are 
Influenta cea mai hotărîtoare asu
pra vitezei rachetelor, adepții as- 
tronauticli s-au gîndlt Imediat la 
posibilitatea de a realiza rachete 
acționate de jeturi puternice de fo
toni. cuante de radiație proiectate 
înapoi cu viteza luminii. înainte

chiar de a dispune de aceste for
midabile motoare cu plasmă, fana
ticii astonauticii au și calculat în 
cît timp relativist se va putea că
lători spre spațiile universului cu 
rachetele fotonice...

Plasma despre care vorbeam e- 
mite o cantitate imensă de ener
gie. Exprimată în kilowați poate 
nu ne spune mare lucru Dacă 
traducem însă kilowații în calorii 
ajungem la concluzia că se pot 
realiza Intensități de radiație de 
zeci și sute de miliarde de calorii 
pe centimetru pătrat și pe secun
dă. capabile să vaporizeze într-o 
clipă un lac ca Herăstrăul. Atunci 
cînd se vor găsi mijloacele de a 
suspenda la o înălțime convena
bilă o asemenea plasmă radiantă, 
clima întregului glob va putea fi 
schimbată în mod radical. Pro
blema încălzitului și a iluminatu-

soare executa deci o rotație
complectă tn 24 de ore. El va fi 
permanent, deoarece la înălțimea 
la care se va roti nu mai există 
rămășițe de atmosferă care să-1 
frîneze.

in ceea ce privește încălzirea 
polilor, vom trebui să găsim o altă 
soluție pentru ridicarea „soarelui 
de plasmă" la înălțimea necesară. 
Desigur că realizările din dome
niul controlului gravitației vor a-, 
duce soluții uoi . și pentru proble
ma aceasta...

Razele morții,..
Multi prevăd că radiațiile de

mare intensitate vor înfăptui mal 
întîi vechiul vis tehnic al milita
rilor : „razele morții" capabile să 
distrugă orice obiect de la distanță,
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lui nocturn vor dispare. Pămîntul 
va deveni o imensă grădină, 
secințele acestor schimbări 
greu de prevăzut..

închipuiți-vă un soare de 
mă în chip de satelit artificial, ro- 
tlndu-se tn jurul pămîntului cu o 
viteză și o orbită astfel alese in
cit să lumineze permanent țața
opusă Soarelui. Acest „satelit-

Con- 
sînt

plas-

aproape instantaneu. Arma moder
nă cea mai grea de combătut este 
racheta Vitezele mari și încărcă
turile termonucleare au făcut ca 
vechile mijloace de defensivă : tu
nul și blindajul să devină Inefi
cace. S-a născut racheta defensi
vă, teleghidată sau autoghldată, 
care, cu ajutorul vitezei mari ur. 
mărește și atacă rachetele ofensi
ve. Viteza crescîndă a rachetelor

ofensive a făcut însă ca rachetele 
defensive să-și piardă eficacitatea.

Deci energia de distrugere trebuie 
trimisă nu sub forma unor cor
puri mecanice cu inerție, rachetele, 
ci direct sub forma de radiații. A. 
cestea parcurg distanțele necesare 
de cîteva sute de kilometri într-un 
interval de timp neglijabil, iar ur
mărirea țintei se face prin simpla 
rotație a sursei de radiații, ase
mănător cu ceea ce se întîmplă la 
manevrarea proectoarelor antiae. 
riane.

Calculele au arătat că, dacă se 
vor putea obține fascicole de ra. 
diații cu energiile arătate mai îna
inte, se va putea realiza distru
gerea rachetelor și a încărcăturii 
lor termonucleare la sute de kilo
metri distanță prin „simplă“ în
călzire.

Această încălzire nu este chiar 
atît de simplă.

Ea se poate realiza cu un fasci
col de raze ultraviolete, care au 
darul de a se transforma în căl
dură în corpul Iradiat. Se va alege 
o lungime de undă puțin absorbită 
de aer.

încălzirea are loc atît de repede, 
îneît vaporizarea materialului se 
produce în fracțiuni infime de se
cundă.

Astfel o tablă de un 1 milimetru 
grosime se va vaporiza într-o mi
lionime de secundă, iar pentru va
porizarea încărcăturii termonuclea
re este nevoie de o miime de se
cundă. în care timp racheta par. 
curge numai cîțlva metri.

Pe traseul fascicolului aerul se

S Aproape un secol desparte • 
aceste două imagini de anti- f 
cipare științifică : prima, a- î 

| parține celei dinții ediții a ro- ♦ 
Jmanuiui lui Jules Verne „De » 
tla pămînt la lună“, în caret 
S’ marele scriitor francez po-♦ 
vestea călătoria unui obuz-I 

^rachetă pornit de pe planeta! 
» noastră, lată cum își închi- | 
Îpuia Jules Verne și ilustrate- ♦ 
<rul cărții sale, apropierea o- J 
Sbuzului-rachetă de lună. »

A doua imagine este și ea-- ♦ 
♦ încă — de domeniul viitoru-1 
♦ lui. Dar al unui viitor foarte t 
{apropiat, fiind vorba de unul ♦ 
îdin cele mai avansate proiec-1 
♦ te pentru zborul în lună. 1 
t Obuzul lui Jules Verne a » 
»străbătut cale lungă în de- J 
.cursul acestui veac. Iar știința | 
Jmodernă a transformat visul ♦ 
»romancierului în realitate. ♦

Iartă-mă, dragul meu, dar 
cînd ai sosit mă pregătisem tocmai 
de culcare și-am acționat Morfe- 
dactul cu un microfilm despre 
Marte...

După ce Costel opri aparatul 
buclucaș, Vlad continuă explica
ția :

— Iți dai seama că nici un ta
blou cultural al unui popor nu 
poate fi considerat complect dacă 
nu se cunoaște muzica și graiul 
acelui popor. Ori pînă azi se con
siderau ca pierdute pentru tot
deauna cîntecele popoarelor din 
antichitate, vocile celebrilor reci
tatori din timpurile vechi, muzica 
evului mediu, unicele interpretări 
alo lui Paganini și Liszt ș.a.m.d. 
Iți dai seama că nu ne puteam 
împăca cu această situație.

— Șî ee-ai făcut atunci ? — îl 
întrebă curios Costel, care simți 
cum penița sa gazetărească începe 
să-l furnice.

— Puțină răbdare și ai să înțe
legi. Știi doar că de la grecii din 
antichitate ne-au rămas foarte 
multe vase de lut. Dacă ai văzut 
vreodată desenul unui olar din ve
chime la lucru, știi de bună seamă 
cum se confecționau în mod primi
tiv asemenea vase, se dădea o miș
care de rotație argilei cu ajutorul 
unei roți acționate cu piciorul și 
se modela vasul cu ajutorul unor 
bețișoare de lemn subțiri și bine 
ascuțite. Pe de altă parte se știe 
că la popoarele vechi se folosea 
sistemul muncii în clăci, unde se 
ascultau povești și se cînta în tim
pul lucrului. înțelegi acum ?

— Ca să fiu sincer, nu prea, 
mărturisi Costel.

— Dar e foarte simplu. Să pre
supunem că în timp ce era mode
lat un vas. olarul sau prietenii săi 
intonau un cântec. Se înțelege că 
vibrațiile produse de sunetele me
lodiei s-au propagat prin aer ajun- 
gînd și la unealta subțire a ola
rului. Aceasta a început să vibreze 
în ritmul cântecului și astfel toate 
aceste sunete s-au întipărit în ar
gila vaselor de unde le-am readus 
astăzi la viață !

— Bine, dar cum anume ?
— Am construit un interesant 

sistem de amplificatori și am în
cercat un mare număr de vase 
pentru a stabili turația cu care au 
fost modelate și iată rezultatul I

Costel își îmbrățișa prietenul și-i 
strînse voinicește mîna.

— Te felicit din inimă pentru 
reușită, Vlad !

Ing. R. ALBU.

Televiziunea

Vlad 
spre

în astronomie

totul

Fișe pentru un roman 
științifico-fantastic

unei pilule obișnuite. Lucrările de 
artă erau bogat ilustrate cu repro
duceri excelente în culori și „tra
tatele“ de muzică aveau înregis- 
trato pe marginea peliculei exem
plificări muzicale cîntato de cei 
mai mari maeștri. Folosind clasifi
carea automată, Costel găsi repede 
microfilmul respectiv și-l înmînă 
prietenului. Acesta introduse fil
mul în aparatul de proiecție și citi 
cu atenție cîteva pagini care apă
reau pe ecran la fel de mari ca 
într-o carte obișnuită. Aparatul 
mai era prevăzut cu un Autolec- 
tor, un creier electronic în minia
tură. Apăsînd pe butonul alb, vo
cea caldă a unui crainic pornea 
să citească textul în limba origi
nală și, acțtonînd butonul negru, 
vocea unei crainice traducea cu 
ajutorul creierului electronic 
în limba esperanto.

După ce găsi cele căutate, 
se întoarse cu fața radioasă 
Costel și porni să-1 lămurească :

— Știi doar că lucrez la un stu
diu asupra apariției civilizației pe 
planeta noastră. Ori pe Marte 
există, ca și pe Pămînt, 3 zone dis
tincte i zona toridă, zona tempe...

Costel înghețase pentru o clipă. 
Nu vedea nici un fir logic în cele 
spuse de bunul său prieten. Ce le
gătură era între vechea civilizație 
pe Pămînt și planeta Marte? Dar 
și Vlad își duse mina la frunte și 
spuse parcă scuzîndu-sa:

— Cred totuși că sînt obosit. Nu 
știu ce mi-a venit deodată în gînd 
planeta Marte, care nu mă intere
sează de loc în momentul de față.

Auzind acestea Costel izbucni 
într-un hohot de rîs :

încălzește în mod exploziv, astfel 
îneît la „aprinderea“ proiectoru
lui se vor auzi tunete puternice. 
Pe acest traseu, aerul iradiat va 
dobîndi o transparență mai mare, 
care se va păstra, deoarece pre
siunea aerului încălzit împiedică 
în parte intrarea în fascicol a noi 
cantități de aer rece și mai puțin 
transparent.

însușirile teribile ale acestei ar
me o opun însușirilor nu mai puțin 
teribile ale armei rachetă cu încăr
cătura termonucleară. Calitățile 
defensive ale fascicolului intensiv 
sînt evidente.

Omenirea iubitoare de pace va 
ști să facă totul pentru ca mărețele 
hirulnț! ale geniului uman să fie 
folosite spre fericirea omului și nu 
spre distrugerea '

Știința și teh
nica vor fi elibe
rate de bleste. 
mul oare le în
soțea. însăși pu- 
terea lor va in- 
terzice aplica
țiile în scopuri 
de război. Sorii 
creați de oameni 
vor lumina pă
mîntul. Rache
tele fotonice vor 
porni în explo
rarea adîncimi. 
lor minunate ale 
spațiului...

Ing.
A. SCHWARZ

Efectuarea observațiilor as
tronomice a fost mult ajuto
rată în ultima vreme de fo
losirea televiziunii. Astrono
mul sovietic N. Kuprevici de 
Ia observatorul din Pulkovo, 
a reușit să obțină 

torul 
nii 
ale lunii 
ori mai 
decît la 

scop.

- cu aju- 
televiziu- 

imaginl 
de 300 
mari
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Omul trăiește în societate și 
ca ins sociabil trebuie să cunoas
că și să-și cultive sentimentele, 
să ia viața in piept în toată com
plexitatea ei.

Intîlnirea fetelor cu băieții în 
cadrul aceleiași clase medii este 
un prilej, pe de o parte, de a se 
netezi asperitățile unor raporturi 
de colegialitate stîngace și ridi
cole uneori, iar pe de altă parte 
de a prilejul celor două sexe — 
în dezvoltare — să se cunoască 
în formarea lor, deosebită și com
plexă, in trecere de la copilărie 
ia pubertate și de aici Ia tinere
țea plină de avînt și mult în
crezătoare în forțele ei.

Fără indoială că pe băncile 
scolii se vor lega prietenii intre 
băieți și fete și acestea sînt ex
plicabile și inevitabile. Pînă unde 
trebuie să meargă însă această 
prietenie, de unde va începe dra
gostea adevărată si spre ce țel 
se va îndrepta ? lată ceea ce tre
buie să cunoască orice pedagog 
pentru a ști precis cînd și cum 
trcbțiie să intervină.

Mai întîi, prietenia înseamnă 
afecțiune pentru cineva în sensul 
de a găsi in persoana celui că
ruia îi acorzi încrederea ecoul 
propriilor tale frămîntări, de a 
găsi colaborare și integrare în 
cadrul acelorași vederi sau nă
zuințe, dorința de a merge pe a- 
celași drum — al școlii în cazul 
de față.

La prietenul sau prietena ta 
vei găsi un cuvînt bun sau de în
curajare, vei găsi o mîngîiere, o 
înțelegere, o explicație in plus, 
un ajutor.

Prietenia dezinteresată, 
gînd de speculare sau 
mu.it adîncită — și la bucurii ca 
și la necazuri — este o mare co
moară omenească.

Vor putea oare copiii, la vîrsta 
lor fragedă, să închege astfel de 
prietenii? Vor fi capabili să lege

de pe băncile școlii prietenii care 
să dureze de-a lungul anilor și 
care să nu degenereze în senti
mente rău înțelese, intr-o dra
goste nesănătoasă? Acestea tre
buie să fie în atenția și grija 
noastră, a educatorilor.

Nu trebuie să condamnăm fap
tul că un băiat și o fată merg 
împreună 1a teatru, cinematograf, 
muzee, sau se plimbă și discută 
despre probleme caracteristice 
vîrstei lor. Nu acestea sînt de 
condamnat, ci cu totul altceva. 
Felul incorect de a se comporta 
în asemenea ocazii, ținuta nedem
nă și necuviincioasă, convorbiri 
care lasă de dorit sau întîrzieri 
nocturne prin grădini publice sau 
colțuri dosnice, neglijarea obli
gațiilor școlărești și desconside
rarea povețelor și a sfatului pă
rintesc — acestea sînt de con
damnat. Pentru asemenea motive 
profesorii și educatorii sînt une
ori în alarmă, pentru că in ase
menea cazuri prietenia elevilor a 
depășit limitele unei adevărate 
prietenii, degenerind.

La rîndul ei, nici dragostea nu 
este de condamnat, dacă este
bine înțeleasă; fiindcă, ce este
dragostea decît bunătate, căldură, 
încredere, avînt, ridicarea în ochii 
tăi proprii a ta și a persoanei 
pe care o iubești 1 Ce este mai 
frumos decît avîntul și încrede
rea în sine, decit sentimentele 
care pînă la urmă fac pe doi ti
neri să pornească împreună 
tru a înfrunta viața în toată 
fășurarea ei.

Dar pentru a ajunge aici 
buie să ai mai întîi bagajul
cunoștințe care să te facă în stare 
a merge în viață pe propriile-ți 
picioare, a face față orcăreî greu
tăți. La baza dragostei să stea 
adevărata și înțeleaptă prietenie.

Prietenia și dragostea să se 
înalțe pe edificiul unei munci co
recte și conștiincioase — singu-

ra care te formează ca om ade
vărat, care asigură trăinicia le
găturilor sentimentale.

Pînă la astfel de sentimente, 
pînă la un asemenea raționament, 
trebuie ajutați să se ridice copiii 
noștri, elevii noștri.

Acei tineri care nu vor ajunge 
la această înțelegere, vor aluneca 
pe căi greșite, vor cunoaște 
dezamăgiri, care vor lăsa urme 
adînci in caracter, în suflet, care, 
de multe ori, nici în decursul unei 
întregi vieți nu pot fi șterse.

GABRIELA BERCUȘ 
profesoară la Școala medie 
„Zoia Kosmodemianskaia“ 

București
O scenă din film

SPJDI1T

5)
O lecție a istoriei“

pen- 
des-

tre
nn or

fără 
profit,

Infor
Academicianul sovietic B. V. 

Petrovski, care se află actualmen
te in țara noastră, a făcut joi sea
ra o vizită la Societatea Științelor 
Medicale. Oaspetele s-a inlilnit cu 
membrii colegiului de redacție al 
revistei „Chirurgia“ și cu nu
meroși chirurgi din București.

întîlnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie.

★
Joi, cu prilejul închiderii lucră-

mâții
rilor Conferinței reprezentanților 
redacțiilor de „știință și tehnică“ 
ale radiodifuziunilor membre ale 
Organizației internaționale de ra
dio (O.I.R.), a avut loc la Clu
bul radiodifuziunii romîne din 
București o conferință de presă.

Au participat numeroși redac
tori ai ziarelor din Capitală, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine.

(Agerpres)

ineri lor
odinioară

Eroismul 
d e

însuflețește astăzi
TINERETUL VĂII JIULUI

(Urmare din pag. l-a) 

ei reprezentantul societății carbo
nifere.

Minerii nu se clinteau :
— Ori voi, ori statul, tot una-î. 
Curînd sosi armata. Uzina fu 

încercuită de soldați. Prefectul ju
dețului Hunedoara, însoțit de pro
curor și ofițeri se apropie de 
poartă :

— leșiți de acolo I
— Vrem pîine, strigară minerii. 
Gerbert Francisc ține bine min

te cum în clipa aceea prefectul 
a smuls pistolul unui soldat cău- 
tind o țintă. Un tînăr trecu ca o 
umbră prin fața unui bătrîn. Și 
tînărul căzu cu capul zdrobit.

După el căzu și bătrinul. Mi
nerii s-au privit îngroziți, cu fe
țele împietrite. Dar niciunul n-a 
dat înapoi.

Aproape 30 de mineri au căzut 
atunci uciși de gloanțele armatei 
burghezo-moșierești. Placa aceasta 
de marmoră slăvește memoria lor.

★
Nu la mult timp după luarea 

sub îngrijire a monumentului eroi
lor mineri de către elevii Școlii 
medii, utemiștii de la Exploata
rea Minieră Lupeni (secretar 
Gheorghe Cojocaru) au inițiat o 
nouă acțiune patriotică. Ei au 
pornit să cerceteze trecutul de 
luptă ai minerilor din Valea 
Jiului și să întocmească in același 

,documente mărturii“ pe 
expune apoi într-o 

a organizației U.T.M. 
în acest scop tinerii 

în grupuri

va fi amenajată In primăvara a- 
cestui an. Pînă atunci; discutînd 
cu muncitori vechi, cercetînd și 
studiind însemnătatea documente
lor aflate, tinerii mineri vor cu
noaște și mai bine trecutul de 
luptă al clasei muncitoare din 
Valea Jiului. în felul acesta sen
timentul de dragoste pentru patria 
de azi va crește și mai mult, tre
zind eforturi înzecite pentru con
struirea patriei de mîine.

Nu putem decît să ue bucurăm 
de a vedea un nou film dedicat 
memoriei marelui fiu al poporu
lui bulgar și conducător al prole
tariatului internațional, Gheorghi 
Dimitrov. Dacă „Cercul diabolic“ 
produs de cineaștii din Republica 
Democrată Germană accentua mai 
mult pe latura documentară, fil
mul sovieto-bulgar „O lecție a isto- 
riei“ are o intrigă mai bogată și 
complexă, desfășurată pe mai mul
te planuri, în cîteva țări. Aceasta 
ne atrage atenția dintru început 
asupra ideii internaționalismului
proletar pe oare-o
relevînd că lupta ]
părarea lui Dimitrov 
»formase 
al bătăliei ce 
națiuni împotriva fascismului și a 
războiului tîlhăresc. In același 
timp filmul este un cald omagiu 
adus clasei muncitoare și țărănimii 
muncitoare din Bulgaria ce au dat 
asemenea militanți cum a fost 
Gheorghi Dimitrov, ce și-au cuce
rit, ajutate de marele popor so
vietic, pentru prima oară în isto
rie o adevărată independență și 
libertate. Drumul istoric al po
porului bulgar — la a cărui reali
zare Dimitrov a avut o contribuție 
de cea mai mare însemnătate —- a 
dovedit întregii lumi marile sale 
calități și a constituit un 
micitor răspuns dat peste nu
mai un deceniu, obrăzniciei rasiste 
a pogromiștilor fasciști ce au în
cercat să batjocorească și să ca
lomnieze acest popor la procesul 
de la Leipzig.

Așa cum este și firesc, în cen
trul acțiunii filmului apare figura 
lui Dimitrov — admirabil inter
pretat de actorul bulgar Ștefan 
Savov, figură ce domină întreaga 
evoluție a acțiunii. De cîte ori a- 
pare într-un cadru alături de an
chetatorii săi tioăloși, personalita
tea marelui luptător pare că zdro
bește hienele fasciste, impunîndu- 
le parcă un respect involuntar și 
aproape teamă fizică. Ștefan Sa
vov a știut să imprime persona
jului său o mare demnitate inte
rioară, o sobrietate și o prestanță 
de conducător revoluționar ce nu 
se apără în primul rînd pe sine, 
ci transformă procesul său într-un 
adevărat proces al fascismului, de- 
ma6cînd în persoana călăilor săi, 
în mod esențial, pe 
moarto ai poporului 
tuturor popoarelor.

Dînd personalității 
principal dimensiuni 
bolice, regizorul Lev Arnștan, a în
țeles să complementeze latura emo- 
ționant-patetică l ___

alta satirică, grotescă. Este intere
sant de remarcat că toată galeria 
liderilor fasciști și a trădătorilor 
are o prezență caricaturală ce su
gerează tocmai faptul că aceștia 
nu reprezentau în sine nimic, nici 
o forță, nici o ideologie ci erau 
doar marionetele trase de către

CRONICA
FILMUL UI

subliniază, 
pentru a- 
' se tran- 

într-un post avansat 
antrenase zeci de

rechinii marelui capital interesat 
să arunce țara în brațele fascis
mului. Megalomania de alienat a 
lui Hitler, zbieretele de cățel ve
ninos ale lui Goebels, îngîmfarea 
brutală a lui Goerjng, isteria a- 
junsă la paroxism a incendiatoru- 
îui-unealtă a reacțiunii — Van 
der Lubbe nu fac decît să sublinie- 

că
o 
Și 
la

ni-

dușmanii de 
german și ai

eroului său 
aproape sim-

ze, adîncind ideia, faptul 
tot procesul de Ia Leipzig era 
uriașă farsă ai căror inițiatori 
actori fasciști s-au văzut puși 
stîlpul infamiei de Dimitrov, în fața
propriului lui popor, în fața lumii 
întregi. In acest fel, marele pa
triot bulgar a adus un serviciu in
comensurabil întregii omeniri, a- 
vertizînd-o din vreme că incen
diul Reichstagului nu era decît 
începutul terorii naziste în masă, 
începutul înăbușirii ultimelor

urme ale democrației burgheze în 
Germania, un sărman focușor pe 
lingă marea vîlvătaie pe oare fas
cismul avea s-o arunce asupra Eu
ropei.

O mențiune aparte merită fil
mul pentru momentele reprezen- 
tînd ecoul pe care l-a avut proce
sul în Bulgaria, protestul maselor 
populare bulgare împotriva perse
cuțiilor la care erau supuși condu
cătorii lor aflați în exil. Emoțio
nant dc simplu și firesc interpre
tează actrița Țvetana Arnaudova 
rolul Parașchevei Dimitrova care 
rămăsese, deși fiul ei era un 
fruntaș al mișcării muncitorești 
internaționale, o eternă mamă în
grijorată de soarta fiului ei, gata 
să facă orice sacrificiu pentru a-i 
veni în ajutor. Profund mișcătoa
re în acest sens sînt scenele ro
dind demersurile insistente ale 
mamei lui Dimitrov, sprijinită de 
o mulțime uriașă de inanifestanți, 
la ambasada Germaniei pentru a 
pleca Ia fiul ei, momentul întîlni- 
rii dintre mamă și fiu.

Ni se pare că titlul filmului co
respunde întru totul ideii safe dc 
bază, răsunînd ca un îndemn dc a 
învăța dc la această mare lecție 
ce-o oferă istoria, adresat celor 
oare închid ochii asupra trecutu
lui încercînd să reînvie militaris
mul agresiv german, primejdia 
unui nou război.

B. DUMITRESCU

La o serie de turboambre- 
iaje care s-au fabricat pentru 
prima oară în țară la uzinele 
^Strungul“ din Orașul Stalin, 
maistrul Iani Adalbert și Kiss 
Iosif verifică instalațiile de 
ungere.

O

Orice discuție despre Sparta- 
chiadă cu membrii comisiei raio
nale de organizare din Tg. Jiu 
te duce la o singură concluzie: 
nu s-a făcut aproape nimic. Am 
spus aproape pimic pentru că în 
posesia comitetului raional 
U.T.M. au intrat cîteva informa
ții în baza cărora pînă în pre
zent Ia sate s-ar fi înscris 1.265 
de participanți, iar la Bîlteni, din 
inițiativa lui Victor Zamfirescu, 
responsabil cu problemele spor
tive în comitetul U.T.M. pe sche
lă, s-au organizat cîteva între
ceri demonstrative la șah și tenis 
de masă.

Atît s-a făcut, atît se cunoaște 
despre mersul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului în raionul 
Tg. Jiu. Ba ca să fim drepți, 
membrii comisiei raionale de or
ganizare, din care fac parte tov. 
Nicolae Ionici—președinte, Oprică 
Dumitru și Gh. Manoilă de la 
U.C.F.S., Albăstroiu Lucian — 
de la Colectivul sportiv „Voința“, 
Sanda Gheorghe — de la Consi
liul Sindical Local, Pop Gheor
ghe — secretarul comitetului 
orășenesc U.T.M. — își mai a- 
mintesc că prin luna decembrie 
au întocmit și un plan de muncă 
de toată frumusețea care, citin- 
du-1, te entuziasmezi, Iar con- 
fruntîndu-l cu realitatea, te în
tristezi. Că această afirmație co
respunde întru totul adevărului 
e de necontestat. Cei 10.000 ti-

nerl care urmau să participe la 
întrecerile din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă slnt deocamdată, 
doar în... plan. Comisia orășe
nească, de crearea căreia tre
buiau să se ocupe Pop Gheorghe 
și Sanda Gheorghe, este... în 
plan. Instruirea comisiilor comu
nale, a activului colectivelor spor
tive și a activului U.T.M. prevă
zută pentru ziua de 3 ianuarie, a 
rămas iarăși în plan. La fel și 
organizarea de concursuri de
monstrative cu asistență la dis
ciplinele : șah, tenis de masă, 
gimnastică și trintă. Intr-un ra
ion cu mii de tineri și largi po
sibilități de dezvoltare a sportu
lui de masă, cum e raionul Tg. 
Jiu, Spartachiada de iarnă a ti
neretului se desfășoară slab. A- 
ceasta ar trebui 
celor ce poartă 
ganizării ei.

să dea de gindit 
răspunderea or-

C. PRIESCU

*
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Articolul 420 — PATRIA,
BUCUREȘTI, GH. DOJA, 1 MAI ; 
Continentul pierdut — REPUBLI
CA ; Oaia cu cinci picioare — V. 
ALECSANDRI, I. G. FRIMU, MIO
RIȚA, LIBERTĂȚII ; Luptătorul și 
clovnul - MAGHERU, ELENĂ 
PAVEL ; Don Quijotte — LUMI
NA ; Povestea primei iubiri — 
CENTRAL, FLACARA ; Erupția - 
VICTORIA, COȘBUC, OLGA BAN- 
CIC ; Ispita - MAXIM GORKI, 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE ; 
Un om obișnuit — DOINA, UNI
REA, VOLGA ; O zînă ca-n po- 
vțști, complectare Balonul roșu — 
TIMPURI NOI ; Dracul păcălit — 
TINERETULUI ; Imootriva tuturor 
- AL. POPOV ; Camelia - GRI- 
VIȚA; Două lozuri - CULTURAL; 
cinematograful de altădată — VA
SILE ROAITA ; Alexandr Nevski— 
C. DAVID ; Fiul pescarului — 
AI..EX, SAHIA, 23 AUGUST. N. 
BALCESCU ; Taifun Ia Nagasiaki 
-- ARTA ; Vrăjitorul - MUNCA ; 
fe Oceanul Pacific — DONCA 
SIMO ; Vrăjitoarea - MOȘILOR;11 Kiiuid caro » i aj i ii/ai va *\ >

a filmului cu o I Lumea tăcerii — POPULAR ; God-

Să creștem muncitori calificați
pentru agricultură

(Urmare din. pag. 1-u)

așa

timp „i 
care le vor 
sală-muzeu 
din mină, 
mineri s-au împărțit 
de cîte 10—12 spre a merge să 
stea de vorbă cu vechi luptători 
participanți la grevele minerilor 
sau la alte acțiuni de luptă 
împotriva exploatării. Notițele cu- 
prinzînd povestirile bătrînilor mi
neri vor fi transcrise și citite în 
grup, servind apoi ca bază pentru 
întocmirea „documentelor-mărtu- 
rii“,

Acestea nu vor fi însă singu
rele exponate ale muzeului orga
nizației U.T.M. din mine. în ac
țiunea lor de cercetare 
lui Văii Jiului tinerii 
iese să descopere chiar 
inedite. De exemplu : 
formele de activitate 
minerii își organizau atunci acțiu
nile era corul sau echipele de tea
tru. Minerul Gerbert Francisc con
ducea echipa de teatru. Printre 
cărțile și documentele sale se află 
și piesele de teatru puse atunci 
în scenă „învățătoarea“ de Brody 
Sandor, „Dezertorul“, „Expulza
tul“ etc., fotografii înfățișînd as
pecte din timpul reprezentațiilor, 
broșuri cu cîntcce muncitorești 
editate de Uniunea sindicală a 
minerilor etc.

A
Sala-muzeu a organizației U.T.M. 

de la Exploatarea minieră Lupeni

a trecutu- 
se strădu- 
documente 

una din 
prin care

seriei pe care și-au ales-o, 
cum am întîlnit la Turda.

Inginerul Alexandru Ivanov, 
profesor de fizică, lăcătușerie și 
exploatare, după predarea lecții
lor teoretice, repetă aproape ace
lași lucru și în cabinetul tehnic, 
fără să pună mîna să demon
streze practic elevilor cum se 
execută o lucrare, cum se ține o 
pilă, cum se confecționează o 
piesă oarecare. Tînărul inginer 
Sorin Nistea, titularul catedrei de 
tractoare, lipsit de experiență 
pedagogică, ignorează în aceeași 
măsură importanța lucrărilor 
practîce. Or, din 1951 cînd a fost 
înființată școala și pînă acum, 
cerințele față de pregătirea trac
toriștilor au crescut foarte mult.

Dotarea- agriculturii cu mașini 
perfecționate, metodele superioa
re de exploatare a parcului de 
mașini și tractoare nu mai îngă
duie să-i calificăm pe tractoriști 
ca simpli mînuitori ai volanului. 
Pentru mînuirea, întreținerea și 
repararea întregului complex de 
mașini moderne sînt necesare 
cadre de mecanici agricoli cu o 
înaltă calificare. De aceea sim
pla expunere teoretică a lecțiilor, 
fără o legare strînsă a acestora 
cu producția, legătură pe care 
este dator să o facă profesorul, 
nu poate asigura o pregătire te
meinică a elevilor.

Apoi, întregul corp didactic de 
la această școală de mecanici a- 
gricoii manifestă dezinteres față 
de disciplina de producție a ele
vilor. Faptul acesta îl dovedește 
— între altele — și dezordinea 
în care sînt parcate mașinile a- 
gricole de la cabinetul tehnic al 
școlii. In cîmp, la brigadă, sau 
în atelier, viitorii tractoriști tre-

buie să fie și buni gospodari, nu 
numai mecanici. Rezultatele 
muncii lor vor depinde în cel mai 
înalt grad și de felul în care 
și-au îngrijit mașinile.

IN LEGATURA CU PRACTICA 
IN PRODUCȚIE

Există o strlnsă legătură între 
profesorii școlii din Turda și con
ducătorii multor unități agricole 
în care-și desfășoară elevii prac
tica. Intre conducerea școlii din 
Turda și conducerea gospodăriei 
de stat „I. V. Miciurin“ din Bi
strița se poartă o corespondență 
intensă în legătură cu pregătirea 
practică a elevilor și respectiv, cu 
însușirea cunoștințelor teoretice 
și disciplina din școală. Acest in
teres reciproc față de calificarea 
viitorilor muncitori și maiștri a 
contribuit în mare măsură la ob
ținerea roadelor pe care le-am a- 
mintit.

Și ucenicii școlii profesionale de 
mecanici agricoli din Aiud se bu
cură de grija pe care le-o poartă 
colectivele de conducere ale unor 
S.M.T. La S.M.T. Bistrița și Dej, 
de exemplu, elevii tractoriștii de 
la Aiud au fost repartizați să lu
creze în brigăzile de tractoare pe 
lingă cei mai buni tractoriști. 
Dragostea cu care i-au înconjurat 
aceștia, atenția pe care au acor
dat-o calificării tinerilor elevi a 
căror activitate practică au îndru
mat-o, și-a arătat curînd roadele. 
Elevii s-au deprins destul de re
pede cu activitatea brigăzii în 
care au lucrat și au executat lu
crări de bună calitate. De aceea 
li s-a încredințat adesea îndepli
nirea unor sarcini din planul de 
producție al stațiunii

Grija pe care au manifestat-o 
tehnicienii și lucrătorii multor uni-

tăți agricole fuță de elevii care 
au prestat practica sub îndruma
rea lor, a făcut ca aceștia să în
drăgească și mai mult meseria pe 
care și-au ales-o și să se străduia
scă să-i pătrundă toate tainele.

In alte părți însă, mai puține la 
număr, preocuparea aceasta a lă
sat foarte mult de dorit. Elevii 
au avut o amară decepție. Condu
cătorii gospodăriei de stat Poiana, 
cei ai stațiunilor de mașini agri
cole și tractoare Luduș și Sărmaș 
i-au primit, pe elevi ca pe niște 
musafiri neipoftiți. Nu s-au îngri
jit nici de condițiile lor de viață, 
nici de creșterea calificării lor 
profesionale. Din această cauză 
elevii fug acum do aceste unități, 
manifestîndu-și dorința să lucreze 
în alte părți, acolo unde ceilalți 
colegi ai lor 
și îndrumați 
răbdare.

au fost primiți bine 
în permanență, cu

★
unor muncitori șiPregătirea 

tehnicieni agricoli cu o înaltă ca
lificare, capabili să ridice agricul
tura țării noastre pe trepte tot 
mai înalte, este o problemă ac
tuală de mare importanță. De a- 
ceea, profesorii din școlile profe
sionale agricole au datoria să a- 
corde toată atenția acestei pregă
tiri, îmbinînd judicios expunerile 
teoretice cu practica din labora
toare, din timpurile experimentale 
și din unitățile de producție. In 
această privință exemplul centru
lui școlar agricol nr. 1 din Turda 
este demn de urmat.

(Vizitele pe care le-am făcut 
pe la aceste școli ne-au sugerat 
ideia de a propune Ministerului 
AgriculWfd și Silviculturii să or
ganizeze o consfătuire cu cadrele 
didactice din învățămîntul agri
col, care după părerea noastră, ar 
da roade frumoase).

zllla - ILIE PINTILIE ; Cicatri
cea - M. EMINESCU : întîlnire 
la bal - AUREL VLAICU ; Mîn- 
drie - ALIANȚA, BOLESLAW 
BIERUT.

■
La 8 iunie în orașul Muchelnj 

echipa R. P. Romîne va întîlni în» 
meci revanșă formația R. D. Getă« 
mane. Halterofilii romîni vor pat^J1 
ticipa și în acest an la campiona
tele mondiale care se vor desfă
șura între 12 și 22 septembrie la 
Stockholm.

O întîlnire deosebit de intere
santă va susține echipa R. P. Ro
mîne la 4 octombrie la București 
în compania formației R. P. Un- . 
gare.

* După cum s-a mai anunțat 
campionatele mondiale de girnnas. 
tică se vor desfășura anul acesta 
între 6 și 10 iulie la Moscova. Pînă 
în prezent și-au anunțat participa
rea la această importantă compe. 
tiție gimnaști din 22 de țări, ceea 
ce constituie un adevărat record 
în materie de participare. Nici-o 
ediție a campionatelor nu a înre
gistrat pînă acum o astfel de ci
fră. Printre țările care s.au în
scris se află S.U.A., Franța, Italia. 
Japonia, Suedia, Ungaria, Ceho
slovacia, Romînia, Germania, An
glia și R. P. Chineză.

* La Alger va avea loc în zilele 
de 17 și 18 mai un concurs inter
național de atletism la care au fost 
invitați să participe și atleții. Si- 
dlo, Wazny, Kopyto (R. P. Polo
nă), Lauer (R. D. Germană), Ger- 
mar (R. F. Germană), Lorger (Iu
goslavia) și alții.

* Pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice de iarnă din 1964 și-a 
depus candidatura orașul austriac 
Innsbruck.

* Calendarul internațional al 
halterofililor noștri cuprinde anul 
acesta trei competiții importante 
în care fruntașii acestei discipline 
au din nou posibilitatea să reali.? 
zeze performanțe de valoare și noi;; 
recorduri. iii III

Un sat en 100 de președinți
(Urmare din pag. l-a) Oamenii izbucnesc în rîs. Un rîs scurt, înfundat. Cristache pleacă 

și Nea Florică mă lămurește.
— Președintele cooperativei. N-au caiele și nici cuie și oamenii 

le cer. Ca iarna. Mai ciocănești la o poartă, niai duci un sac la 
moară... Și președintele ăsta cînd îl iei în răspăr zice : „Mi-ați spus ? 
V-am auzit gura la vreunii ?“ Așa zice.

Sînt neliniștit. Nu cumva nu-i nea Vasile președinte Dacă m-am 
înșelat ? Să știi că-i ițea Florea. Altfel nu mă trimetea la el pentru 
găzduire, altfel nu îi spunea lui cuscra Grigore să plece la lemne, 
altfel nu-i spunea președintelui cooperativei de cuie și caiele...

Carevasăzică m-am înșelat. Ei, nu-i nimic.
Un țăran vrea să mă întrebe ceva. (II văd cum se frămintă și îmi 

tot dă roată). Dar nu apucă. Vine unul grăbit căci nici nu mă 
vede. Pare că a mers iute, de suflă așa.

— ’seara. Ce facem ? Viu de la grajd. Știți, taurul ăla mare, iar e 
bolnav. Dar rău. Și doctorul nu-i acasă.

Țăranii se foiesc și se privesc unii pe alții neliniștiți.
— Tu, mă vere Gheorghe — zice unnl către cel venit — să tragi 

o fugă pînă-n satu vecin să aduci doctoru’ lor ? Intr-un ceas sînt 
îndărăt. Caii îs hodiniți doar...

— O fi acasă oare ?
— Dar... unde să fie ? Mă duc ? insistă țăranul îndesîndu-și căciula 

pe cap parcă ar fi vrut să o ia la fugă.
— Du-te.
Și țăranul pleacă grăbit. O clipă nu mai vorbește nimeni. Apoi tot 

Gheorghe :
— Ei, să zicem c-o să vină iute. Ce ziceți că facem cu autoimpu- 

nerea ?
Nu, nu mai înțeleg nimic. Iar să mă fi înșelat ? Adică, ce să mai 

zic ? Faptele îmi arată că nici nea Florea nu-i președintele sfatu
lui. E nea Gheorghe.

Eh ! Păcat că s-a înserat și nu-1 pot vedea mai bine la față, 
vocea lui nea Gheorghe (președintele).

— Dar tovarășul cine-i ?
Tresar. Vreau să răspund dar nea Florea mî-o ia înainte.
— E un oaspete. A venit cu...
N-apucă să continue că nea Gheorghe îi certă :
— Mă, că gazde bune mai sînteți ! Țineți omul afară în 

Haide tovarășe înăuntru că oți fi înghețat...
Nea Gheorghe mă ia de braț și mă poftește familiar să trec

inte pe scări. „Om politicos președintele — îmi zic — să nu uit“.
★

înăuntru, în sala mare a sfatului. E cald și s-au aprins lămpile.
— Parcă aici e mai bine nu ? mă întrebă zîmbind nea Gheor-

strigi la nen-tu Florea. Spui că avem musafiri și să se îngrijească
unde să doarmă omu’ (către mine •— ca o scuză). Te-aș lU 
dar, cum să zic, mi-a cam plouat în casă cu copii. Și 
vastă-mea mi-a mai făcut unu’, (rîde). Și are o gură de 
morții din groapă.

— Să-ți trăiască 1 ,
— Să dea Dumnezeu ! Numai că vedeți nu 

și eu un rumîn cînd îmi calcă pragu’. La anu
— Lasă tovarășe președ... îîîî... nea Vasile. M-oi descurca eu.
— Ce descurcat omule? Că n-ai să te apuci dumneata, om străin 

să bați pe la porțile oamenilor să cauți un pat unde să-ți pui capu’. 
Oameni sîntem. (Apoi către fiu-său :) Hai mînă niă...

*In drum spre sfat mă gîndesc : „Om eu suflet mare nea Vasile“.
Pe lîngă noi trece un țăran. Dă „bună seara“.

Băiatul trage de hățuri.
— Ptrrrruuu. Ia stai nea Florea. Bre, a zis tăică acum, că avem 

mosafir și să-i faci tost matale unde să doarmă omu’ că-i străin și 
nu o să bată singur la casele oamenilor, săracu, să-l latre toți cîinii 
satului. La noi l-am lua dar ăla micu urlă ca vaporu’ lui Țurloi cînd 
venea vara la batoză. Faci ?

— Fac, fac, dar mai oprește-te moară — zice nea Florea apropi- 
îndu-se și scoțîndu-și căciula în semn de salut.

Caii n-au astîmpăr. Vor să întoarcă și să meargă acasă.
— Ptrrruuu gloabele dracului, că acuși vă belesc. Ce zici nea Fio-

reo faci ori nu faci ?
— Ho și nu țipa la mine — zice rîzînd nea Florea. întoarce caii 

și du-te. Pe tovarășu’ îl duc eu la sfat (către mine). E colea la doi 
pași._

Mă bucur că fac un pic de mișcare. Abia mai mișc picioarele. Mi-au 
amorțit pe drttm. Numai de ar veni mai repede nea Vasile la sfat.

Nea Florea Se uită la mine și vede că mă gîndesc în altă parte :
— Găsim casă, nu duceți grijă.
— Nu la asta mă gîndeam.
Mai vrea să zică el ceva dar a zărit pe cineva într-o curte și se 

duce la gard. Mă uit și eu. E acolo un țăran cu brațul plin cu paie.
— Mă cuscre Grigore, ia vino bre pîn-la gard.
Cuscrii Grigore, schimbă drumul grajdului cu cel al gardului.
— ’seara. Ce-i mă Florică ?
(Cuscru Grigore se vede că-i mai bătrîn ceva ca nea Florea).
— Uite ce-i, bre. Mîine-n zori pune caii la căruță și du-te de adu 

lemnele școlii. Zicea învățătorul mai adineaori că numai vreo două 
zile mai are de pus pe foc. Că dacă s-o pune vreo vreme rea, în- ghe. („E un om de statură potrivită, cu mișcări iuți, vesel și des-

1 - • ’’ “ ' ' " chis“... — cuvintele lui îmi vin singure în minte).
— Stați mult pe la noi ? mă întrebă din 

nea Gheorghe.
— Vreo două zile. Cred că nici atît.
— E bine și atît. Numai că pe noi o

pe la sfat...
O ușă se deschide și apare un tînăr — 

de ani, mai mult nu. Cred că-i referentul, 
runțel, subțirel și îmbrăcat îngrijit. Cred 
grijă cu care liniază un tabel.

Zice bună seara și dă mîna cu fiecare. Pare 
Dă mîna și cu mine și mormăie cîteva cuvinte neînțelese. Poate 
că și-a spus numele. Văd că oamenii-s toți cu ochii la el. Poate 
unde-1 știu funcționar, de aceea. Numai nea Gheorghe (președin
tele) nu se uită la el. Și-a scos niște hîrtii din buzunar și le nete
zește cu palma, zicînd :

— Am auzit c-a venit nea Vasile de la București. O fi făcut ceva ? 
— Făcut, zice unul.
— Atunci e bine. In primăvară punem și electrica. Nu-i așa tova

rășe președinte ?
N-apuc să mă dumiresc nici măcar o clipă că tînărul mărunțel în

cuviințează din cap zîmbind, apoi trece mai întTe oameni și zice :
— Toate la rîndul lor. Acum avem altele care bat la ușă. Căminul 

cultural...
Nu mai aud ce vrea să facă și cu căminul cultural. Parcă se în- 

vîrtește clădirea cu mine. Mai stau o clipă, apoi mă aplec la ure- 
chea lui nea Florea :

— Spune-mi, nu te supăra, cîți președinți are sfatul dumneavoas
tră ?

Nea Florea zîmbește puțin apoi îmi răspunde încet :
— Tovarășii de la raion zic că o sută. Eu zic că vreo cinci sule 

și ceva. Nu știu ce ziceți dumneavoastră... ?

o gură de

a la mine 
acum ne- 
scoală și

mai culcam unde sa
cînd mi-oi face casă...

Aud

frig-

îna-

gheață Copilașii în clasă.
— Bine mă Florică. II iau și p-al Smarandei ?
— I-al că are caii hodiniți.
— Așa am zis și eu. Eu pun vreo mie, el vreo mie și facem treabă.
— Atunci ne-am înțeles. Mîine-n zori porniți.
— Bine mă (și dă să plece, dar se răsgîndește)
— Dar cu dispensarul ce facem ?
— Cu doctoru ? (Nea Florică se scarpină la ceafă) dracu mai știe. 

Că mîine avem atîtea. Știi ?
— Știu mă.
— Eu zic că dacă matale mergi mîine la lemne, pune și dulapurile 

alea-n căruță. Sau să meargă și alde Copoiu ?
— Mă, eu le-ași pune peste lemne dar se strică. Să meargă Copoiu 

cu mine și l-oi ajuta să le pună sus.
— A.șa-i bine. Treci pe la alde Copoiu și pe la al Smarandei și 

spunc-le ca să știe oamenii din astă seară.
— Bine. Bag la vite și dau devale pe la ei. Apoi’ viu pe la sfat. 

Ești acolo, nu ?
— Acolo bre. Vino.

★
La sfat. Clădirea este într-un fel de piațetă. E centrul satului.
in fața sfatului, mulțime de oameni.
Nea Florea mă duce la un grup. Dau bună seara, strîngînd mina 

a fiecare și rămîn între ei. Toți tac parcă așteptînd să-i întreb eu 
cva. Dar ce ?

Nea Florea rupe tăcerea. A văzut un om și-l strigă :
— Ia stai nea Cristache. încotro așa grăbit ?
— Treburi — răspunde Cristache oprindu-se dar dînd semne de 

nerăbdare — zi-i ce vrei ?
— Uite ce zic bre. Nu-s cuie Ia cooperativă. Nici caiele de gheață. 

Alunecă caii și-și rup picioarele. Să faci bine să aduci că altfel n-ai 
decît să tragi obloanele la președinție.

să

nou președintele, adică

ne

tot

vedeți numai seara

fi avut vreo 24—25 
arată figura. E mă- 
îmbracă cu aceeași

modest, sfios chiar.



NOI DOVEZI Prezențe romîneștl peste hotare

ALE AGRESIVITĂȚII
PACTULUI DE LA BAGPAD

ANKARA 30 (Agerpres). —■■ 
Sesiunea Consiliului pactului de 
la Bagdad întrunită la Ankara și-a 
terminat lucrările începută cu două 
ore întîrziere, subliniază France 
Presse, ședința finală prezidată de 
șcl'ul guvernului turc Menderes a 
fost consacrată discursurilor obiș
nuite la asemenea ocazii. In ca
drul acestei ședințe au luat cuvin- 
tul șefii tuturor delegațiilor țări
lor membre precum și secre
tarul de stat Dulles care a con
dus grupul de „observatori“ ame
ricani la conferința de la Ankara. 
Discursurile șefilor delegațiilor ca 
și comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor conferinței 
pun accentul pe problemele mili
tare. Astfel din comunicat reiese 
intenția S.U.A. de a întări rolul 
acestui bloc militar ca instrument 
pentru restabilirea dominației im
perialismului în țările Asiei și in 
Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Totodată se menționează creearea 
unui „stat major mixt de elabo
rare a planurilor militare“ care vă 
organiza manevre comune ale for
țelor armate ale statelor partici
pante la pactul ’ ' "
Acea parte din 
se referă lă 
zisei subversiuni, 
rile membre ale 
Bagdad vor continua să împiedice 
și pe viitor lupta de eliberare na
țională a popoarelor din Orientul 
Mijlociu. Comunicatul se pronunț 
ță împotriva politicii de coexisten
ță pașnică, dovedind astfel din 
nou că blocul militar agresiv de 
la Bagdad nu ține' seama de do 
rința de pace a oamenilor simpli 
de pretutindeni. Cît privește pro
blemele economice, comunicatul 
este destul de lapidar deoarece — 
după cum au anunțat agențiile 
occidentale de presă — Dulles s-a

de la Bagdad, 
comunicat care 

combaterea așa- 
dovedește că ță- 

pactului de la

mărginit să ofere4' țărilor mem
bre ale puciului un ajutor care 
nu depășește suma de 10.000.000 
dolari, sumă pe care, după cum 
recunoaște agenția France Presse, 
„este destul de modestă în com
parație cu speranțele pe care Ie 
nutreau țările musulmane membre 
ale pactului“.

Faptul că în comunicat nu se 
menționează nimic despre proble
ma instalării de baze pentru arme 
rachetă în țările Orientului Mij
lociu nu înseamnă cîtuși de pu
țin că la sesiunea Consiliului blo
cului do la Bagdad această pro
blemă nu ar fi fost abordată. 
Dimpotrivă, din relatările sosite 
de la Ankara reiese că secretarul 
de stat Dulles a adus această pro
blemă în discuția parlicipanților 
la sesiune și numai reacția fermă 
a unor țări din 
împiedicat luarea de hotărîri 
această problemă, 
blema instalării

- rachete pe teritoriile țărilor pac
tului a stîrnit o puternică indig
nare în Orientul Mijlociu. In
această ordine de idei 
reamintit că Egiptul

această zonă a 
în 

Se știe că pro- 
de baze pentru

In 
trebuie 

w 4 a avertizat 
în mod oficial țările OrieiUului
Mijlociu că stabilirea de șpaze

pentru rachetă pe teritoriilor unor 
țări din această zonă pune în pri
mejdie existența tuturor popoare
lor din această regiune.

NOI AMĂNUNTE 
cu privire Ia 
„OMUL ZĂPEZILOR“

Narcic succes de 1® ncisinkfi
*

_ HELSINKI 30 (Agerpres). — „Perpetuum mebile“ de Novacek. 
La sfîrșitul programului Geor

ge Georgescu a fost readus de 
public de 12 ori și a fost nevoit 
să execute un bis cu întreaga or
chestră, exec'-itînd finalul din 
suita „Cînd strugurii se coc“ de 
Mihail Jora.

DUPĂ CUM AU ARATAT CO
MENTATORII MUZICALI, ESTE 
PRIMA OARA CIND O OR
CHESTRA VENITA IN TURNEU 
EXECUTA UN BIS IN FATA 
PUBLICULUI FINLANDEZ. 
Chiar după 
publicul a 
sala timp 
orchestra, 
Georgescu 
Voicu.

Corespondență specială. Miercuri 
29 ianuarie a avut loc în sala 
de concerte a Universității din 
Helsinki primul concert al or
chestrei simfonice a Filarmoni
cii de stat „George Enescu“ din 
București care întreprinde un 
turneu în Finlanda. Concertul a 
fost dirijat de GEORGE GEOR
GESCU, artist al poporului din 
R.P. Romînă.

Programul concertului a cu
prins : Simfonia I-a de Brahms, 
Concertul în sol-major pentru 
vioară și orchestră de Mozart și 
Poemul simfo.LC „Till Eulenspie
gel“ de Richard Strauss.

Sala în care a avut loc con
certul a fost plină pină ia ulti
mul loc. La concert au fost pre- 
zenți președintele Finlandei 
URHO KEKKONEN, președintele 
Seimului finlandez. K. A. FA- 
GERHOLM, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Reino Oiiti- 
nen, ministrul de Externe, P. J. 
Hynninen, guvernatorul Finlan
dei de sud, Vaino Meltti. De ase
menea au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice.

Publicul a primit cu o deose
bită căldură programul executat 
de filarmonica „George Enescu“ 
din București. La sfîrșitul Con
certului în sol-major de Mozart 
ovațiile au fost atît de puternice 
îneît — fapt aproape fără prece
dent în istoria acestei sădi de 
concert — Ion Voicu a trebuit 
să dea două suplimente și anume 
„Sonata-baladă“ de Issay și

executarea bisului 
refuzat să părăsească 
îndelungat, ovaționînd 
pe dirijorul George 

și pe solistul Ion

In Birmania

Vizitele delegației 
culturale romîne

Declarațiile senatorului Ellender
WASHINGTON 30 (Agerpres).

TASS transmite :
Senatorul democrat Ellender a 

publicat o dare de seamă asupra 
rezultatelor călătoriei sale prin 11 
țări, printre care Uniunea Sovie
tică. Fără să-și ascundă atitudi
nea negativă față de sistemul so
cialist, Ellender subliniază totuși 
succesele uriașe ale Uniunii So
vietice. El critică cu asprime po
litica S.U.A. și cheamă la între
cere cu Uniunea Sovietică pe ba
za principiului coexistenței paș
nice.

Ellender cere renunțarea la po
litica „acelora care din ură pen-

tru comunism și din frică față de 
acesta nu vor să vadă realizările 
lui“. „Comunismul, a declarat El- 
lender, nu va dispare pentru că 
noi îl ignorăm sau îl calomniem. 
El există. El acționează... El a 
asigurat condiții mai bune de trai 
întregului popor, deși noi negăm 
acest fapt, considerînd că nivelul 
de trai al U.R.S.S. este mult mai 
scăzut decît al nostru“.

Ellender relevă marile succese 
ale U.R.S.S. în domeniul îmbună
tățirii condițiilor de trai ale popu
lației. El denumește „uimitoare“ 
realizările U.R.S.S. în domeniul 
industrializării țării.

RANGOON 30 (Agerpres). — 
Corespondență specială : Cu pri
lejul vizitei pe care a făcut-o în 
Birmania delegația culturală ro- 
mînă, ministrul R.P. Romîne în 
Birmania, P. Silard, a oferit la 
27 ianuarie o recepție.

La 28 ianuarie, cu prilejul în
cheierii vizitei în Birmania a de
legației culturale romîne, minis
trul Culturii și Educației al Bir- 
maniei, U Tun Tin, a oferit un 
dineu care a fost urmat de o 
festivitate. In cadrul programu
lui artistic a fost executat prin
tre altele și un cîntec compus 
de un compozitor birman în cin
stea prieteniei birmano-romîne.

Bl

oamenii politici

PEKIN 30 (Agerpres). — 
China Nouă transmite :

Ziarul „Jenminjibao" din 23 
ianuarie publică declarațiile ci
neastului chinez Pai Hsin care 
afirmă, că a văzut în regiunea 
Pamir pe „omul zăpezilor".

Pai Hsin s-a înapoiat recent 
la Pekin după o ședere de a- 
proape un an in munții Hima
laia. El a declarat, că auzind 
la înapoierea sa despre apari
ția unui „om al zăpezilor" și-a 
amintit că in 1954 in timp ce 
filma împreună cu trei colegi 
ghețarii din regiunea muntelui 
Muztagh, la o altitudine de 

,6000 metri, a văzut un aseme
nea „om al zăpezilor".

Intr-o dimineață. îndată după 
răsăritul soarelui, cineaștii chi
nezi au zărit doi „oameni" nu 
prea înalți cu spatele încovoiat 
urcind unul după altul o pantă 
a muntelui, la o distanță de 
peste 1000 metri. Pai Hsin și 
colegii săi au strigat și au tras 
un foc de armă în aer, dar „oa
menii" nu le-au dat atenție șl 
au continuat ascensiunea cu 
pași mari. Ei păreau să urce 
cu multă ușurință panta și, in 
cele din urmă au dispărut prin
tre stinci.

Cineastul chinez afirmă că, 
cu altă ocazie el și un opera, 
tor au descoperit in zăpada a. 
dincă urmele de pași ale unor 
ființe bipede, asemănătoare ce
lor de oameni, dar mult mal 
mari. Ei au mers de-a lungul 
urmelor un kilometru șl jumă. 
tate, descoperind picături de 
singe pe drum. După o zi de 
mers, au atins un ghețar ma
siv, insă au fost nevoiți să re. 
nunțe a continua drumul din 
cauza întunericului care se lă
sase.

Irt continuare Pai Hsin a de
clarat că tot in acea vreme gră
nicerii au aruncat la vreo 40 de 
metri de cabana lor carnea u- 
nei vite care murise din cauza 
unei boli. La lumina străluci
toare a lunii grănicerii au ob
servat un „om sălbatec" înfășu
rat in blănuri albe care a furat 
carnea și a fugit cu ea.

Pai 11 sin a adăugat că In re
giune circulă numeroase legen
de despre , .oamenii sălbateci" 
din Pamir.

El a spus in încheiere : „Ori
care ar fi numele acestei ciu
date creaturi, sînt sigur, din 
proprie experiență, că ea există 
în Pamir“.

Situația din Venezuela
CARACAS 30 (Agerpres). — Junta guvernamentală din Ve

nezuela a emis un decret pe baza căruia Congresul naționqg a 
fost dizolvat. în decret se spune că fostul Congres a fost con
stituit prin fraudă ți nu constituia o reprezentanță legitimă a 
poporului.

Potrivit agenției France Presse ministrul muncii din noul gu
vern venezuelian, dr. Victor Alvarez va fi constrîns să-ți pre
zinte demisia din cauza numeroaselor proteste pe care numirea 
sa le-a provocat în rîndurile sindicatelor muncitorești.

Reprezentanții asociațiilor comerciale din Venezuela au pre
zentat președintelui juntei militare Larrazabal, un memorandum 
în care declară că noua politică a țării trebuie să tindă spre dez
voltarea producției, pentru ca economia să depindă mai puțin de 
petrol, principala bogăție a țării exploatată de societățile ame
ricane.

In presa Americii de Sud
BUENOS AIRES 30 (Ager

pres). — In ziarele din America 
de sud apar toț mai des articole 
și reportaje care 
viața și activitatea 
muncii din R. P. Romînă.

Ziarul „Cordoba“ din Buenos 
Aires a publicat de curind două 
reportaje semnate de Cornelio L. 
Saavedra, intitulate „Instantanee 
romînești“ și „Palatul Pionieri
lor“.

Ziarul de mare tiraj „O Globe“ 
din Rio de Janeiro a publicat un 
sugestiv reportaj despre dansu
rile și muzica populară romi- 
nească.

In ultimul număr al Almana
hului „D’Os Desportos Em Todo 
O Mundo“ din Brazilia au apă
rut mai multe reportaje cu pri
vire la mișcarea sportivă din 
Romînia. Ciclul de reportaje este 
intitulat „Romînia, mare centru 
sportiv mondial“. Almanahul își 
anunță cititorii că în numărul său 
viitor va publica noi reportaje 
despre viața sportivă din Romî-

ziarele din America

fac cunoscute 
oamenilor

Ce vrea să facă 
din nou“ 

John M. Carly
Unul din 

americani și-a publicat recent 
memoriile în cartea intitulată 
„Aș face din nou la fel“. Dar 
pentru a vedea ce anume 
vrea să facă din nou mister 
John M. Carly trebuie să ne 
întoarcem cu gîndul în urmă 
cu ani.

...Considerat drept „patriar
hul politic al Bostonului“ Car
ly a fost timp de 16 ani pri
marul orașului, doi ani guver
natorul statului Massachssetts, 
iar timp de 8 ani reprezen
tantul Bostonului în Congre
sul S.U.A.

In cartea sa Carly nu se 
sfiește să spună pă șleau ceea 
ce alți „aleși“ americani as
cund. Astfel, în memoriile sa
le, botezate atît de sugestiv, 
recunoaște cu cinism cum și-a 
bătut o viață întreagă joc de 
acei ce l-au ales, cum a luat 
mită, a trădat sau a folosit 
tot felul de intrigi. Interesante 
sînt și amintirile lui în care 
recunoaște că își șantaja opo- 
nenții și chiar pe aliații po
litici tot pentru a lua mită și 
pentru a-și asigura majorita
tea. Ar mai rămîne de com
plectat un fapt pe care dealt
fel tot Carly îl relatează in 
memoriile sale: în 1931, cu 
prilejul unei călătorii în Ita
lia, l-a vizitat pe „vechiul său 
prieten, Benito Mussolini“ 
pentru a-i exprima acestuia 
„dragostea și respectul pe ca
re i-1 nutresc 
America“.

De unde se 
fapt cei cu 
americană“ 
mult.

de 
tia 
de

ciracii săi din

vede cine sînt 
care „democra- 

se laudă atît

S î r g ii i n ț a 
d-lui Stauffer

In diferite părți ale Coreei de Sud, mii și mii de copii orfani. 
Autoritățile sud coreene nu sînt în stare să îngrijească de acești 
copii și să-i adăpostească. Rezultatul: mizerie, boli, mortalitate.

Dacă Beethowen
ar fi fost american...

Presley, idolul multor tineri americani, supranumit 
rock and roll-ului“, nu s-a putut sustrage serviciului 
ceea ce a provccat indignarea adoratorilor săi. Unul

Elvis
„regele 
militar, 
dintre aceștia a adresat un protest lui Milton Bowers, preșe
dintele comisiei de recrutare a S.U.A., în care scrie : „Pentru 
ce l-ați trimis sub arme pe sărmanul Elvis, iar pe Beethoven 
1-ali scutit?“

Răspunsul lui Bowers a foșt prompt și la același „înalt“ 
nivel de cultură : „Pentru că Beethoven nu este american“.

J. CLEJAN

Romanii de pe malurile Potomacului

zentate filmele de scurt metraj 
„Theodor Aman“ și „Lacul Roșu“.

Senatorul american Walter 
Stauffer e cuprins de o mare ne. 
liniște. El e foarte îndurerat de 
ineficacitatea propagandei ame
ricane. Caută de aceea diferite 
mijloace ca s-o întărească. Tre
buie să menționăm că, deși e 
civil, domnul Stauffer are mari 
înclinații militare. Acest lucru 
se poate constata din limbajul 
său: „ciocnire propagandisti
că“, „ofensivă politică" etc. Du. 
pă îndelungă căutare și chib
zuială, domnul Stauffer a a- 
nunțat că a întocmit un „plan 
strategic pentru o propagandă 
eficace". Conform acestui plan 
se recomandă trimiterea unei 
întregi armate de avioane și 
planoare încărcate cu literatură 
propagandistică.

După cum se vede, noul ,,a- 
postol motorizat“ vrea să de
vină marele reformator, „meca
nizatorul" propagandei de 
boi.

,a-

răz-

Cînd romanii își întăreau 
prin foc și sabie celebra for
mulă „lumea este Roma" ei 
au creat armate mercenare și 
armate de sclavi pentru a 
menține „noua ordine roma
nă". Viața romanului conta 
cel mai mult, iar viața scla
vului nu făcea nici două pa
rale. Deoarece, potrivit socote 
Iilor înțelepților Pentagonu
lui, a și început sau va în
cepe în scurtă vreme era 
„noii ordine americane“, a- 
cești înțelepți au început să 
selecționeze cu migală întrea
ga experiență a foștilor cuce
ritori.

Noii „cuceritori romani“ ai 
secolului XX îndrăgesc în mod 
deosebit ideea războaielor du- 
se cu mîinile altora. Simplu 
și rentabil. Americanii stau 
acasă, beau whisky, inspectează 
mercenarii așa cum se cuvine 
unor stăpîni grijulii. Intr-un 
cuvînt : o plăcere ! In conse
cință s-a descoperit și formu

la genială corespunzătoare : 
o legiune străină americană. 
A descoperit-o un mare cuce
ritor al vremurilor noastre ! 
Comentatorul militar Baldtvin 
de la „New York Times". Și 
el ne asigură pe un ton so
lemn că 
mează să 
examinat

proiectul său „ur- 
fie în scurtă vreme 
cu toată seriozita-

TEHERAN. Legația
Teheran a organizat 
cute o gală de filme 
pentru reprezentanții 
niene. Cu acest prilej au fost pre-

R.P.R. 
zilele tre- 

rominești 
presei ira-
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La 25 ianuarie s-a deschis la 

Teheran o expoziție romînească 
de filatelie. Ea este prezentată de 
cunoscutul filalelist iranian Jac 
Far.

Expoziția se bucură de o bună 
primire din partea publicului. In 
numai 4 zile peste 1.200 de per
soane au vizitat expoziția.

HANOI. — Cancelaria președin
telui R. D. Vietnam la invitația 
guvernelor Indiei și Birmaniei a 
anunțat că președintele Ho Și Min 
va pleca din Hanoi la 4 februarie 
pentru a vizita aceste țări.

BONN. — La 29 ianuarie cance
larul R. F. Germane, Adenauer, a 
rostit o cuvîntare radiodifuzată în 
care a încercat să atenueze impre
sia pe care au făcut-o asupra opi
niei publice din Germania occiden
tală recentele cuvîntări rostite în 
Bundestag de reprezentanții par
tidelor din opoziție, Dehler, fost 
ministru al Justiției al R. F. Ger
mane, și Heinemann, fost ministru 
al Afacerilor Interne al R. F. Ger
mane. După cum se știe, ei au 
acuzat guvernul R. F. Germane și 
pe cancelarul Adenauer personal 
de promovarea unei politici care 
împiedică de fapt unificarea paș
nică a Germaniei.

COLOMBO. — La 30 ianuarie, 
locuitorii din Colombo au întîm- 
pinat cu căldură pe Wiliam Siroki, 
președintele guvernului Republicii 
Cehoslovace, oare a sosit în capi, 
tala Ceylonului.

TIRANA. — Agenția Ata anunță 
că Departamentul presei de pe 
lingă Ministerul albanez al Afa
cerilor Interne a convocat pe Syd- 
ney Wieland, corespondentul agen
ției britanice Reuter la Belgrad, 
care se află în R. P. Albania, adu. 
cîndu-i la cunoștință că trebuie să 
părăsească de îndată Albania de. 
oarece în informațiile sale a ca
lomniat și ofensat în mod grosolan 
demnitatea poporului albanez.

MIRNII. — La 29 ianuarie a so. 
sit într-o vizită Ia Observatorul 
Mirnîi de la Polul Sud spărgăto
rul american de gheață „Berton 
Island“. Pe bordul lui se află par
ticipanții la expediția antarctică a 
S,U.A. printre care personalul sta. 
țiunii Wilks care a iernat în anul 
1957 pe malul Nexului.

BRUXELLES. — La 28 ianuarie 
în Camera Deputaților a Belgiei 
s-a discutat bugetul pe anul 1958 
al Ministerului Comerțului Exte
rior.

Liberalul Van Der Schueren, care 
a luat cuvîntul la discuții, s-a 
pronunțat pentru încheierea de 
tratate comerciale pe termen lung 
cu Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară.

Un roman caro reflectă viața poporului
co-Lupta aprigă, 

■lonialiștilor, pe 
șoară în zilele noastre poporul 
din Haiti și-a găsit expresia 
într-un nou roman al unui tî- 
năr scriitor haitian : Jacques 
St. Alexis. Romanul se chea
mă „Copacii muzicali“ consti
tuind al doilea roman scris 
de Alexis.

In „Copacii muzicali“ Ale
xis se dovedește a fi ancorat 
cu putere în realitate descri
ind cu multă pricepere viața 
țăranilor haitieni alungați de 
pe pămînturile străbune de 
către o companie americană a 
cauciucului. în activitatea lor 
americanii sint sprijiniți de 
către biserica catolică, repre
zentată în roman de 
haitian, trădător.

„L’Humanite“ scria 
cuvînt că „romanul 
te neliniștea poporului 
Haiti față de noua ofensivă a 
imperialismului și bisericii. A- 
celeași țeluri îi unesc în lup
ta comună pe comunistul Ro- 
ubelle, pe muncitorul Melon, 
pe țăranul Honaibo și pe al-

împotriva 
care o desfă-

un preot

pe drept 
oglindeș- 

din

DIN VIAȚA TINERETULUI LUMII
Inchiderea celui de-al Vl-lea 

Congres al Tineretului Popular 
din Iugoslavia

După cum transmite agenția Taniug, cel de-al 6-lea congres 
al Tineretului Popular din Iugoslavia și-a încheiat lucrările. 
Congresul a adoptat rezoluții cu privire la sarcinile Tineretu
lui Popular.

Congresul a chemat pe toți membrii Tineretului Popular, pe 
toți tinerii și tinerele să lupte pentru înfăptuirea planului de 
perspectivă al dezvoltării economiei naționale

In rezoluția cu privire la dezvoltarea legăturilor și a cola
borării internaționale se spune că tînăra generație a Iugosla
viei este vital interesată în menținerea păcii, în dezvoltarea 
colaborării pașnice și în întărirea prieteniei dintre toate po
poarele. Tineretul popular din Iugoslavia este interesat în pri
mul rînd în colaborarea cu toate organizațiile de tineret care 
luptă penlru victoria socialismului. De aceea Tineretul Popular 
va dezvolta și în viitor colaborarea multilaterală cu organi
zațiile de tineret din țările socialiste, cu organizațiile de tine- 

Cemuniste. socialiste și social - democrate din alte țări, 
organizațiile tineretului muncitor și organizațiilor sindicale 
tineret.

In amintirea lui dose Marti
Fotoreporterul a prins pe peliculă un as

pect obișnuit din activitatea celor 800 de 
tineri muncitori ce învață în combinatul 
șantierelor navale „Mathias Thesen“ din 
Wiemar să devină constructor] de vase.

In fotografie: Instructorul Erhard Kă- 
ring arată ucenicilor care învață lăcătușerie 
specială — cum funcționează o mașină de 
tăiat rapid.

HAVANA 30 (Agerpres). La 23 
ianuarie, cu prilejul aniversării 
nașterii lui Jose Marii, eroul na
țional al poporului cuban, studen
ții din orașele Havana și Santiago

au organizat demonstrații de pro
test împotriva regimului dictato
rial al lui Fulgencio Batista. Poli
ția a arestat doi studenți.

Pentru colaborarea 
tineretului lumii

COPENHAGA 30 (Agerpres). 
Intr-o convorbire pe care a avut-o 
cu un reprezentant din Copen
haga al agenției A.D.N., Berge 
Ensen, președintele organizației 
de tineret a Partidului social-de
mocrat din Danemarca, a decla
rat că ar fi de dorit stabilirea unor 
contacte mai strînse cu tineretul 
din țările socialiste. După cum 
relatează ziarul „Land og Folk“, 
el a arătat că răspunsurile date 
de N. S. Hrușciov revistei „Dansk 
Folkesture“ cuprinde o serie de 
propuneri cu privire la contacte 
sub diferite forme între tineretul 
sovietic și danez — schimb de 
studenți, seminarii internaționale, 
tabere de vară și vizite reciproce 
de delegații.

Consider, a spus Berge Ensen, 
că „toate aceste forme de contacte 
între tineretul danez și sovietic și 
tineretul altor țări din Europa ră
săriteană, sînt bune dacă scopul 
lor va fi stabilirea înțelegerii. în
crederii și prieteniei între tineret 
și dacă ela vor fi de natură să în
tărească pacea. Vom participa cu 
plăcere la taberele de vară și alte 
măsuri de felul acesta"...
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ții. Lupta devine a întregului 
popor. „Viața începe“ — cu 
aceste cuvinte se termină car
tea, care constituie o dovadă 
a faptului că poporul din 
Haiti poate să-și apere pă- 
mîntul său“.

Mult trîmbițata originalitate 
americană își găsește se pare 
o expresie deosebită în dome
niul coafurii bărbătești. Mal 
poate spune cineva că califor- 
nianul Robert Venuti nu e 

original ?

A sosit poșta pe un vas sovietic
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Protestul studenților francezi
PARIS 30 (Agerpres). — O se

rie de organizații studențești au 
protestat împotriva liofărîrii auto
rităților franceze de a dizolva 
Uniunea studenților algerieni mu
sulmani. La 28 ianuarie a avut 
loc la Paris o adunare a repre
zentanților 
(Federația 
din Paris,
studenților

a 9 uniuni studențești 
studenților socialiști 
Federația Națională a 
radicali, Uniunea stu-

Un pas pozitiv
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denților comuniști din Franța 
etc.). Participanții la adunare au 
declarat că această hotărîre a au
torităților este ilegală. Comitetul 
Executiv al Uniunii studenților 
din Tunisia a adresat președinte
lui Republicii Tunisia o telegra
mă în care îl roagă să apere drep- 
turi'e studenților nord-africani 
care trăiesc în Franța.

Ultima conferință a delega- 
țllor Uniunii Naționale a Stu
denților din 
(V.D.S.), care 
sfîrșitul anului 
sau a adoptat 
care se spune că în momentul 
de față nu există piedici în 
calea stabilirii de contacte pe 
plan studențesc cu țările din 
Estul Europei. După o infor-

R. F. Germană 
a avut loc la 
trecut la Pas- 
o hotărî re in

mafie publicată în organul 
oficial al V.D.S -ului, condu
cerea V.D.S. are intenția de 
a întreprinde curind demersu
rile necesare pentru organiza
rea unor schimburi de infor
mații și de delegații ale re
prezentanților presei studen
țești cu țările din Es
tul Europei, ca primă etapă 
în stabilirea de contacte ofi
ciale.


