
«Sămînță bună 
♦ROD BOGAT

ț Iul puterii de germinație, urni- * 
î dității, purității etc.
♦ In fotografie: laboranta J 
.Ileana Iriminoiu, sub tn-T 
J drumarea inginerei Elena ♦ 
+ Mihalcea, șefa laboratory ♦ 
î lui, determină puritatea se- f 
t minfelor de orz aduse de gos- ♦ 
t podăria de stat Roman. ț

t La laboratorul de analiză a
♦ semințelor din Brăila, peste
125 unități agricole socialiste
♦ din raioanele Brăila și Măcin
♦ au trimis semințele la contro- i
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Nemărginite perspective

O acțiune tinerească
Stabilind măsurile necesare 

pentru îmbunătățirea sistemului 
de salarizare și pentru ridicarea 
cîștigurilor muncitorilor, plenara 
C.C. al P.M.R. din 27—29 decem
brie 1956 a atras din nou atenția 
că sporirea salariilor și ridica
rea continuă a nivelului de trai 
pot avea loc numai in condițiile 
creșterii producției, productivi
tății muncii și reducerii prețului 
de cost

La Combinatul Chimic nr. 1, re
giunea Stalin, o deosebită atenție 
se acordă calificării tinerilor. In- 
sușindu.și bine meseria, tinerii 
își pot aduce din plin aportul la 
îndeplinirea prevederilor plenarei 
partidului.

Tineretul din Combinatul Chi. 
mic nr. 1, regiunea Stalin, a 
propus calificarea tinerilor în mai 
multe profesii și la mai multe 
locuri de muncă.

Iată cum s-a ajuns la această 
inițiativă.

In mai 1956, tn schimbul III al 
secției de acizi era de serviciu 
brigada de tineret condusă de 
utemistul Gheorghe Rizea, Atunci 
s.a observat că garnitura prese- 
tupei de la o pompă centrifugă, 
uzată, împrăștia acid în jur. Prin 
neluarea de măsuri urgente, de
fecțiunea putea să ia proporții, 
punînd în pericol îndeplinirea

Zile de muncă în colectivă
TÎRGU-MUREȘ (prin telefon 

de la trimisul nostru). — In- 
tr-una din aceste dimineți cu cea
ță subțire, Mihai Toth, colectivist 
îri vîrstă de 16 ani de la Ciba- 
Nicolaști, a dat semnalul înce
perii campaniei de primăvară.

Toth a prins cu nădejde coar- 
ne’e plugillui și de sub fiare s*a 
răsturnat o brazdă, prima braz
dă a anului 1957.

înainte de aoest semnal, colec
tiviștii din Ciba-Nicoleșj s-au 
pregătit din vreme perttfu încleș
tarea de primăvară cu ogorul. 
Tncă din luna decembrie a anu. 
lui trecut, cind porcii grași gui
țau dîndu-și sfîrșitui cub jun
gherul gospodarilor, colectiviștii 
cărau ca niște furnici har
nice gunoiul grajdurilor pe ța
rini. Cîteva zeci de hectare au 
fost din belșug gunoi te.

Se spune că zileie iernii, la

6ate, sînt zile de odihnă. Nu sînt 
de aceeași părere fierarii și rotarii 
colectiviști din Ciba-Nicolești. 
Szakacs Balint, Kadar Ferenc, 
Toth Mieloș. Gaber Iancș. care 
au avui treabă, nu g’.umă. Ei 
susțin că mai trebuie adăugat 
ceva ; în iarnă, pentru oamenii 
gospodari este și munca destulă. 
In ultimele săptămîni ei au re
parat zeci de pluguri, grape, se
mănători, căruțe și toate uneltele 
necesare în bătălia pîinii celei 
no«.

Cele palțu brhgăzi de cîmp au 
se’ectat și tratat semințele cu 
care vor fi impînzite ogoarele. 
DIcș Ferenc mi-a arătat vasele 
in care «iot puse la examenul 
germinației boabe’.e de gr:u. Re
zultatul : £6 la sută.

Șeful brigăzii legumicole, 
Keszkas Sandor, a pus la încer
cat semințele de ardei, roșii, mor-
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covl, pepeni, fasole, ceapă și al
tele. Acum pindește răsărirea se- 
minte'or_ Cu cîteva zi'-e în ur
mă, Mihai Toth a dat semnalul 
deschiderii campaniei. Toate cele 
patru brigăzi au începu: de-acum 
arăturile. Fruntașă e brigada a 
treia, condusă de Adalbert Sd- 
verfi.

Cu boi se ară acum în pămin- 
tul reavăn, ca să nu se piardă 
nici o clipă. Atelajele cu animale 
vor fi insă schimbate de puter
nicele K.D.-uri ale tractoriș.iior 
de la S.MT.-Tirgu Mureș, care 
vor sosi curînd. La capătul sa
tului, președintele colectivei. Szen- 
gșogyi leno, a și pregât’t dor
in. '.oarele bâie'ilor; Baranvai 
Neni ș:-a pregătit și ea cratișele 
in care în fiecare an. gătește bu
catele cele mai bane pentru trac
toriști

Dacă n-ar fi venit ploaia, pri. 
mele semințe ar fi fost de-acum 
aruncate pe ogoare. Peste cîteva 
zile însă semințele acestea noi 
vor găsi culcuș în pâmlntul rea
văn ai colectivei din Ciba-Nico- 
lețti.

mai

planului de producție. Lucrul nu 
era greu de rezolvat, dar cum 
să te descurci cind ea trebuie 
executată rapid șl de un tovarăș 
pregătit în această direcție ? Me
canicul era ocupat in altă parte 
și nu se putea deplasa.

Orientîndu.se pe loc, responsa
bilul de brigadă, ajutat de ute 
mistui Dragoș Antonovici, opera
tor chimist, au demontat pompa, 
înlocuind garnitura presetupei și 
asigurînd astfel mersul normal al 
producției in secție.

Intr-o plenară a comitetului 
U.T.M. pe Combinat ».a analizat 
aportul tineretului in procesul de 
producție. Tovarășul Gheorghe 
Rizea a arătat că tineretul are po
sibilitatea să contribuie in mai 
mare măsură la ridicarea produc
tivității muncii și ia reducerea 
prețului de cost, dînd exemplul 
însușirii mai multor meserii.

Se punea deci problema îmbo. 
gătirii cunoștințelor teoretice și 
aplicarea lor in practică. Co. 
mitetul U.T.M. a expus punc
tul de vedere al tineretului, con
ducerii Combinatului, care l-a 
socotit de mare preț. îmbogățirea 
cunoștințelor teoretice a fost asi
gurată prin cursurile de ridicare 
a calificării, înființate in toate sec
țiile productive. Plenara comite
tului U.T M. a ho tir it ca brigada 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Rizea să experimenteze propune, 
rea făcută. Rezultatele nu au în- 
tîrziat să se arate. Brigada a reu. 
șit să califice tineri Ia cite trei- 
patru locuri de muncă. De exem
plu utemistul loan Alberth, lă
cătuș, s.a calificat și ca operator 
chimist la patru locuri de muncă; 
utemistul Andrei Cioară pe lingă 
faptul că cunoaște patru locuri 
de muncă ca operator, poate să 
facă analize de laborator la două 
fabrici.

In urma rezultatelor obținute, 
comitetul U.T.M. a chemat toate 
organizațiile U.T.M. din Combi
nat *ă aplice inițiativa ,.Să caii, 
ficăra tinerii în mai multe pro-

J fesii și la mai multe locuri de
> muncă*.
> Ea se aplică azi țn șapte organi- 

zații de secție, de către un număr
r de 71 utemiști, evidențiindu-se 
/ tineri ca Ioan Mureșan. opera, 

tor chimist la fabrica de îngrășă
minte chimice, care cunoaște toa
te locurile de muncă din fabrică, 
sau tov. loan Silea. Constantin 
Oană. Valeria Bujor. Maria 
Boantă și Luda Fogoroș care, 
atunci cind se intimplă o defec
țiune ' 
alte 
stare

La
utemiștii Constantin Boșcodeală. 
Nicolae Aldea. Nicolae Coțofană, 
Ioan Polmoțea. strungari In 
fier, lucrează Și pe mașini de 
frezat, rectificat, rabotat. cit și in 
sudura electrică, obținind fru
moase realizări.

GH. BODEA 
secretar al Comitetului U.T.M, 

Combinata! Chimic nr. 1, 
regiunea Stalin

la pompele triplex sau la 
utilaje, le aduc singuri in 
de funcțiune.
atelierul central mecanic.

Recepfie 
LA AMBASADA 

U. R. S. S.

PRIMĂVARA
la „Arta modei“

Primăvara, zglobie, și-a făcut 
apariția nu numai pe bulevard ci 
și prin magazine și chiar la... Ate
lierul de confecții „Arta modei'...

Binevoitoare, tovarășa Radnev, 
directoarea acestui atelier, ne-a a- 
rătat ce noi sortimente modele 
pregătesc pentru acest sezon, pre
cum și în vederea Zilei femeii. 
Iată: 114 modele noi, dintre care 
pentru femei 94 modele (rochii, 
fuste, bluze, mantouri, pardesie, 
jachete, taioare), pentru bărbați 27, 
iar pentru copii 50. în afară de a- 
cestea, se vor lansa încă 45 noi 
modele de pălării, dintre care 35 
sînt de-acum în lucru.

Pentru ziua de 8 Martie „Arta 
modei* din București va mai exe
cuta, pe lingă modelele arătate, 
încă 8 modele pentru femei, 15 
modele pentru fetițe, 8 modele 
lenjerie-femei, apoi 14 modele noi 
genți de damă și alte 8 noi mo
dele marochinărie 
port-țigarete etc.).

Din modelele de 
mai sus arătate, un 
au și fost puse în vînzare. Pentru 
bărbați, se lucrează 9 noi modele 

modele de

...Sîntem în secția pentru co
menzi speciale. Alături de rochițele 
de primăvară, multicolore, cu nas
turi de piele asortați, sînt elegan
tele bluze albe din „consul*. Intr-o 
altă secție de confecții pentru fe
mei — rochii elegante cu cordoane 
capsate ; un nou gen de balonseide 
pentru femei, cu guler lat și buzu
nare aplicate — gen pardesiu — 
și cu pălărie în loc de glugă.

Broderia de mină constituie______ ,______  _______ o
adevărată operă de artă, cerind o

(port-vizite,

îmbrăcăminte 
număr de 16

deosebită înde minare.
Dar pentru ca modelele să prin

dă viață, ele trebuie să fie create 
de fantezia bogată a cuiva. Tînăra 
CiCi Afenduli, creatoarea modele
lor pentru copii, își pune fantezia 
in slujba armonizării desenului, a- 
daptării acestuia la material. Am 
văzut aici zeci și zeci de modele 
care de care mai frumoase. Iar 
peste cîteva zile, le veți putea ve
dea și alege și d-voastră la marile 
magazine din București.

I. MIHUȚ

Instructoare
și apropiată prietenă

bărbați, se lucrează 9 
de îmbrăcăminte și 6 
cămăși etc.

Vreți să știți cum 
noile modele ? Rochiile au o linie 
modernă, fără tăieturi în talie, bo
gate în cute, au rezerve de lungi
me, benzi la talie, sînt prevăzute 
cu garnituri din piele etc.; se 
execută rochițe de catifea și cu 
broderii pentru cei mici. S-a cău
tat o îmbinare între frumos șl 
util. Cu cîteva zile în urmă, 
în localul de pe str. 30 Decem
brie, a avi’t loc prezentarea a- 
cestor modele care s-an bucurat 
de aprecierea specialiștilor. Du">ă 
aceasta, s-a trecut la producția în 
serie. Asa că peste cîteva zile, 
dragi cititori, veți put^a cumpăra 
noile modele, pe care le veți găsi 
la marile magezine hucurestene 
„Victoria*1, „București* și „Rom- 
arta“.

$i-acum, poftiți alături de noi 
și de tovarășii Alas Petre, conducă
torul tehnic, și R. David, șeful ser
viciului tehnic de la „Arta modei', 
prin secțiile atelierului, spre a vă 
alege din timp modelele preferate.

Foto :
VICTORIA DIACONESCU

Stat ocazii ctnd un simplu 
gest, un cuvînt, o privire sint mai 
convingătoare decît orice- In
structoarei superioară de pionieri 
Eugenia Agica de la Școala medie 
nr. 16 mi-a povestit cîteva fapte. 
Nu le-a legat intenționat de o 
concluzie pedagogică, nu s-a 
străduit să-mi furnizeze date 
pentru un reportaj. Le reproduc 
deci așa simplu cum au fost ex
puse, cu certitudinea că pot fo
losi și altor instructori de pio
nieri care s-au lovit in munca lor 
de asemenea probleme.

In Școala medie nr. 16 din 
București au învățat înainte 
numai fete Anul acesta au venit 
și băieți — în minoritate totuși. 
In clasa Vl-a A — numai 6 la 
34 de fete. Trebuia totuși creat 
un colectiv în cadrul căruia să 
nu se izoleze un grup mic. Fi
resc, băieții s-au apropiat de 
unele fete, le-au vorbit mai apro. 
piat, mai cu încredere. Neaștep
tat la 12 ani, in clasă s-au ivit

se prezintă

Atașatul militar, naval și al ae
rului al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, general maior I. P. Juravlev, 
a oferit o recepție sîmbătă seara, 
în clădirea Ambasadei U.R.S.S., 
cu prilejul zilei de 23 februarie, 
cea de a 39-a aniversare a Arma
tei și Flotei Maritime Militare 
Sovietice.

La recepție au luat parte tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Iosif Chișinevschi, Miron Con- 
stantinescu, general-colonel Ale
xandru Drăghici. Alexandru Mo- 

^ghioroș, Constantin Pîrvulescu, D. 
Coliu, L. Răutu, general-colonel 
L. Sălaj an, Șt. Voitec, M. Mujic, 
J. Fazekaș, VTadimir Gheorghiu, 
Al. Bîrlădeanu, S. Bughid, Gh. 
Hossu, acad. prof. dr. C. I. Par- 
hon, acad. Traian Sâvulescu, Gr. 
Preoteasa, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori ai 
Forțelor noastre Annate, repre
zentanți ai presei romîne și străi
ne.

Au luat parte de asemenea șefi 
de misiuni diplomatice <i atașați 
militari acreditați la București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

— Vizitînd Expoziția „Folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice

Am să încerc să explic cît 
mai atent și să exprim cît mai 
exact impresiile pe care le-am re
simțit vizitînd expoziția pentru 
folosirea pașnică a energiei ato
mice deschisă de curînd în Bucu
rești.

înăuntru, în aparență nimic 
deosebit. Panouri pe pereți și a- 
parate pe mese, ca la orice ex
poziție tehnică sau științifică.

Am ținut totuși să procedez 
metodic, așa incit am luat-o de 
:a început. Prima planșă conți
ne cîteva desene cu bile albastre 
și roșii, care explică sumar struc. 
tura nucleilor atomici. Urmează 
apoi o altă planșă, pe care se 
vede în ce constă defectul de 
masă. Intr-un colț al acestei 
planșe, jos, este fotografia lui 
A. Einstein. Privijid această 
fotografie am avut o flutu
rare de emoție .Atenția noa
stră traversează deseori în vi
teză ‘ complexe stări sufletești 
pe care nu le înregistrează decît 
ca pe niște fluctuații de o clipă, 
cum o simfonie se aude doar ca 
un maxim trecător și omogen de 
intensitate, cînd un nerăbdător 
trece grăbit peste posturi indica
torul aparatului de radio. De data 
aceasta însă, nu știu de ce, mi-am 
întors atenția asupra ace’.ei vagi 
emoții,’ și am încercat să o ana
lizez. Din momentul acela am 
realizat treptat sensul mișcător, 
uimitor, senzațional, pe care II 
închid sub aspectul lor aceste 
planșe și aceste obiecte ce-mi stă
teau în jur.

Einstein era un tînăr Inginer 
de 23 de ani, deja căsătorit și cu 
copii, probabil hărțuit de micile

agitații inerente unei vieți noi de 
familie, în perioada în care în
cepuse să întrevadă, în răstim
puri de meditație perseverentă și 
sistematică, principiile viitoarei 
sale teorii. In cîtiva ani, anali
za lui, atît de amănunțită și de 
consecventă, a distrus preconcep
țiile ce frinau evoluția științei și 
a scos în evidentă intr-un mod 
sezisant unități nebănuite. Teoria 
relativității părea la început tă
iată pe dimensiuni astronomice, 
ea modifica concepția despre 
univers și conducea la o nouă 
cosmologie. Nici Einstein, și ni
meni altcineva, nu a putut preve
dea atunci că una dintre impli
cațiile cele mai revoluționare ale 
acestei teorii atît de abstracte — 
echivalența dintre energie și masă 
-— se verifică în lumea microfizi- 
că, și guvernează un fenomen de 
o importanță practică atît de co
losală, cum este eliberarea 
giei nucleare.

Nu a fost aceasta întîia 
că un eveniment mare s-a 
curat în existență tăcut.

Pe o altă planșă, tot un desen 
cu bile albastre și roșii, reprezin
tă, la fel de-modest, un alt feno
men de o enormă însemnătate : 
radioactivitatea. Descoperitorii ei, 
Marie și Pierre Curie, au muncit 
ani lungi, in condiții mizere, in
tr-un hangar întunecos, umed și 
neîncălzit. Au luptat cu inerția 
intelectuală și socială, cu strîm- 
timea de spirit și cu invidia mul. 
tora din societatea în care au 
trăit. Acum, pe mesele din jurul 
panoului dedicat radioactivității, 
stau contoare în funcțiune. De 
cîte ori sursa radioactivă din in
terior emite, se aprinde un becu- 
leț roșu; primim mereu din lu-

ener-

oară 
stre-

Costumul de protecție penta 
manipulatorii de materiale 

radioactive

mea nucleilor mesaje al căror 
sens este perfect inteligibil pen
tru noi.

Alături pe un ecran, se succed 
fără întrerupere imagini și texte 
explicative ale tabloului lui Men
deleev, savantul rus care, cu o 
intuiție unică, a descoperit o or
dine armonioasă în mulțimea a. 
parent haotică a elementelor chi
mice.

Și apoi Rutherford, care a des
coperit nucleii, iar mai tîrziu, 
primul în lume, i-a spart, spăr- 
gînd totodată mitul imutabilităfii 
elementelor. El și colaboratorii 
lui stăteau zilnic, ore întregi, în 
întuneric complect, ca să-și obiș
nuiască ochii să distingă seînte-

MIOARA MUGUR

(Continuare In pag. 2-a)

Conferințe ale asociațiilor studențești
In capitală

Aspect din sala

vlre la constituirea asociațiilor 
studen(ești din București și sar
cinile lor de viitor".

In continuarea lucrărilor par- 
ticipanții la conferință au discu
tat și au făcut sugestii pentru 
îmbunătățirea proiectului planu
lui de activitate al asociațiilor 
studen(ești din Capitală pe anul

Tn sala de festivități a Casei de 
cultură a studenților au început 
sîmbătă dimineața lucrările con
ferinței Asociațiilor studențești 
din Capitală. Erau prezenți 365 
de delegați, precum și numeroși 
invitați: Gh. Pioeșteanu, locțiitor 
al ministrului Invățămintului, 
Elena Lascu-Iordâchescu. secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al P.M-R^ membri ai GC. al 
U.T3V. și *i Comitetului orășe
nesc București al U.T-M„ rectori, 
prorectori, profesori universitari

și asistenți din institutele de în. 
vățâmînt superior din Capitală.

Lucrările ședinței de dimineață 
au fost conduse de tov. Ion Ili
escu, președintele Comitetului de 
organizare a Asociațiilor studen
țești din R.P.R., de’egat al Aso
ciației studențești a Institutului 
politehnic.

După alegerea organelor de 
lucru ale conferinței tov. Soare 
Stan, asistent universitar, pre
ședintele Comisiei de organizare 
a Asociațiilor studențești din Ca
pitală, a expus „Raportul cu pri-

La Timișoara
Sîmbătă au început la Institutul 

medico-farmaceutic d.in Timi
șoara lucrările conferinței de a- 
legere a consiliului Asociațiilor 
studențești din centrul universi
tar Timișoara.

La conferință participă pe’te 
200 de studenți, delegați ai aso
ciațiilor studențești din facultăți, 
oameni de știință și cadre didac
tice universitare, absolvenți ni 
institutelor de învățămînt supe
rior din localitate, reprezentanți 
ai comitetului orășenesc Timi
șoara al P.M.R., activiști ai or
ganizațiilor de tineret.

Lucrările consfătuirii au fost 
deschise de Gheorghe Micota prim 
secretar al Comitetului regional 
U.TM.

Ing. Gheorghe Tache, împu
ternicit al Comisiei orășenești de 
organizare a Asociațiilor studen
țești, a prezentat raportul de ac
tivitate a Comisiei orășenești de 
organizare.

geiozil: fetele cefe mai drăguțe 
cui intotigente, cu notele cele 
mai basc cu se bucurau de ioc I 
— dar de Joc — de atenția co
legilor, care le ocoleau. Ca une 
aurari mai mari, ele s-au pi ins 
instructoarei Intr-o discuție prie
tenească cu băieții, instructoarei 
a aflat că băieților ,.nu ie plac 
asemenea fete ingîmfate, care se 
oglindesc în orice colț de geam 
și-și iau aere de domnișoare*. 
Deschis, le-a comunicat fetelor 
că sta: singurele vinovate și se 
pare că au învățat ceva di.-, 
aceasta lecție timpurie—

Ei, dar un colectiv de copii de 
12 ani începe să-și pună multe 
tetrebiri. Dacă acestor Întrebări 
le răspunzi deschis multe pro-. 
bleme se rezolvă. Fetele și bă- ; 
ieții se priveau lung, subliniau 
tendențios „prietenul ei.„ prie- . 
tena lui“. Evident, ca în orice * 
școală, s-a ținut și aici o adu- ( 
nare despre prietenie. Dar asta 
nu rezolvă întrebările concrete. I 
Pe Mioara Sepeanu o preocu
pau mult problemele acestea. Cu 
puțin înainte de a împlini 12 ani 
mama ei a venit școală 6ă se 
sfătuiască cum ar putea orga 
niza fetei o aniversare frumoa
să. Au fost invitați, pe lîngâ prie
tenele Mioarei, toți băieții din 
clasă și instructoarea de pio 
nieri îngrijiți, îmbrăcați curat 
și pieptlnați, cu cadouri la sub. 
țioară, băieții însoțiți de instruc
toare s-au înființat la locuința 
sărbătoritei.

La început , e drept, au fost 
timizi, dar pe urmă atmosfera s-a 
desghețat. Un vîrstnic, vecin de 
apartament, și el invitat la sir 
bătoare. a povestit despre prima 
aniversare pe care o jine minte, 
limbile s-au dezlegat Ș* toată 
lumea s.a distrat minunat. Ziua 
Mioarei Sepeanu a 
amintire plăcută a 
fiecare vrea 6ă-și

I.

rămas ca o 
clasei. Acum.

oorganizeze

POPOVICI

Grigorescu avea tă4 înfățișeze 
așa cvm îl văzuse la asalt. Cu 
baioneta înainte, tot corpul încli
nat, sărind, in fugi nânraznică, 
peste cadavrele dușmanilor fi ale 
camarazilor; toată ființa — un 
orc încordat pini dincolo de 
limita omenească. Nimic nu-i pu
tea sta tn cale: acolo, înainte, 
in silueta încețoșată a fortăreței 
se materializau pentru tinărul 
dorobanț suferința, mizeria, întu
nericul. umilința — tot ceea ce 
cunoștea și ura din adîncul 
fiefului.

Fortul a căzut.
Turcii au pierdut războiul. 
Boierii au păstrat moșiile.
Rănile căpătate in luptă s-au 

cicatrizat tîrziu. Medaliile cu 
chipul regelui nu i-au ținut de 
foame celui demobilizat. Conacul 
străjuia pămînturile, cele cîteva

M4-

^ă-i mai taie din mu obrazni
cului*

„Obraznicul* de țăran vroia să 
trăiască ca un om. Sudoarea și 
lacrima lui ingrășau pămtntul și 
sporeau recoltele. In amurguri 
învăpăiate, cind soarele tivea cu 
aur norii, cimpia dunăreană era 
plină, jur împrejur, de cocoașe 
negre: muncitorii cimpului stă
teau într-un fel de mormînt, 
căruia i se spunea bordei. O 
gaură in pămînt, cu paie deasu
pra. Pentru aceste paie era da
tor la conac.

Sfîrșitui iernii din 1907 a rupt 
zăgazurile. Omul nostru, bă
trinul asculta într-o doară zvonu
rile despre Regalitatea" mișcării. 
Nu credea el ,nu putea el crede 
ca regele sau regina să-i țină 
partea: treizeci de ani le aștep
tase zadarnic dreptatea. Acum

G^^ANIVEnSAni

VIZITELE 
unor oaspeți sovietici 
LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI
Sîmbătă dimineața tov. Alexan

dru Moghioroș, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit pe prof. I. O. Emelianov 
director adjunct al Direcției teh- 
nico-științifice a Ministerului A- 
griculturii , al Uniunii Sovietice, 
M. S. Kalinin consilier din ca
drul Comisiei de stat pentru în
cercarea soiurilor de plante a- 
gricole și A. L. Zaharcenko, spe
cialist din Direcția tehnicii noi a 
Ministerului Agriculturii al Uni
unii Sovietice, membri ai delega
ției Uniunii Sovietice la recenta 
consfătuire a Consiliului de aju
tor economic reciproc privind 
problema posibilității sporirii pro
ducției de porumb și coordonării 
lucrărilor de cercetări științifice 
pentru producerea semințelor hi
bride.

întrevederea s-a desfășurat 
țntr-o atmosferă de caldă priete
nie.

prețioase și nu este îngăduit să 
se piardă. Multe lucruri t s-au 
șters din memorie, nu însă și mo
mentele esențiale. Ele coincid cu 
aniversările noastre.

S-a născut cam prin vremea 
Unirii Principatelor. Zodia părea 
bună. Oamenii ogoarelor aștep
tau înlesniri mari, pămînt, altfel 
de învoieli cu boierul. Dar băie- 
tanul a cunoscut legile tot in 
vechile lor făgașe. Mîinile i s-au 
asprit devreme, privirea s-a în- 
gîndurat repede, dulceața și fră
gezimea tinereții a făcut grabnic 
loc unei tăceri posace. Gestul 
cu care își smulgea din cap că
ciula cind, prin colbul drumului, 
se zărea apropiindu-se droșca 
moșierului sau a arendașului era 
fixat în el de generații. Dar nu 
îl covîrșise încă. Era un om cu 
toată viața înaintea lui. Aștepta.

Încă nu se însurase cind au 
sunat goarnele războiului. Flă
căul a trecut Dunărea cu nădej
dea în suflet. Cind băteau tunu
rile, lui îi sclipeau ochii: dacă 
scapă, atunci, acasă, altfel vor. 
sta lucrurile. Mai tîrziu, Nicolae

mU de hectare. Iama se 
înmulțeau hectarele boierului. 
Petecele de pămînt țărănesc, că
pătate prin reforma lui Cuza, se 
aiipeau trupului cel mare al mo
șiei. Sacul de mălai contra hîr- 
tiei semnate cu o cruce și buricul 
degetului mare înmuiat în cer
neală.

Intre 1877 și 1907, omul nos
tru, bătrinul, a fost un nume în 
condica de învoieli a moșiei. A- 
tît. Era de pe atunci bătrîn. Și 
în fiecare an vechilul făcea un 
semn anume în dreptul numelui 
său ; ca să țină minte că .Msta-i 
colțuros* și să-l mai atingă la 
socoteală. „Să-i mai taie din 
nas*, așa spunea vechilul. Cind 
îl amenda pentru o vită găsită 
adulmecind otava boierească, 
însemna că „îi taie din nas" ; 
cînd îi spărgea ouăle aduse plo
con, lăsîndu-le să cadă jos prin 
inelul de măsurătoare prea larg, 
era tot ca „să-i mai taie din nas*; 
cînd îi spetea gloabele cu cărău
șia la Dunăre, de crăpa» ani
malele sub povară — iarăși se 
chema că nu face altceva decît

n-o mai așteptă. Acum nu mai 
credea decît în dreptatea furcii. 
Furca cu care clădise mii și zeci 
de mii de grămezi pentru stăpîni 
și pe care vroia s-o răsucească 
bine în trupurile vii, dar fără su
flet ale stăpînilor. O noapte, mă
car pentru o noapte, bordeiele 
au fost bine luminate ; prin bă
șica de porc care ținea locul gea
murilor în ferestruicile cit palma, 
pătrundea lumina roșiatică pe 
care o răspîndea conacul, acum 
o imensă făclie. Au ars, în cui
barele lenei și lăcomiei odioasele 
condici de învoieli. Au fost spar
te zăvoarele hambarelor și grîul 
din cele trei părți de recoltă „cu
venite* boierului a intrat în mîi
nile țăranilor. O noapte, măcar 
pentru o noapte pămînturile au 
fost ale celor care le hrăniseră 
cu sudori de singe. .

In zori, au început' să latre 
tunurile regelui. Pe urma obuze-

ȘTEFAN IW1EȘ

(Continuare tn pag. S.a)
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Yves Montand 
a părăsit 
CAPITALA

Sîmbătă după amiază Yves 
Montand și Simonne Signoret au 
părăsit Capitala, pleetnd la Sofia, 
împreună cu Yves Montand a 
plecat și orchestra care-1 Însoțeș
te în acest turneu compusă din 
Henry Crolla, Bob Castella, Mar
cel Azzola, Emanuel Soudeux, 
Roger Paraboschi.

La aeroportul Băneasa, artiștii 
francezi au fost conduși de to
varășii Paul Cornea, director ge
neral în Ministerul Culturii, 
N. Minei,, direc’orul Osta, re
prezentanți ai Institutului pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea, presei, radio-ului și cinema
tografiei.

Cei prezenți pe aeroport î-au 
urat lui Yves Montam) succes în 
turneele pe care le va întreprinde 
în R.P. Bulgaria, R.P.F, Iugosla- 
via șț R.P. Ungară.

(AgerpresJ

Orient%25c3%25aendu.se


Nemărginite perspective...
(Urmare din pag. l-a) 

feri abia peroeptibile, și să le 
poată număra.

Cercetările lor au deslegat se- 
eretul tabloului lui Mendeleev, 
iu deschis era reacțiilor nucleare 
artificiale, au condus la fisiona.

care nu solicită atenția prin ni
mic, decit cel mult prin faptul că 
scrie dedesubt „uraniu", se con
sumă o activitate frenetică, care 
poate simboliza revoluțîonarea 
întregii tehnici cohtemporane.

Se vede apoi pe scheme și ma
chete, cum în lupta neîncetată pe

Cînd m.atn îndreptat spre ieși
re, am trecut iar prin fața panou, 
lui ce reprezintă structura nu
cleului. Ei bine, nu este oare ui
mitor, nu este pur și simplu sen
zațional că noi, privim cu atomii 
ochilor, înregistrăm cu atomii sis-

rea nucleilor de uraniu-235 și la 
posibilitatea de a extrage din nu
dei energii inimaginabile. Este 
impresionant de văzut cum oa
meni de toate nivelele de cultură 
se perindă astăzi prin fața unor 
planșe pe care rezultatul acestei 
lungi activități complicate și ori
ginale, este rezumat în limbajul 
simplu, perfect inteligibil, al unor 
desene cu bile.

Am privit apoi fotografiile ce 
reprezintă aspecte de la Institutul 
Unificat pentru cercetări nuclea
re din U.R.S.S., și mi s-a părut 
izbitor contrastul dintre dimen
siunile enorme și complexitatea 
extremă a instalațiilor, și supre. 
ma micime și simplitate a parti
culelor elementare studiate cu 
ele.

Și cei obișnuiți . cu asemenea 
lucrări din activitatea profesio
nală rămîn uimiți în fața acce
leratoarelor, existente sau în curs 
de construire de către savanții 
sovietici; academicianul sovietic 
Veksler este de altfel unul dintre 
marii creatori In acest domeniu.

Cine privește apoi cu atenție, 
în continuare, planșele și apara
tele ce se succed, resimte fără 
îndoială o admirație crescîndă 
pentru insistenta și ingeniozita
tea cu care sondează oamenii na
tura și o acomodează scopurilor 
lor. Zăcămintele radioactive sînt 
astăzi detectate cu contori, direct 
din avioane sau automobile. Me
talele acestea, acum atît de pre
țioase, își trădează prezența sin
gure. Am rugat un ghid să-m: a- 
prop ie un contor de o bară de 
uraniu pur fixată pe perete. Con
torul a început imediat să păcă- 
ne. In bara aceea de uraniu, în

Un aspect din expoziție 

care o ducem împotriva secrete
lor naturii, izotopii radioactivi 
sînt o adevărată armată de spioni 
în slujba noastră. Pătrund peste 
tot și denunță tot: defecte de 
fabricare, uzura pieselor de tot 
felul, mersul proceselor chimice 
și. biochimice. Ei permit progrese 
rapide și nesperate în nenumă
rate ramuri de cercetare, și teo
retică și practică. Lumea întrea
gă speră că în curînd le va că
dea definitiv victimă cancerul, 
acest dușman întunecat al mate
riei vii.

Este expusă de asemenea o 
machetă în funcțiune a reactoru
lui de 2.000 kw., pe care cu aju
torul continuu și generos al Uni
unii Sovietice, sintem în curs 
să-l construim Ia noi. la Institu
tul de Fizică Atomică. Pe mine 
această machetă m-a impresionat 
probabil într-un mod special, căci 
văd în ea prefigurarea unor rea
lizări pentru care știu cit efort 
se depune în fiecare zi. Știu cîtă 
preocupare, cîtă pricepere, cîtă 
muncă, cheltuiesc neîntrerupt, de 
ani de zile, zeci de cercetători în 
frunte cu academicianul Horia 
Hulubei pentru atingerea acestui 
scop. In curînd însă reactorul va 
intra în funcțiune, iar fizicienii 
din țara noastră vor avea noi și 
vaste posibilități de investigare. 
Cu attt mai mult cu cft avem un 
contact permanent cu Institutul 
Unificat pentru cercetări nucleare 
din U.R.S.S.

Am privit insfîrșit, cu oarecare 
surprindere, costumele de protec
ție împotriva radiațiilor. Sînt

ternului nervos, aî minții, nudei 
de atom vopsiți cu atomi de vop
sea pe atomi de hîrtie ? Cînd ni
meni nu a văzut încă niciodată 
un atom. $i totuși știm neîndoiel
nic că sînt, știm cîti sînt, știm 
cum sînt. umblăm cu ei • 
în aparate de tot felul, 
îi supunem la cele mai 
amănunțite mînuiri, scoa
tem din ei cantități enor
me de energie, vom con
strui cu ei o tehnică 
nouă I Este halucinant 
și e splendid.

Insă deobicei nu reali
zăm, nu simțim intens 
sensurile extraordinare 
ale evenimentelor, ci tre
cem printre ele cu o dis
poziție Uniformă. Uneori 
avem o neexplicabilă miș
care interioară de mirare, 
însă încetul cu încetul, 
printr-un fel de lentă os
moză psihică, absorbim 
și asimilăm noi desco
periri, fără să fi făcut 
vreodată cu ele un con
tact emoțional conștient.

Trecînd de pe planul 
ideilor generale la o con
cluzie concretă, țin să 
subliniez că nu este îngă. 
duit cuiva — care nu 
vrea să trăiască în afara 
secolului — să lipsească 
de la această expoziție, 
in care se reflectă un | 
fragvxBt dă ster'■£ fna- 
mle a! ostfizo.

obiectul acela imobil și cenușiu, simple ca aspect și foarte așoare
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Probleme de filozofie 
a științelor naturii 

(E. 5 P. L. p.

V

că înDacă este adevărat 
veacul nostru propășirea știin
țelor naturii se realizează din 
ce în ce mai mult prin stră
duința specialiștilor înarmați 
cu cele mai moderne mijloa
ce de investigație, nu este mai 
puțin adevărat faptul că re
zultatele dobîndite de aceștia 
interesează un număr din ce 
in ce mai mare de oameni, 
că adevărurile descoperite de 
ei dobîndesc, prin aplicarea 
practică și generalizarea lor, o 
uriașă valoare socială. Putem 
spune că una din caracteris
ticile epocii noastre este că 
un număr din ce în ce mai 
mare de oameni — și între a- 
ceștia tinerii sînt foarte nume
roși — urmăresc cu asiduitate 
cele mai recente cuceriri ale 
științei și tehnicii, sînt preo
cupați de consecințele lor prac
tice și teoretice.

Volumul „PROBLEME DE 
FILOZOFIE A ȘTIINȚELOR 
NATURII4*, de curînd apă
rut în Editura do Stat pentru 
Literatura Politică, răspunde 
deopotrivă atît nevoii interpre
tării filozofice, materialist dia- 

y lectice, a unor importante pro- 
x bleme ridicate de noile cuce- 
x riri ale științei cît și nevoii 
X răspîndirii și popularizării pro- 
X blemelor teoretice ridicate de 
x stadiul actual de dezvoltare a 
X științelor naturii.
0 Volumul cuprinde un număr 
b de cinci studii originale asupra 
b unor aspecte filozofice ale 
d tematicii, fizicii și biologiei 
b derne.
b Primul studiu, semnat
V conf. univ. Toth Imre,
V consacrat problemelor filozo- 
v fice puse de dcoscoperirea geo-
V metriei neuclidiene. Sprîjinin- 
k du-se pe metoda dialectică de 
k cercetare a procesului cunoaș- 
x terii, lucrarea expune mecanis- 
x mul logic al cunoașterii mate- 
x matice, demonstrează caracte- 
x rul necesar și obiectiv al dru- 
? mului parcurs de gîndircaome- 
* nească în trecerea de la geome- 
b tria euclidiană la geometria 
b neuclidiană.
x Problemele teoretice ale fi- 
x zicii modeme sînt reprezentate 
\ în cartea de față de: „Con- 
\ tribuții la studiul teoriei fizice 
\ moderne a spațiului și timpu- 
x lui“ semnat de A. Weiszmann 
< și de „Lupta dintre materialism 
? și idealism în legătură cu no-

ma-
mo-

de 
este

1957)
țiunile de masă și energie" 
semnat de St. Popescu.

Studiul despre teoria fizicii 
modeme a spațiului și timpu
lui (A. Weiszman) 
teza materialismului 
tic cu privire Ia 
indisolubilă dintre 
în mișcare, și spațiu , 
de către teoria relativității, re f 
leva dependența proprietăților > 
geometrice ale lucrurilor de a 
proprietățile lor fizice. a

Interpretarea teoretică, știin- > 
țifică a noțiunilor de masă, și > 
energie în fizica clasică și în a 
fizica modernă, critica concep- a 
țiilor idealiste asupra acestora x 
este preocuparea principală a x 
studiului semnat de St. Po- x 
pescu. x

Ultimile două studii incluse x 
în volum tratează unele pro- X 
bleme teoretice ridicate de dez- x 
voltarea biologiei și psihologiei a 
contemporane. Studiul semnat o 
de N. Bodnariuc expune prin- 6 
cipiul interdependenței dintre 6) 
organism și mediu atît pe pla- o 
nu! vieții individului biologic J 
— metabolismul — cît și pe <0 
planul evoluției biologice a b 
speciilor, tratînd cu această 
ocazie problema raportului din- a 
tre ereditate și adaptabilitate. a

Studiul „învățătura lui I. P. / 
Pavlov despre activitatea ner- x 
voasă superioară și unele as- x 
pecte filozofice ale problemei x 
localizării funcțiunilor cere- x 
brale" de Mare Valeriu critică x 
teoriile unor savanți burghezi x 
despre localizarea funcțiunilor X 
scoarței cerebrale, dezvăluie x 
baza lor filozofică idealistă și x 
schițează concepția psihologiei x 
științifice, bazată pe teoria re- x 
flexelor condiționate, asupra x 
problemei localizării funcțiu- x 
nilor cerebrale. x

Apariția pentru prima oară x 
în țara noastră a unui volum x 
de studii originale, care să tra- X 
teze problemele teoretice, filo- x 
zofice ale științelor naturii, cu x 
toate neajunsurile pe care le x 
mai prezintă, (lipsesc probleme 
interesante și actuale ca : pers- q 
pectivele calcului electronic, x 
chibemetjca etc., recurge une- x 
ori Ia o tratare tehnicistă și x 
mai puțin teoretică, aspectul X 
exterior necorespunzător) con- X 
stituie un început promițător și x 
va stîmi fără îndoială, intere- x 
sul specialiștilor și al publicu- X 
lui larg de cititori. X

D. ALBA 2)

confirmă 
dialec- 

legătura 
materia 

și timp

șnm w/T/w.
Lucrări romînești apreciate peste hotare
Sînt tot mai nu

meroase publicațiile 
de specialitate străine 
care 
tie 
serii 
crări 
nești 
tima 
noastră. Astfel revista 
franceză „Annailes 
des ponts et chaus- 
ses* prezintă într-unul 
din ultimele sale nu- 

, mere lucrările ingi- 
' nerilor romîni T. 
I Popovici și M. Dră- 
! gulinescu cu privire 
la „Montarea grinzi- 

I lor prefabricate", lu
crare publicată în 
,.Revista Transportu
rilor".

Publicația
pravy ceskoslovenske 
Akademie VED“ în 
nr. 66/1956 prezintă 
lucrarea prof. univ. D. 
Dumitrescu „Despre 
momentul creat de 
un tub turbionar 
de dimensiuni finite*. 
Lucrarea a fost co
municată înainte de 
apariția ei în publi
cația amintită, in ca
drul unei ședințe spe
ciale de comunicări a 
secției V a Acade-

acordă o aten- 
deosebită unei 
întregi de lu- 
științifice romî- 
apărute în ul- 
vreme în țara

„Roz-

miei de Științe ceho
slovace.

Matematicianul a- 
merican G. W. Hous- 
ner recenzează în ul
timul număr din „A- 
plied mechanics Re
views** lucrarea cer
cetătorului romin S.

Constantinescu - Că- 
tunești „Asupra unei 
metode de caicul nu
meric a plăcilor obli- 
ce“, lucrare apărută 
într-o revistă a Aca
demiei R.P R. Recen
zentul apreciază în 
mod deosebit lucra
re. ca o contribuție 
vaioroasă la rezolva
rea unei probleme 
complexe fizico-mate 
matice.

Numărul 549 (voi. 
60) al revistei engle
ze „Journal of The 
Royal aeronautical 
society" prezintă lu
crarea inginerului N. 
N. Patraulea „Aero
dinamica suprafețelor 
permiabile“. apărută 
în decursul anului 
1956 în Ed. Acade
miei R.P.R., mențio- 
nînd.o ca fiind una 
din lucrările științifi
ce de valoare.

Revista Academiei 
de științe franceze

„Comptes Rendus“ 
menționează apariția 
unor lucrări de va 
loare în domeniile fi
zicei, științelor natu
rii, științelor medica
le ca de pildă: 
Acad. N. Gh. Lu-pu 
și C. Velican „Pneu- 
moconiozele", Alex. 
Sanielevici „Radioac
tivitatea"^ Vaier No- 
vacu „Introducere în 
electrodiriamică", D. 
Lintia ,,Păsările R.P. 
Romîne“, Acad. A. 
Kreindler ^Nevroza 
astenică** etc. Aceeași 
revistă publică și lu
crarea matematicia
nului romîn Sergiu 
Vasilache „Generali
zarea teoremei lui 
Phragmeu", lucrare 
comunicată în cadrul 
Academiei franceze 
de matematicianul 
francez J. Hadamard.

Publicațiile străi
ne citate sînt numai 
d parte din numărul 
remarcabil de publi
cații străine care pre
zintă lucrări științifi
ce romînești, lucrări 
apreciate în mod deo
sebit.

De la 48 ore 
la 30 minute

Desigur că ați avut ocazia să 
aflați cum se procedează în uzi
nele de automobile pentru usca
rea stratului de vopsea. Automo
bilul trece printr-un tunel ai că
rei pereți sînt „căptușiți" cu 
■lămpi cu raze infraroșii ale că
ror radiații determină încălzirea 
uniformă și profundă a stratului 
de vopsea.

Lămpile cu raze infraroșii, 
„lămpi I R“ cum le numesc spe
cialiștii, sînt însă scumpe, se 
uzează și consumă multă ener
gie electrică. Pentru uscarea u- 
nor obiecte vopsite de dimen
siuni mai mari, cum ar fi vagoa
nele de cale ferată, uscarea cu 
raze infraroșii ar deveni extrem 
de scumpă. Din acest motiv, va
goanele vopsite se usucă de obi
cei în tunele de uscare cu curenți 
de aer cald. Acest procedeu cere 
însă un timp lung de uscare — 
48 de ore — pentru a evita ca 
stratul de vopsea să crape din 
cauza uscării neuniforme. Cons
tructorii de vagoane din Lenin
grad, au pus la punct un proce
deu de uscare extrem de original 
care permite o uscare rapidă, e- 
vitînd de asemenea toate deza
vantajele. Vagonul se introduce 
între polii unui electromagnet 
de mari dimensiuni — inductorul 
în care o înfășurare parcursă de 
curentul rețelei excită un cîmp 
electromagnetic alternativ. Acest 
cîmp alternativ induce în masa 
metalică a vagonului curenții e- 
lectrici, așa numiți curenți „Fou
cault", care provoacă încălzirea 
metalului.

Această încălzire provoacă us
carea vopselei de la in
terior spre exterior, fără 
a da naștere la crăpă
turi și are loc în numai 
30 de minute, adică de 
aproape 100 de ori mai 
repede decît în cazul pro
cedeului vechi.

Porțelanul din sticlă
In curînd, industria 

materialelor de construc
ție din țara noastră va da 
un nou produs: porțela. 
nul de sticlă.

Realizat pentru prima 
oară în lume de inginerii 
D. Popescu-Haș și Stelian 
Lungu, de la Institutul 
de cercetări pentru indus- 
tria materialelor de con
strucții, noul produs în
locuiește cu succes por
țelanul sau gresia folosite 
la placarea pereților sau 
a pardoselilor. Totodată 
prețul de cost al noului 
produs este aproape egal 
cu cel al produselor de 
sticlă.

Noua invenție romî- 
nească a fost brevetată 
in toate țările Europei, 
iar în prezent se duc tra
tative pentru brevetarea 
ei !n Statele Unite ale 
Americii și Canada.

De la vrăjitorie la ploaia artificială
Pe cer se cede nid m nor 

de-a rinditl pămiMsl «a ț asa
pic de u mezeoiC. Ca o soareiz ae
iunie pirjoieșie dmpiile. --zw crdccz-r.
in pdmim și totul s-a acoperd cn sn pro! 
cenușiu. Vintul slab ndied in aer 
și U face să rdmind acoa ca zn : - i'or.j- 
parenl Frunzele plame.or s-aa zâirjt p s-cu- 
aplecai: capetele lor au ingd-benit si 
s-au uscat. Pierderea recoltei ere inez.taet-c , 
spectrul foamei se ridica deas^^a

Țăranii chinuifi, in așteptarea groaznicei 
calamităȚ. se adună și pornesc irar-o prc<e- 
siune. Procesiunea se îndreaptă in stepă, 
înconjoară semănăturile pierite de griu 
și secară. Ce-i determină pe oamen: să 
participe la această procesiune? Pe ei 
îi împinge disperarea. Ei nu sini in 
stare să influențeze asupra aikei. Ei 
nu pot nici să prevină seceta nici să lupte 
împotriva ei. Și nemaiîncrezindu-se in for
țele lort oamenii cer ajutor unor ființe 
supranaturale să facă să înceteze seceta. 
Plini de nădejde așteaptă o minune — apa
riția unor nori de ploaie. Dar pe cer se vede 
numai soarele arzător înconjurai de o aure
olă galbenă de praf.

Asemerea tablouri se puteau vedea tn 
satul rus de dinainte de revoluție.

Pentru a înțelege cum au apărut asemenea 
practici să ne întoarcem cu gindul la trecutu. 
îndepărtat cînd se forma concepția despre 
lume. Aceasta este perioada copilăriei ome
nirii. Oamenii foloseau arcul cu săgețile curse
le pentru animale, undița și plasa la pescuit; 
cu ajutorul uneltelor primitive iși confecțio
nau îmbrăcămintea și încălțămintea. iși con
struiau locuințe; ei învățau să domesticeas
că animalele și să cultive plantele, să obțină 
focul, sâ^-și prepare mincarea cu ajutorul lui. 
Le erau cunoscute proprietățile pietrelor, oa
selor, lemnului și ale unor metale.

însă influența omului asupra naturii era 
încă foarte limitată.

Tot ce ieșea din limitele înguste ale experi
enței practice era inaccesibil înțelegerii omu
lui primitiv. Dar el nu putea ignora exis
tența unor asemenea fenomene ; el se ciocnea 
zilnic cu ele, se străduia să le dea o oarecare 
explicație, să influențeze intr-un fel oarecare 
asupra lor. în aceste încercări primitivul apli
ca la aceste obiecte și fenomenele necunos
cute ceea ce știa despre alte lucruri.

Omul este capabil să se deplaseze și să se 
hrăneăscă, este rău sau bun, mulțumit sau 
nemulțumit. Aceste însușiri și multe altele el 
le-a atribuit apei, pietrelor. pămintului, plan
telor și animalelor. Oamenii primitivi consi
derau că de comportarea*1 .lor, de dorința 
sau de dispoziția lor depinde succesul sau in
succesul la vînătoare, recolta pe timpii, suc
cesul unei acțiuni plănuite.

Un rol de seamă îl are limba în viața 
oamenilor. Cu ajutorul cuvintelor oamenii 
schimbă între ei gînduri, își comunică unu! 
altuia dorințele. Atunci dacă pădurea și ma
rea, munții și animalele sălbatice gindesc și 
simt ca și oamenii desigur — considera omul 
primitiv — ele pot fi influențate cu ajutorul 
cuvlntului! Și iată că omul primitiv se adre
sează furtunii cu rugămintea de a se liniști, 
imploră pe urs să nu-i producă stricăciuni, 
roagă peștele să intre în plasa de pescuit, 
conjură boala să-l părăsească.

Așa au apărut descîntecele împotriva unor 
forțe necunoscute și înspăimântătoare — in
fluența falsă, imaginară a omului asuora lu
mii exterioare. La începi oamenii se adresau

ferz:m'n^or naturE, iar mai tl^ziu au 
fȘ ceară ajutor și indxrsre spiritelor

dăzr singe), stropeau p.aniele cit 
om intr-un vas.

Pornind de la concepția falsă câ ..reec ce 
este ^semânăror dă naștere la ceva zsemdnă- 
tre^, la semdnarea inului ei împrăștiau fire 
de pâr pentra a asigura recoita.

Di fente rauAutri primitive sini bazate pe

Cercetătorul german D. Lips povestea: în 
Arabia exista oikeiul de a demasca pe rău
făcători printr-o imitație de magie. Cel care 
face cesc: niece ie cheamă toată populația satu- 
Iji și dă poruncă oamenilor să stea in cerc, 
iar in centri se așează el însuși. După aceea 
le cere sâ se așeze, iar el începe să bată un 
cui în pftmint pronunțînd cu această ocazie 
o formulă magică. La sfirșit el dă porunca 
..Ridicati-vă î* și toți se ridică cu excepția 
■nuia care se consideră vinovat și care crede 
că nii.T.iiele .i-au fost țiiitwite în cuie*. Suc- 

*c?țui une: asemenea metode de demascare se 
barează pe petenBca credință a răufăcătoru
lui însuși în eficacitatea acestei metode*.

Trebuie spus că .^secretul succesului** în 
:zdecurea șgnr boii cu ajuto'ul vrăjitoriilor 

a*<nka*,e- f« sugesiîe.
toiualur.le magice dir. toate timpurile și 

de la toate popoarele reflectă numai o in
fluență Unzorie a omului asupra lumii exte
rioare. însăși magia există atita timp cit 
oamenii se simt neputincioși în fața stihiei.

reprezentarea existenței unei legături strtnse 
între obiect și părțile sale, umbra sa, urma 
sa etc. înțelegind denaturat legăturile cau
zale, oamenii primitivi credeau, de exemplu 
că acționind asupra umbrei unui om sau 
asupra urmei sale se poate acționa chiar asu
pra omului însuși. încercînd să pricinuiască 
vreun rău cuiva ei se străduiau să capete 
fire de păr sau unghii ale dușmanului și 
jăceau vrăji asupra lor.

Grecii din antichitate numeau magie ase
menea încercări de a influența asupra feno
menelor naturii, asupra animalelor și a al
tor oameni cu ajutorul unor cuvinte sau ac
țiuni speciale, ceea ce în traducere ar însem
na vrăjitorie.

Magia a fost întotdeauna un tovarăș de 
drum inevitabil și un produs al răspindirii 
superstițiilor; concepții fantasmagorice des
pre lume dădeau naștere și la încercări fan
tasmagorice de a acționa asupra ei.

în perioada descompunerii orînduirii co
munei primitive s-au separat ca o pătură 
socială aparte oamenii cu „chemare specială*1 
— ca să spunem așa — care să facă „legă
tura** cu zeii: vracii, vrăjitorii etc. în func
țiile lor intra însușirea și executarea „taine
lor** magiei.

Generații de oameni credeau In forța ritu
alurilor magice pentru că nu credeau în forțele 
lor proprii. Vracii și vrăjitorii se străduiau 
să mențină prin toate mijloacele printre ma
sele întunecate, convingerea în eficacitatea 
,,artei lor**. în ritualurile magice un rol des
tul de mare îl joacă sugestia.

Știința și tehnica ce se bazează pe realizările 
ei, pun capăt acestei neputințe. Ceea ce părea 
mai înainte atribut al unei ființe supranatu
rale, devine accesibil omului; dependența 
față de natură devine de- domeniu! trecutului

Să luăm de exemplu problema care din 
timpurile cele mai îndepărtate afecta viața 
popoarelor agricole, problema ploii.

Aflînd cauzele secetei știința a dovedit 
totala lipsă de sens a implorării „forțelor 
supranaturale**. Dacă seceta este un fenomen 
natural, aceasta înseamnă că împotriva sa 
omul poate și trebuie să lupte cu mijloacele 
naturale pe care i le pun la dispoziție știin
ța și tehnica.

Este drept că în prezent oamenii nu pot 
dirija încă deplasarea maselor de aer care 
aduc cu sine ploaia sau timpul senin. însă 
ei pot să dirijeze procesele de acumulare a 
umezelii tn sol, să facă arături adinei, să re
țină zăpada pe cîmpii, să creeze perdele fo
restiere de protecție. Cîmpurile pot fi irigate 
artificial și, în sfirșit — aceasta nu mai este 
un vis ci o realitate — pot provoca ploaia ar
tificială.

în ultimii ani, în U.R.S.S. și tn alte țări 
se fac cu succes experiențe pentru provocarea 
artificială a ploii. Pentru ca să plouă este 
necesar ca picăturile mici de vapori de apă 
să se condenseze in picături de apă. Pică
turile de apă se formează în jurul particule
lor solide care constituie nuclee de conden
sare. De obicei asemenea nuclee sînt vaporii 
de apă care s-au transformat în cristale de 
gheață

împrăștiind în aer un praf fin oarecare, de 
exemplu clorură de calciu, se poate obține o 
condensare a picăturilor de apă pe aceste 
particule de praf cu provocare ulterioară a 
ploii.

Provocarea ploii artificiale se află In sta
diul de elaborare. însă nu există îndoială că 
în viitor această metodă se va utiliza efec
tiv pentru lupta împotriva secetei.

Aceasta este numai unul din exemplele 
care arată cum puterea reală a științei nu 
lasă loc forțelor „tainice** ale magiei. |

(după un articol apărut în „Nauka i jizni*) *

Expunerea făcută la București de prof. NATALIA BENîKOVj.

Ce vor studia savanei sovietici 
în Anul Geofizic Internațional

Vineri după amiază, membrii 
delegației sovietice pentru pregă
tirea colaborării internaționale in 
cadrul Anului Geofizic Interna
tional (A.G.I.) : Natalia Beniko. 
va, doctor în științe fizico.mate- 
matice, șeful secției de cercetări 
ionosferice de la Institutul de 
magnetism terestru din Ministe
rul Comunicațiilor al U.R.S.S., 
președinta grupului de lucru pen
tru ionosferă în Comitetul Anu
lui Geofizic International din 
U.R.S.S.; Nikolai Șebalin, candi
dat în științe matematice, șeful 
rejelei de «tatii seismice din In
stitutul de fizica globului al Aca
demiei de Știin(e a U.R.S.S, și 
Mstislav GneVÎșev, candidat în 
științe fizico-matematice, directo
rul Observatorului Astronomic 
din munții Caucaz, membru al 
Prezidiului Comisei unionale pen
tru studiul soarelui — au pre
zentat, în aula Bibliotecii cen
trale' universitare din Capitală, 
o amplă expunere în legătură cu 
cercetările științifice din U.R.S.S. 
în cadrul A.G.I. La această expu
nere organizată de S.R.S.C. și 
Comitetul roisjjn pentru geodezie 
și geofizică ae pe lingă Aca
demia R.P.R., au fost de față 
numeroși oameni de știință. Cu. 
vîntul de deschidere a fost rostit 
de acad. prof. Gh. Demetrescu, 
președintele Comitetului romin 
pentru geodezie și geofizică.

Luînd cuvîntul din partea dele
gației sovietice, prof. Natalia Be- 
nikova a arătat că la activitatea 
științifică din cadrul A.GM., ce se 
va desfășura între 1 iulie 1957— 
31 decembrie 1958, vor participa 
oameni de știință din peste 50 de 
țări care vor face observații și 
cercetări pe uscat, pe mare și în 
atmosferă, asupra fenomenelor 
geofizice. S-au ales pentru acea, 
sta anii 1957—1958. care sînt ani 
de activitate solară maximă.

In U.R.S.S. programul A.G.I. 
cuprinde : cercetări asupra stării 
normale a ionosferei, cu ajutorul 
radiosondajului vertical, în care 
scop se va mări numărul de sta
țiuni inosferice in U.R.S S. și în 
regiunea Polu-lui Nord și Polului 
Sud; cercetarea perturbărilor 
magnetice și ionosferice, în spe
cial a furtunilor magnetice; cer. 
cetarea structurii fine a ionosfe- 
rei; studierea pgraziților radio- 
atmosferici; cercetarea variațiilor 
cu perioadă scurtă a cîmpurilor 
magnetic .și electric ale pămîn- 
tului; cercetarea straturilor su
perioare ale atmosferii cu metode 
meteorice.

A fost stabilit un vast program

pentru studierea aurorelor po* 
lare, observațiile urmind a fi fă
cute de peste 100 stațiuni meteo
rologice. De asemenea se vor face 
observații spectroscopice în legă
tură cu particulele de hidrogen 
cosmic care pătrund în Ionosferă. 
In U.R.S.S., în timpul A.G.I., vor 
lucra 11 stațiuni pentru înregis
trarea intensității razelor cosmice. 
Stațiuni de acest fel vor lucra și 
în Antarctica.

O parte esențială a programu
lui internațional A.G.I. constă ia 
lansarea rachetelor și sateliților 
artificiali, care vor putea oferi 
date referitoare la diferite tipuri 
de radiații solare și cosmica ce 
nu pot fi ob(inute la suprafața so
lului. deoarece atmosfera terestră 
este un ecran pentru unele ra. 
diații sau un factor modificatos. 
Se anunță că astfel de racheie 
și sateliți vor fi lansați și in 
S.U.A., Franfa, Anglia, Japonia. 
La aceste cercetări va participa 
și U.R.S.S

In programul A.G.I. figurează 
de asemenea studiul cîmpului 
magnetic permanent al pămîntu- 
lui. Determinările se vor face pe 
oceane de către savanții sovietici 
cu ajutorul unui vas antimagnetic 
cu pînze de 600 tone, care a 
străbate Oceanul Atlantic, va 
merge de-a lungul coastelor Ame
rica, se va întoarce prin Medi- 
terană în Marea Neagră, apoi va 
face un raid în jurul Africii și 
Asiei întorcindu-se la Vladi- 
vostock.

Un loc important în A.G.I. tl 
ocupă cercetările de seismologie. 
In cadrul acestora prezintă ma e 
interes cercetările proiectate in 
R.P.R., privind structura profun. 
dă din zona carpatică. Se vor 
efectua lucrări de gravimetrie, 
pentru studierea proprietăților 
elastice ale globului prin obser
varea fluxului scoarței terestre.

Aceste lucrări — au subliniat 
oamenii de știință sovietici in ex
punerea lor — se vor e'ectua prin 
colaborarea tuturor țărilor de pe 
glob. Noi sintem plăcut impre
sionați de lucrările ce se fac 
în R.P.R. în legătură cu 
A.G.I. și sintem convinși că 
oamenii de știință romîni vor 
aduce o contribuție importan. 
tă. Această mare lucrare știin
țifică internațională va contri
bui la intensificarea contacte
lor dintre oamenii de știință din 
numeroase țări, la întărirea legă
turilor și înțelegerii între po
poare, la întărirea păcii în lume.

Expunerea delegației sovietice 
a fost urmărită cu viu interes.
•••<

LA EXPOZIȚIA 
DE LA BRUXELLES

DIN 1958

Peste 50 țări și-au anun
țat participarea la Expo
ziția universală de la Bru
xelles, în anul 1958. Pa
vilionul sovietic, a cărui con
strucție a început recent, va 
fi lung de 150 m., lat de 75 m. 
și in alt de aproximativ 20 m. 
El va fi construit în întregi
me din sticlă și va cuprinde 
pe lingă numeroasele săli de 
expoziție, o sală de cinema
tograf cu 1.000 locuri și un 
restaurant.

UN RÂCITOR URIAȘ

In orașul Kolomna din 
regiunea Moscova, se înal
ță in prezent o uriașă 
instalație de refrigerare. O 
parte a instalației a și in
trat in funcțiune, mii de tone 
de carne, pește și produse lac
tate fiind conservate într-o 
impunătoare clădire de 4 e. 
taje. Răcitorul este prevăzut 
cu utilaj perfecționat, toate 
operațiunile de încărcare și 

i descărcare fiind mecanizate. 
' La terminarea intregului corn. 
J plex, peste 20 000 tone de ali
mente vor putea fi conservate 

j in condiții optime.

„MICRO-LUNA

După cum se știe. In ca
drul Anului Geofizic Inter
național 1957—1958, vor fi 
lansați mai mulți sateliți ar
tificiali ai Pămintului. Pe 
lingă aceste mecanisme com
plexe, încărcate pină la re
fuz cu instrumente de preci
zie, se vor mai lansa însă și 
o serie de dispozitive mult 
mai simple, poreclite de sa- 
vanți ,,micro-lune". Este vor
ba de baloane obișnuite cu di
ametrul de 50 cm., confecțio
nate din material plastic și 
acoperite cu un strat subțire 
de aluminiu. Desumflat, balo
nul poate fi plasat în vîrful' 
rachetei care trebuie să-l du-; 
că pină în dreptul orbitei, 
sale dinainte stabilită, unde 
va fi eliberat automat. La 
presiunile foarte scăzute exis
tente la înălțimi mari, puți- 
ținul gaz din balon va fi su
ficient pentru a.l umfla. în
velișul de aluminiu strălucitor 
va permite observatorilor să i 
urmărească parcursul și să 
deducă astfel rezistența la

înaintare, adică densitatea 
atmosferei foarte rarefiate de 
la mare altitudine.

6.000 INSTITUȚII 
MEDICALE IN UCRAINA

In prezent există în Ucrai. 
na peste 6.000 instituții me
dicale diferite, la care cola
borează peste 200.000 medici 
și alți membri ai corpului me. 
dical. Pe teritoriul R.S.S. U- 
craina funcționează în același 
timp 39 institute de cercetări 
medicale. In ultima vreme, 
cercetătorii acestor institute 
au perfecționat noi metode de 
operații chiru icale complexe 
ale toracelui, procedee de tra
tare a unor boli cu ajutorul 
izotopilor radioactivi și au 
descoperit noi și valoroase 
medicamente.

O LOCOMOTIVA CU 
TURBINA DE TIP NOU

La una din uzinele de ma
șini de transport din regiunea 
Moscovei s-au terminat lucră
rile de studiu și s-a trecut 
la fabricarea unei locomotive 
cu turbină de gaz obișnuită, 
funcționind cU combustibil li
chid. Totodată a fost încheiat 
proiectul unei locomotive cu 
turbine de construcție origi
nală denumită TSN 11-NB. 
înzestrată cu opt osii, dintre 
care șase stnt motrice, loco, 
motiva va dezvolta o pu
tere de 3.000 c.p. Toate co
menzile ei vor fi mecanizate 
la maximum.

O mașină 
care economisește 

timpul
Dirijarea de la distanță a pro

ducției pre une o serie întreagă 
de calcule foarte complicate. In 
strădania de a contribui la sim
plificarea lor,’ un colectiv de cer
cetători din domeniul radiotehni- 
cii din Republica Cehoslovacă a 
construit un aparat ingenios în 
stare să calculeze cu repeziciune 
chiar și unele probleme pină a- 
cum greu de rezolvat. Așa numi
tul servosimultator cu 60 de tuburi 
elect ince este o mașină electro
nică pentru calcularea diferen
țialelor lineare de ordin supe
rior. Rezultatele obținute sînt în
registrate pe o. bandă specială. 
Un singur calcul, care cu ajutorul 
mijloacelor de pînă acum ar fi 
durat de pildă două luni, este 
executat de noul aparat în maxi
mum 2-3 zile.
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24 Februarie 1945 Un bun povățuitor 
al tineretului Răspuns „prompt4...

Iarna anului 1945 era blinda, din fotoliile lor. Puterea burghe- 
cu multe zile însorite, calde siei și moșierimii nu rezista 
chiar. Părea mai mult o primă- fata judecății poporului, 
vară și intr-adevăr era primă- naruia zi de zi așa cum se năruie 
vară 1 După ani Îndelungați de 
robie fascistăf, de innăbușire tică
loasă a celor mai elementare li
bertăți, de război mîrșav împo
triva primului stat socialist din 
lume, venise și pentru poporul 
nostru prima primăvară adevă
rată, rod bogat al luptei neîn
fricate sub conducerea comuniș
tilor și a nenumăratelor jertfe 
făcute de glorioșii fii ai ar
matei sovietice. In 1945 era 
primăvara libertății noastre I Im. 
potriva ei însă se ridicau aceleași 
forte obscurantiste care au înnă- 
bușit în singe grevele de la Gri- 
vita și Lupeni, care au măcelă- 
■it peste 11.000 țărani în 1907, 
tare au adus la putere pe călăul 
fascist Antonescu. Aceleași forțe 
tare și astăzi — după ce au fost 
aruncate definitiv la muzeul de 
vechituri, nu renunță la ideea ne. 
runească de a întoarce înapoi 
■oata istoriei. La începutul lui 
1945 clasele exploatatoare din 
;ara noastră aveau încă în mîi- 
rile lor puterea economică și po
litiile cheie în guvernele cu ma- 
oritate reacționară. Folosind a- 
:este poziții ele sabotau — pe cit 
e stătea în putință — frontul an- 
ihitlerist prin împiedicarea a- 
irovizionării, stînjeneau reface- 
ea industriei și puneau piedici 
ampaniei de însărtiîntări. Prin 
laos economic, foamete și infla- 
ie dușmanii poporului căutau să 
iregătească terenul pentru înro- 
>irea tării de către imperialiști, 
>ă slăbească avintul patriotic al 
nașelor și să micșoreze sprijinul 
lelimitat pe care acestea îl dă- 
leau Partidului Comunist. Parti
tele burgheziei .și moșierimii — 
ișa-zisele partide istorice — ță- 
âniștii și liberalii, compromise 
leiinitiv și fără drept de apel 
entru politica lor trădătoare șl 
ntipopulară — erau din ce în ce 
nai izolate.

Masele populare luptau pentru 
in guvern care să reprezinte in- 
eresele lor I Săptămîni și luni 
e-a rlndul sute și sute de mii de 
ameni ai muncii. în cadrul unor 
iriașe mitinguri și demonstrații 
e stradă, și-au maniîestat hotă, 
irea neclintită de a nu permite 
a tara să fie împinsă înapoi pe 
rumul fascismului, pentru de- 
locratizarea aparatului de stat, 
entru împroprietărirea țăranilor. 
In număr uriaș de cetățeni, fi
ind zid ta jurul Partidului Co. 
runist, se pronunțau ferm impo- 
'iva politicii nejuste a guverne- 
>r cu majoritate reacționară. Pe
te capul acestora, pămînturile 
îcepuseră să fie împărțite tări
ilor. în fruntea primăriilor erau 
istalați primari democrats, iar 
refectii reacționari — alungați

in 
Ea se

un castel de nisip — cuprins de 
valurile mării. Iar partidele reac. 
ționare nu mai puteau oprT avîn- 
tul poporului spre libertate și o 
viață mai bună — așa cum ni
meni n-a putut opri pînă acum 
uriașele valuri ale mării deslăn- 
țuite. Atunci a recurs la mijlocul 
extrem : crima premeditată. La 
24 februarie 1945 — umăr la 
umăr, strîns uniți în aceeași lu
minoasă năzuință, peste 600.000 
cetățeni ai Bucureștiului demon
strau pașnic Orașul devenise un 
adevărat furnicar Coloane lungi 
de manifestanți ocupau toată lă
țimea străzilor, veneau de peste 
tot, cuprindeau totul, de pretu
tindeni. Nu se mai putea circula 
de cît pe jos. Mari manifestații au 
avut loc și în alte localități. Nici- 
un partid în afară de partidul 
comuniștilor nu a reușit în țara 
noastră să grupeze în jurul său 
asemenea mase uriașe. Sosise 
punctul culminant al luptei I Gu
vernul trebuia să dea un răspuns 
și la indicația imperialiștilor a- 
mericani și englezi — călăul Ră- 
descu a dat ordin să se tragă. 
Sîngele muncitorilor a curs din 
nou, singe nevinovat de oameni 
dornici de pîine și libertate, sîn- 
ge curat și cald.

Prin crimă burghezia, moșieri- 
mea și patronii acestora de peste 
hotare au vrut să Intimideze 
poporul și n-au obținut decît o 
accentuare a fricii lor demente; 
au vrut ca dintr*o lovitură să 
spargă valul, dar valul uriaș La 
amețit, i-a zăpăcit, i-a sufocat; 
au vrut să-și consolideze pozițiile 
dar n-au obținut decît răsturna
rea lor.

Mînia provocată de această 
crimă nelegiuită a sfărîmat totul 
în calea sa. Mulțimea Și-a impus 
voința în mod ferm și neclintit. 
Rădescu a trebuit să înceteze fo
cul. Odată cu asta s.ș dus și bru
ma de putere pe care o avea. Bă- 
trînu) spion englez a fost cu
prins eu 
coșătoare 
poporului 
săi — la 
poi a fugit peste hotare unde a 
murit disprețuit

Tn urma acțiunii botărite a 
maselor. Ia 6 Martie 19*5 a fost 
instaurat primul guvern cu ade
vărat democratic din istoria tării 
noastt Rominia poraiad :« dra
mul larg al făuririi unei neț: 
noi tuturor oeior ee moacese.

Pe tinărul ingi- 8 
ner Rogojan de 8 
la complexul „Gri g 
vița Roșie" re. 8 
porterul fotografic 
l-a căutat prin a- g 
teliere mai bine de 8

g o oră. Toți spuneau ridicind J 
| din umeri: „acum a fost g 
| pe aici".,.
g în fiecare zi tinărul inginer ? 
8 umblă necontenit pe la fie. ț 
| care om și mașină, dind indi- | 
g cații, sfaturi.
8 In sfirșit, a fost găsit Fo- ; 
| tografia i| surprinde discutind | 
| o chestiune de producție cu g 
g unul dintre strungarii secției ; 

de rotărie.
Foto : D. F. DUMITRU '
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Și In acest an s a organizat 
tn întreaga tară, în zilele de la 
21—27 februarie, „Săptămîna căr
ții la sate". O serie de acțiuni și 
manifestări — menite să contri
buie la o mai bună difuzare și 
popularizare a cărții în rîndurile 
maselor largi ale oamenilor mun
cii de la sate — constituie o 
preocupare de seamă, în acest 
răstimp, a secțiunilor culturale și 
de învătămint ale sfaturilor 
populare, a C.L.D.C. regionale, 
cooperativelor sătești și comite
telor regionale U.T.M.

In nenumărate locuri, manifes
tări deosebite sînt în curs 'de 
desfășurare. De pildă, la G.A.S. 
Fundulea, regiunea București, se 
va (ine o conferință despre cul
tura porumbului, popularizin’ 
du-se astfel și cartea agrotehnică 
Din inițiativa C.L.D.C. regional 
București, în raionul Urziceni se 
va organiza un concurs literar- 
ghicitoare. Intr-o serie de re
giuni, pe teritoriul carora au a- 
vut loc in trecut răscoale țără
nești, manifestările legate de 
„Săptămîna cârtii" vor coincide 
cu cele oglindind comemorarea 
lui 1907 etc.

Există insă și unele raioane 
unde această săptămir.ă s-a anun
țat a fi mai ..scurtă' decît cea 
calendaristică, pentru organele 
despre care am pomeait mai 
sus. Oare bibliotecile, secțiunea 
culturală, comitetele L.TM. din 
raionul Vidra, de pildi. fac ex
cepție de la această îndatorire de 
mare cinste ee ie revine în a- 
ceastă direcție? Stătea csnvinși 
că nu. Totuși, ne-a surprins fap
tul că, deși ne aflam In prima 
zi a ..Săptâminii cărții*, aici nu 
se știa nimic despre aceasta.

— Nici niear a am aht despre 
„Săptămma cărți* S-am urimi» 
nici o dispoziție. nrined nu 
ne-a cooranvat sume — ne-a răs
puns prompt tm-ă<a Geocgeta

Faur, responsabila bibliotecii cen
trale raionale. Răspunsuri simi
lare ne-au dat și indrumătoarea 
culturală a sfatului popular ra
ional și tovarășii de la secția de 
propagandă a comitetului raional 
U.T.M. Ne întrebăm. în acest 
caz: cum poate fi vorba despre 
o bună organizare, in satele ra
ionului, a manifestărilor și acțiu
nilor privind munca cu cartea, 
dacă tovarășii direct legați de a- 
ceastă muncă nu sînt in primul 
rind ei înșiși edificați asupra 
problemei ? Lipsa unei munci <fe 
agitație susținute, consecvente, 
in jurul cârtii, a făcut posibilă 
scăderea numărului dtitoriloc la 
biblioteca raională Dacă ia sfir- 
șitul anului trecut frecventau zii 
nic biblioteca 30—45 de cititori, 
in ultimele zile numărul lor s-a 
redus la jumătate. Slaba organi 
zare a munci, lipsa unei colabo
rări sistematice, continue, a dife 
ritelor organe culturale cu or
ganizata U.T.M. a făcut ca și 
concursul Jub-.ți canea* să 
șchioapete Sumai așa se explică 
de ce. din luna :uBe a anului 
trecut, rm s-a mai fomt la Vidra 
nici o discuție Bulă ca partid- 
panpi la acest coocars Conriviie 
raională șt comuna ti > concur su 
tai s-au destrămat. Este d-teros 
deci că șt -Sâptâmina cărțn* la 
sate i-a găsR pe t<r.zr*«r din Vi
dra in aceeași situație.

Ca ati: ea; met se —— 
măcar ’a rilele ce au ea: rămas 
din această -Sâpăi— nâ' să se 
treacă a-c la o organizare sste 
matică a musul a cartea, să se 
ducă o vie k InsadVț-tâ acSeae 
de agitație la jwri eârță. 
retul indeosee: trec^-e sa I 
fruntea asesări acîzm i 
<Hm*s-și efeîrr coeriribcția 
tragerea a rit mai ea-’ț: 1 
munertar ’a riadu-'Te prieo 
nedespărțit ri cărți.

M. lOM

ca.

nobTc 
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totul de umbrele înfri- 
ale spaimei De frica 
s-a ascuns Ia stăpînii 

misiunea engleză — a-

Acae ai odnoi o-

Instructoare 
și apropiata 

prietenă
(Urmare din pag. 1-a) 

asemenea sărbătoare, la care 
să-și invite prietenii — prietenii 
spus «implu, fără nuanțe și su, 
blinieri. Dan Pechet a și rugat-o 
pe mama lui și ea 
cord

împreună, băieți 
la cinematograf, 

j merge cu ei. avtad 
simplă invitată. De 

i sugerat că e i 
mai vesel să „ . .

1 decit izol;ndu-se perechi, ascun- 
1 zindu-se de teama glumelor ce. 
I lorlalti. Intr-o zi de vacantă, in
structoarea a vrut 6ă-și verifi
ce metoda ; a telefonat Ancăi 
Zamfirescu și lui Dan Pechet. 
propunindu-:e ca întreaga clasă 
să se intilnească a doua zi la 
patinaj. Desigur, nu și-a inchi 
puii că o să dea greș dar nici nu 
s-a gindit câ intr-o singură zi, 
in timp de vacantă, va reuși o a 
semenea mobilizare: întreaga 

| class — mai cu patine imprumu 
tale ni: fără patine, mai cu 
scbîmbui — s-a adunat la pati. 
naj ca bujori ta obraji, veseli 
ăe ger și de prietenie.

Poate ar trebui să mă opresc 
rid. lăsind la latitudinea celor 
pe care asemenea intimplăr: ti 
crteresează, să meargă a imagi
nația mai t-zarte; ca lucru insă, 
spas la sfîrșttnl convorbirii no- 
sere, nu-a arătat cai limpede 
sesxfcațta tataegi; purtări a 
tovarășei Agica. ct-a demonstrat 
-ă e n.-ma de dragul obrajilor 
xbciwafc. a! exploziilor de rb 
s >’ amintirilor piăcste poate 
j «4 pnereniei-
Ti VI-i A a vest anal «• 
cmu «a Miat — M^a TItafer. 
«em Mșa e Inatt. <± pe» ti deș- 
w. dar a rămas de dteva ori 
■eoeteo: ș: și pierde vremea io- 
tr-cn antara; de derbedei. Ni- 
=wr. nu s-z ame-ai de M-șa

laszractoarea i-a reeartat sin- 
gnrUatea i-a nat a enve. l-a m- 
-mt să vfed *J.șț fxcă ^mmeața 

lecțE'« în camera pâxuer.lot. E- 
xempte! ei l-au -urmat, ta letal 
iar, coțu.

Anca Zamfirescu. fruntașa clasei, 
cte.gecj și orgolioasă și care 

n= acceptă să se măsoare a ni- 
mea a pr:=ut să se întreacă orie- 
»sejie ssmai eu eL și aa perstrn 
câ era siguri de sncces dar pen
tru că știe ce-: ambiția. întrece
rea a inceoct — '.a ord ne. di»- 

1 cipt aă. ecrățenie — ș oeoBcal 
a invățâtnră -ati, n-j mBn 
rimă acest •ncep® Mișa a hat 

' doi de patru.

și fete merg 
Instructoarea 
aerul că e o 
fapt, ea le-a 

mai bine și 
meargă cu toții

Lupta de clasa nr. 2/1957
A apărut Lupta de Clasă, organ 
oretic și politic al Comitetului 
entral al Partidului Muncitoresc 
omîn, nr. 2.
Editorialul revistei se intitulează: 
rinduirea noastră populară, o- 
nduire profund democratică, 
rintre altele revista inserează in 
iginile sale articolele semnate 
! Petre Beraru: „Ideologia ger. 
ană" — etapă importantă in 
aborarea socialismului științific, 
rof. Șt Nădășan. conf. E. Ca- 
gheorghe, ing. 1. Mețiu: Des- 
e eficacitatea muncii de cerce- 
re științifică în domeniul tehni- 
i și al proiectărilor, Conf. 
niv. Simion Constantin: Cu 
ivire la folosirea legii va
rii tn conducerea industriei 
cialiste, ing. T. Mureșan : Pro- 
?me ale gospodăriilor agricole 

stat. Dana Voinea : Apologia 
pitalismulul și situația reală a 
isei muncitoare tn tarile capt- 
liste.

La rubrica: Viata de partid, 
sint pubixate articolele semnate ie 
O. Damian: Pentru îmbinarea 
muncii politice cu sarduue econo* 
mice. B Baltagiu Din experien
ța organizațiilor de partid din 
întreprinderile de exploatare a 
lemnului. M. Boboc : Activitatea 
didactici și educația elevilor în 
centrul atenției organizației de 
partid din școală. Ing P. Con* 
stantinopol. ing. N. Androne: 
Cercul de economie concretă con
tribuie la îmbunătățirea activității 
economice a întreprinderii.

La rubrica : Din mișcarea mun
citorească internațională, revista 
publică articolul lui Palmiro 
Togliatti: In luptă pentru socia
lism, pentru un guvern democra
tic» al clasei muncitoare.

Revista mai publică printre al* 
tele și o rubrică bogată de Critică 
și bibliografie.

Cronica filmului „Therese Raquin

Asigurarea 
și pregătirea semințelor, 

factor important In sporirea 
producției agricole

MINISTERUL AGRICULTURII RECOMANDĂ:

c

Cu prilejul aniversării a 50 de ani j 
de la răscoalele din 1907

in Editam de stat peotra d* Istorie ■ Fi-tidctai de pe
Eterata-* p»mc* Lag* C.C al KI).

»S «rtrvî : Lacrarea nipnadi Mirtanile 1

r. vn-riLă
a șaizeci ță.-xm din dikrite 
reglai ale țării, cari »□ par-

1W7. Cmcixec de ani txrpat activ la răscoale.
de etraeL- r.H. matei ►

Broșară caprina» dale și Răsunetul internațional al i!(apte privind răscoala țărani.
lor dt» 1907 și sitnațiz actuală răscoalei țăranilor din 1907 *
a țărănimii mancitoate. Monografie științific* eia- 4

60 pag. 0J5 lei borat* pe bază de documente *
In cars de apariție: și de relatări sin presa vremii ’

din țară }i străinătate Lucra- J
Amintiri despre răscoala rea prezintă riswrwtul larg pe

din 1907 care răscoala țărănimii La a-
(Sub îngrijirea Institutului vut in numeroase țări. i

Folosirea semințelor de calitate, 
alături de aplicarea unei agroteh
nici diferențiate, în raport cu 
condițiile climaterice, este calea 
sigură a creșterii continue a pro
ducției

Semințele din soiurile selecțio
nate asigură an de an recolte bo
gate și de bună calitate.

Pentru obținerea producțiilor 
ridicate, inginerii, tehnicienii, 
specialiștii și muncitorii din gos
podăriile agricole de stat, gospo
dăriile colective, de la sfaturile 
populare regionale, raionale și 
comunale, precum și cei de la sta
țiunile experimentale ale institu
telor de cercetări agricole au da
toria să lupte pentru folosirea din 
plin a întregii cantități de semin
țe de soi produse în 1956, care 
să fie tnsămintată în condiții 
agrotehnice superioare.

Semințele elită produse de 
IC.A.R vor fi însămînțate de 

1 gospodăriile raionale, In terenuri 
corespunzătoare și In cele mai 

■ bune condiții agrotehnice; la fel 
gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile agricole colective vor 
da o deosebită atenție tnsămin- 
țări: semințelor produse in gos
podarele raionale, ținind seama 

1 că acestea vor constitui fondul de 
semințe pentru anul viitor.

Pentru îmbunătățirea calității 
semințelor, unitățile agricole coo- 

; peratiste și țăranii cu gospodării 
individuale care au semințe 
necorespunzătoare, pot să le 
schimbe ia bazele de recepție cu 
semințe recunoscute. In același 
produs sau în echivalență cu alte 

( produse. i? ■ ~
întovărășirile agricole și gos

podăriile indrviduale ÎȘi pot aco- 
I peri deficitul de semințe prin 
cumpărare din cadrai regiunii, 
pe bază de adeverințe eliberate 
de comitetele executive ale sfatu 

I riior populare comunale, adeve
rințe care vor folosi și la trans
portul pe calea ferată pină la data 
de 30 aprilie

O atenție 
dată folosirii 
de porumb.

Pentru extinderea culturilor 
porumb cu sămintă hibridă 

. organizat schimbul ,emințelor 
porumb comun, cu porumb 
arid la bazele de recepție sau _ 
rect la gospodăriile agricole pro 

ccâtoare.
Gospodăriile agricole de Stat 
tre pină ia prezent nu au sortat 
>rambul hibrid vor lua de îndată 
ăsuri de sortare; ele vor preda 

bazele de recepție cantitățile 
: nu le pot schimba ta gospo-

1957. 
iwektti 

semințelor
trebuie 
hibride

de 
s-a
de 
hi- 
di-

pentru intensificarea acțiunii de 
schimb. în vederea realizării sar
cinilor primite de fiecare regiune.

In scopul îmbunătățirii semin
țelor de floarea-soarelui s-au in
trodus in cultură soiuri VNIIMK 
care se caracterizează printr-un 
conținut mare de ulei și o pro
ducție ridicată.

Pentru extinderea în cultură a 
acestui soi s-au organizat schim
buri la bazele de recepție și vin- 
zarea contra cost a cantităților 
din depozitele I.S.A.P.V.S., din- 
du-se prioritate gospodăriilor a- 
gricole colective și cooperativelor 
agricole de producție

Organele agricole de la re- . 
giuni și raioane vor indruma gos
podăriile agricole colective, coo
perativele agricole de producție, 
întovărășirile agricole, gospodări
ile anexe și producătorii indivi
duali să-și procure cartofii de sA- 
mintă din regiunile producătoa
re ; procurarea se poate tace pe 
bază de adeverințe eliberate de 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale și vizate de 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare raionale. In baza acelo
rași adeverințe se poate face 
transportul pe calea ferată pină 
la 21 martie ax.

Organele agricole din regiunile 
producătoare de cartofi, trebuie 
să asigure respectarea măsurilor 
de carantină prevăzute în H.C.M 
nr. 1058/1954 și să interzică cu 
desăvirșire cumpărarea și trans
portul cartofilor din zonele de 
carantină.

Semințele de plante furajere se 
pot procura contra cost de la 
depozitele regionale I.S.A.P.V.S, 
sau de la bazele de recepție

Producătorii pot să-și procure 
semințe de legume prin magazi
nele regionale și raionale ale 
t.S.A.P.V.S.-ului. Arpagicul și 
sămtnța de ceapă au fost reparti
zate direcțiilor agricole regionale 
pentru acoperirea In primul rînd 
a nevoilor sectorului cooperatist.

Materialul săditor viti-pomicol 
a fost repartizat pe regiuni pe ba
za cererilor acestora. Trebuie să 
se termine de urgentă repartiza
rea acestui material pe raioane, 
comune și unități, ținindu-se sea
ma de raionarea viti-pomicolă, 
astfel ca plantările să se execute 
la timp și să fie folosit tot ma
terialul săditor.

Țăranii muncitori, colectiviști, 
tntovărășifl muncitori dinG.A.S.- 
uri. ingineri și tehnicieni, folo
siți pe scară cit mai largă se
mințele selecționate, care semă
nate pe un agrofond superior 
constituie țhțzășia recoltelor bo-

Organele agricole de ta re
giuni. raioane și comune vor 
identifica pomaibul hibrid bun 
pentru simiați și vor lua mâsuri

5 scaune

lată o reușită dramă psihologică 
ecran. Dramă psihologică pen- 

! că accentul se deplasează de la 
ic la mișcarea sufletească, am- 
tarea conflictului se reduce atît 
ce privește anvergura, cît și 

rsonajele antrenate, in favoarea 
incirii sondajului, a ingroșării 
isiunii dramatice între jaloane 
'opiate. însă o analiză psiholo- 
ă de valoare și de bun gust, 
'oape contrarie psihologismului, 
poate spune că realizatorii a- 

tei „Thărăse Raquin" (regia 
trcel Carne, scenariul Marcel 
mă și Charles Spaak), dlnd o 
ostă puternică decadentismului 
rbid la modă în anumite cercuri 
istlce din occident, (decadentism 
n-ar fi ezitat să transforme 
terialul oferit de Zola, intr-un 
:măț de psihologism antiuman) 
creat o operă realistă de înaltă 

ută.
V fi de discutat dintr-un înce- 
! dacă ei n-au depășit limitele 
ăduite, modernizlnd opera lui 
c, schimbi nd multe din datele 
afectind chiar mesalul cărții, 

oi autorii scenariului n-au pă- 
it decit in linii foarte generale 
eletul faptic al romanului, iar în 
t au schimbat de la idei diri- 
toare, desnodămînt, timpul și 
ul acțiunii (romanul se petrece 
timpul lui Zola — la Paris, fil- 
l în zilele noastre — la Lyon) 
plnă la amănunte relativ fără 
emnătate.
Ir edem că, prevenind că se in- 
ră din romanul lui Zola, realiza
și au fost îndreptățiți să modi- 
j unele date inițiale, creînd o 
iră încadrată într-un gen cu un 
cific, aparte, al său — filmul, 
o idee de bază conformă cu 
dințele generale ale celor mai 
te lucrări ale marelui scriitor, 
reel Camă și Charles Spaak au

temeiul să se abată deavut _____ _ __
la textul lui Zola, îmbogățind sen
surile operei marelui scriitor, tnde- 
pirttnd balastul naturalist dăună
tor. Ei au făcut util omului zilelor 
noastre acest roman in carte Zola 
a atins, tn anumite privințe, culmi 
ale deformării naturaliste. Făcind 
o adevărată profesie de credință- 
manifest, valabilă pentru o bună 
parte a creației sale, Zola afirma 
despre „Thirăse Raquin" : ,^m
ales personale cu totul stăptnite de 
nevoi șl de sîngele lor, lipsite de 
liberul arbitru, tîrîte tn actele vie
ții de fatalitățile cărnii lor. Thi- 
rise și Laurent sînt niște brute 
omenești, nimic mai mult. Am 
căutat si urmăresc, pas cu pas, 
acțiunea surdă a pasiunilor, imnol- 
direa instinctului, detracările ce
rebrale — consecință ale unei 
crize nervoase".

Scenariștii l-au „corectat" pe 
Zola într-un sens fericit, dlnd stră
lucirea cuvenită unui roman scris 
cu talent dar căruia tezismul au
torului i-a alterat din valoarea 
ideilor esențiale. Fără a dilua total 
ceea ce e pasiune trupească, vocea 
instinctelor, ei au creat totuși o 
operă realistă și nu naturalistă, au 
încărcat filmul lor de o atmosferă 
adeseori caldă, au redat eroilor 
principali — lui Thărăse și Lau
rent — o anume frumusețe uma
nă. După părerea noastră însă, 
meritul principal al realizatorilor 
constă in faptul că au scos la 
iveală cu inteligență, fără ostenta
ție, adevăratele cauze ale tragediei 
celor doi amanți, explicînd deter
minanta socială a soartei lor, ne- 
lăsînd ca centrul de greutate al 
dramei lor să cadă în mod 
fals — căutat sau nu — asupra 
„fatalității cărnii lor". In film. 
Therese și Laurent nu sînt îm
pinși unul spre altul numai de pa-

timă trupească, ci de o dragoste 
simplă, pasionată, de dorința unei 
vieți adevărate, plină de miresme 
tari. Căci viața în familia Raquin 
nu 8 de acceptat pentru un om 
întreg, iar căsătoria cu Camille 
refuză Thăresei și bucuria dragos
tei sănătoase — la care avea 
dreptul și a cărei dorință se 
învățase s-o disimuleze cu grijă 
sub aspectul ei cenușiu, voit ano
din — și tot ceea ce poate da con
ținut și culoare unui trai omenesc: 
puritate, sinceritate și, mai presus 
de acestea, un scop pentru care si 
merite să te zbați. In familia Ra
quin se mimează viața, zilele nu 
se deosebesc una de alta, totul 
este fals, prăfuit, fără sevă. Chiar 
sărbătoarea săptămînală de joi 
cînd doamna Raquin primește vi
zite, este o adunare tipic mic-bur- 
gheză de momii: Camille cu mama 
lui fi doi vecini stafidiți joacă 
„curse de cai de masă", în fiecare 
joi același joc, în fiecare joi ace
leași certuri pentru trișări care 
n-aduc decit bucuria meschină de 
a fura cîțiva franci partenerului, 
de a-l „duce de nas". Insistind 
aci asupra atmosferei, regia filmu
lui dovedește o deosebită forță sa
tirică ce are ca efect de reflecție 
ilustrarea modului cum se asfixia 
de vie Therese în casa bărbatului 
și soacrei ei.

Camille nu numai că nu e în 
stare să-i ofere o dragoste virilă și 
caldă Thăresei, dar nici nu-i cere, 
prin reciprocitate, un asemenea 
lucru, nu o concepe altfel decît 
ca o infirmieră apropiată, ca o pro
prietate a lui. Toată meschinăria 
și ticăloșia lui egoistă apar în cli
pele cînd, amenințat să fie pără
sit de ea, îi declară (și acestea sînt 
doar cîteva perle ale admirabi
lului dialog succint, plin de dis-

creți» totuși 
•tilde tuadm 
.Uiți M ca
turi pentru edu
cație, pentru hn- 
na ta ?“ ca ți a- 
luncicind ii zpv- 
ne lui Laurent, 
după ee m prea
labil u oferix 
bani ca sd re
nunțe la dragot-
tea pentru Therere, răapunzindu-i 
la abtervația lui: jiu te-a iubii 
niciodată...^ — „Mi-ajunge dacâ se 
preface". Nu e de aurare că The
rese u aruncă in brațele lui Lau
rent, care e plin de vioiciune, de 
spontaneitate ji are un tempera
ment ardent, simbolizind pentru 
ea toate bucuriile de care a jast 
privați in mod inuman adta timp 
in casa Raquin.

Spre deosebire de roman, fn 
film crima celor doi apare mult 
mai puțin premeditată, aproape 
din imprudență, iar îndepărtarea 
ulterioară a Theresei de Laurent 
nu are aspectul unei „recolte a sis
temului nervos încordat la nebu
nie" cum o definea Zola, ci este o 
afirmare a cinstei și sensibilității ei. 
De asemenea, sftrșitul lor nefericit 
este hotărît nu de haosul instincte
lor, ci de legile neîndurătoare ale 
societății burgheze — dușmană a 
dragostei adevărate, a sentimente
lor veritabile. Aceste legi își fac 
simțită prezența concretă prin per
soana marinarului — ingenios in
trodus de scenariști — și tot ele îl 
pedepsesc — mai puțin direct — 
pe acest șantațist amator, îm
pins la actele sale mîrșave de a- 
ceeași orînduire nefastă. Justifică
rile lui Riton : „Am văzut atîtea 
incit pentru mine nu contează încă 
un cadavru... Războiul tot e bun 
la ceva. Ciudat tineret. Dar așa a

0 scenă din film 

fost crescut... M-au învățat să mi- 
nuiesc mitraliera dar condeiul mai 
puțin...1* etc., constituie o eloc
ventă ilustrare a drumului neno
rocit de viață al acelor tineri sa
crificați de țările capitaliste in 
războaiele pentru înrobirea po
poarelor dornice de o viață nouă. 
Micul zbor spre fericire al Thă- 
resei și al lui Laurent, planurile de 
înavuțire ale tînărului marinar 
s-au sfirșit dezastruos. Dar nici nu 
puteau sfîrși altfel. Trei oameni nu 
pot infringe singuri un întreg 
tem potrivnic omului, oricîtă 
geniozitate, energie, cinste 
chiar cinism, ar cheltui.

N-am putea încheia fără a 
minți arta sobră și discretă cu care 
Marcel Carne a pus în lumină 
sensul lăuntric al dramei în aseme
nea episoade deosebit de realizate 
ca acela învăluit în mare lirism, 
cînd Therese abandonează recep
torul telefonului pe tejghea conti- 
nuînd să asculte, îndepărtîndu-se, 
declarația patetică de dragoste a 
lui Laurent, pe care o aude din ce 
în ce mai puțin, sau cel al mor- 
ții absurde a marinarului Riton, 
neașteptată și totuși de prevăzut, 
pecetluind soarta iubirii celor doi, 
condamnată din primele clipe.

Avem dubla bucurie de a săr
bători prima apariție pe ecran la 
noi a Simonnei Signoret și vizita ei 
în țară alături de Yves Montand și 

i

sis- 
in- 
sau

a-

in același timp na exprimăm sa
tisfacția de a fi descoperit, îm
preună cu toți spectatorii, o mare 
actriță. Jocul ei minunat, sobru, 
puternic interiorizat, sugerează o 
forță de caracter și un tempera
ment nu mai puțin puternice decit 
frînele pe care și le-a impus Thă- 
rese pentru a putea viețui tntr-o 
lume murdară. Simonne Signoret 
da putința să se ghicească îndără
tul mișcănlor ei reținute, in lim
bajul mut al ochilor ei mari, o 
forță latentă, o dorință de viață 
care par abia născute în fiecare 
clipă, deși înțelegi mereu că au 
zăcut de mult în sufletul Theresei, 
că ei înseși îi era aproape frică 
uneori să se afle față în față cu 
aceste cumplite puteri subterane 
ale personalității sale. Raf Vallone 
ne-a părut, ca de obicei, în rol, 
plin de căldură și umanitate. O 
mențiune specială am acorda lui 
Rolland Lesaffre care reușește în 
rolul marinarului o creație exce
lentă.

Nu știm pe ce criterii a cucerit 
„Therese Raquin" în 1953 la Festi
valul de la Veneția titlul de cel 
mai bun film, dar noi i l-am fi 
acordat în primul rînd ca unei în
semnate victorii a realismului îm
potriva decadentismului în cinema
tografia occidentală actuală.

B. DUMITRESCU

discută
SJ pewoponem cd, prints-o minte cu toțU... Era In seara zi- 

mmune,4tui din eeaimab clu- lei de 22 ianuarie. Am criticat-o 
pe tovarășa Roza Căpraru. Și 
eu, ca și ooi. Vai I Ce s-a mai 
supărat cînd i-am spus cu toții, 
deschis, că repede oamenii, că 
nu admite să fie contrazisă, că 
aduce insulte unor tovarăși, că...

— Știm, știm ce-a fost atunci, 
dar după aceea ce-al pății ?

— Ei, bine, chiar a doua zi 
am fost mutat de la planificare 
la magazia centrală.

— Și pe mine m-a mutat, 
tot a doua zi, de la planificare 
la O spătăria 2 — spuse Ca
melia Prodan.

— Pe mine m-au trimis ceva 
mai departe. Tot a doua zi.

— Și pe mine... 
— Și pe mine...
— Liniște I — strigă o voce 

tocmai din fund. Eu nu înțe
leg un lucru : Roza Căpraru, e 
drept, era supărată de critica 
voastră. Nu degeaba se spune 
despre ea că nu admite să fie 
contrazisă. Dar ea poate să țaie 
și să spînzure ? Dar directorul 
vostru, al T.A.P.L., tovarășul 
Andrei Topancea, n-a luat nici 
o atitudine ? Dar tovarășul Ion 
Bălan, șeful cadrelor, ce-a zis ?

— Ce să zică ? spuse un al
tul. l-au cîntat în strună și-au 
aprobat mutările noastre... Și 
acum... Acum totul e bine! 
Nimeni nu mai critică! E o 
liniște... Mormint! N-ați văzut 
ce-a fost la ultima ședință sin
dicală ? Ce-a mai intervenit 
tovarășa Roza Căpraru :

— Ei, haideți tovarăși, criti- 
cați-ne / Ce, noi n-avem lip
suri ? Hai arătați-le ! Curaj, to
varăși, curaj!

Dar nimeni — auziți — ni
meni n-a zis nimic. Și, din lipsă 
de vorbitori, ședința a fost ridi
cată. Nu-i bine așa ?

P.S. Noi totuși am aflat po
vestea celor cinci. Să ne fie cu 
iertare că ne amestecăm, dar 
credem că nu-i de loc bine așa. 
Ceea ce a făcut tovarășa Roza 
Căpraru nu este altceva decit 
un act de gîtuire a criticii, iar 
atitudinea tovarășului director 
Andrei Topancea — de a lua 
cu ochii închiși o hotărîre pri
pită — dă apă la moară gîtui- 
torilor criticii. Atitudinea sa 
este la fel de condamnabilă.

I. ISAIIA

bului Trustului Alimentației 
Publice Locale din Orașul Sto- 
hn ar avea grai. Și așa. tam- 
nesem, s-ar pomeni vorbind...

— Ce zici de ir.timplarea 
despre care se vorbește otita ?

— De! Ce să zic / Parcă-i— De ! Ce să zic! 
prima oară ?!...

Un sctsțiit ar pune, pentru 
moment, punct acestui dialog.

J>tr ce »-a tnltmplat ?" ați fi 
îndreptățiți să întrebați. Mai 
bme M tragem cu urechea. 
Poate mai surprindem ceva. 
Ca-i zgomotul ăsta ? Acum vor
besc md multe scaune. Două... 
trei ., patru... dnd... Da, vor
besc toate cinci. Pe rînd, insd. 
Disciplinate. La cite ședințe 
n-ou participat ele ?!... Dar să 
le ascultăm. Și, pentru o mai 
ușoară înțelegere să mai presu
punem ci scaunele ar avea 
nume. Da, nume șt pronume. 
De pildă, Ion Cloțea, Gavriliuc 
Mihai, Cornelia Prodan, Valeria 
Băncilă, Lidia Dinescu. Acum, 
că le cunoaștem, să le ascultăm. 
Vorbește cel ce poartă numele 
de Ion Cloțea.

— Ce-am pății după seara 
aceea de pomină I Cine m-a 
pus să critic ? Dar e mai bine 
să nu mat spun nimic. Cine 
știe?.„ Să n-o pățesc mai rău... 
Gata! Am tăcut!...

— Ei, ce taci P Săriră celelal
te scaune. Hai, mai spune-ne 
ce-a fost...

— Să mă lăsați în pace! 
Mi-a fost destul odată c-am 
criticat-o pa tovarășa Roza Că
praru, președinta comitetului de 
secție sindicala și șefă la mun
că și salarii din T.A.P.L.-Ora- 
șul Stalin... Vna-i Roza Căpra
ru... Nu mai spun nimicit 
Vreți să fiu dat afară ? Nimic! 
Ați auzit ? Nimic !

Pentru un moment liniștea 
deplină domni în întreg clubul. 
Dar, ca la o comandă, larma 
reîncepu:

— Hai, spune-ne. N-o să a- 
fle nimeni. Uite, în club nu-i 
nimeni. îți jurăm că vom păs
tra secretul. Vai ce lipsit de 
curaj ești!

Ion Cloțea rosti cu jumătate 
de gură:

— Voi tot nu v-ați învățat 
minte, după toate ce-ați pățit. 
Fricos, fricos îmi spuneți P Uite 
că nu-s fricos. Fie ce-o fi, vă 
voi spune totul. V-aduceți a- 1



Doi mari savantf sovietici 
despre legăturile științifice 
romîno-sovieți ce

o iv iri Comitetul politic
* J a încheiat examinarea

PROBLEMEI CIPRIOTE

Convocarea 
Congresului
F.M. T.D.

[
Intre 18 șj 21 februarie a i 
avut loc la Berlin ședinfa Co- V 
mitetului Executiv al Federa- v 
fiei Mondiale a Tineretului Q 
Democrat la care au partid- v 
pat delegafi ai organizațiilor V 
de tineret din Franfa, Uniu- x 
nea Sovietici, China, Cehoslo- V 
vacia, Rominia, Anglia, Ar- x 
gentina, Japonia, Ungaria, Li- V 
ban, Senegal și alte fări. In \ 
cadrul ședinței au fost discu- X 
tate problemele privind pregă- V 

1(2 tirile tn vederea celui de-al v
0 IV-lea Congres al F.M.T.D., V 
Q precum și in vederea celui e 
(2 de-al Vl-lea Festival Mon- f 
0 dial al Tineretului și Studen- x 
Y {Hor. x

P La 22 februarie a avut loc x 
0 la Berlin o conferinfă de pre- x 
<2 să organizată de Comitetul x 
V Executiv al F.M.T.D. tn ca- x 
v drul căreia Jacques Denis, se- ? 
V cretar general al Federației \ 
V Mondiale a Tineretului Demo- \ 
v crat, a dat citire comunicata- x 
<? lui cu privire la ședința Co- \ 
<? mitetului Executiv. X
X /. Denis a subliniat că dis- X 
v cuțiile la punctele ordinei de X 
X zi s-au desfășurat tntr-o at- X 
X mosferă de înțelegere deplină X 
X ln ceea ce privește rolul și Jț 
v sarcinile actuale ale tineretu- r 
X lui și a anunțat că COMITE- Z 

TUL EXECUTIV A HOTARITL 
X SA CONVOACE CEL DE-AL Z 
V IV-lea CONGRES AL F.M.T.D. J 
X INTRE 22—28 AUGUST 1957. Z 
X Congresului li va fi prezentată Z 
X spre examinare următoarea fl 
X ORDINE DE ZI: Z
ț) 1. Tineretul tn lumea con- ț 

temporană și sarcinile F34.T.D. X
2. Noul statut al F.M.T.D. ;
3. Alegerea organelor de A 

conducere. i
Comitetul executiv a adop-\ 

tat proiectul noului statut al fl 
F.M.T.D. care urmează să fie A 
examinat in cadrul celui de-al 9 
IV-lea congres al E.M.TJ5 \

Armata sovietică a ajutat poporul ungar 

să continue construirea socialismului 
RAPORTUL LUI F. MUNNICH LA ȘEDINȚA FESTIVA DE LA 

ZILEI ARMATEI SOVIETICE
BUDAPESTA 23 (Agerpres). militar al U.R.S.S. . M e_i---  ... ......................

__ teatrul armatei 
populare ungare, o ședință fes
tivă consacrată celei de a 39-a a- 
niversări a Armatei și Flotei Ma
ritime Militare Sovietice. La șe
dință au participat J. Kadar, pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, 1. 
Dobi, președintele Prezidiului 
Republicii Populare Ungare. F. 
Munnich, ministrul forțelor arma, 
te și al securității publice, S. Ro- 
nai, președintele Adunării de 
stat, membri ai Comitetului Cen
tral provizoriu al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, re
prezentanți ai opiniei publice și 
ai oamenilor muncii din capitala 
ungară.

Printre oaspeți au fost de aae- 
menea V. V. Astafiev, Însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. In Ungaria, reprezen
tanți ai comandamentului forțelor 
armate sovietice, aflate în Unga
ria In baza Tratatului de la Var
șovia, P. M. Țapenko, atașatul

La 23 februarie 
Budapesta, la

avut loc la
reprezenta:

dip! omăt id și atașați m
F. Munnich, ministrul 

armate a! Republicii I 
Ungare, a prezenta 
consacrat ce’ei de 
versări a Armatei 
eliberatoare

Tn 1945. a spus 
armata Uniunii Sovietice a in
trat pe teritorial Ungarie: ca eli
beratoare. Cu prețul uncr mari 
sacrificii, ea a izgonit bar.deif 
fasciste și pe bandiții r Laș.;:_ 
Ungaria, atrasă »n rizbdul - t- 
lerist, a plătit scnmp pentru po
litica lui Horthy. Armata Sovie
tică s-a manifestat pretatndex 
ca prietenă a popora’ui

Activitatea de ?ub 
acțiunii interne și ?r.^rr:a; cr2 ie. 
atacul pe la spate din 23 octrr- 
brie — a spus in coariuuare F. 
Munnich — au dus poporul nus- 

țara ncastrâ la o erixă 
s-i aflat

pripas* r. și Uoiaaea 
ne-a întins zeu o 
ajaior. Armta Soție.

tra și 
gravă. Țara noast 
margtDea 
Sovietică 
mină de

BUDAPESTA CU PRILEJUL

itari. 
orțfiicr 
>pu!are

instrui ' 
Pi 
rapor 

a 39-a a: 
Sovietice

F. Mani

e a re-

DIN NOU ANGLIA Șl S.U.A. 
resping inițiativele dc pace ale U.R.S.S

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
După cum se știe, Ia 7 februarie 
a. c. V. V. Kuznețov. șeful de e- 
gației sovietice la cei de a II-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a adresat șefilor de’ega. 
tiilor Angliei, S.UA., Franței și 
Canadei o scrisoare cu propune
rea guvernului sovietic ca sesi
unea subcomitetului O.SU. pen
tru dezarmare de la Londra d n 
cursul lunii martie, sâ se țmâ la 
nivelul miniștrilor de afaceri ex
terne, cu participarea reprezen
tanților cu răspundere ai Depar
tamentelor militare, de preferin
ță ai șefilor statelor majore pre
cum șt i experțiîor corespunză-

propuneri: soviet
Intr-o scrisox 

V. V. KcznețCTv. 
S ILA, li O N U 
arată ca S.L A z 
nerea Uamati S< 
nea sabcomite 
OJLU. peznr-j A 
desfășoare la ai 
Aricer. cr Exten

cază ca 
fi&ocrâ ci 
m de a se

ai

v

ticâ a vânt !n ajutor, ea ne a 
ajuta: să zdrobim pe acei care 
au încercat eâ creeze un refugiu 
pentn fascism, ea ne-a ajutat 
sâ. continuăm construirea soc La- 
lisaarfm.

Raportat 2ui Ferenc Munnich a 
fost subliniat fn repetate rteduri 
de aplauze furtunoase

MOSCOVA 23 (corespondentul 
Agerpres transmite) ; In legătu
ra cu recenta alegere a unui nu
măr de 8 academicieni sovietici 
ca membri de onoare și membri 
corespondenți ai Academiei 

| R.P.R., corespondentul Agerpres 
Ia Moscova a avut o convorbire 
cu academicienii A. N. NESME- 
IAXOV președintele Academiei 
de șt.ințe a U.R.S.S. și A. V. TO- 

' PCIEV prim secretar al Acade
miei de Științe a U.R.S.S

Cu acest prilej. cei doi acade
micieni și-au exprimat mulțumi
re lor față de Academia R.P.R. 
și oamenii de știință romîni pen
tru deosebita cinste ce li s-a a- 
cordat, declarînd că în această 
pre.uire nu văd numai o recu
noaștere a meritelor lor științifi
ce, ciar și un omagiu adus știin
ței sovietice, o nouă manifestare 
a legăturilor frățești dintre cele 
couă înalte foruri științifice.

Vorbind despre legăturile ce 
s-au statornicit între cele două 
academii, academicianul A. N. 
.Xesmeianov a menționat că aces
te legături se lărgesc an de an. |

Recunoaștem și apreciem multe 
lucrări de seamă ale oamenilor 
oe știință romîni, a declarat 
acad. A. V. Topciev, printre care 
lucrările acad. C. 1. Parhon, 
T. Săvulescu, Nenițescu și ale al
tora.

Cu privire Ia perspectivele dez. 
voltării științei industriei chimi
ce, acad. Nesmeianov și-a expri
mat părerea că atît pentru Uni
unea Sovietică cit și pentru 
R.P.R. petrochimia deschide un 
vast cîmp de activitate, de noi 
descoperiri și aplicații practice.

După ce au arătat la ce lucrea
ză ei, cei doi savanți sovietici au 
transmis oamenilor de știință ro
mîni calde salutări și urări de 
succese în nobila lor muncă.

NEW YORK 23 (coresponden. 
tul special Agerpres la O.N.U 
transmite) : IA cele două ședințe 
din 22 februarie ale Comitetului 
Politic al Adunării Generale 
O.N.U. a continuat discutarea 
problemei Ciprului. Delegații au 
luat cuvintul pe marginea celor 
patru proiecte de rezoluție : două 
grecești, unul englez și unul pre
zentat de delegația statului Pa
nama.

Reprezentantul Indiei, Me
non, care a luat apoi cuvintul a 
propus un nou proiect de rezo
luție care exprimă „dorința sin. 
ceră de a se găsi o rezolvare 
pașnică, democrată și echitabilă 
in conformitate cu principiile 
Cartei Națiunilor Unite și spe
ranța in reluarea și continuarea

Costul vieții în continuă creștere
ÎN ȚĂRILE CAPITALISTE

.CEL MAI MULT AU DE 
SUFERIT COPIII $1 MUNCI. 
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Rezoluțiile plenarei C. C. 
al P. C.

PARIS 23 (Agerpres).—Plena-
C.C. al P.C. Francez, care a

ut loc recent, a examinat o

Francez

Intr.o serie întreagă de ramuri 
economice se semnalează în pre 
tent urcări de prețuri. Lutnd re- 
cez: cuvintul la Dortmund, Kohl- 
■ase. ministrul Economiei din 
Ixadul Renania de nord Westfa- 
.2. a atras atenția asupra conse 

crețelor grave ale urcărilor dc 
rrețuri pentru’ viața economică. 
Astfel, ln 1956 prețul produselor 
agrare a sporit în această pro. 
• aeie intre 5 și 14 la sută, iar 
dnrule s-au scumpit In medie 
a I la «» — — ’ —

CIND CREDITELE MILITARE 
RAMTN neatinse...

tratativelor pentru atingerea 
cestui țel".

Delegatul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, a declarat ca 
delegația sovietică intenționează 
să sprijine proiectul de rezoluție 
prezentat de Grecia cu privire la 
dreptul la autodeterminare.

Relevind că proiectul de rezo
luție al Indiei are lipsuri întru- 
cit 6e limitează in a exprima spe
ranța că tratativele vor continua, 
Țarapkin a declarat că delegația 
U.R.S.S. va sprijini totuși acest 
proiect întrucît el face ca porțile 
să rămină deschise și ca proble
ma cipriotă să rămînă In planul 
preocupărilor O N.U. Delegația 
sovietică, a spus el, înțelege pro
iectul de rezoluție in sensul că la 
tratativele prevăzute vor partici
pa reprezentanții poporului ci
priot.

După aceasta comitetul a tre
cut la votarea proiectului de re
zoluție indian căruia i s-a dat 
prioritate. Pentru acest proiect 
au votat 76 de delegații și s-au 
abținut două delegații (Afganis
tanul și Panama). Celelalte pro
iecte nu au fost puse la vot în
trucît la cererea reprezentantului 
Iranului autorii acestor proiecte 
nu au insistat asupra votării lor.

Cu aceasta Comitetul Politic a 
încheiat examinarea problemei 
cipriote.

trai l-a lipsit pe Charles Tillon 
de dreptul de a îndeplini vreo 
muncă de conducere de partid și, 
în consecință, l-a exclus din rtn- 
durile membrilor Comitetului 
Central.

Aceste hotărîri au fost motivate 
de greșelile a căror sursă a fost 
înțelegerea nejustă a liniei și 
principiilor partidului nostru. A- 
ceste greșeli și înțelegerea nejustă 
au fost recunoscute de tov. 
Charles Tillon. După aceea, prin 
activitatea și declarațiile sale, 
Charles Tillon și-a demonstrat 
dorința de a fi un membru de 
partid disciplinat și devotat.

La propunerea organizației de 
partid din Oberviliers, el a re
nunțat la postul de primar al a- 
cectui oraș, puntnd totodată la 
dispoziția partidului mandatul său 
de deputat fn parlament. El a 
respins toate manevrele dușmani
lor partidului și a ripostat In 
permanență împotriva tuturor în
cercărilor lor de a exercita pre
siuni asupra lui

In ce privește problemele de 
ordin financiar, Comitetul Cen
tral consideră că cinstea perso
nală și de partid a tov. Charles 
Tillon nu poate fi pusă la În
doială.

Comitetul Central hotărăște: 
tov. Charles Tillon, care a rămas 
tot timpul membru de patrid, se 
repune în toate drepturile și obli
gațiile legate de calitatea de 
membru de partid".

ra < 
avut ___, _ _______  _
serie de probleme importante re
feritoare Ia activitatea partidului 
și la relațiile sale cu alte partide 
comuniste.

In rezoluția plenarei C.C. al 
P.C.F în problema relațiilor Par
tidului Comunist Francez cu alte 
partide comuniste și muncitorești 
se spune :

„Comitetul Central își exprimă 
aprobarea față de raportul lui 
Raymond Guyllot și aprobă munca 
desfășurată de delegația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Francez in timpul tratativelor 
cu reprezentanții partidelor fră
țești din Cehoslovacia și Polonia. 
Declarațiile comune, elaborate in 
urma unor convorbiri cordiale și 
frățești, contribuie la unitatea de 
vederi a partidelor comuniste și 
muncitorești, la întărirea legătu
rilor dintre ele și la coordonarea 
activității lor.

Comitetul Central își exprimă 
satisfacția in legătură cu faptul 
că sint proiectate tratative între 
reprezentanții partidului nostru și 
reprezentanții Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, precum și cu 
reprezentanții Partidului Comu
nist Bulgar.

Amintind din nou Toiul hotărî- 
tor al Uniunii Sovietice și al 
gior.osului ei partid comunist, în 
mărețele schimbări petrecute ln 
lume, Comitetul Central atrage 
atenția tuturor organizațiilor de 
partid asupra uriașei însemnătăți 
pe care o capătă anul acesta săr
bătorirea celei de a 40-a aniver
sări a Revoluției din Octombrie 
pentru oamenii muncii din toate 
țările, care tind spre pace și so
cialism'.

La plenară a fost adoptată de 
asemenea o rezoluție fn problema 
organizării unei „săptămim de 
propagandă și luptă pentru pace 
in Algeria" care se va desfășura 
intre 25 februarie—3 martie.

In cadrul plenarei Comitetului 
Centra! al P. C. Francez a fost 
adoptată de asemenea o hotărire 
cu privire la tovarășul Charles 
Tillon. In hotărîre se spune:

,.La 4 septembrie 1952 Comi
tetul Central l-a eliberat pe tov. 
Charley Tillon din funcția de 
memrru al Biroului Politic. La 7 
decembrie 1952, Comitetul Cea-

UN ATENTAT 
la Constituția 

FRANȚEI
PARIS 23 (Agerpres). — 

Grupul parlamentar al „republi
canilor sociali" (fostul grup 
gaulist) a prezentat tn Adunarea 
Națională un proiect de lege care 
reprezintă noul atentat la Con
stituția Republicii Franceze. Au
torii proiectului de lege propun 
revizuirea principiilor fundamen
tale ale Constituției, care, după 
cum se știe, a fost aprobată prin- 
tr-un referendum național in 
1946. Scopul principal al revi
zuirii, potrivit planurilor autori
lor ei, este crearea „unei puteri 
executive viguroase" in persoana 
președintelui Republicii, înzestrat 
cu împuterniciri extrem de largi.i

Cercurile democratice constată ( 
că înzestrarea președintelui cu 
puteri aproape nelimitate ar În
grădi împuternicirile organului 
puterii legislative — parlamentul, 
și ar duce de fapt la instaurarea 
unei dictaturi în Franța.

HAGA 23 (Agerpres). — După
— relatează ziarele occidentale, 

.ea continuă a costului vie- 
Olanda pune probleme din 

na: grele în fața actualului 
guvern.

„Pentru a lupta împotriva a- 
cestor tendințe inflaționiste și 
a S apăra moneda națională 
— scrie comenta torul economic 
al ziarului „La Croix- — guver- 

olandez a și pregătit un pio- 
z in de austeritate. Ministrul de 

nțe, Hofstra, a și anunțat în 
«nent câ cheltuielile publice 
statului vor fi reduse cu 600 
ane florini.
•asta însemnă — după cum 
câ ziarul — câ, in timp ce 
ițele mi’ “

crc

• Curățat lai Ben Gurion și inspiratorii lai
• „Piața comună * sau._ prăjitura otrăvită • 
De la mica Europa la marea Germanie • La 
ce pot fi bune vizitele transoceanice

„Nordex 13". Nu-1 titlul unul 
roman de aventuri șl nici numele 
unui film polițist ci indicatorul 
unor manevre militare americane 
in regiunile sud-vestice ale Euro
pei. Acum, in Mediterană se pe
trece „epoca verde". Pentru cel 
uimiți, comunicăm că-l vorba tot 
de niște manevre de astă dată 
nu numai americane, ci In corn, 
bir.ațle cu unități ale parteneri
lor minori.

In vreme ce „Nordex 13“ și 
„epoca verde" Infierblntă imagi
nația generalilor americani și le 
alimentează visurile aventuriere, 
în lume se desfășoară o vie ac. 
tivitate diplomatică. Desigur, ini
țiativele diplomatice se manifestă 
pe planuri diferite și scopuri pre
cis conturate (realitatea vieții a 
categorisit actele politice ale 
contemporaneității tn două cate
gorii).

Dacă Moscova a găzduit rodni
cele tratative sovieto-bulgare ce 
au reafirmat unitatea indestruc
tibilă a lagărului socialist, la 
O.N.U. se consumă ultimele acte 
ale unei sesiuni ce evidențiază 
din nou atitudini mal vechi (fapt 
prilejuit in săptămina aceasta, 
mai cu seamă, de dezbaterea pe 
tema Ciprului și a artificialei pro. 
bleme a Cașmirului). Diplomația 
occidentală se află in agitație 
(viața e complexă iar o politică 
deficitară nu-i poate rezista), 
„Piața comună" îi absoarbe pe gu
vernanții „micii Europe", iar con
ducătorii americani iși mărturi
sesc continua predilecție pentru 
Orientul mijlociu și apropiat și, 
cu deosebire, pentru petrolul din 
această regiune a lumii.

Problema nr. 1 în Orientul mij
lociu și apropiat, la ora aceasta, 
este retragerea trupelor israe- 
liene din regiunile egiptene Gaza 
și Șarm Aș-Seik. In privința a- 
ceasta există o hotărtre a O.N.U. 
ce cere Israelului să procedeze 
la evacuarea trupelor sale de pe 
teritoriul egiptean pe care La 
invadat. Pentru guvernanții Is
raelului această hotărîre a

O. N. U. nu are mai mult decit 
valoarea petecului de hirtie pe 
care a fost scrisă. Primul minis
tru al Israelului, Ben Gurion, a 
făcut o declarație guvernamen
tală in parlament in care a ex
primat in termeni categorici po
ziția guvernului său de a refuza 
să aplice necondiționat hotărirea 
O.N.U. Ben Gurion a pus o serie 
de condiții O N U., a căror ac
ceptare ar urma să determine 
eventuala 
israeliene 
ocupate.

Poziția 
tat-o Ben 
să stirnească nedumeriri, 
este cu putință ca 
(„micul stat de pe țărmurile Me. 
diteranei" — cum 11 denumește 
„Associated Press") să aibă cu. 
rajul să înfrunte decizia adop
tată de statele reprezentate în 
O.N.U. deși se află în primejdia 
de a suporta sancțiuni ? Și încă 
ceva: Israelul este total depen
dent de S.U.A. Nu cumva însăși 
această dependență este ceea ce 
determină in ultima instanță a. 
titudinea provocatoare, de-a 
drepul iresponsabilă, a conducă
torilor israelieni ?

O analiză atentă a faptelor 
ne conduce la concluzia că jocul 
primejdios al Israelului este di
rijat de S.U.A. ln anul 1955, Is-___o... _ r________ ____ __
raelul a importat mărfuri In va. bundă In mod curent in declara- 
loare de 326.000.000 de dolari și țiile purtătorilor de cuvint ame- 
a exportat mărfuri ce reprezen- r!tzr: ' t _|:l.7.--
tau doar 86.000.000 dolari. De camdată (după consfătuirea Ei- 
aci rezultă vei deficit al balanței senhower-Dulles) guvernul S.U.A. 
comerciale de 240.000.000 dolari, preferă tratative cu ambasadorul 
Potrivit datelor făcute publice de 
agenția „Asociated Press", Is
raelul a primit din S.U A. do. 
nații de aproximativ 100.000.000 
dolari, a încasat 50.000.000 dolari 
din plasarea de titluri de rentă 
pe piața americană, iar in baza 
punctului patru al „doctrinei 
Truman" alți 25.000.000, dolari 
au fost învestiți în această țară. _ ...........__ ______ __ .
Acest sumar tablou cifric zugră- sorii împotriva Egiptu'ui și sus- 
vește dependența Israelului de (inătorii lor (S.U.A. nu lipsesc) 
finanța americană. E limpede că departe de a se liniști tn urma

retragere a trupelor 
din regiunile egiptene

fermă pe care a adop- 
Gurion este de natură

Cum 
Israelul

păcii, 
tură".

Noul 
deplini 
primit 
„regret". Expresiile tari care a.

ricani au fost date uitării. Deo-

Israelian iar reprezentantul ame. 
rican la O.N.U. a primit instruc
țiuni de a se abține in a-și expune 
poziția Jocul continuă deci. Cc-a- 
comitent la Tel Aviv, ambasada 
americană își pregătește con
struirea unui imobil cu 200 ca
mere. Semn că afacerile se lăr
gesc...

Intre timp, s-a aflat că agre-

Mîine încep alegerile în India
DELHI 23 (Agerpres). — A- 

proape 200 de milioane de in. 
dieni — bărbați și femei — ver 
alege penîru a doua oară de la 
independența Indiei un nou par
lament. La aceste alegeri care se 
vor desfășura între 25 februarie 
și 12 martie au desemnat can
didați Partidul Congresul Na
țional Indian, Partidul Socia
list Praja, Partidul Comunist 
și Partidul Bharatiya Jan 
Sangh.

La alegeri poate vota orice ce
tățean indian care a împlinit vîr- 
sta de 21 de ani. Numărul depu. 
taților din Camera Populară 
(Lokh Sabha) nu trebuie să de-
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In spatele tejghelei și alâturi...
tți I comz.ie” paziț-a 
oc cidenic^i. (ziarele)

sa • 
apa. 
za hă

mai scum; 
Ba, untul.

iea-

Victaria greviști or 
din portari e americane

XEW YORK 23 (Agerpres). 
Li 23 febowirie. in S.LLA. a luat 
ifirșât greva celor 45 000 de ha- 
nali dis «orturi. Greva s.a ter- 
nisat prii victoria greviștilor 
-are au oCȚiaut majorarea saia- 
nuor.

refuz israelian de a in- 
hotărirea 0 N.U. a fost 

Ia Casa Albă doar ca

desen de BORIS EFLMOV, 

elimina Fisurile și pentru a alinia 
sub steagul politicii americane pe 
toii membrii blocurilor unzde in 
S.U.A.". Săptămina aceasta, la 
discuțiile de la hotelul parizian 
Matigncn, Statele Unite ale A- 
mericii nu erau oficial reprezen
tate. Cu toate acestea, interesele 
americane erau bine apărate. Cei 
șase premieri occidentali (Fran
ța. Germania occidentală. Italia, 
Belgia, Olanda și Luxemburg) 
discutind despre crearea „pieții 
comune" și a Euratomuiui nu fă
ceau altceva decit realizau un 
vechi deziderat de inspirație a- 
mericană. Problemele privind In-

din „Literatumaia gazeta- 

ticipante. Tn afară de aceasta ur
mează să se introducă un tarif 
vamal unic in comerțul acestor 
țări cu alte țări și să se regle
menteze „regulile concuren|ei“ 
(culmea ironiei: reglementarea 
concurenței in actualul stadiu al 
raportului de forțe in lumea ca
pitalistă).

Ce înseamnă aceasta ? Lichi
darea taxelor vamale va permite 
uniunilor monopoliste cele mai 
puternice să-și înlăture cu ușu
rință adversarii mai slabi. Ln 
om de știință francez spunea pe 
bună dreptate: „Pe piața comu
nă singurul lucru comun poate fl

numai lupta fiecăruia împotriva 
tuturor" Dar dacă ținem seama 
de faptul că dintre cele șase țări 
participante. Germania occiden
tală este cea mai puternică din 
punct de vedere economic, satis
facția lui Adenauer ni se pare pe 
deplin explicată. Este mult ade
văr in comparația pe care „Com
bat* o face intre „piața comună" 
și o prăjitură otrăvită.

Cea mai dificilă problemă le
gată de crearea „pieții comune" 
este cea a asocierii teritoriilor de 
peste mări ta această piață, ce
rută de Franța. Franța speră că 
prin aceasta va putea să-și con
solideze pozițiile in coloniile pe 
care le mai poseda. Juristul fran
cez Lavergne califică această spe
ranță drept o nebunie .El expli
că afirmația sa prin aceea că 
partenerii Franței și, mai ales 
Germania occidentală, vor avea 
posibilitatea ca intr.o perioadă 
de timp scurtă să inlăture com
plect Franța din Africa de nord. 
..Astfel, subliniază Lavergne, ța
ra noastră va aminti acel animal 
din fabulă care scoate castanele 
din foc pentru ca ele să fie ron
țăite de alții”.

Deși perspectivele le sint avan
tajoase in ceea ce privește pene
trația in coloniile franceze, unii 
oameni de afaceri vest-germani 
manifestă rețineri in privința ad
miterii teritoriilor de peste mări 
in .piața comună". Aceasta se 
datorește faptului că finanțele 
vest germane au început încă 
de mult să acapareze fostele pozi
ții franceze și engleze, iar acum 
o combinație cu Franța ar putea 
să aducă Germaniei occidentale 
neplăcerile proprii statelor colo
nialiste. Insă riscurile, afirmă 
multi oameni de afaceri vest-ger- 
mant merita a fi asumate deoa
rece „mica Europă se va transfor
ma rapid in marea Germanie" — 
așa cum se obișnuiește să se spu
nă acum in Occident

Vineri după-amiază. reprezen
tanții permanenți ai NATO, 
sau întrunit la palatul Chaillot 
spre a discuta pe marginea hotă- 
ririi britanice de a „reduce" efec
tivele armate staționate in Ger
mania occidentală. Măsura are 
un caracter pur propagandistic 
deși slot invocate considerente e- 
conomice. Guvernul britanic a 
arătat limpede că reducerea efec
tivelor aflate in Germania occi
dentală va avea drept urmare o 
Întărire substanțială a diviziilor 
rămase care vor ti înzestrate cu 
arma atomică. Reacția negativă a

N.A.T.O. la această măsură se 
datorește teamei de urmările 
psihologice inevitabile mai ales 
in Germania occidentală, respec
tiv de frica că actul diversionist 
al Angliei (lipsit de intenții se
rioase de reducere a efectivelor 
militare cum a procedat U.R.S.S.) 
va alimenta curentul antirăzboi
nic din Occident. Grijulii pentru 
viitorul lui Adenauer in alegerile 
din acest an, puterile occidentale 
au inițiat niște tratative separate 
menite să reexamineze propune
rile occidentale privind Germa
nia. Se speră că activitatea aces
tui comitet va permite lui Ade
nauer să pozeze în apărător al 
«unificări L

Pe linia măsurilor menite să 
redreseze alianța occidentală 
zdruncinată de mulțimea contra
dicțiilor ce ies mereu la iveală 
se înscriu și viitoarele vizite ale 
premierilor englez șl francez in 
S.U.A. Deși nu a fost dată publi
cității oficial ordinea de zi a dis. 
cuțiilor care vor avea loc — vi
zitele se vor desfășura separat — 
este clar că principala problemă 
abordată vg fi cea a „unității oc
cidentale”. Rezultate spectaculos 
se nu sint de așteptat. Probabil, 
un comunicat vag, cu asigurări 
formale despre alianța atlantică. 
Pe de altă parte, comportarea pu 
terilor occidentale la O.N.U. ca 
și acțiunile politice pe care le 
întreprind in prezent nu oferă in. 
dicii că se intenționează — ca 
urmare a schimburilor de păreri 
— o revizuire a atitudinii față 
de marile probleme ale situa|iei 
internaționale, in sensul unei a- 
titudini realiste, rezonabile, de 
natură să contribuie Ia realizarea 
coexistenței pașnice. O dovadă in 
plus in această direcție este fap
tul că inițiativele sovietice capa 
bile să asigure consolidarea păcii 
nu au găsit încă ecoul cuvenit in 
cercurile conducătoare occidenta
le. Cit privește UR.S.S. și cele, 
lalte țări socialiste, declarația 
comună sovieto-bulgară a reafir
mat principiile de bază ale unei 
politici externe ce-și propune ca 
țel primordial apărarea păcii, 
stabilirea de relații bazate pe in 
credere intre toate țările. Aseme
nea relații se pot naște insă nu
mai datorită unor eforturi reci
proce. Puterile occidentale nu 
manifestă in nici un fel dorința 
de a întreprinde asemenea efor
turi. Faptele sint categorice .

EDGARD OBERST

pășească cifra de 500, iar fiecare 
500.000 de locuitori aleg un sin
gur deputat. Pe lingă deputății 
pentru Camera Populară, la 25 
februarie vor fi aleși cei 3.102 
membri ai adunărilor legislative 
ale statelor. Aceste adunări le
gislative ale statelor, aleg la rin- 
dul lor Camera Superioară — 
Consiliul statelor (Radjia Sabha).
Deși între diferitele partide care 

candidează in alegeri se desfă. 
șoară o luptă dîrză, observatorii 
politici consideră că aceste ale- 
geri nu vor prilejui un rezultat) 
senzațional. Pentru actualele ale
geri, Partidul Congresul Național 
Indian desfășoară o vie campanie 
electorală. In manifestul său elec

toral, Partidul Congresul Național 
Indian făgăduiește poporului că 
India va continua să meargă pe 
calea prieteniei cu toate țările, pe 
calea Întăririi unității țărilor din 
Asia și Africa a cărei bază a fost 
pusă la istorica conferință de la 
Bandung.

A fost de asemenea dat publi
cității manifestul partidului co. 
munist. In manifestul său, 
partidul comunist insistă asupra 
accelerării dezvoltării industriei 
grele de stat, se pronunță pentru 
naționalizarea industriei de iută, 
a plantațiilor de ceai și cafea, a 
minelor de aluminiu, cupru, fier, 
mangan și aur, precum și pentru 
naționalizarea băncilor. Pe plan 

lipolitic extern, Partidul Comunist 
se pronunță pentru retragerea 
Indiei din Commonwealth, pentru 
întărirea prieteniei cu Pakistanul 
și pentru consolidarea puterii de v 
apărare a Republicii India.

In legătură cu demisia 
guvernului japonez

TOKIO 23 (Agerpres). — După 
cum s.a mai anunțat, guvernul 
japonez, prezidat de Tanzan Iși- 
bași, și-a prezentat demisia. 
Agenția United Pres? relatează 
că în cercurile partidului liberal
democrat aflat la putere se dă 
ca sigură numirea lui Nobusuke 
Kiși, ca viitor președinte al Con
siliului de Miniștri.

Noi succese 
ale sportivilor 

romini
tn continuarea turneului pe ca- 

re-l întreprinde în țările Orientu
lui Mijlociu echipa selecționată de 
fotbal a tineretului din R.P.R. a 
jucat vineri la Alep cu selecționa
ta armatei siriene. Fotbaliștii ro- 
mini au lăsat din nou o impresie 
excelentă prin jocul de bună ca
litate, reușind să obțină victoria 
cu scorul de 3—2.

‘ ★
Sala sporturilor Floreasca a 

găzduit sîmbătă seara Intilnirea 
internațională de box dintre echi
pele Dinamo București și Dozsa 
Budapesta. Cele 10 partide ale 
programului au plăcut celor peste 
4.000 de spectatori. Boxerii romîni 
au demonstrat o pregătire supe
rioară obținînd victoria cu scorul 
de 16—4. Intilnirea a fost televi
zată.
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