
Pentru
păstrarea și îngrijirea
monumentelor patriei

IN GLORIOASA
CETATE DE SCAUN

Orașul Suceava, supranumit ?i 
„orașul muzeu" este localitatea 
care cu cîteva secole în urmă a 
atins culmea gloriei țării moldo
venești.

Aici se află monumentala ce
tate de scaun, una dintre cele mai 
strălucitoare podoabe arhitectonice 
ale trecutului nostru glorios. Ce
tatea, in care s-a urcat pe tron 
acum 500 de ani Ștefan cel Mare, 
oglindește cu putere, prin con
strucția sa, geniul poporului. In 
urma unor cercetări au fost des
coperite ruinele castelului dom
nesc, locul unde au trăit domni
torii care au înțeles năzuințele po
porului și au acoperit de fală nu
mele micii, dar puternicei țări
șoare, Moldova.

Suceiva este locul în care se 
află numeroase 
monumente arhi.

’■ctonice. Pe 
jgă acestea, 

mai sînt încă 
alte nenumărate 
mărturii ale tre
cutului nostru î 
Arinii, locul 
unde a pierit 
de buzduganul 
lui Tomșa crudul domn Despot 
Vodă; alături se deschide pers
pectiva Cîmpiei Direptății, unde a 
descălecat cu 5 secole în urmă 
marele domnitor Ștefan.

In localitate s-au născut, au co
pilărit și au creat, mari persona
lități care, ca și înaintașii lor au 
du» faima țării noastre in muzi
că, literatură etc. Ciprian Porum- 
bescu șî-« petrecut anii adolescen
ței în Suceava. Tot aici a trăit 
marele folclorist romîn Simion 
Florea Marian, care, timp de 50 
de ani a fost 
rea regimului 
din trecut.

Suceava a 
nte bătălii 

.azboi mondial. în împrejurimi 
au căzut eroic dîndu-și viața pen
tru eliberarea țării noastre de sub 
jugul fascist, mulți ostași romîni 
și sovietici.

Tineretul orașului Suceava se 
mîndrește eu trecutul glorios al 
orașului său natal și își pleacă 
fruntea cu pioșenie în fața lumi
noaselor figuri de oameni care au 
făcut vestită peste hotare tara 
noastră.

Dj aceea prețioasa inițiativă a 
linerilor^din Vladimiri a fost pri
mită cu entuziasm în orașul no
stru. La cererea mai multor or
ganizații de bază ale U.T.M.. Co
mitetul orășenesc U.T.M. a întoc
mit un plan în care sînt Cuprinse 
acțiunile ce le vom întreprinde 
pentru păstrarea și conservarea 
monumentelor istorice. La cetate 
se desfășoară în prezent lucrări 
de restaurare. Printre altele se lu- 

tază la scoaterea molozului din 
7anțul de apărare. ACEASTĂ 
MUNCĂ care se va desfășura sub 
îndrumarea directă a specialiști
lor arheologi. VĂ FI EFECTUA
TĂ DE ACUM ÎNAINTE DE CĂ
TRE TINERET.

Scrisoarea de răspuns 
a Comitetului orășe
nesc U. T. M. Suceava 

la inițiativa tinerilor 
din Vladimiri

înconjurat de tăce- 
de triată amintire

lost martora unor 
în cel de-al II-lea

In scopul evitării dărîmării zi
durilor cet5f’i situate pe unul din
tre versank. tinerii vor planta pu
teți de copaci. Tot cu ajutorul ti
nerilor vor fi săpate scările ce 
vor înlesni accesul vizitatorilor la 
acest mare monument istoric.

Un grup de tineri se va ocupa 
de acum înainte de inventarierea, 
sortarea și așezarea în ordine cro
nologică a manuscriselor, publica
țiilor și a altor documente ale 
marelui folclorist Simion Florea 
Marian. Paralel cu acestea vor fi 
efectuate lucrări de îngrijire a 
casei și grădinii ce o înconjoară. 
Această acțiune exprimă și dorința 
tineretului de a cunoaște opera 
acestui mare cercetător al folclo
rului și totodată recunoștința tine
rei noastre generații aduse acestei 

luminoase figuri 
‘ a literaturii noa- 

tre. Organizația 
U.T.M. a Ansam

blului Ciprian 
Porumbescu a 
luat sub patro
najul său casa 
în care a trăit și 
creat compozito
rul.

Utemiștii și tinerii din cartie
rele Republicii și Elena Pavel 
și-au asumat sarcina îngrijirii mor
mintelor eroilor sovietici și romîni 
căzuți in războiul antihitlerist. 
Prin aceasta ei exprimă respectul 
nostru profund față de aceia 
care și-au jertfit viața pentru ca 
noi să ne bucurăm astăzi de acest 
viitor luminos.

Comitetul orășenesc U.T.M. Su
ceava este profund convins că 
întreprinderea acestei acțiuni va 
contribui și mai mult la educarea 
patriotică a tineretului nostru.

COMITETUL ORĂȘENESC 
U.T.M. SUCEAVA

Proletari din toate țările;

Zilele științei

Șt. S. Nicolau

sovietice

LA CULESUL VIILOR

și tehniciiC.C. al P.C.U.S
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— constructori activi ai comu-
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Acad. prof. Șt. S. Nicolau la masa de lucru
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cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

•*..•>.•.•••«•.>■•••< ______
• A început culesul strugurilor
• la G.A.S. „Tudor Vladimirescu“
• Valea Călugărească. Cîntecelc
• și voioșia sutelor de tineri și
• tinere veniți să ajute la s'rîn-
• gerea rodului bogat din acest
• dealurile.
• In fotografie: Utemistele Elena Corbu, Săndica Parepa,
• Emilia Picu și Maria Avram sînt fruntașele și animatoa-
• rele întrecerii. foto. N> puiu
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an fa-c să răsune văile și

1. Trăiască cea de-a 40-a aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie !

2. Slavă Marelui Octombrie care a deschis o eră nouă în is
toria omenirii — era prăbușirii capitalismului și statornicirii 
socialismului!

3. Construirea socialismului în U.R.S.S. este rezultatul prin
cipal al Revoluției din Octombrie. Slavă clasei muncitoare, țără
nimii colhoznice, intelectualității din Uniunea Sovietică — con
structorii primului stat socialist din lume!

4. Slavă Partidului Comunist al Uniunii Sovietice — conducă
torul Revoluției din Octombrie, marele inspirator și organizator 
al construirii socialismului și comunismului în țara noastră I

5. Marxism-leninismul este steagul victorios al Revoluției din 
Octombrie. Mai sus steagul marxism-Ieninismului!

6. Trăiască Sovietele de deputați ai oamenilor muncii — or
gane cu adevărat populare ale puterii din țara noastră! Trăiască 
democrația socialistă 1

7. Sindicate sovieiice I Dezvoltați inițiativa creatoare u oame
nilor muncii, antrenați pe scară mal largă pe muncitori la con
ducerea producției! Ingrijiți-vă în permanență de ridicarea con-

nivelului cultural al muncito-
ducerea producției! Ingrijiți-vă 
tinuă a bunăstării materiale și a 
rilor și funcționarilor!

8. Trăiască femeile sovietice 
nismului!

9. Trăiască Uniunea Tineretului Comunist Leninist din Uniunea 
Sovietică — ajutor credincios și rezervă a Partidului Comunist, 
detașamentul înaintat al tinerilor constructori ai comunismului!

10. Transformarea socialismului intr-un sistem mondial este 
trăsătura principală » epocii contemporane. Să trăiască și să se 
întărească măreața comunitate a popoarelor din țările lagărului 
socialist 1

CămiOfUl de copii al schelei Cîmpina

Zilele trecute, mi.am întîlnit o 
veche cunoștință care mi-a vorbit 
de o nouă pasiune a sa. Sincer 
să fiu la început pasiunea amicu. 
lui meu mi s-a părut cam ciuda
tă. Nu-i filatelist, nici rebusist și 
nici măcar amator de fotbal, ci 
pur și simplu este o adevărată en. 
ciclopedie ambulantă în materie de 
noi construcții în București. Ca să-i 
fiu pe plac — o recunosc acum — 
l-am întrebat așa, într-o doară.

— Șl ce-t nou în materie de con. 
strucții — în București ?

— Cum, nu știi încă ? Păi de ce 
nu spui așa frate. Uite în raionul 
„23 August" se. ridică, de cîteva 
zile numai, o casă de cultură a ti. 
neretului.

Nc vorbește acad, proi

* Ajutorul sovonților sovietici in dezvoltarea Inframlcroblologiei 
romînești * La București al 2-lea institut din lume * Centre europene 

* Probleme actuale în inframicrobiologie
Celebra maximă a cronicarului creat, au impus medicina romi- 

moldovean „nasc și în Moldova nească atenției mondiale. Sute 
„a_»x șj Suje (je nr)[e, corpunicări,' me-

ințeleptejnorii, studii și cercetări, mono- 
îei lumi- grafii, colaborări la marile trata

te internaționale semnate de cer
cetătorii din țara noastră, se 
spunea în raportul prezentat in 
ședința de deschidere a Congre
sului național de științe me
dicale — au dus în lumea toată 
vestea că în orientul apropiat, o 
țară mică posedă o seamă de 
cercetători în domeniul medici
nei, dornici să-și aducă aportul 
pe plan mondial la cunoașterea 
necunoscutelor din știința al că
rei țel suprem este îmbunătăți
rea sănătății omțilui, este pune
rea ia adăpost de boâlă și sufe
rință, este valorificarea puterii 
de muncă și creație a omului să
nătos".

Urmași ai unor glorioase tra
diții științifice, slujitorii diferite
lor discipline ale științelor medi
cale au dobindit și do-blndesc in

moldovean ____ ______
oameni** a trecut odată cu veacu
rile din domeniul unei î..;,Lrt 
constatări în acela al unei lumi 
noase previziuni istorice. Zeci și 
zeci de oameni născuți pe me- 

au dus, 
veacuri,

leagurile țării noastre 
de-a lungul ultimelor veacuri, 
faima poporului nostru departe, 
peste hotarele țării.

In mărețul panteon al făurari
lor științei, literaturii, artei con
temporane, poporul nostru iși 
are reprezentanții săi.

Deosebite biruințe au fost adu
se pe frontul medicinei. Istoria 
științelor consemnează din acest 
punct de vedere în analele ei 
pleiada de medici romîni ce în 
vremuri vitrege promovării știin
țelor, s-au străduit, au luptat, au

anii din urmă locuri de frunte 
în vertiginosul progres pe care 
l-a luat cercetarea științifică.

☆
°r°nîc<i noastră știin

țifică, ne-am adresat de astă dată 
unui reprezentant de frunte al 
științelor medicale din țara noas
tră, unui savant romîn cu renume 
mondial, acad. prof. ST. S. NI
COLAU, președintele secției me
dicale a Academiei R.P.R., direc
torul Institutului de Inframicro- 
biologie din Capitală.

Discuția începută asupra recen
telor t întruniri , internaționale me
dicale care au apreciat realizările 
infranticrobiologiei noastre, conti
nuă asupra hotărîrilor întrunirii
din septembrie a.c. a specialiștilor 
din domeniul inframicrobian din 
țările lagărului socialist cu prile- 
;rl reuniunii Comitetului de con-

I. SA VA
jul

(Continuare în pag. 2-a)
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Arcul este făcut dintr-un mate
rial trainic dar este scurt, raza 
lui de acțiune este restrînsă. Tot 
ce cade în afara bătăii sale, 
face din animalul respectiv o 
victimă. Alte arme, decît cele 
primite din arsenalul speței, ani
malul nu știe să-și făurească.

Greutățile în sensul ce-1 a- 
cordăm de obicei acestei noțiuni, 
au apărut odată cu omul! Ele 
au apărut din ciocnirea unei 
spețe sărăcăcios înarmate de na
tură, cu această natură înspăi-

ce în ce mai om, din ce în ce 
mai creator, pășind în istorie ca 
singura viețuitoare ce poseda 
taina creației. Tot ce a desco
perit, tot ce a adunat, tot ce a 
lăsat generațiilor viitoare, poartă 
pecetea emoționantă a luptei cu 
greutățile. Cele mai frumoase 
flori le-a pus pe mormintele ce
lor căzuți în această luptă, cele 
mai frumoase cîntece le închină 
acelora care au fost învingători. 
Cel pe care oamenii îl stimează 
mai mult, erour, se definește ca

TENACITATEA

— Interesant...
— Nu-l așa? Știam că 

să-fi placă vestea mea. Tocmai a. 
colo mă duceam. Atunci te iau șt 
pe tine. Să ne grăbim, se întu
necă.

L-am urmat bucuros.
lată-ne ajunși. Nimic deosebit. 

Un șantier ca toate șantierele. 
Deocmadată se sapă fundația. A- 
plecați asupra hîrlețelor — sau a 
lopeților, tineri din raionul „23 Au- 
gust" care sapă de zor. O betonieră 
macină într.una, zgomotoasă ca 
toate suratele ei. Drăglină adusă 
mai ieri, alaltăieri pe șantier se 
odihnește. Fete, multe fete, de la 
F.R.B. duc în brațe grămezi de 
lemne pe care le depozitează în. 
tr.un colț al șantierului.

— Asta n-am mai văzut-o, cură
țenie pe un șantier, le apostrofează 
cineva pe fete.

Undeva mai la margine, un 
grup de tineri de la „ElectrocabIul" 
îngroapă în pămtnt (gropile au 
fost săpate într-un timp record) 
stîlpil pentru circuitul electric al 
viitorului parc. Căci, trebuie să știți, 
casa de cultură a tineretului va 
fi în centrul unui frumos parc. Pînă 
acum însă nici măcar un singur 
puiet n-a fost sădit. Și nu-l de mi
rare — lucrările șantierului n-au 
început decît de-o săptămînă. As. 
tăzi, a avut loc turnarea primei 
mistrii de beton. Și autorul acestui 
fapt a fost însăși primul secretar 
al comitetului raional P.M.R. „23 
August", tovarășul Nicolae Matei 
împreună cu Radu Drăgan — pre. 
ședințele sfatului popular raional.

Începutul... s-a început. Prima 
mistrie de beton turnată — prima 
cărămidă la temelia unei așezări 
culturale. Constructorii șantierului 
— vă datorez aici o precizare: în 
marea lor majoritate sînt tineri 
din acest raion care după orele de 
muncă vin aici să lucreze două,

V. RANGA

ft

O nouă „știinfă" americană
Parapsihologic"

Cu mîinile solid agățate de 
zăbrelele patului, Dandu a por
nit într-o aventură pasionantă. 
Are, în ciuda cplor cîteva luni 
care-i mai lipsesc pentru a ro
tunji vîrsta de un an, dorința 
fierbinte de a privi lumea de la 
înălțimea trupului susținut te
meinic pe picioare. Iată-1 în pi
cioare. Dar vai! izbînda nu durea
ză mai mult decît timpul meschin 
al unei clipe. Cea mai amarnică 
dintre înfrîngeri, îi ia locul. Peste 
o clipă, a apucat iar zăbrelele, 
pornind-o din nou în prima și cea 
mai însemnată ascensiune a vieții 
sale.

-am cunoscut
,,e Dandu încă 

de la naștere 
și multă vreme 
l-am socotit o 
jucărie foarte 
drăguță și une
ori incomod de
sonoră. Dar astăzi j>rivindu-l 
cum încearcă să-nvinga vitregia 
împrejurărilor care l-au făcut prea 
mic și prea slab pentru înălțimea 
năzuințeior sale, am înțeles că 
micul meu prieten a devenit un 
om. El oferea efectiv privirilor 
toate indiciile umanității: frun
tea încordată, privirile strînse 
mănunchi spre obiectiv, unica lui 
ființă trepidînd de forță și tena
citate. Nici oamenii care au ur
cat piscurile înalte 
laici, nici savanții 
căutarea unui sfmbure 
nu arătau altfel.

Mergînd pe această 
du va cuceri toate 
de la cea oferită de 
bipedă pină la tainele ' geogra
fiei astrale — pe care o promite 
generației sale, puterea de crea
ție a generației noaștre. S.. ',

Nu numai în copilăfia sa. ci 
și in copilăria speței sale, omul 
a găsit in calea Iui greutăți, le-a 
înfruntat și de cele mai multe ori 
le-a invins crupa cum mărturi
sește ștăruitoarca-i prezență pe 
pămint. Facultatea ci- a lape a- 
ceasta, exprimă însăși esența u- 
manității. Dacă pentru necesită
țile demonstrației, am gindi pă- 
mintul nostru fără oameni, n-am 
găsi nicăieri in peisajul lui locul 
greutăților. Animalele nu cunosc 
greutățile. Pericolele ce se ivesc 
în calea lor sînt intîmpinate cu 
arcurile de oțel ale reflexelor.

ale Hima- 
porniți în 
de adevăr

cale, Dan- 
înălțțmile, 
stațiunea

"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^

Reflecții lingă pătucul 
unui copil
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om ce a învins cele mai mari 
greutăți. Cel pe care-1 biciuiește 
biciul arzător 
nești este cel 
greutăților.

Ce sînt de 
cum izbutește omul să le în
vingă ? Un student învață pen
tru examen. Un muncitor fruntaș 
reușește să-și stăpînească mai 
bine mașina astfel îneît poate 
face să triumfe în colectivul său 
noi principii de producție. Acești 
oameni luptă cu greutățile. Ei 
urmăresc un scop limpede și se 
află în situația în care trebuie 
să-și folosească puterile în modul 
cel mai productiv. Trebuie să-și 
organizeze cu atenție activitatea 
lor acolo unde găsesc ceva — un 
gol, trebuie să-l îndepărteze cu 
repeziciune. Și mai. au încă o 
trăsătură comună interesantă: 
trebuie să încredințeze unui a- 
numit factor pe care se sprijină

mîntătoare de la hotarele isto
riei, din năzuința acestor foarte 
tîrzii locuitori ăf pămîntului de 
a-și cuceri dreptul la viață.

Și omul a învățat să învingă 
greutățile altfel decît celelalte 
animale, știind ceea ce avea de 
făcut înainte de a face, coitipen- 
sîndu-și slăbiciunea cu arme 
făurite de el însuși, slrîngîndu-se 
cu alți semeni pentțp a trăi, 
taci el trebuia să trăiască, 
gindca și voia acest lucru. De 
aceea a născocit unelte, a vînat, 
a semănat, a clădit, a atacat și 
s-a apărat. Mereu de-a lungul 
veacurilor, viața l-a silit să lupte 
cu greutățile și în această luptă 
fără de sfîrșit care a însuflețit 
expresia muncii omenești, făcînd 
dintr-un culegător, vînător, pes
car. păstor, un lucrător de pă- 
mînt și dintr-o piatră o unealtă 
și o armă, omul a încetat să mai 
fie o maimuță și a devenit din-

al batjocorei ome- 
care fuge din fața

celelalte fapt greutățile ? Și

Profesorul a pătruns în sală 
marțial ca de obicei, îmbrăcat 
în tradiționala robă neagră 
purtată de cadrele didactice 
ale Universității 
Duke.

— Harrison — a 
îndată prof. Rhine, 
abrupto în tema 
Poftim aici pe podium pentru 
a ne continua experiențele (se 
pare că Harrison este studentul 
preferat de prof. Rhine).

- J)intr-un buzunar de la spate,

■]

strigat de 
intrînd ex 
prelegerii.

o între- 
apreciem 

, semenii
în lupta cu greutățile,

americane

SEN ALEXANDRU

Transportul cu siacaraua a unei secții de remorcher 
pe locul de asamblare la S. N. Galați

în lupta ce o duc, partea de ac
țiune pe care n-o mai pot în
deplini alți factori, așa cum 
orbii încredințează degetelor sar
cinile pe care nu le mai pot 
îndeplini ochii. Studentul, grăbit 
și obosit nu poate face timpul 
mai lung decît este, dar își poa
te încorda voința cerîndu-i să 
țină oboseala - în frîu ceea ce-i 
permite să grăbească ritmul în
vățăturii. Strungarul nostru, pen
tru a deveni fruntaș între tovarășii 
săi, el a trebuit să facă un efort 

creator de gîn- 
dire, să adauge 
puterii fizice cu
noașterea amă
nunțită a mași
nii pentru ca 
nici o mișcare 
să nu fie execu

tată fără rost. Din cele de mai 
sus, putem trage concluzia că în 
aceste cazuri înfățișate apar două 
aspecte asemănătoare. In primul 
rînd o atitudine de „concen
trare", de mobilizare a tuturor 
forțelor fizice și psihice disponi
bile și în al doilea rînd, necesi
tatea „compensării" unei trăsă
turi cu eficiență redusă, prin 
mobilizarea alteia cu eficiență 
mai mare sau prin colaborarea 
mai multor elemente în acțiune.

In numele cărui scop?
Aci este întemeiată 

bare: trebuie oare să 
rezultatele obținute de 
noștri 
luînd drept criteriu numai gra
dul de dificultate al obiectivului 
atins de omul respectiv ? 
admirația noastră se 
fără grijă de îndată 
întrecut limitele 
puteri omenești ? La 
neglijabilă privire 
crede că da. Privind însă pro
blema prin prisma conjuncturii 
istorice și a moralei de clasă, 
condiția luată singură ca omul 
(indiferent ce om) să obțină o

Oare 
poate oferi 
ce eroul a 
obișnuitelor 
o primă și 
s-ar putea

profesorul a scos cu grijă ma
terialul didactic: 25 de cărți 
de joc!

— Ghicește, Harrison! Ce 
culoare? — comandă prof. 
Rhine pe un ton sever, ascun- 
zind una din cărțile din pachet. 
(Pentru cititorii noștri ne- 
participanți la această memo
rabilă prelegere care doresc 
să-și creeze imaginativ o atmo
sferă cit mai apropiată de cea 
reală, ținem să precizăm că 
profesorul Rhine folosea cărți 
de joc americane tip „Zener“ 
care au cinci culori diferite).

— Verde!
— Formidabil! Bravo Harri

son! Și acum ce culoare am 
ascuns?

— Negru!
— Hmm... Concentrează-te 

bine Harrison... Culoarea? (Pro
fesorul ascunse o nouă carte).

— Galben!

Ne oprim aici cu relatarea 
cursului ținut de prof. J. B. 
Rhine, deși experiența a con
tinuat de-a lungul a mai bine 
de doua ore căci după ce cu 
Harrison au fost epuizate toate 
cărțile din pachet experiența a 
fost repetată după celebra me
todă a testelor și cu Smith și 
cu Johnson și cu un student 
mai nou H. E. Pearce. Acesta 
îl entuziasma în așa măsură pe 
profesor, îneît credinciosul 
Harrison căzu în dizgrație...

Bineînțeles nici Smith, nici 
Johnson, nici măcar vedeta nou 
descoperită H. E. Pearce nu 
izbuteau să dea la rînd două
zeci și cinci de răspunsuri

exacte. Printr-un ciudat joc al 
hazardului, Pearce reuși să în
treacă cu puțin în răspunsuri 
exacte, jumătate din numărul 
întrebărilor. Aceasta prilejui- 
profesorului Rhine concluzii 
pline de entuziasm.

Rezultatul experiențelor ace
stea, cel puțin bizare, dovedea
— după părerea prof. Rhine — 
că în cazul lui Pearce numărul 
răspunsurilor exacte întrece cu 
mult numărul de răspunsuri 
obținute prin calculul probabi
lităților. Și aceasta ar învedera
— tot după părerea profesoru
lui Universității din Duke — 
existența unei „clarviziuni’* pe 
care anumiți indivizi o posedă 
în cel mai înalt grad, la fel ca 
și anumite specii de animale 
sau ca porumbeii zburători.

Probabil nici unuia dintre 
cititorii noștri experiențele 
prof. Rhine nu i-ar fi sugerat 
asemenea concluzii.

De pildă mie, îmi mărturi
sesc deschis gîndurile profana
toare, prelegerea prof. Rhine 
mi-a readus în minte, printr-o 
ciudată asociație de idei, un 
spectacol de așa zis iluzionism 
văzut de mult, în copilărie, la 
un bîlci provincial.

Judecați și condamnați-mă 
pentru uriașul sacrilegiu săvir- 
fit în gînd ! Să pun alături un 
profesor al onorabilei Univer
sități din Duke cu un 
măscărici de bîlci.

MIRCEA HERIVAN
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înălțimea morală a unui 
utemist.

GH. TIRNOVEANU— 
BUCUREȘTI. Dacă ai 
reușit de acum să inter
pretezi o sonată de Cle
menti și una de Mozart

— N-ai 
dumitale, 

de munte 
Cluj nici 

aproape de trei
Din această cauză 

ți-au dat O'
Socotești că poți încerca să abordezi 

U.T.M. ri-are și alte piese.
se amestece în 
mitale perso-

La librăria „Cartea 
Rusa“. găsești „Carnava- 

. . lul‘* lui Schumann. In
zî ai plecat la, ceaiîcă să descifrezi păr- 

de obicei, cu file anai ușoare. Părerea 
site și alte o- noastră este însă că nu 

lemn lucrate de trebuie să te bazezi nu
mai pe vechile dumitale 
cunoșjtințe muzicale ci 
caută un specialist care 
să te ajute.

„mocănița" care te 
oraș un in- 

T.M. te-a în- 
pleci pe un 

___  construcție.
Așa ai ajuns la Hune

doara dulgher. La uzina 
care s-a construit, la 
blocurile de locuit, ai 
muncit și tu cu mîinile 
taie pricepute. Afară de 
satisfacția morală de a-ți 
vedea rodul muncii, ai 
primit Un salariu fruriros. 
Așa se face că ți-aî fă
cut costume de haine, 
ți ai luat mobilă și alte 
obiecte necesare.

Dar mama ? Ce făcea 
mama în acest timp ? 
N-a știut nimic de tine 1 
Ci te va săptămînf a fost
distrusă de durete, cre
dea că ți s-a întiftiplat 
ceva grav, că nu mai 
ești. Niște oameni din- 
tr-un sat vecin te-au vă
zut după multă vreme 
prin oraș și așa ait Hniș 
tit-o. Cu timpul mama 
s-a resemnat și aștepta 
să-i scrii, fo chemi la 
tine...

C. TERENCIUC — 
SUCEAVA. Mai toți din
tre noi au încercat sau 
încearcă la cei 18 ani 
ai dumitale aceleași sen
timente. Ele lasă1 în su
fletul nostru urme oe nu 
se șterg mult timp. Ne 
pare rău că pen try dum
neata lucrurile s-au în- 
tîmplat așa. Înțelegea» 
întreaga durere. In 
oameni ca E. nu poți 
avea încredere și poate 
că e mai bine că nu 
ți-ai legat viața de a sa. 
Vezi doar ce urft s-a 
purtat! Nu fii necăjită. 
Uită totul ca pe un vis 
urît. Viața îți rezervă cu 
siguranță încă multe bu
curii.

Mai serie-ne.

par a fi totuși insu
ficiente.

Chiar dacă n-ai reușit 
la examenul de admitere 
la facultatea de teatru, 
dragostea pentru scenă 
poate fi în continuare 
cultivată în echipa de 
teatru a întreprinderii în 
care lucrezi, iar paralel 
cu aceasta îți poți ridica 
calificarea înscriindu-te la 
cursurile fără frecvență 
ale unei facultăți tehni
ce. Ești doar atît de tî- 
năr. De ce disperi ? Stai 
și învață, iar la anul în- 
scriete-te Ia politehnică. 
Să vezi ce minunate vor 
fi zilele peste 5—6 ani 
cînd vei fi un bun in
giner și un aplaudat ar
tist amator. Noi îți urăm 
mult Succes.

Scrie-ne și nouă ce ai 
hotărît.

CONSTANTINESCU 
ATANASIE, raionul N. 
Bălcescu, BUCUREȘTI. 
Pînă în anul școlar 1956 
“1957, elevii oare la ab
solvirea clasei a X-a ră- 
mhieau corijenti la L*-2 
obiecte, puteau fi admiși 
la examenul de maturi
tate printr-o hotărîre a 
consiliului pedagogic. La

Socotești că ți s-a fă- 
ctit o nedreptate, ca 
fiind muncitor frurttaș, 
fi-aî făcut datoria. In 
fapt însă, nu ești încă Ia

GH. COSMA — IAȘI. 
După trei nereușite ex
periențe poți avea mai 
multă ■ încredere în pro
fesorii dumitale eînd îți 
spun că n-ai talent de a 
deveni actor. înțelegem 
deosebit de bine dragos
tea dumitale pentru artă, 
pentru teatru, pentru 
scena, dar toate acestea

examenul de maturitate, 
elevii în cauză se pre
zentau • ’ • • «
cerute 
menul 
rifate, 
de obiectele la 
care erau odri- 
ienți, pe care 
urma să le dea 
în toamnă. Dacă 
nu promovau la 
unul din obiec
tele de la ma
turitate, se con
sidera o nouă

r- ---------_
Ia toate obiectele 
de exa- 

de matu- 
în afară

corijeriță și adunată cu 
celelalte aouă corijențe 
din timpul anului, si
tuația era egală cu re- 
petenția.

In alt caz, dacă pro
movau la obiectele exa
menului de maturitate, 
iar la examenul de cori
jentă pentru clasa a X-a 
nu obțineau note de tre
cere, elevii se conside
rau repetenți ai clasei și 
respinși la examenul de 
maturitate.

Dacă pînă acum prie
tenii dv. nu s-au prezen
tat la examenul de matu
ritate și nu au dat aici 
corijentele pentru clasa 
a X-a în sesiunea legală 
de examene imediat ur
mătoare încheierii 
lui școlar 
s-a încheiat 
repetenți.

Cei ce Se 
intr-unui din _____
de mai sus nu pot rezolva 
altfel situația decât să 
se înscrie în clasa a X-a 
la cursurile fără frecven
ță, dînd diferența la 
limba franceză și rusă în 
luna decembrie a.c. sau 
să se înscrie din nou în 
clasa a X-a la cursul se
ral, urmînd ca în anul 
viitor să urmeze și clasa 
a Xl-a.

anu- 
respectiv, li 

situația de

încadrează 
cazurile

OOOOOOOOOCXXXXXXJOOOOCOOQOCXXXXXXXXXXXXXXXX»

Cft ON IC A
Printr-un v decret ăl Prezidiului mîne în Republica India. în locul 

Marii Adunări Naționale, tov. Ni- tovarășului Mihai Magheru care a 
colae Cioroiu a fost numit trimis ... ..« M
extraordinar și ministru blenipo- Primit 0 â'ta msarcrtiare. 
tențiar al Republicii Populate Ro- (Agerpfes)

S-A NĂSCUT UN ȘANTIER
(Urmare din pag. l-a)

tfei ore voluntar —

Un film de o factură origi
nală, cu o construcție specifică 
a intrigii, produs în studiouri
le din R.D.G. Se povestește 
despre viața femeii Lissy (So
nia Sutter) dar de fapt se a- 
pelează la o simbolică majo
ră ; viața lui Lissy reprezintă 
în bună măsură drumul po
porului german între cele do
uă războaie mondiale. Lissy 
este vînzătoare de țigări în- 
tr-un magazin universal. Tim
purile sînt grele, criza asvîrle 
pe drumuri noi contigente de 
șomeri ; pînă la urmă, fiindcă

— FILMELE
SÂPTÂMtNH------

„Vreau să cînt“

VREAU SĂ CÎNT
„Freau să cînt* 

ducție închinată vieții noi și 
fericite a poporului buriat- 
ihongol în anii regimului so
vietic. Nu numai prin ceea ce 
povestește dar prin însăși exis
tența lui, prin faptul că este 
rodul colaborării tovărășești 
dintre artiștii ruși și cei bu- 
riați-uiongoli, filmul dovedește 
uriașele perspective deschise 
acum acestui popot, altădată 
asuprit și ținut în întuneric 
ca și multe alte națiuni din 
fosța Rusie țaristă.

Tînarul păstor Tumen (Vla
dimir Manketov) are o voce 
frumoasă pe care vrea să și-o 
cultive învățînd la Moscova.

este o pro-

t>oia să-fi păstreze demnitatea, 
Lissy. deși e în așteptarea unui 
copil, este concediată. Încep 
zile foarte aspre pentru ea și 
soțul ei, Alfred Ftotneyet 
(Rorst Driade). Pînă la urmi 
și el este lăsat firi serviciu 
și mizeria își întinde ghiara 
necruțătoare asupra tinerei fa. 
milll.

înșelat de demagogia deșăn
țată a național-,ocialiștilor, Al
fred se înrolează în rîndurile 
lor si. fncind compromis mo-

•SPORT-SPORT-SPOnT-
Din lumea fotbalului
* Astăzi pleacă in Anglia reprezentativele de tineret și juniori

* 26 de fotbaliști în lotul B * 6reutăfî în afefituirea lotului A

Tovarășii lui de colhoz îl aju
tă să plece la învățătură dar 
din păcate, deși avînd talent, 
Tumen nu are destule cunoș
tințe teoretice și cade la exa
men. O întreagă întîmplare îl 
duce în rîndul coriștilor mili
ției unde Tumen se afirmă ca 
un element valoros. Un intri
gant din colhoz pentru a-i ră
pi aleasa inimii îl calomniază 
pe Tumeti. Dar tovarășii din 
miliție, dornici să-l sprijine, 
îl ajută să intte intr-un mod 
cu totul original și amuzant 
la conservator. Tumen se în
toarce biruitor în colhozul lui 
drag, la fata pe care o iubește.

șș Azi dimineață vor pleca de 
pe aeroportul Băneasa tn direcția 
Londra, două reprezentative ale 
fotbalului nostru. Este vorba de 
cea de tineret și juniori. După tur. 
neul pe care l.a făcut în Anglia 
echipa G.C.A., iată că pentru pri. 
ma dată — după război — două 
reprezentative, de mari speranțe, 
vor reprezenta fotbalul romînesc 
îla patria sportului cu balonul ro. 
tund. Misiunea pe care o âu ti- 
nerii noștri fotbaliști este foarte 
grea. Adversarii sînt renutniți și 
de altfel cunoscuți publicului bucu. 
reștean. Intîlnirea între reprezen- 
tativele de tineret ale Angliei și 
țării noastre este revanșa meciului 
de la București, terminat — în fa. 
voareă ,,11-lui" britanic cu 14).

Reprezentativa de tineret a țării 
noastre a făcut ieri după amiază 
pe stadionul „Dinamo“ un ultim 
antrenament la două porți, sub su. 
pravegherea antrenorului N. Pe. 
trescu. Iată lotul care face depla- 
sarea : Uțu (Cosma) — Pahonțu, 
Stancu (Hulea) — Szakacs II, Va. 
sile Alexandru (Bodo), Nunwei. 
Ier — Vasile Anghel (Copil III), 
Ene II. (BukOsi), Dînulescu Se- 
redai, Georgescu, Semetescu.

Primul joc va avea Ioc Ta Lon- 
dra miercuri, între reprezentativele 
de tineret.

■ir Pregătirile fotbaliștilor, care 
vor face parte din reprezentativele 
A șl B ale țării noastre, vor în. 
cepe curind. Luni dimineața se va 
definitiva probabil lotul selecționa, 
bililor din care se va alcătui echi. 
pa pentru cel de.al treilea meci din 
cadrul preliminar iilor campionatu. 
lui mondial, cu Grecia la 3 no. 
iembrle. Se așteaptă confirmarea 
din partea echipei Borussia Dori, 
mund a datelor propuse de CTC.A.

pentru cele două meciuri din ca. 
drul „Cupei campionilor europeni". 
Acest lucru este important, deoa
rece unii jucătorii de la C.C.A. 
Vor fi chethațl să facă parte șl din 
lotul primei noastre reprezentative. 
De asemenea, se așteaptă și avizul 
medicilor pentru 6 jucători bolnavi 
(printre ei și Apolzan) ; pînă acum 
nu se știe dacă aceștia vor putea 
fi în plenitudinea forțelor lor 
pînă la meciul cu Grecia.

Lotul B din care se va alcătui 
formația secundă a țării ndasibe 
pentru meciul cu Grecia B la Ate. 
na, a fost oaredum definitivat. 
Inițial du fost 30 de fotbaliști se-

lecționați,' dintre care 4 și anume 
Brinzei, Tătaru, Serfoșo și Nicu- 
șor au fost jtran%ertify“ th lotțțl 
A. La 21 detombrie vor\fi prezenfi 
la Buclireștl urrhăforit jucători: 
Crîsnic, Ghiță, Cimpeanu — por
tari; Sbîrcea, Panaii (Minerul Pe
troșani), Florescu, Băcuț I, Băcuț 
II, FI. Anghel, Panait (Energia 
Hunedoara) — fundași; Onisie, 
Kapaș, Neamțu, Știrbei, Pereț — 
mijlocași; Oaidă, Alexandrescu, 
Fr. Zavodaf Qlaru, Girleanu, DrcL. 
gol, Const. Rădulescu, ' Niculaie 
Mthai, Ciurdttrescu, Marin Marcel, 
Oprea Gavril — înaintași.

S. SPIREA

nici șl-atl asigurat deja locurile 
fruntașe : echipa Victoriei Mănescu 

trei ore voluntar —vor pune peste (uzinele „21 Decembrie") este cort, 
prima cărămidă tltele și cdtele siderată pînă acum cea mai bună 
pină cînd acoperișul va străluci în echipă de săpători. Cu aceleași 
razele soar6liti. Șl ăsta nu tntr.un ?anse concurează pentru primul 
an, doi, ei în cîteva Tuni. A. lot și cei de la „Republica" sau 
cbsta.1 cuvîntul lor. Apoi, meșterii „Electrocablpl". I-am vă2ul aici 
tbncuitori, și zugravi se vor In. muncind alături de voluntari pe 
trece între el ca pină.n vară ti- comUetiilui raional U.T.M.
rieretul să danseze pici, să vtelib.1 ™ ~
rieze filme și spectacole ndl, să el. 
teașcă în liniște o carte, un ziar.

Pină.n vara lui "958... Nud. un 
termen cit uși de puțin obișnuit. 
Dar garanția respectării lui sță 
în entuziasmul cu care tinerii par
ticipă la ridicarea acestei case de 
cultură în mod voluntar (în trei, 
patru zile au laerat voluntar pe 
șantier peste 800 de tineri).

Intre voluntaH s-â T -ris o ța. 
depărată întrecere. Cei mai har.

23 August: Epureânu F lorica, Tu. 
dorache Elena, Mitran Ion, Pufu 
Constantin, Tănase Ion și Călin 
Mthai. Firește nimic deosebii și 
totuși nu cred să existe un alt 
exemplu mai convingător decît a. 
cesta. Nu mă miră de ce pe șan
tier sînt zilnic la muncă volun. 
tară peste 200 de tineri.

Se înoptase de-a binelea. Beto. 
niera amuți, semn că pe ziua de 
azi lucrul s-a sfîrșit.

O scenă din filmul Lissy

unor avantaje materiale. înțe- 
legînd prea puțin dedesubturi
le politicii, sătule de sărăcie, 
disperată, înăbușind răbufniri
le timide ale glasului adevăru
lui din sufletul ei, Lissy merge 
alături de soțul ei, se bucură 
de viața îmbelșugată pe care 
i-a creat-o el. Aparatul de fil
mat urmărește cu atenție tta- 
iul ei cel nou, lenevia într-un 
interior somptuos, plăcerea de a 
mînca bine, de a se îmbrăca 
de o eleganță pe măsura fru
museții ei, obiectivul înregis
trează necruțător dansul Lissy- 
ei cit un fruntaș nazist dîndu-i 
valoarea Simbolului unei hore 
drăcești în care s-a lăsat antre
nată ea. Cit timp fărădelegile 
fasciste n-o atingeau direct, 
Lissy și-a astupat urechile și 
ochii, n-a protestat hotărît îm
potriva lor. Dar a venit o zi 
cînd arma banditească a lovit 
în familia ei, propriul ei frate 
a fost omorît de către naziști 
care i se declarau tovarăși de 
idei. Atunci Lissy înțelege a- 
devărul întreg, începe să-i duș
mănească pe criminalii fasciști. 
Trezirea la lumină a Lissy-ei 
este simbolul procesului de 
clarificare pe care l-a suferit, 
și-l suferă poporul german tră- 
gînd concluziile juste din zbu
ciumata sa istorie.

Pentru a afla amănunte în legă
tură cu reprezentativa noastră de 
juniori ne am adresat ieri dimi
neață celui mai competent în a- 
ceastă problemă, antrenorului de 
stat. C. Teașcă, Din păcate nu 
putem informa sutele de mii de ci
titori ai ziarului nostru nici mă
car despre Iotul care face depla
sarea, deoarece tov. C. Teașcă ne-a 
declarat: „NU POT SĂ VĂ SPUN 
NIMIC“. (Aceasta, înainte cu mai 
puțin de 24 de ore de plecare). 
După cum s-a anunțat, juniorii 
noștri vor juca și în Belgia. La 
întrebarea noastră insiprată de 
dorința de a afla ceva mâi precis 
în legătură cu acest lucru, tov. 
Teașcă a răspuns scurt: „NU ȘTIU 
NIMIC, ADRESAȚI-VĂ TOV. 
TUDOR VASILE44 (director al Di
recției de fotbal).

O întrebare: e nevoie ca ase
menea informații să fie furnizate 
numai și numai de directorul Di
recției de fotbal ? Și apoi, se știe 
că tov. Tudor Vasile nu prea este 
accesibil tuturor ziariștilor.

Nu putem înțelege de ce pen
tru a informa opinia publică spor
tivă asupra unui lucru ce privește 
fotbalul noastru ești trimis să faci 
tm adevărat pelerinaj, care rămîne 
mai totdeauna fără rezultat.

Ziarul nostru ai cărui citit» 
sînt interesați în cel mai înalt grau 
de tot ceea ce se întîmplă într-un 
asemenea domeniu specific cum 
este sportul nu poate fi lipsit de 
astfel de infornlațn.

Așteptăm din partea conducerii 
proaspătului CUmitet de organi
zare a U.C.F.S. intervenția nece
sară pentru înlăturarea acestei si
tuații.

Ne vorbește acad. prol.
Șt. S. Nicolau

(Urmare din pag. l-a)

ducere ul revistei internaționale 
„Aeta virologies44. De o deosebită 
importanță pentru cursul viitoare
lor cercetări inframicrobiologice, 
pentru întărirea colaborării știin
țifice internaționale, întrunirea a 
hotărît crearea unor centre de vi
rusologie în care să se centrali
zeze toate datele referitoare la a- 
numite probleme. S-a stabilit ast
fel ca centrul studiului gripei să 
fie la Leningrad (A. A. Smorodiu- 
țev) pentru encefalite la Brati
slava (D. Blascovici), pentru ence
falita japoneză la Pekin (Huahg), 
pentru poliomielită la Moscova 
(Ciumakov), pentru hepatite la 
București (St. Nicolau) ș.a.

— Vreți să insistați mai mult 
asupra modului de activate al a- 
cestor centre ?

— In aceste centre specialiștii 
se vor puteu întruni in simpozi
oane științifice unde vor fi iden
tificate tulpinele de virusuri, și 
se vor putea obține diferite docu
mentații în problemele fixate.

Aș vrea să mai subliniez faptul 
că la propunerea reprezentantului

(Vrmare din pag. 1-aJ 
victorie asupra greutăților (in
diferent în ce scop și cu ce re
zultate) devine cu totul neîndes
tulătoare. '

Societatea capitalistă a cunos
cut tipul omului care este opera 
propriei sale voințe, a „seif made 
mânulul”. Ttizestrâl cu multă 
energie, cu o doză suficientă de 
șiretenie cu o bună cunoaștere a 
oamenilor și mai. aleș eu o nes- 
fîtșită lipsă de scfupule, eroul lu
mii burgheze, în luptă CU origi
nile sale modeste ajungea pe trep
tele cele mat înalte ale ierarhiei 
sociale, zdrobind în calea lui pe 
toți care se dovedeau a fi tnai 
slabi decît el.

îmi amintesc de biografiile 
nenumăraților ..răgi" ai indus
triei americane oare au transfor
mat, lipsa de scrupule într-o sca
ră cu trepte de aur ajungînd 
la bătrinețe cu inima secătuită, 
să dicteze în domeniul fabricării 
lamelor de ras acelor de gă
mălie sau șireturilor de ghe
te îmi amintesc îndeosebi de 
biografia celui mai puternic din
tre ei, sinistrul bătrîn John D. 
Rockefeller. Greutăți mari erau 
pomenite acolo și eforturi spre a 
le învinge se făceau. Dar ele 
constau în sillrea a milioane 
de oameni să ducă o viață 
de mizerie șt suferință. Era 6 
poveste a egoismului cutremu
rător devenit o mșladie care 
roade creierul șl Inima învingă
torului. o apoteoză a rapacității 
și lăcomiei. Fiecare piesă mutată 
pe eșichierul economiei mondia
le lăsa în urmă o dîră lungă de 
sînge. Aceasta nu împiedica fi
lozofia oficiată americană să 
dea drept exemplu tineretului a- 
merican. „caracterul energie, pu
terea de voință" a miliardarului 
care pornește de la nimic. în
suși „tericltul ctștlgător" dădea 
tinerilor ce-i cereau ajutorul o 
piesă de cinei cenți ca început 
al viitoarei lor bogății, declarm- 
du-le cu orgoliu că John D. 
Rockefeller a pornit de la mult 
rtiai puțin Dar uita să le amin
tească josnicia mijloacelor pe 
care le folosise spre s-și cuceri 
putjfea

Comparai Cu munca milioane
lor de oameni simpli' care au 
creat de-a lungul istoriei lucruri 
mărețe, opere strălucitoare, a 
cești iscusiți „combinatori" de 
soiul Jui Rockefeller — care așa 
cum îl arată numele- „S-au făcut" 
într-o viață de om numai pe ei 
înșiși — pălesc și dispar ca un 
abur râu mirositor în ciuda de
magogiei filantropice cu care în

cearcă să-și camufleze crimele.
Mai tîrziu, cînd începe să fie 

obsedată de sfîrșitul el iminent, 
burghezia exploatatoare dă naș
tere acelui tip de huligan cu 
i . c.. u :t>z.>..ce care proclamă 
lozinca fascistă de inspirație 
nietzschiană „vivere pericolosa- 
mente". Este vorba aci despre 
căutarea pericolului pentru peri
col, despre îndrăzneala irațio
nală dusă pînă la nevroză trans
formarea udei potențe omenești, 
care a făcut cinste omului, Intr-un 
izvor de senzații tari. Teoria acea
sta a oîerit unei părți dezaxate 
a intelectualității burgheze pre
textul, cu pretenția de înaltă

tincioasă imaginea arogantă a 
„Self-made nunului" devenit că
pitan de industrie. Și de ce se 
întîmplă așa ? Tocmai pentru că 
toți acești oameni sovietici pot 
răspunde cu fruntea sus la în
trebarea : Cui folosește ? Erois
mul lor folosește omenirii în
tregi, exprimă forța nobilă și 
curată a omului, redă imaginii 
omului care învinge greutățile, 
întreaga ei strălucire, sporindu-i 
sensurile în bogăție și profun 
liffie.

Lupta cu greutățile este dem
nă de respect și atunci cînd o 
poartă omul singur animat de 
idei mărețe, izolat între dușma-

Biruința asupra greutăților 
presupune în primul rînd orga
nizarea forțelor trimise în lup
tă. Să nu uităm discriminarea 
pe care o face Marx între cea 
mai harnică albină și cel mai 
nepriceput arhitect superior to
tuși albinei deoarece își poate 
făuri în minte anticipat Imagi
nea a ceea ce năzuiește să con
struiască. Trebuie apreciat exact 
valoarea obiectivului, utilitatea 
lui, gradul de dificultate. Obice
iul de a te arunca în fața greu
tăților fără a le supune în prea
labil la o analiză cantitativă și 
calitativă este o ușurință cînd 
privește domeniul vieții perso-

lupta cu greutățile de orice fel 
decît biruințele înșelătoare. Ni
mic nu este mai înșelător decît 
strălucirea de suprafață. Lumina 
orbitoare a biruinței prea repezi 
nu vine adesea de la soare, ci 
de la focul care mocnește dede
subt topind temelia nesigură a 
triumfului de o clipă.

Pentru a învinge greutățile 
este necesar să îndrăznești, să 
fii dîrz, să crezi în ceea ce 
lupți, să crezi tn tine însuți. Dtr- 
zenia nu înseamnă fanatism, cre
dința tn tine însuți nu înseamnă 
îngimfare, după cum mîndria nu 
se confundă cu vanitatea. Fii cu 
luare aminte la cei ce te înso-

TENACITATEA
teorie filozofică, al tutbror eva- 
zionistnelor și mai ales al justi
ficării tuturor aventurilor impe
rialiste. Este suficient să ne a- 
mintim de aspra critică făcută 
de pedagogul Demolins școlii ofi
ciale franceze de la începutul se
colului nostru. Mare admirator al 
educației anglo-saxone, acest 
stîlp ideologic al . imperialismu
lui, acuza școala franceză că e- 
ducă niște oameni slăbi, prea in- 
teiectuălizați. care nu vor ști să 
fâcă față greutăților și deci nu 
vor putea răspunde sarcinilor... 
colonizării. Școala Întemeiată de 
ei la Roche avea tocmai acest 
scop Și astăzi, încă, tinerilor 
din școlile franceze li se propun 
la examene texte aparținînd 
triștilor eroi ai imperialismului 
de felul mareșalului Lyauțey, 
texte care exaltă energia și tăria 
în fața greutăților de care dau 
dovadă... colonizatorii imperia
liști.

Morala comunistă pune însă 
întrebarea : în ce scop învinge 
omul greutățile? Cui folosesc 
victoriile sale și înfrîngerile 
sale ? întrebare care sfîșie fără 
milă ipocrizia cinică a ideologiei 
burgheze Imaginea înălțătoare 
a neuitatului Ostrovski, eare 
face din neputința omului lovit 
de boală un izvor de nesfîrșită 
putere, cea a „omului adevărat" 
Alexei Meresiev, Stahanov în 
noaptea vestită de la mina „Ră
săritul lui Nicanor", tinerii corn- 
soffiolițti de pe Amur, nenumă- 
rații eroi modești șl necunoscuți 
care au făcut dlntr-uh vis o 
strălucitoare realitate. încă de 
pe vremea cînd era „abia ziua 
a doua", fac să pălească nepu-

nii puternici, dar ea devine epi
că atunci cînd, umăr la umăr, 
un popor conștient ridică în 
fața greutăților de tot felul ba
riere de netrecut. De fapt, nici 
omul singur, împins Ia luptă de 
dogoarea dragostei de oameni, 
nu este cu adevărat singur. El 
acționează în numele oamenilor 
simpli și-și trage forța din con
știința legăturii cu p--— 
dacă în luptă se află > 
dată singur. Niciodată și 
ieri tih om cu adevărat singur 
n-a repurtat o adevărată victo
rie în lupta cu greutățile. Chiar 
dacă obține victorii, ele sînt i- 
luzoril „victorii a la Pyrhus". 
Lupta lipsită de un ideal viu, 
autentic, profund omenesc, sea
că puterile sufletești ale celui 
mai experimentat luptător.

Omul demn de acest nume 
învinge greutățile atunci cînd 
realizează unitatea desăvîrșită 
între scopurile sale apropiate 
sau depărtate și Idealurile clasei 
muncitoare. Conștiința că merge 
înainte pe magistrala istoriei, 
sporește puterile luptătorului, 
împărtășindu-i din puterea „cla
sei în atac".

Omul învinge greutățile a- 
tunci cînd știe de ce luptă și 
dorește cu adevărat să le învin
gă. Lupta pentru luptă, acțiu
nea pentru acțiune, indiferența 
pentru rezultatele eforturilor sînt 
atitudini tot atît de străine cla
sei muncitoare ca de pildă, teo
ria „artei pentru artă".

„Arhitectul și albina" 
învingerea greutăților presu

pune o artă și o tehnică ce se 
formează în practică.

Imora-
privește cauza co-

poporul, chiar 
află deocam-

nale. Ușurința devine o 
litate cînd 
mună.

Trebuie 
obstacolele 
în cale. De 
la elementele 
ploi, furtuni,7 arșiți sau geruri, 
din partea timpului, prea scurt 
sau prea lung, din partea duș
manului de clasă care nu cu- 

.„-*}• noaște scrupule? Din propria ta 
nică* lipsă de experiență sau din a- 
' ceea a tovarășilor tăi ? Sînt 

acestea obstacole imediate ? Tre
buie înfruntate fățiș sau pot fi 
ocolite ? Care sînt împrejurările 
favorabile, eventualii aliați ? 
Trebuie inventariate forțele de 
care dispunem, atît cele perso
nale subiective, calitățile fizice 
și psihice ale luptătorilor cît și 
cele tehnice. Mijloacele folosite 
să fie pe măsura greutăților, 
Dacă ești învins, să transformi 
înfrîngerea într-o prefață a vi
itoarei biruințe. Și mai ales, 6ă 
fii în permanență conștient de 
țelul luptei, să'-i urmărești lucid 
desfășurarea și să nu pierzi în 
nici o împrejurare sentimentul 
imensei datorii față de oameni 
pe care □ are fiecare dintre noi, 
ceea ce am numi „simțul isto
riei" cate ne ajută să evităm o 
viață meschină, circumscrisă în 
limitele ' ' 
vidualist.

Pentru 
lupta cu 
mai ales________
re, împarte-ți activitatea în etape 
temeinic hotărîte și nu porni mai 
departe pînă cînd etapa depășită 
nu este cu adevărat depășită. 
Nimic nu este mai primejdios în

determinate exact 
ce ar sta eventual 

la cine vin ele: de 
naturii, vînturi,

microuniversului indi-

a fi învingător în 
greutățile, ferește-te 

de biruințele înșelătoa-

țese. Plîngăreții, chibiții, strate
gii de cafenea, defetiștii, stnt 
cei mai periculoși dușmani ai ce
lor ce luptă cu greutățile. Ei 
sînt mai periculoși decît înseși 
greutățile ce trebuie învinse.

„Dragostea de viafă"
Am avut de multe ori ocazia 

să port discuții cu tinerii pe te
ma înfrîngerii greutăților. Am 
întîlnit, uneori, oameni șovăitori 
care se speriau cumplit în fața 
inaccesibilității unor obiective și 
se arătau copleșiți de puținăta
tea puterilor lor. Am tntîlnit oa
meni care porneau la luptă în
drăzneți dar insuficient înarmați 
și care mai apoi înfrînți se ară
tau uimiți foarte și blestemau 
soarta potrivnică. Dar cel mai 
surprinzător este să constate la 
uni! oameni cit de puțin înțe
leg sentimentul măreției tim- 
fiutilor pe care le trăim. Acestora 

i se pare că la marginea istoriei 
viața este mai liniștită, făurin- 
du-și fără mustrări de conștiință 
blazonul din halat.

Pe aceștia, puțini la număr, nu 
l-am văzut însă nici la Agnita- 
Botorca și nici la Bumbești-Live- 
zeni. Nu erau la Bicaz. Nu erau 
nici în bibliotecă. Alții de vîrsta 
lor își făureau arme trainice pen
tru a învinge greutățile. Eroii 
mei, triștii mei eroi neputincioși, 
credeau poate că vor descoperi 
deodată în ei înșiși puterea de a 
lupta, aidoma unei revelații di
vine. Dar' mitul nașterii zeiței 
Palas Atena, cea care a ieșit 
gata înarmată din capul cerescu-

lui ei tata, Zeus, este un mit. 
Pentru a fi învingător, trebuie 
întîi să lupți. Construirea vieții 
noi, socialiste, a unei vieți îmbel
șugate și luminoase nu e ușoară. 
Ea cere luptă încordată de zi 
cu zi. Iar pentru a lupta, en
tuziasmul de o clipă nu este în
destulător. Trebuie strînse arme 
și acestea sînt cunoștințele. Tre
buie să învățăm să mînuim a- 
ceste arme formîndu-ne deprin
deri temeinice și trainice. O per
manentă munca de autoeducase 
care nu încetează nici o clipă 
în tot cursul vieții trebuie să facă 
din atenție, memorie, gîndire și 
voință instrumente perfecționate 
de înțelegere și transformare a 
realității.

Triștii mei eroi nu cunoșteau 
sau se făceau că nu cunosc toate 
aceste adevăruri simple. Contem- 
plîndu-i, mi s-au părut foarte, 
foarte mici, copleșiți de umbre 
uriașe care nu erau ale obiecti
velor inaccesibile cl ale propriei 
lor nimicnicii. Mi-am amintit 
atunci, cu o purificare, de o ima
gine a acelui om, care, bolnav 
de moarte, asculta cu pasiune 
vocea tovarășei sale care citea 
nuvela lui Jack London „Dra
gostea de viață44. Omul acesta 
a învins în viață nenumărate 
greutăți și niciodată rodul efor
turilor sale n-a fost pentru el, ci 
pentru alții. Omul acela învățase 
pe cei mai buni fii ai unui mare 
popor să învingă greutăți uimi
toare și apoi însuși poporul îl 
urmase pe această cale plină de 
greutăți care ducea la libertate 
și demnitate. Și, în așteptarea 
morții, omul asculta cu nesaț 
vocea tovarășei sale, depănînd 
povestea altui om, dintr-o țară 
îndepărtată care lupta cu foa
mea, cu slăbiciunea, cu pustiul 
de zăpadă, cu fiara înfometată 
și care în numele vieții, învin
gea. Două zile după aceea, înfă
șurat în zăbranicul durerii 
nesfîrșite a unui popor uriaș, 
omul intrase în legendă. Dar 
chiar și la hotarul cenușiu dintre 
viață și moarte el asculta cu 
nesaț cuvîntul celuilalt om, care 
simboliza prin forța unui mare 
scriitor lupta neostenită pentru 
viață, biruința trudnică asupra 
greutăților, manifestarea omului 
ca om în fața elementelor natu
rii, sau a puterii omenești în 
fața slăbiciunii omenești.

Omul care ascultă glasul to
varășei sale se numea Vladimir 
Ilici Lenin.

țării noastre s-a hotărît să se or
ganizeze un curs internațional de 
inframicrobiologie la Moscova și 
Leningrad, la care profesorii să 
fie specialiști virusologi din aceste 
țări, iat cursanții medici cu un 
anumit nivel de specializare în in
framicrobiologie.

— Cine se va ocupa de orga
nizarea acestor cursuri ?

— Recenta întrunire a dat a- 
ceastă sarcină prof. V. M. Jdanov 
și mie.

— Dacă vreți să^ ne spuneți a- 

cw au fost primițij hoiăiîrjle t 
«ifâstea de către cercetătorii noștri.

— Deosebit de bine. Școala ro- 
mineascu de inframicrobiologie și-a 
exprimat marea sa bucurie în fața 
perspectivelor colaborării cu cer
cetătorii străini, și în special cu 
Cei sovietici, convinsă fiind că din 
această colaborare va ieși îmbo
gățită în cunoștințele sale. Sub 
acest aspect v-aș putea cită un frag
ment dintr-o scrisoare pe eare o 
vom adresa zilele acestea profe
sorului sovietic V. M. Jdanov in 
care ne exprimăm satisfacția noa
stră.

„Aceste două modalități de 
stringer© a legăturilor de priete
nie și colaborare între cercetătorii 
noștri și cei din U.R.S.S. — se 
spune în scrisoare — modalități 
ce trebuie imitate de specialiștii 
din alte domenii de activitate 
științifică, duc la realizarea con
cretă și imediată a bunelor inten
ții manifestate de mulți 
înfăptuite numai parțial 
la hazardul întilnirilor

— Legat de această 
a colaborării științifice 
să ne vorbiți despre ajutorul dat 
pînă în prezent cercetărilor noa
stre de către specialiștii sovietici?

— în primul rînd vasta activi
tate a inframicrobiologilor din 
U.R.S.S. a contribuit din plin la 
îmbogățirea științei și inframicro- 
biologiei. Din anul 1892, cînd ma
rele învățat rus D. I. Ivanovski a 
dovedit pentru prima oară exis
tența agenților patogeni extrem 
de mici, un mare număr de cer
cetători ruși și sovietici au contri
buit prin lucrările lor la 
sul acestei noi . fu «■
fost creat la Moscova primul insti
tut de virusologie din lume. Al 
doilea institut a fost creat in 
1950 la București, iar al treilea 
în 1953 la Bratislava.

O puternică școală inframicro- 
biologică sovietică a adus contri
buții de mare însemnătate pe plan 
mondial.

Am putea vorbi de asemenea 
despre sprijinul dat de știința so
vietică cercetătorilor din domeniul 
inframicrobian prin concepția și 
metodele de investigație ale ma
relui Pavloi).

Ați vrea să ne vorbiți de 
oîtfcva din aceste contribuții ? 

1 In ultimele decenii o Iun 
serie de • sUvanți sovietici s-au de 
dicăt științei virusurilor iar ope
rele lor sini elogios apreciate in 
întreaga lume.

Printre problemele în care infra- 
microbiologia sovietică a adus date 
noi și originale semnalez problema 
encefalitelor diseminate acute, en
cefalitele sezoniere umane, febre- 

,le hemoragice, gr^ipa,. rugeola, po- 
__  liomielita, îrt ipoteza viroțică a 

cum cîteva . cuvinte despre modul cancerului etc., etc. în alte multe 
- ’■_____ . «..*»■ probleme de i)jrusdlogte, cercetă

torii jovietici^fJi^-adii's ‘contribuții 
de mare însemnătate pe plan 
mohdiatT .

— în sfîrșit am dori să mențio
nați pentru informarea cititorilor 
noștri cîteva din realizările recen
te ale Institutului de Inframicro
biologie.

— Să luăm cîteva probleme 
principale.

în domeniul gripei, urmînd dru
mul trasat de cercetătorii din Le
ningrad, noi am realizat o ser 
de studii experimentale, ser dog t 
și epidemiologice. în lunile (iu- 
nie-iulie) inframicrobiologii noștrL 
au identificat în epidemia din 
București,; tulpina de virus gri
pal asiatic. A fost . preparat în 
țara noastră un vaccin antigripal 
contra acestei tulpinii

în domeniul poliomielitei, cer
cetătorii institutului din București 
au arătat relațiile de paraimu'd- 
tate între virusul acestei boli și 
virusul herpetic.

întreaga problemă interesează 
mulț pe cercetătorii sovietici, care 
au cerut institutului nostru o lu
crare de sinteză asupra acestor 
Cercetări și care să fie public 
la Moscova.

Intr-o prea sumară trecere 
reViTtă a cercetărilor noastre 
vrea să mai menționez lucrări 
domeniul biochimieir unor viroze, 
îri meningita limfocitară. în orbii- 
Ion, în numeroase probleme a'e 
bolilor animale care interese ..ză 
economia țării, în turbare, 
țiunea unor virusuri 

ipnia

ani, dar 
și adesea 
fortuite", 
problemă 
ați vrea

iă

în 
aȘ 
în

asupra tut. 
virotică, l>- 
pulmonai șirilt lor la pro/re. > ■tn 1935 a itfoirlu,

isenva nrimul InSti- multe altele.

Mulțumesc acad. Nicolau pentru 
amabilitatea cu care a răspuns în
trebărilor noastre. Vizitez în con
tinuare cîteva din secțiile, institu
tului. Aparatele dominante ale tu
turor secțiilor mi se par mieros- 
coapele printre care și un minu
nat microscop electronic care poa
te mări imaginea inframicrebilor 
de 200.000 de ori. iPrin lentilele 
lor, cercetătorii pun bazele în
dârjitelor lupte împotriva invizi
bililor dușmani ai oamenilor.

Crescătoria de fazani din comuna Rădulești din raionul Foc
șani este una din cele mai mari din tară. Numai in acest 
an au fost crescuți peste 4.000 de pui care vor popula pădurile 
din Împrejurimi.

In clișeu : crescătoarea Ioana fordache, urmărește cu erija 
doi pui și e fericită că ei au crescut.



Chemările C.C. al P.C.U.S. 
cu prilejul celei de-a 40-a aniversari 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

ȘTIRI EXTERNE
Presa occidentală comentează La Atena

(Urmare din pag. l<a)

11. Solidaritatea combativă a proletariatului in
ternational este chelijia Invincibilității cauzei so
cialismului ! Mai sus steagul Internaționalismului 
proletar I

12. Proletari din toate țările, uniji-vă I
13. Salut fră(esc tuturor popoarelor care luptă 

pentru pace, pentru democrație, pentru socialism !
14. Oameni ai muncii din toate țările I Războiul 

poate fl șl trebuie preitrtîmpinat! Totul pentru lup
ta împotriva primejdiei unui nou război, pentru 
pace $1 colaborarea intre popoare I

15. Popoare ale lumii I Luptați pentru reducerea 
înarmărilor $1 a tortelor armate I Cereți încetarea 
imediată a experiențelor și interzicerea armelor 
atomică și cu hidrogen I Demascați pe atițătorii la 
război!

16. Trăiască partidele comuniste șl muncitorești 
din toate țările — avangarda clasei muncitoare și 
a tuturor oamenilor muncii, colaborarea lor fră
țească in lupta pentru pace, democrație și socia
lism I

17. Să se întărească unitatea oamenilor muncii 
din toate țările! Să se lărgească colaborarea din
tre comuniști, socialiști și toate forțele progresiste 
în lupta pentru pace, democrație și independența 
popoarelor I

18. Salut frățesc marelui popor chinez — con
structor al socialismului I Trăiască prietenia de 
nezdruncinat și colaborarea dintre popoarele sovie
tic și chinez — puternicul reazitn al păcii hi lumea 
întreagă 1

19. Salut frățesc oamenilor muncii din Republica 
Populară Albania care construiesc socialismul ! 
Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și albanez !

20. Salut frățesc oamenilor muncii din Republica 
Populară Bulgaria care construiesc socialismul I 
Trăiască prietenia de nezdruncinat șl colaborarea 
dintre popoarele bulgar și sovietic !

21. Salut frățesc popoarelor Republicii Ceho
slovace care construiesc socialismul I Trăiască 
prietenia de nezdruncinat și colaborarea dintre 
popoarele sovietic șl cehoslovac I

22. Salut frățesc oamenilor muncii din Republica 
Populară Democrată Coreeană care construiesc 
socialismul și luptă pentru unificarea națională a 
țării lor pe baze democratice I Trăiască prietenia 
de nezdruncinat și colaborarea dintre popoarele

, sovietic și coreean !
23. Trăiască Republica Democrată Germană — 

bastion al forțelor iubitoare de pace din întreaga 
Germanie care luptă împotriva reînvierii militaris
mului, pentru unificarea patriei lor pe baze pașnice 
șl democrate I

Salut frățesc oamenilor muncii din R.D. Ger
mană care construiesc socialismul! Salut frățesc 
oamenilor muncii și tuturor forțelor progresiste 
și iubitoare de pace din Republica Federală Ger
mană 1

Să se întărească prietenia dintre popoarele ger
man și sovietic pentru binele păcii in Europa I

24. Salut frățesc oamenilor muncii din Iugosla
via care constniiesc socialismul I Trăiască priete
nia de nezdruncinat și colaborarea dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Republicii Populare 
Federative Iugoslavia 1

25. Salut frățesc oamenilor muncii din Repu
blica Populară Mongolă care construiesc socia
lismul ! Trăiască prietenia de nezdruncinat și co
laborarea dintre popoarele sovietic și mongol I

26. Salut frățesc oamenilor muncii din Repu
blica Populară Polonă care construiesc socialis
mul I Trăiască prietenia de nezdruncinat și cola
borarea dintre popoarele sovietic și polonez I

27. Salut frățesc oamenilor muncii din Repu
blica Populară Romînă care construiesc socialis
mul ! Trăiască prietenia de nezdruncinat și cola
borarea dintre popoarele sovietic și romin !

28. Salut frățesc oamenilor muncii din Repu
blica Populară Ungară care construiesc socialis
mul! Trăiască prietenia de nezdruncinat și cola
borarea dintre popoarele sovietic și ungar!

29. Salut frățesc oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Vietnam care construiesc o viață 
nouă și luptă pentru unificarea națională a țării 
lor pe baze democratice! Trăiască prietenii de 
nezdruncinat și colaborarea dintre popoarele so
vietic și vietnamez 1

30. Salut frățesc marelui popor indian care luptă 
pentru progresul patriei sale, pentru pace în Asia 
și in lumea întreagă I Să se întărească prietenia 
și colaborarea dintre popoarele Uniunii Sovietice 
și Indiei 1

31. Salut frățesc popoarelor Indoneziei, Birma- 
niei, Ceylonului, Cambodgiel, care luptă pentru 
pace și întărirea independenței naționale a țării 
lor I

32. Trăiască prietenia și colaborarea dintre po
poarele Angliei, Statelor Unite ale Americii, Fran
ței și Uniunii Sovietice — chezășia unei păci trai
nice in lumea întreagă 1

33. Să se întărească prietenia șl colaborarea 
dintre popoarele Uniunii Sovietice șl Italiei 1

34. Trăiască prietenia și colaborarea dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Finlanda, bazate 
pe egalitate in drepturi, pe încrederea și respectul 
reciproc ai popoarelor I

35. Să se întărească și să se dezvolte relațiile de 
prietenie dintre poporul sovietic și popoarele Sue
diei, Norvegiei, Danemarcei, Islandei!

36. Trăiască prietenia șl colaborarea dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Austriei 1

37. Salut fierbinte poporului japonez care luptă 
Împotriva militarismului, pentru dezvoltarea paș
nică. democratică și independentă a țării sale I

38. Salut fierbinte popoarelor din Orientul arab 
care luptă Împotriva noilor planuri colonialiste 
ale imperialiștilor, pentru întărirea independenței 
naționale șl a suveranității statelor lor!

39. Salut frățesc popoarelor din țările coloniale 
și dependente care luptă împotriva jugului impe
rialist pentru libertatea și independența lor națio
nală I

40 Trăiască politica externă leninistă a Uniunii 
Sovietice — politica coexistenței pașnice a statelor 
cu orîndulri sociale diferite, politica menținerii și 
întăririi păcii, dezvoltării relațiilor economice și 
culturale cu toate țările I

41. Trăiască glorioasele forțe armate sovietice 
încununate de slava victoriilor, care stau de strajă 
securității patriei noastre 1

42. Trăiască alianța dintre clasa muncitoare șl 
țărănimea colhoznică — temelia de nezdruncinat 
a orlndulrli sovietice 1

43. Să trăiască și să înflorească prietenia fră
țească a popoarelor din U.R.S.S., Izvor de forță 
și putere ai statului nostru socialist multina
țional ! b

44. Muncitori.colhoznici, intelectuali! Să mobi
lizăm toate forțele pentru înfăptuirea hotăririlor 
congresului ai XX-lea al partidului nostru, pentru 
cauza măreață a construirii comunismului!

45. Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică ! 
Să desfășurăm și mai larg întrecerea socialistă 
a întregului popor! Să ajungem din urmă și să 
depășim cele mal dezvoltate țări capitaliste in ce 
privește producția pe cap de locuitor!

46. Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică! 
Folosiți pe deplin superioritatea noului sistem de 
conducere a industriei și construcțiilor, descoperit) 
și introduceți în producție rezervele întreprinde
rilor și ale șantierelor!

47. Lucrători din Consiliile economiei naționale! 
Îmbunătățiți, conducerea industriei și construc

țiilor, luptați pentru respectarea disciplinei de stat 
și îndepliniți sarcinile de plan pentru un nou avint 
puternic al industriei socialiste!

48. Industria grea este temelia dezvoltării con
tinue a întregii economii naționale, ridicării bună
stării materiale și a nivelului cultural al poporu
lui, întăririi torței și securității patriei noastre 1 
Slavă lucrătorilor din industria grea!

49. Lucrători din industrie, construcții și trans
port ! Introduceți in producție experiența înain
tată, luptați pentru progresul tehnic și ridicarea 
prin toate mijloacele a productivității muncii I

50. Muncitori și muncitoare, ingineri, tehnicieni 
și maiștri! introduceți cu perseverentă tehnica 
nouă! îmbunătățiți organizarea producției, asigu
rați munca ritmică a întreprinderilor, întăriți dis
ciplina socialistă in muncă I

51. Lucrători din industria sovietică 1 Luptați 
pentru un regim de economii, sporiți calitatea șl 
reduceți prețul de cost al producției I

52. Metalurgiști sovietici! Perfecționați tehnica 
și tehnologia producției, folosiți mal din plin re
zervele întreprinderilor! Mal multe minereuri, 
fontă, oțel, laminate, metale neferoase, metale rare 
economiei naționale !

53. Lucrători din industria constructoare de ma
șini și de aparate ! Creați și insușlți-vă mai repede 
noile tipuri de utilaj șl aparate de înalt randa
ment, luptați cu perseverență pentru înzestrarea 
economiei naționale cu tehnica înaintată!

54. Lucrători din industria combustibilului I 
Luptați pentru îndeplinirea și depășirea planurilor 
de producție! Să dăm țării mai mult cărbune, pe
trol și gaze !

55. Energeticieni sovietici! constructori și mon- 
tori din centralele electrice și rețeaua de electri
ficare I Puneți mai repede în funcțiune și valori
ficați noile capacități energetice! Să dăm țării 
mai multă energie electrică.

56. Lucrători din industria chimică! Introduceți 
noile procese tehnologice, sporiți producția șl 
lărgiți sortimentul produselor chimice 1

57. Constructori sovietici 1 Sporiți ritmul și ca
litatea construcției de noi întreprinderi industriale, 
locuințe, spitale, școli și alte clădiri soclal-cultu- 
rale!

Să îndeplinim mărețul program al partidului și 
guvernului cu privire la construcția de locuințe 1

58. Lucrători din industria lemnului, de prelu
crarea lemnului și hirtlel! Să dăm țării mai multe 
materiale lemnoase, mobilă și hirtie de calitate su
perioară !

59. Lucrători din industria ușoară 1 Să dăm mal 
multe țesături de bună calitate și frumoase, Îm
brăcăminte bună, trainică, încălțăminte elegantă 
și alte mărfuri pentru populație 1

60. Lucrători din Industria mărfurilor alimen
tare ! Lărgiți prin toate mijloacele producția și îm
bunătățiți calitatea produselor alimentare pentru 
populație 1

61 Lucrători din industria peștelui! Sporiți can
titatea de pește pescuit, ridicați calitatea și scă- 
deți prețul de cost al producției!

62. Lucrători din transportul sovietic! Asigu
rați transportarea fără întrerupere a mărfurilor! 
îmbunătățiți deservirea pasagerilor! Insușfți-vă 
cu perseverență noua tehnică !

63. Colhoznici și colhoznice! Lucrători din 
S.M.T.-uri și sovhozuri, specialiști din agricultură 1 
Să dăm patriei mai multe cereale, grăsimi, lapte, 
bumbac, lină, in, sfeclă, cartofi, legume, fructe și 
alte produse agricole I

64. Lucrători din agricultură! Luptați pentru 
avintul continuu al economiei cerealiere !

65. Lucrători din agricultură! Dezvoltați prin 
toate căile creșterea vitelor proprietate obștească 
și ridicați productivitatea animalelor! Să ajungem 
din urmă în anii următori Statele Unite ale Ame
ricii in ceea ce privește producția de carne, lapte 
și grăsimi pe cap de locuitor!

66. Lucrători de pe pămînturile înțelenite 1 Con
solidați succesele obținute și luptați pentru valo
rificarea continuă a pămtnturilor înțelenite, căutațl 
să obțineți recolte bogate și stabile de cereale, 
dezvoltați creșterea vitelor!

67. Lucrători din comerț și alimentație publică ! 
Luptați pentru un înalt nivel de deservire, satis- 
faceți mai deplin cererile oamenilor muncii I

68. Lucrători din instituțiile sovietice! Îmbună
tățiți activitatea aparatului sovietic! Dezrădăcinați 
cu hotărire birocratismul și tărăgăneala adminis
trativă ! Manifestați solicitudine față de cererile șl 
nevoile oamenilor muncii 1

69. Lucrători ai științei sovietice și ai institu
țiilor superioare de invățămînt! Ridicați rolul 
științei In progresul tehnic, îmbunătățiți pregăti
rea specialiștilor! Trăiască știința înaintată sovie
tică I

70. Lansarea primului satelit artificial al pămin- 
tului deschide o nouă eră In Istoria științei mon
diale 1

Slavă oamenilor de știință, Inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor sovietici care sub condu
cerea Partidului Comunist au înfăptuit visul în
drăzneț al omenirii 1

Trătască știința înaintată sovietică — vlăstarul 
socialismului I

71. Salut fierbinte oamenilor de știință, lucră
torilor șl inginerilor sovietici care au creat puter
nica rachetă balistică Intercontinentală, care a ri
dicat șl mal mult puterea de apărare a patriei 
noastre I

72. Oameni al literaturii șl al artel l Înmulțiți 
bogățiile spirituale ale țării I Luptați pentru o 
înaltă ideologie și măiestrie artistică a operelor! 
Pentru legătura strînsă Indisolubilă a literaturii 
și artei cu viața poporului I

73. Lucrători din învățămîntul public! Ridicați 
calitatea instruirii copiilor, luptați pentru polfteh- 
nizarea școlilor! Educați flnăra generație in spi
ritul dragostei și devotamentului față de patria 
sovietică, față de cauza comunismului!

74. Lucrători din domeniul medicinei I îmbună
tățiți și dezvoltați ocrotirea sănătății publice, ri
dicați nivelul în munca instituțiilor medicale șl 
sanitare! Introduceți în practică realizările știin
ței medicale!

75. Tineri și tinere I Fiți fii și fiice demne ale 
marelui nostru popor, constructori neobosiți ai co
munismului !

76. Pionieri și școlari! Fiți harnici și discipli
nați. Insușițl-vă cu hotărire și perseverență cu
noștințele I Pregătiți-vă să deveniți luptători ac
tivi pentru măreața cauză a lui Lenin !

77. Comuniști și comsomoliști! Fiți in avan
garda luptei întregului popor pentru indeplinirea 
hotăririlor Congresului al XX-lea al P.C.U.S., pen
tru construirea comunismului în U.R.S.S.!

78. Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică! In 
unitatea partidului comunist cu poporul se află 
izvorul forței orinduirii socialiste, chezășia noilor 
succese in construirea comunismului! Trăiască 
unitatea indestructibilă a partidului și poporului!

79. Trăiască Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste — citadela prieteniei popoarelor țării noa
stre, bastionul de neînvins al păcii in întreaga 
lume!

80. Sub steagul marxism-leninismului, sub con
ducerea Partidului Comunist — Înainte spre vic
toria comunismului!

81. Trăiască comunismul — viitorul luminos al 
in'regii omenirii

Comitetul Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

răspunsurile date de N. S. Hrușciov 
lui J. Reston

NEW YORK 
12 (Agerpres). 
— TASs trans

mite : După cum 
reiese din comentariile ziarului 
„NEW YORK TIMES'' 
punsurile date de N. S. Hrușciov 
lui J. Reston, ziarului 
lost pe plac declarațiile lui N. S. 
Hrușciov in problema coexisten
ței pașnice a tuturor statelor. 
Ziarul a fost nevoit să arate că 
N. S. Hrușciov „subliniază nece
sitatea coexistentei pașnice". 
Imediat insă el denaturează eu 
nerușinare poziția sovietică în 
această problema, intr-un articol 
redacțional ziarul pretinde că 
N. S. Hrușciov ar încerca „să 
exercite presiuni asupra S.U.Â.".

Ziarul „WASHINGTON POST 
AND TIMES HERALD" consi
deră interviul drept „o dovada a 
uriașei ofensive politice" a Uniu
nii Sovietice. Ziarul ignorează 
insă programul clar al coexis
tenței pașnice și întrecerii tuturor 
statelor in domeniul științei, cul
turii, dezvoltării economice și 
alte planuri, 
Hrușciov.

la ras-

nu î-au

expus de N.
pe 
S.

12LONDRA 
(Agerpres). 
TASS transmite: 
Comentînd con- 
S. Hrușciov cu

| Anglia [
vorbirea lui N.
J. Reston, corespondent diploma
tic principal al ziarului „New 
York Times", o serie de ziare 
burgheze subliniază tonul calm, al 
răspunsurilor primului secretar al 
C.C. al P.C.U.S. Astfel, sub titlul 
„E timpul să începem tratative" 
ziarul londonez de seară „STAR" 
scrie: ,J)eși posedă un proiectil 
intercontinental, Hrușciov nu dis
cută de pe pozițiile 
Iute**.

„Star" consideră că 
teri trebuie „să dea 
înțelepciune și să înceapă trata
tive pentru „a ieși din impas".

Ziarul „LIVERPOOL DAILY 
POST" consideră într-un articol 
redacțional că „lucrul cel mai îm-

forței abio-

marile pu« 
dovadă de

Se propane convocarea
unei conferințe tehnice balcanice

bucurător" în răspunsurile lui N. 
S. Hrușciov este hotărirea Uniunii 
Sovietice de a duce 'tratative di
recte cu S.U.A. Organele de presă 
cele mai reacționare continuă insă 
să considere aceasta 
de a distruge 
occidentale**.

,o încercare 
unitatea puterilor

PARIS 12 (A- 
gerpres). — A- 
nalizînd răspun
surile date de 

N. S. Hrușciov Corespondentului 
ziarului american „New York Ti
mes", J. 'Reston, unele ziare fran
ceze apreciază pozitiv perspecti
vele asigurării păcii printr-un a- 
cord între U.R.S.S. și S.U.A. în 
problemele dezarmării, lucru a- 
mintit de N. S. Hrușciov. în acest 
spirit se pronunță îndeosebi ziarul 
„L’ECHO", apropiat cercurilor fi
nanciare și industriale din Franța, 
într-un articol redacțional intitulat 
„Spre o întâlnire față în față** zia
rul arată că lansarea satelitului 
artificial al pămîntului ridică con
siderabil prestigiul Uniunii Sovie
tice, „pune in umbră** așa-numita 
„doctrină Eisenhower** și va 
schimba radical cel puțin, într-un 
viitor apropiat raportul de forțe 
pe arena internațională în favoa
rea lagărului socialist. Acest eve
niment, subliniază „L’Echo", arată 
că „rușii se află pe o cale justă" 
și că devine „iluzoriu" nu numai 
planul propus de S.U.A. de con
trolare a dezarmării cu ajutorul 
fotografierii din avion, oi și în
tregul „sistem defensiv" al 
N.A.T.O. (blocul nord-atlantic).

Comentariile unor ziare bur
gheze arată însă că anumite

cercuri din țările occidentale con
tinuă să fie departe de aprecierea 
lucidă a situației actuale și nu 
doresc cîtuși de puțin să renunțe 
la cursa înarmărilor. Cîteva din 
aceste ziare publică comentarii 
scrise pe un ton enervat în care 
acuză U.R.S.S. că încearcă sa 
„scindeze Occidentul**. Aceste 
ziare cheamă totodată la „solida
ritatea atlantică**.

ROMA 12 
(Agerpres). — 
Unele ziare bur
gheze, care se

pronunță în favoarea „războiului 
rece“, încearcă să diminueze în
semnătatea răspunsurilor lui N. 
S. Hrușciov la întrebările cores
pondentului american J. Reston. 
Ziarul „MESSAGGERO“ de exem. 
piu, vădit îngrijorat de noile pro
puneri pașnice conținute în de
clarațiile lui N. S. Hrușciov, în
deamnă cititorii „să nu le dea 
ascultare", afirmînd că aceasta 
este o „ofensivă propagandistică’*. 
Ziarul îndeamnă fățiș la întări
rea colaborării militare între ță
rile membre ale Uniunii nord-at- 
lantice.

Ziarele progresiste „AVANTI", 
„IL PAESE", „PAESE SERA". 
„UNITA" au publicat la loc de 
frunte materiale în legătură cu 
declarațiile lui N. S. Hrușciov. 
Aceste ziare subliniază că un 
acord între Statele Unite și 
U.R.S.S. în problemele dezar
mării și îndeosebi ale noilor 
tipuri de arme ar da întregii 
lumi posibilitatea să obțină noi 
și mai mari succese în interesul 
progresului și păcii.

0 negație infirmata de fapte
WASHINGTON 12 (Agerpres). publicității o declarație în care 

TASS transmite: In legătură cu «a „x
convorbirea lui N. S. Hrușciov 
cu J. Reston, corespondentul zia- 
r|Jui „New York Times4', Depar
tamentul de Stat al S.U.A. a dat /

o. Interesul stirnit de propunerile 
u* delegației R.P.R. în Comitetul nr.2
NEW YORK 12. Corespondentul 

Agerpres transmite : Propunerea 
făcută de delegația R. P. Romîne 
fti Comitetul nr. 2. pentru proble
mele economice și financiare al 
O.N.U. în legătură cu adoptarea 
de către O.N.U. a unor principii 
de relații economice între state a 
suscitat un interes mare printre 
delegați.

Astfel, deosebit de pozitiv este 
văzută această propunere de că
tre delegațiile Americii Latine. 
De asemenea o serie de delegații, 
reprezentînd țările din Africa și 
Asia, exprimau și ele o părere po
zitiva în ’ *' 
adoptării 
rații.

Se știe 
de pînă acum delegații Iugosla-

legătură cu necesitatea 
unei astfel de decla-

că în cadrul dezbaterii

viei și Cehoslovaciei au relevat 
însemnătatea inițiativei delegației 
romîne, subliniind acordul lor 
total față de adaptarea unor ast
fel de principii. De aceeași apro
bare s-a bucurat propunerea ro
mînă și din partea delegaților 
Bulgariei și U.R.S.S. care au vor
bit în ședința de vineri, 11 oc
tombrie.

In legătură cu dezbaterea din 
Comitetul nr. 2 anumite delegații 
par să prelere evitarea unei dis
cuții de fond asupra principiilor 
care să stea la baza relațiilor eco
nomice internaționale. Delegația 
Canadei, referindu-se la sugestiile 
cuprinse în declarația romînă a 
susținut că nu ar fi necesare, ele 
fiind cuprinse chiar în Carta 
O. N. U.

încearcă să nege faptul că în 
timpul vizitei sale în Orientul 
Mijlociu, Loy Henderson, subse
cretar de stat adjunct, a încercat 
să instige unele state din Orien- 

' tul Mijlociu împotriva Siriei și 
că Statele Unite împing Turcia 
intr-un război împotriva Siriei.

In declarație nu se citează nici 
textul și nici măcar extrase din 
textul instrucțiunilor date iui 
Henderson șl se afirmă doar că 
misiunea sa a fost de a se „in
forma personal aavpra situației 
create și de a comunica la îna
poiere impresiile sale“.
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Scrisoarea adresată de președintele Camerei 
Tehnice din Grecia guvernului Karamanlis
ATENA 12 (Agerpres). — Zia

rele „Elefteria", „Kathimerini", 
„Vima“, „Etnos", „Avghi" etc. 
au publicat ta ziua de 10 și 11 
octombrie scrisoarea adresată de 
președintele Camerei Tehnice din 
Grecia dl. Roussopoulos, guver
nului Karamanlis.

Președintele Camerei Tehnice 
din Grecia, dl. Roussopoulos a 
propus în scris președintelui gu
vernului elen convocarea unei 
conferințe tehnice balcanice în 
cazul cînd guvernul în calitatea 
Sa nu ar găsi oportun să accep
te propunerea Romîniei pentru o 
conferință balcanică politică.

Convocarea unei conferințe 
tehnico-balcanice. degajată de di
ficultăți politica, poate să fie 
ușor realizată și la timp, dat 
fiind importanța pe care o au as
tăzi problemele tehnice ta lumea 
întreagă.

Una din problemele imediate 
care ar putea fi luate in discuție 
la această conferință este ches
tiunea lacurilor din Dyssaretie, 
la frontiera Greciei, Iugoslaviei 
și Albaniei, care interesează din 
punct de vedere a.1 exploatării 
de energie electrică toate cele

trei țări și în legătură cu căre 
au loc discuții b Hater ale înfre 
Iugoslavia și Albania, Grecia 
urmărind întotdeauna cu Men fie 
aceste discuții.

De asemenea problema rîurilar 
Axims, Nestos și Strymon, al că
ror curs în Iugoslavia și Bulgaria 
si lucrările executate acolo in
fluențează cursul lor pe teritoriul 
Greciei. Aici se ridică și proble
ma evitării inundațiilor care pro 
duc pagube în fiecare an.

O altă problemă care intere
sează aceste țări este și aceea a 
drumurilor interbalcanice, care 
este o parte o problemei drumuri
lor internaționale.

In afară de aceste probleme 
pur tehnice, există încă multe 
probleme tehnico economice care 
își așteaptă rezolvarea ca pro
blema dezvoltării producției și a 
colaborării în acest domeniu a 
țărilor balcanice. *.S-

Ajungerea la o înțelegere îtl 
domeniul colaborării tehnice <a ță
rilor balcanice va putea însemna 
începutul unei înțelegeri mai largi 
realizată sub presiunea binefăcă
toare și în spiritul pozitiv al teh* 
nicii și științei actuale.

Țările balcanice pot colabora 
pentru dezvoltarea culturii lor
BELGRAD 12 (Agerpres). — 

Recent a avut loc la. Dubrovnik 
conferința comisiilor naționale 
europene pentru U.N.E.S.C.O. 
După terminarea lucrărilor, re
dactori ai ziarului iugoslav „PO- 
LIT1KA* au rugat pe reprezen
tanții Bulgariei, Romîniei. Turciei 
și Greciei să-și spună părerile 
în legătură cu această conferință.

Răspunzînd la întrebarea ge
nerală „Ce ar putea să între
prindă în comun țările balcanice 
pentru efeck '.area unor studii spe
ciale despre aceste țări, pornind 
de la faptul că în țările balca
nice există o interpătrundere a 
culturilor răsăritene și occiden
tale", reprezentantul Bulgariei, 
academicianul Sava C 
președintele Comisiei 
bulgare, a declarat:

„Colaborarea comună 
dezvoltarea culturii țărilor 
va contribui într-o mare 
și la rezolvarea unor probleme 
generale care interesează Apusul 
și Răsăritul**.

Gheorghes Curnutos și Gheor- 
ghes Panzaris, membrii delegației

Ganovski, 
naționale

pentru 
noastre 
măsură

grecești, au declarat printre 
altele:

„Comisia noastră este de părere 
că în prezent este de dorit să ^e 
stabilească contacte' bilaterale nu
mai între una din țările balcanice 
fi țara noastră; aci ne referim tn 
primul rînd la Iugoslavia**.

Academicianul lorgu Iordan» 
președintele Comisiei naționale 
romîne, a declarat:

„După părerea mea, o colabv 
rare deosebită între comisiile ță
rilor balcanice este absolut nece
sară, deoarece studierea diferite
lor probleme va contribui la o 
cunoaștere mai adîncă și mai bună 
a elementelor culturale comune 
tuturor țărilor balcanice**.

Reprezentantul Turciei Zeki 
Karabuda, secretarul general al 
Comisiei naționale turce, fo$ț 
ministru, a declarat între altele:

„Personal consider foarte folo
sitoare ideea contactelor regionala 
care pot să ducă la rezultate niai 
bune și mai fructuoase. Faptul cd 
țările , balcanice au avut o înde
lungată istorie comună impvine 
necesitatea stabilirii unor astfel 
de contacte**. . y

■*> .

5.000.000 kilometri
Satelitul artificial a înconjurat globul de 115 ori

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: Satelitul artifi
cial al pămîntului și racheta pur
tătoare își continuă zborul în 
jurul planetei noastre. Din mo
mentul ieșirii pe orbită și pînă

la 12 octombrie ora 18, sateliții 
a înconjurat de 115 ori globul 
pămîntesc, parcurgînd o distanță 
de peste 5 milioane kilometri. 
Pe zl ce trece se extinde volumul 
cercetărilor științifice, legate de

O nouă „știinfă“ americană
„Parapsihologia"

(Urmare tttn pag. l-a)

Profesorul a izbutit să găsească 
primul în lume, o denumire 
pentru această „clarviziune**. 
Ea se numește „parapsihism**! 
Acesta este de natură „exlrafi- 
zică**, „transcendînd timpul și 
spațiul** fără să contrazică cu 
aceasta „noțiunea tradițională 
de cauzalitate**. Trebuie să ad
mitem — după spusele prof. 
Rhine, —• cd „determinant pen
tru parapsihism și pentru tot 
ce ține de natură** este exis
tența unui fel de realitate ener
getică comună care ar fi izvo
rul „acestei energii fizice** care 
în limitele „condițiilor studia
te**... etc., etc...

S-au găsit în Statele Unite 
„personalități cu orizont larg 
și deosebită înțelegere** pentru 
entuziasmantele experiențe și 
prelegeri ale profesorului Rhi
ne. Datorită încurajării ace
stora, profesorul Universității 
Duke și-a putut dezvolta tim
pul de activitate, astfel îneît 
cărțile să poată fi ascunse la 
Paris sau Zurich, de pildă, iar 
studentul să le ghicească prin 
radio direct de la New York. 
Ba, profesorul a izbutit să gă
sească printre învățăceii săi n 
fată care să determine prin 
simplă concentrare căderea za
rurilor. (Ce vreți, un asemenea 
profesor trebuie să aibă și stu- 
denți fenomenali).

In sfîrșit, dacă vreți să aflați 
amănunte în legătură cu for
midabilele experiențe ale lui 
]. B. Rhine le puteți găsi în 
voluminoasa lucrare apărută 
nu de mult la New York în re
dactarea profesorului, intitula
tă „The new world of the spi
rit'* (Noua lume a spiritului), 
lucrare despre care profesorul 
spune cu modestie că : „în în
treaga istorie a gîndirii ome
nești nimic — nici heliocen-

este

trismul, nici teoria evoluției, 
nici teoria relativității — nu 
a fost mai profund și mai ade* 
vărat revoluționar".

Vă veți întreba care
scopul în care a fost făcută a- 
ceasta descoperire epocală. Lu
crarea prof. J. B. Rhine nu în
târzie să ne dea lămuriri.

„Acesta (parapsihismul) — 
scrie Rhine la pagina 273 a lu
crării citate — va face să în
ceteze neînțelegerile noastre ți 
ne va uni inimile cu privire la- 
o problemă esențială, lupta 
împotriva materialismului, al 
cărui fruct amar e comunis
mul**.

lată că a fost descoperit un 
nou și prețios aliat ideologic al 
„lumii libere**. Iată de ce expe
riențele și activitatea lui J. B. 
Rhine au întâlnit atîta aprecie
re și încurajare la unele per
sonalități ale Statelor Unite.

Fenomenul relatat nu este un 
simplu caz izolat. „Savanți** și 
prooroci de felul lui J. B. 
Rhine, dînd teoriilor lor un as
pect mai mult sau mai puțin 
științific, după cum îi duce 
capul, s-au înmulțit că ciuper
cile atât în Statele Unite, cit 
și în țările Europei occiden
tale. Fie că lucrează cu ho
roscoape, sînt mediumi, sau in
vocă pur și simplu „lumea de 
dincolo** prin intermediul spi
ritismului, fie că se numesc 
astrologi sau radiosteziști, fie 
că în sfirșit vor să „revoluțio
neze** cu descoperiri de felul 
parapsihologici, șarlatani mari 
sau mărunți găsesc o largă în
țelegere și încurajare în cercu
rile „lumii selecte**. De altfel, . care 
lumea selectă înțelege să ia 
partea leului din aceste expe
riențe. In America, ca și în 
Europa occidentală, importan
te afaceri comerciale sint clă
dite pe spinarea ocultismului.

De pildă, unul din cei mai cu- 
noscuți colegi de breaslă ai 
profesorului Rhine, fachirul 
Birman, care își avea sediul la 
Paris, crease o întreprindere 
cu 50 de colaboratori cpre 
primeau și răspundeau zilpic 
la peste 3500 de scrisori.

Pe bună dreptate revista 
franceză „La Pansee*1 constată 
că în privința încurajării tutu
ror acestor curente iraționalis
te, oficialitatea ar vrea să în
toarcă Franța în plin Ev Me
diu. De altfel și profiturile ma
teriale de pe urma afacerilor 
cu fantpme . nu sînt tocmai slă
buțe. Săptămînalul catolic 
„Carrefour**, pe care nu avem 
de ce să-l bănuim că ar sini- 
patiza cu materialismul, scrie 
textual : „Franța este țara din 
Europa în care capitolul de bu
get „vrăjitorie** este cel mai 
important. Sumele vărsate a- 
nual ghicitorilor, negustorilor de 
horoscoape, celor cărora li se 
arată diferiți sfinți etc... sînt 
de ordinul a 300 de miliarde 
de franci. Este o sumă Care 
figurează onorabil alături de 
siderurgie și industria chimi
că și care întrece de cinci 
ori bugetul național pentru 
cercetări științifice**.

Cea mai mare parte a presei 
burgheze, radioul, editurile, 
toate se străduiesc să împuie 
capul cititorului și ascultătoru
lui de rînd, cu miracolele expe
riențelor supranaturale. „Apari
ții și fantome**-, ^Sufletul Uni
versului**, „Metafizica**, „Supra
naturalul în viața religioasă 
modernă**, iată numai cîteva 
din lungul șir de cărți tipărite iui uriaș hohot de rîs, cînd vrei 
în sute de mii de exemplare ca, în epoca energiei atomice 

și a satelitului artificial al pă
mîntului, să-i faci pe oameni 
să creadă în experiențe cu fan
tome, cliinr dacă pentru acea
sta le deplasezi din obișnuitele 

•le scoțiene într-o uni-

acestor experiențe părerea vre
unui om de știință.

Mai presus de interesele co
merciale, de profiturile bănești 
pe care le pot trage de pe ur
ma tuturor acestor experiențe 
iraționaliste, anumite cercuri 
de conducere din Statele Uni
te și țările Europei occidenta
le apreciază teoriile unor filo
zofi și savanți de talia lui J. B. 
Rhine drept un aliat ideologic. 
Ei își închipuie că alimentând 
teama de supranatural, moți- 
vînd că acționează în virtutea 
unor preziceri parapsihice, 
vor putea să întunece conștiin
ța tot mai clară a popoarelor, 
să le abată de pe făgașul lup
tei lor pentru pace, pentru li
bertate.

Evul Mediu cu misticismul 
și nenumăratele lui superstiții 
alimentate de călugări și feu
dali a însemnat o epocă de în
tunecat obscurantism și grea 
oprimare, o stavilă pusă în ca
lea dezvoltării științei. Asta 
n-a împiedicat însă ca Evul Me
diu să dispară și să se piardă 
în negura trecutului.

Despre Hitler și colaborato
rii săi apropiați se spune că nu 
întreprindeau nici o acțiune fără 
să consulte spiritele. Asta nu 
a împiedicat însă roata istoriei 
să se învîrtească și fascismul 
german să fie zdrobit.

Fără îndoiala că nici pentru 
susținătorii noilor apostoli ai 
misticismului și superstiției nu 
poate fi de- prea mare ajutor 
noua lor armă ideologică, ve
che de fapt de cînd lumea. E 
greu să obții alt rezultat decît
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încearcă să răspîndească 
iraționalismul. Raclioteleviziu- 

, nea franceză a dedicat de cu- 
rînd o întreagă emisiune ex
periențelor de felul celor făcu
te de J- B. Rhine, fără a-și da lor castel 
însă oboseala de a cere asupra versitate americană.

lansarea satelitului artificial ai 
pămîntului, se prelucrează minu
țios datele măsurătorilor radi^- 
tehnice și optice și a numeroasp- 
lor informații primite pe adresa 
„Moscova-satelit". Cercetările vȘÎ 
calculele efectuate arată că pe
rioada rotației satelitului in jurpl 
pămintul»:i continuă să se mic
șoreze. La 12 octombrie ea-sa 
fost de 95 minute și 57 secunda. 
Ca urmare a gradului diferit de 
frin-are a satelitului și a rachetei 
purtătoare în atmosferă, vltexa 
lor se schimbă in mod difer.U 
La 10 octombrie racheta purtă
toare a depășit satelitul, la 11 
octombrie ea intrecuse sateliții 
cu aproximativ 2 minute, sau eu 
1.000 kilometri, la 12 octombrie 
— cu aproximativ 3 minute sâu 
1.500 de kilometri. “o

_____

Delegație a studenților 
romînî in R. P. Polona

VARȘOVIA 12 (Agerpres). - 
Corespondentul Agerpres trans
mite: De zece zile se află în )'<> 
lonia o delegație a Uniunii Aso
ciațiilor studenților din R.P. Ro- 
mină eare, la invitația Consiliului 
Central al Asociației studențești 
poloneze, face o vizită de priete
nie în cele mai importante centre 
universitare poloneze.

Primită pretutindeni cu căldura 
și afecțiune delegația Uniunii A- 
sociațiilor studenților din R. P. 
Romînă a discutat problema adîn- 
cirii colaborării organizațiilor stu
dențești din cele două țări.

LEIPZIG. — In dimineața zilei 
de 12 octombrie au continuat la 
Leipzig lucrările celui de.al 4-lea 
Congres al Federației Sindicale 
Mondiale. Ședința a fost prezidată 
de Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Republica Populară Romînă.

PEKIN. — După cum transmite 
China Nouă, la 11 octombrie a fost 
semnată la Pekin Declarația co. 
mună a guvernelor Republicii Po. 
rHilare Chineze și Republicii Popu. 
are Bulgaria în legătură cd vi

zita de prietenie făcută în 'China 
de delegația guvernamentală”'bul
gară condusă de Anton Iugov, pre. 
ședințele Consiliului de Miniștri al 
Bulgariei. In cadrul tratativelor.s-a 
manifestat deplina unanimitate a 
celor două părți în problemele-dis
cutate.

M0SQQK4. — La 11 octombrie 
delegația Partidului socialist din 
Japonia tn '■ frunte cu Tețu Rata, 
yama, care se află la Moscovă a 
vizitat Comitetul Central al Par» 
Udului Comunist- al Uniunii So» 
vietice unde a stat de vorbă ctt 
conducătorii P.C.U.S.



Viorile fermecate JULES VERNE
ale lui George Enesen A AVUT DREPTATE"

Curiozitățile... trăznetului

wjnreia f . ginere tului

Nu știm dacă obișnuiții concer- 
lor de 'acum un deceniu, acei 
care, spre marea îneîntare a su
fletului lor și-au întipărit în a- 
mlhtire silueta maestrului George 
Enescu, în clipa cînd apărea pe 
podiumul scenei, au cunoscut 
vreodată istoria viorilor sale 
fermecate.

Indiferent de răspuns, de vreo 
istorioară care a circulat și s-a 
pierdut, de sutele de pagini răs- 
pîndite în presă sau în studiile 
de specialitate consacrate virtuo
zității marelui maestru și, even
tual, calităților deosebite ale vio
rilor sale, noi vă vom relata 
astăzi o scurtă istorie a lor. O

„Grand Prix du Conservatoire'1. 
Era un premiu pe care nti-l ob
ținea oricine.

Cite concerte, cite aplauze, cite 
succese triumfale în toată lumea 
n-a obținut maestrul cu această 
vioară. Tinea la ea ca la ochii 
din cap. în 1954, cînd bolnav 
fiind mi-a trimis-o de la Paris în 
dar, ca semn al neprețuitei lui 
prietenii, m-au podidit lacrimile.

Trăiam clipa rară cînd mi se 
înmîna cel mai mare dar a lui 
Enescu. Am socotit că darul nu-mi 
este adresat numai mie, ci tuturor 
celor care-l iubeau și-l prețuiau. 
De aceea, l-am expus în muzeu 
într-o vitrină specială, acoperită

Prima vioară la care a clntat Enescu la vlrsta 
de 5 ani.

istorie povestită nouă de un bun 
prieten al marelui muzician, un 
om extrem de amabil, îndrăgostit 
de geniul enescian și, poate de 
aceea, o veritabilă și inepuizabilă 
mină de amintiri. Tovarășul Ro
meo Drăghici, actualmente direc
tor al muzeului închinat vieții, 
creației și memoriei eminentului 
muzician, a schițat un gest de 
opunere la propunerea noastră.

„Să vă povestesc I Despre ce ? 
Despre vioara lui de la trei ani 
făurită dintr-o bucată de lemn și 
o ață ? Sau despre cea de mai 
tîrziu pe care a aruncat-o în foc 
pentru că nu avea corzile com
plecte ? Sînt lucruri mult prea 
cunoscute, popularizate mai in 
toate biografiile lui. Eu aș vrea 
să vă vorbesc despre viorile pe 
care le-am văzut, le cunosc, și, de 
pe urma cărora, după cum veți 
vedea, am avut destule emoții. 
Tare aș vrea să vă vorbesc de
spre vioara Bernardel, o vioară 
istorică primită în anul 1899 cu 
prilejul absolvirii Conservatorului 
Național din Paris. Pe vioară

,9

cu o placă de sticlă. In fiecare 
zi treceam pe acolo și priveam 
vioara ca un îndrăgostit. închi
deam ochii și-mi închipuiam un 
Enescu tînăr, așa cum îl văzusem 
de atîtea ori subjugînd ca un 
vrăjitor, cu acest arcuș fermecat 
spectatorii din Philadelphia, Paris, 
San-Francisco sau de aiurea. Asta 
a durat pînă în clipa cînd, o 
echipă de filmare vrînd să ia 
cîteva aspecte din muzeu s-a 
onrit cu aparatul și în fața acestei 
vitrine. O mișcare greșită a ope
ratorului și sticla vitrinei s-a spart 
căzînd peste vioară. Instrumentul 
s-a făcut praf. în clipa aceea am 
leșinat. Dar, cum totul e bine 
cînd se sfîrșește cu bine, spre bu
curia vizitatorilor la un scurt in
terval de la această întîmplare 
vioara a reapărut intactă datorită 
talentatului constructor de viori 
Iosif Pollak din București care, cu 
o răbdare excepțională, timp de 
două luni de zile, a refăcut vioara, 
bucată cu
în această 
desăvîrșite.

inscripțiile de aur de la Paris, va 
fi expusă în noul muzeu (acum 
aflat în curs de organizare) sub 
un clopot de cristal. (Așa după 
cum stă expusă la Geneva vioara 
lui Paganini, o vioară Guarnerius 
veritabilă, o vioară moartă ca so
noritate dar, evident, un foarte 
rîvnit obiect de muzeu).

La ora actuală, avem în țară, 
șapte viori preferate ale maestru
lui dăruite de el statului cu cîtăva 
vreme înainte de moarte. Mărcile 
lor sînt celebre. Dacă vă intere
sează vă pot spune că este vorba 
de un Freres Silvestri, un Caspar 
d-a Salo, un Paul Kaul. doi Pierre 
Hell Lille, un autor necunoscut și 
un M acar ie.

Printre preferatele maestrului se 
poate trece și o vioară Guarnerius 
pe care a folosit-o pînă în anul 
1922 cînd, cu prilejul primului 
traverseu peste ocean, spre Ame
rica, maestrul atîta a studiat pe 
vapor incit vioara și-a pierdut ex
trem de mult din sonoritate. In
strumentul a suferit dar, după 
cum știți, succesul lui George 
Enescu peste ocean a fost enorm. 
In anul următor vestitul construc
tor de viori Paul Kaul din Paris 
a executat pentru George Enescu 
două viori ceva mai mari decit 
cele obișnuite lucrate după mîna 
sa".

In clipa aceasta tovarășul Ro
meo Drăghici s-a scuzat întru cît 
era chemat. In sala de alături o 
echipă de filmare condusă de re
gizorul Ion Bostan trăgea cîteva 
cadre pentru viitorul documentar 
în culori „Livenii lui Enescu".

GEORGE RICUS

▲ Știați că în decursul unei singure ore, peste 100.000 de trăZnete cad 
Xpc suprafața globului nostru ?
J J Dacă s-ar putea capta toată energia conținută în aceste fenomene
< (naturale, omenirea ar beneficia zilnic de un surplus imens de ener-
< »gie.
< J Un interesant record în ceea ce privește numărul de trăznete „în-
< pasate" într-un interval de timp, îl deține cel mai înalt zgîrie nori din
< >New York, Empire State Building. In decurs de 3 ani, acest bloc cu
< 102 etaje, a fost lovit de 63 de ori de/trăznet, dintre, care 15 trăz-
< pete s-au abătut asupra sa în cursul unei singure furtuni. Remarca-
< ibila fotografie pe care o reproducem aici a fost luată în timpul unei 
J furtuni și a prins exact momentul în care un fulger cade pe para-
< ,jăznetul acestei clădiri. Evident că, datorită paratrăznetului, uria-
< >șul imobil a scăpat de fiecare dată numai cu o mică zgîrietură.
J J Un alt record în materie îl deține Parcul Național Wasach, din
< jS.U.A. Aici au fost omorîte de trăznet, în timpul unei singure fur-
< 'tuni din anul 1918, nu mai puțin d^.504 oi.
* ’ Alte curiozități din istoricul trăznetelor : în anul 1939, un trăz-
< ,net a lovit un semnal de cale ferată din statul Virginia și schim-
< ibîndu-i poziția a pricinuit un grav accident de cale ferată; în anul 
J 1769, trăznetul a lovit arsenalul orașului italian Brescia, aruneînd în
< kaer o uriașă cantitate de praf de pușcă și producînd pagube uriașe.
< • Astăzi, savanții care studiază procesele de descărcare electrică la 
J Înaltă tensiune, produc în mod artificial trăznete în laboratoarele 
*lor.

una-
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bucată, dînd dovada 
privință, a unei arte 
Vioara Bernardel, cu

Oefîa a<lînctirîlor“ — 
pericolul scafandrilor moderni

Scafandrii din zile
le noastre, care se 
folosesc de „aqua- 
pulmoni**, adică de 
un mic rezervor de 
aer fixat de spate, 
sînt cu totul inde
pendenți în mișcările 
și acțiunile lor sub
acvatice. putînd co
bori pînă la adîn- 
cimi, care merg pînă 
la 100 metri. Ei sînt 
îtusă expuși, după 
«Iti inele constatări 
care s-au făcut în 
acest domeniu, unui 
pericol cu totul nou 
și neobișnuit : pe
ei nu-i amenința, așa 
cum s-ar putea crede 
presiunea aptei, ci 
„beția adîncurilor**.

Este vorba, după 
cum arată numele.

de o stare de ebrie
tate, de euforie, în 
care sînt înlăturate 
reacțiunile normale. 
Scafandrii devin cu 
lotul lipsiți de sim
țul prudenței și sînt 
cuprinși de dorința 
de a face ceva cu to
tul extravagant și te
merar, asemănător 
celor în stare de be
ție alcoolică. In so
litara lume subacva
tică, aceasta nu poa
te consta decît în 
tendința de a 
borî din ce în
mai în adînc, în apă, 
suprema dorință fiind 
cea de a ajunge la 
fundul mării.

Victima unei astfel 
de beții a «dîncuri- 
lor a fost Maurice

co- 
ca

Fargues, colaborato
rul scafandrului Cou
steau, care ajunsese 
după cum indicau tă
blițele de control de 
pe funia de securita
te o adîncime record, 
de 120 de metri, dar 
care nu mai fu scos 
în viață la suprafața 
apei. IA Vl

Motivul acestei ciu
date stări de ebrie
tate este o suprasa
turație a sistemului 
nervos cu azot. Azo
tul inspirat odată cu 
aerul comprimat din 
„aqua-pulmon**, se 
descompune sub pre
siunea mare exercita
tă de coloana apei și 
ajunge în țesuturi.

TITUS ROBAN

(Q-42)
<o pubere

&

r i n I* IP î 21 CONCURSUL DE JOCURI S! PROBLEME^i hĂretulul ■ J
E I 

soli . ■ A —Jjlk

SCURTĂ ISTORIE
A MĂNUȘILOR

Celebrul filozof grec Anaxagora, 
încă cu cîteva sute de ani înaintea 
erei noastre, a definit pe om ca 
„o creație perfectă**... pentru fap
tul că, spre deosebire de animale, 
el are o construcție artistică a 
mîinii.

Dar la data cînd anticul mae
stru își enunța maxima sa, omul 
simplu luase, de mult, măsuri 
pentru a-și apăra această prețioasă 
avere. în vremurile preistorice, pe 
cînd căuta adăpost prin peșteri 
strămoșul nostru se gîndise deja 
la un fel de mănușă, lucrată din 
pielea animalelor vînate de el și 
cusută pe formatul mîinii, cu aju
torul unui ac de os șlefuit.

Mai tîrziu, mănușa fu găsită fo
lositoare pentru cele mai felurite 
scopuri. Vechii greci purtau mă
nuși la muncile grele — în afara (pielea velurată) precum și vop- 
sclavilor bineînțeles. Actorii le în
trebuințau ca ornament al costu
mului scenic, iar persanii bogați 
făcuseră din mănușile lor — bro
date și îmblănite — un semn de 
distincție.

Meșeriașii romani —- sau mai lea, în Franța, doamna de Pom
padour, amanta oficială a regelui 
Ludovic al XV-lea, lansă moda 
mănușilor colorate și pictate, lu
crate din pieji 'de miei sau iezi și 
care imitau pielea de găină. Acum 
centrul manufacturier al mănușilor 
se mută la Paris, unde existau pe 
atunci peste 100 ateliere, ocupate 
cu producția acestui sortiment.

Tot în Franța avea să ia naștere 
și fabricarea industrială a mănuși
lor. Ideea ștanțării unor mărimi- 
tip aparține unui fiu de mănușar 
din Grenoble, Xavier Jouvin.

Inventarea mașinii de cusut 
mănuși, în a doua jumătate a se
colului al XIX-lea, a dus la cre
șterea considerabilă a producției. 
Începeau zorile fabricației de 
masă, care aveau să pună mănușa 
la dispoziția tuturor. Este intere
sant de notat că, cu toate perfec
ționările aduse de atunci în me
todele de tăbăcire a pieilor și în 
construcția de mașini, sistemul ca;

în
erau
lumii, dar numai de păturile de 
sus. în special clerul catolic intro
dusese peste tot moda mănușilor, 
pe care le purta chiar în timpul 
slujbelor religioase. Spania era pe 
vremea aceea diriguitoarca modei 
de mănuși. încă pe atunci se cu-
WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

* Monuți pentru a 
apuca mîncarea * Moda 
doamnei de Pompadour
* Și cîteva sfaturi

practice...
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllli. 
noștea așa-numita tăbăcire semiș

veacul al XVI-lea mănușile 
cunoscute în toate țările

lirea în culori pretențioase, cuin 
e de pildă albul. Pentru a mări 
eleganța și noblețea mănușilor, 
pielea se parfuma cu esențe tari, 
ambră sau ulei de trandafiri.

Spre sfîrșitul secolului al XVI-

exact cei din Roma, aceștia fiind 
în cea mai mare măsură străini 
— confecționau mănuși, aproape 
identice cu cele din zilele noastre, 
mănuși cu și fără degete, cele din 
urmă fiind numite chiar „digita- 
lia“. Numai că în loc de piele, 
aceste mănuși erau lucrate din di
ferite materiale textile și se folo
seau... la masă, pentru a apuca 
mîncarea. (Să nu uităm că pe 
acea vreme nu se inventaseră încă 
nici cuțitele, nici furculițele).

Pielea își găsi și ea utilizare la 
mănușarii imperiului roman. Gla
diatorii gali fură printre primii 
purtători de mănuși din piele pe 
arenele circului și mai apoi — în 
timpul răscoalei lui Spartacus — 
pe cîmpurile de bătălie. Iar cînd 
pielea începu să fie considerată 
insuficientă pentru apărare odată 
cu vremurile Evului mediu, partea 
exterioară a mănușii, fu îmbrăcată 
în zale.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini»

Dr. A. KRAEMER

Mat din două mutări

Foarte ușor îl veți da mat pe 
negru la a doua mutare, și a- 
ceasta. numai pentru că el este 
în „pat" (adică, nimic nu 
să mute).

Totuși, atenției* Nu 
libertate oferită lui vă va
la succes... Ea este unică și sur
prinzătoare.

poate

orice
duce

Alb: Rh5, Del, Tc3, Td2, Pg2, 
g3.

Negru : Rh2.

atare, de confecționare a mănuși
lor, a rămas pînă în zilele noa
stre neschimbat.

Și cum astăzi mănușile sînt la 
îndcmîna oricui, nu e lipsit de 
interes să aflați cîteva sfaturi 
practice în alegerea mănușilor.

Mănușile albe se asortează foarte 
bine la orice culoare de rochii 
sau taioare. Cele negre se pot 
purta la îmbrăcăminte de aceeași 
culoare, sau, dacă aceasta diferă, 
atunci e de bun gust ca pălăria 
și poșeta să fie de același ton. în 
sfîrșit, mănușile în culori deschise 
se poartă foarte frumos cu îmbră
căminte de aceleași nuanțe, fără 
să căutați a potrivi întrutotul 
culorile, fiindcă practic nu e po
sibil, de pildă, ca roșul pielii să 
fie la fel cu roșul unei țesături.

I. DEUTSCH

De cîte ori nu am auzit zi
lele acestea, oameni de cele 
mai variate vîrste și profesiuni, 
rostind aceste cuvinte !

Da, a avut dreptate, deși în 
timpul vieții nici oamenii de 
știință și nici literații n-au știut 
să i aprecieze, iar singurii săi 
prieteni au fost cititorii și un 
editor clarvăzător.

Dar lansarea satelitului, acest 
prim pas al omului în cosmos, 
confirmă nu numai previziunile 
lui Jules Veme, ci și cutezanța 
a nenumărați scriitori fantas- 
tico-științifici din vremuri cu 
mult mai 
crezut în puterea < 
înfăptui lucrurile 
necrezut.

Cea mai veche 
| unui zbor cosmic 
8 nici din secolul trecut și nici 
8' măcar din mileniul trecut. Are 

nu mai puțin de cinci milenii. 
8. Nu e scrisă pe hîrtic, ci pe un 
8 cilindru de pămînt ars și a fost 
l descoperită de arheologi in bi- 
8 blioteCa unui rege asirian. Tn ea 
g e vorba de viteazul Etan, care 
| în anul 3200 înaintea erei noa- 
8 stre, s ar fi ridicat atît de sus 
8g în cer, îneît Pămîntul i-a apă- 
| rut asemenea „unei pîini în- 
8 tr-un coș".
g Cadrul limitat al acestor în- 
8 semnări nu permite desigur 
8 schițarea unei istorii a litera- g 
| turii fantastico-științifice avînd 2 
8 ca subiect zborul cosmic. Dacă 8 8 8 8 am voi s-o facem, ar trebui să § 
| vorbim între foarte multe altele, | 
8 despre călătoria în Lună a lui 8 
8 Menip, descrisă de Lucian din 8 
| Samosat, despre cele „O sută| 
8 de istorisiri ale unor zboruri 8 
8 8 
8 în Lună" din vremea Renaș-8 
| terii, despre interesanta „Istorie | 
8 a statelor Lunii și Soarelui" 8 
8 scrisă de spiritualul Cyrano de 8 
g Bergerac, de asemenea despre 
8 H. C .Wells, Jules Verne, Ale- 
8 xei Tolstoi, I. Efremov, Ray 8 
8 Bradbury, Beliaev, și însfîrșit 8 
8 despre precursorul acestui gen g 

la noi, Henric Stahl, al cărui | 
o . e 88 „roman astronomic intitulat g 
8 o
8 „Un Romîn în Lună", se reedi- g 
| tează actualmente la Editura 
8 Tineretului. 8
8 . .8 g Pentru toată pleiada de seri- g 

itori care de-a-lungul mileniilor | 
8 au crezut în zborul cosmic, 8 

lansarea satelitului sovietic în-1 
8 seamnă realizarea unui vis. 8 
8 Am încercat și eu acum cî-8 
8 8 ‘Loooooooooooooocoooooooococooeooooooceccoa*

îndepărtate, care au 
omului de a 
cele mai de

povestire a 
nu datează

țiva ani, în romanul pe care 
l-am scris împreună cu Radu 
Nor („Drum printre aștri"), să 
arunc o privire spre viitorul 

i astronauticii. Scrisesem atunci 
despre satelit;

„Pe o planșă mare era re- 
i prezentată prima navă-satelit.
1 Aceasta era o rachetă fără e-

chipaj, condusă prin radio. Ri- 
t dieîndu se pînă la 1.000 kilo- 
, metri, devenise un satelit arti- 
■ ficial al Pămîn tului, care-i fă- 
i cea înconjurul în numai două 

ore. înzestrată cu aparate au
tomate de înregistrare, cu apa- 

i rate fotografice și cinematogra
fice, racheta transmisese stații
lor de pe Pămînt observații im
portante. După cîteva mii de 
ocoluri ale planetei noastre, 
ciocnirea cu un meteorit 
sese .fatală..-.**- (pag- 61).

Se pare că în fantezia 
tră nu greșisem prea 
1.000 kilometri în loc de 900 
kilometri, 2 ore în loc de 1 oră 
și 35 minute.

Dar se vor realiza și cele
lalte previziuni ale scriitorilor 
literaturii științifico-fantastice ? 
Satelitul-cetate științifică zbură
toare, presupunerea în legă
tură cu folosirea asteroizilor ca 
baze ale expedițiilor cosmice, 
ipotezele privitoare la condi
țiile de viață pe Marte, Venus,

.'ooooooec ooeoooooooooococoooeoooooooc-pooooc

îi fu-

noas- 
mult.

Jupiter ? Peste cîțiva ani sau 
cîteva zeci de ani o vom ști.

Acum, cînd mîna omului de 
știință a făurit primul corp ce
resc, intrînd în concurență cu 
natura, iar realitatea depășește 
în multe privințe fantezia, scrii
torul științifico fantastic trebuie 
să îndrăznească mult, tot mai 
mult, pentru a fi la înălțimea 
cerințelor genului, pentru a mai 
putea stimula imaginația oa
menilor dincolo de ceea ce le 
oferă realitatea științifică din 
jurul lor. Riscul este evident. 
Științofobii vor spune că opul 
are „prea multă știință**, știin- 
țomanii se vor plînge că „s-a 
îndepărtat prea mult de datele 
cunoscute ale științei". Iar 
dacă atît științofobii, cît și 
științomanii vor fi mulțumiți, 
înseamnă că opul a ieșit prost 
și acesta este, firește, lucrul cel 
mai rău.

Există însă un judecător si
gur : cititorul. Exigența lui e 
tot mai mare. Energia nucleară, 
chibemetica, automatizarea, mi* 
nunile chimiei, zborul cosmic 
au devenit o materie sensibilă 
care îl preocupă în cel mai 
înalt grad. Pentru a-1 satisface 
pe deplin mai este mult, foarte 
mult, de făcut.

I. M. ȘTEFAN

8

DIN VEACUL TRECUT
» .

Există, fără îndoială, o pdezie a exemplarelor unice, rare. O 
emoție deosebită pe care o încearcă atît cercetătorul cît și cititorul 
de rînd, cînd vine în contact cu un exemplar unic.

Unicitatea poate avea desigur, nuanțe diferite. Nu se pot pune 
pe același plan, c.a valoare și interes, un exemplar unic din „Divina 
Comedie**, secolul XIV, de pildă, cu singurul manuscris Mozart aflat 
la noi în țară; o scrisoare a lui Gambetta, cu un autograf de Rossini; 
un caiet intim de buzunar al celebrului Richard Strauss cu frag
mente din poemul „Napoleon** în perioada cînd lucra la el, cu o 
scrisoare a lui Chateaubriand către vornicul Vasile Pogor în care îi 
dădea, acestuia din urmă, libertatea deplină să traducă în limba 
romină orice din opera sa.

Toate acestea luate în parte, 
sînt mici comori de artă $i cul
tură ajunse ca și multe altele 
în patrimoniul primei noastre bi
blioteci din tară prin grija statu
lui nostru democrat-popidar.

Despre 
vrem să 
vorba de 
„Cintece 
București
trecut. Acest pînă mai ieri singur 
exemplar din tară — ni s-a sem
nalat achiziționarea, de curînd, a

o asemenea comoară 
vă vorbim astăzi. Este 
un valoros exemplar de 
socialiste** tipărit la 
la sfîrșitul veacului

Creșterea rapidă 
a castraveților i

întoarcere după 15 ani

ani

Noul turism „Skoda

reușit în 
urmă să se 
în Uniunea 
După cum 
clișeul nos-

un muncitor
— Reuben 

deportat și 
patrie, cu

ei
a-

Cea mai nouă realizare a industriei automobilistice din Repu
blica Cehoslovacăautoturismul sport „Skoda" — 450, pe 
care-l vedeți în clișeul nostru. Elegant, rapid, ușor de condus 
și decapotabil — iată cîteva din multiplele calități ale noii 
„Skoda**.

Horticultorul german Max 
Tesmer, a perfecționat o nouă 
metodă de cultivare a legumelor. 
In cursul experiențelor sale, 
horticultorul a pus la punct 
un sistem de cultivare a castra- 

weților în apă — fără pămînt 
— datorită căruia aceștia cresc 
cu 12,5 cm. pe zi ! Castrave
tele din clișeu are 54 cm. lun
gime.

In timpul ocupa
ției hitleriste, tînăra 
Oksana Mișciuc din 
satul ucrainean Kras- 
nîi Hutor, a fost de
portată în Germania 
și închisă timp de 
4 ani într-un lagăr 
de concentrare. în 
lagăr, Oksana a cu
noscut 
olandez 
Oling, 
el din

căsătorit 
după terminarea răz
boiului.

Incâ din timpul 
detenției, Oksana și 
Reuben hotăriseră să 
să stabilească în 
U.R.S.S. Opoziția au
torităților americane 
i-a împiedicat însă 
să-și îndeplinească 
dorința, obligîndu-i 
să se stabilească în 
Olanda. Recent, după

mai bine de 10 
de străduințe, familia 
Oling a 
cele din 
întoarcă 
Sovietică, 
vedeți în
tru, familia s-a cam 

acești 
Oksana, care 

din satul 
s-a întors 
un soț și

mărit în 
15 ani ; 
plecase 
singură, 
cum cu 
copii !

unui alt exemplar asemănător la 
Iași — a parvenit Bibliotecii 
Academiei R.P.R. prin filiera 
achizițiilor de manuscrise și do. 
cumente vechi romînești. Volumul 
este cu atît mai valoros cu cit 
textele sînt însoțite și de parti, 
turile muzicale ale • •
ceea ce ne permite să 
o părere unitară, de 
asupra valorii lor.

Printre . 
alături de 
rescu sau 
cunoscutul 
tenmacher, ___  .____ .
scrise aproape la toate vodevilu
rile Iui Vasile Alecsandri, se gă
sesc păstrate în aceeași biblio- 
tecă. Cuvintele cîntecelor sînt 
scrise de G. A. Teodoru, G. Z. 
Buzdugan și C. Miile. Unele 
dintre ele sînt scrise stîngaci, 
dar clocotesc de un puternic sim- 
tămînt protestatar. / Dar pină 
cînd tot in robie / Dar pină cînU 
neîncetat / Să gemi, să plingi 
făr-ajutor ? / (Proletarul). Altele, 
pe aceeași temă socială, încearcă 
un ton pronunțat liric, desuet 
astăzi, dar probabil foarte po
trivit spiritului epocii: „Cintă 
dulcea mea iubită / Sfîntul cint 
dezrobitor, / Cintă lumea înfră
țită / Și ăst steag filfiitor / 
(Hora muncitorilor). Cele mai 
multe sînt scrise în spiritul poe
mului „împărat și proletar” și a 
poeziei eminesciene, In genere, 
de care autorii s-au lăsat vădit 
influențați. Păcat că nu avem 
spațiu suficient să transcriem în 
întregime tot volumul (nu cu
prinde decît 10 cintece) pentru 
a vă putea da seama de valoarea 
lor literar-artistică. Exemplarul a 
fost editat în 1893 la Tipo-lito- 
grafia și fonderia de litere Dor. 
P. Cucu, B-dul Elisabeta nr. 121 
București.

Probabil că, cele zece cintece 
se află răspîndite și în numerile 
din „Revolta”, „Steagul Roșu”, 
„Munca", ziare muncitorești care 
încep să apară după 1890 ca si 
în altele. Important este faptul 
că ele se află reunite tn acest 
volum prețios și rar care poate 
sta la îndemîna tuturor scriitori
lor, scenariștilor, oamenilor de 
artă și cultură, interesați să se 
documenteze asupra acestei epoci 
a mișcării noastre muncitorești.

cîntecelor. 
ne facem 

ansamblu,

spicuim
T. Grigo-

compozitori 
numele lui ..
Al. Alexandrescu, pe 
compozitor Al. Flech- 
ale cărui partituri.
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