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După o serie de experimentări 
și reglaje ale mașinilor, la In
dustria Bumbacului din Capitală, 
s-a trecut la prelucrarea pe sca
ră industrială a firelor de bum
bac în amestec de 30 la sută per
lon. Pînă in prezent s-a prelu
crat o cantitate de 16.C00 kg. fire. 
Această cantitate de fire g fost 
expediată Ia diverse întreprinderi 
pentru producerea de articole 

tehnice, tricota
je și alte bu
nuri de larg 
consum. In foto
grafie: Un as
pect din filatura 
unde se lucrea
ză noul produs.

Generoasa

0 imită pildă 
colegialitate

lui răsuflă ușurați- Criza a tre
cut. Medicii vorbesc cu încre
dere, fețele s-au luminat. Din
colo de ușa salonului cineva 
șoptește grupului de colegi care 
așteaptă cu respirația tăiată de 
emoție :

— A vorbit, și-a revenit. La 
această veste bună bucuria 
noastră n-avea margini. Sim
țeam cu toții că am contribuit 
și noi ca inima lui obosită de 
boală să bată tot mai mult, tot 
mai puternic. Prin venele lui 
curge acum și ceva din singele 
colegilor săi.

Sîntem fericiți că în clipe 
grele am fost uniți și am dat 
dovadă de un înalt spirit de 
colegialitate și tovărășie. Orga-. 
nizației U.T.M. ti datorăm a- 
ceste calități morale, căci, aici 

z în organizație, noi ne formăm 
trăsăturile unui adevărat om, 
unui tînăr comunist.

Încet, încet, colegul nostru se 
însănătoșește. Credem că în cel 
mai scurt timp îl vom avea din 
nou sănătos în mijlocul nostru, 
plin de viață, gata să-și reia 
munca și învățătura.

GUtULEANU PETRE 
elev. Școala tehnică de ra- 

dioficare, Timișoara

Dumitru Bivolaru. Plutele au 
fost trase Ia mal, au fost sal
vate.

— Construcția greblei se va 
prăbuși, dacă nu-i punem niște 
stîlpi de sprijin, strigă cineva 
din mulțime.

Clțlva muncitori inceareă să 
ajungă pînă acolo, insă nu*l 
chip, valurile îl aruncă de 
care dată înapoi.

Mai rămăsese o singură 
sibilifate : buștenii furați 
apă, să fie trași la mal.

In lupta aceasta s-au anga
jat tcți muncitorii. Ea a durat 
pină in zori.

Uzi leoarcă, biciuiți de 
ploaie, de vint și de furtună, 
muncitorii de la exploatarea 
forestieră din satul Murga.au 
salvat in noaptea aceea 200 de 
metri steri de lemne.

SPERANȚA PRIESCU șl 
IULIAN STOICESCU 

Activiști

Intr-o 
deplină, 

fe) ascultau 
r tenție explicațiile 

profesorului de- 
£ spre rețelele de 

radioficare. Deo
dată ușa s-a des
chis brusc și în 

prag a apărut tovarășa direc
toare. Pe fața-i îndurerată și 
tristă am citit că ne aduce 
vești, nu tocmai bune.

— Băieți, colegul vostru, Da- 
scălu Stelian, este grav bolnav. 
Se zbate între viață și moarte. 
Stă în puterea noastră să-l sal
văm. El are nevoie de trans- 

. fuzie de singe. Cine...
Băieții n-au lăsat-o pe tova

rășa directoare să-și termine 
fraza.

— Dau eu, a strigat P&săra- 
ru Ion ridieîndu-se în picioare. 
. T-. Și eu, a spus Conta A- 
drian.

Au urmat apoi Ar'on Andrei, 
Helmud K., Dascălii Mihai și 
mulți alții. Clasa era în freamăt. 
Băieții n-au stat o clipă pe gîn- 
duri. Orice întîrziere putea ad
duce pierderea vieții colegului 
nostru drag. Am înțeles acest 
lucru și nimeni dintre noi n-a 
rămas indiferent...

...La căpătîiul bolnavului ve
ghează medici și surori, 
ochii îngrijorați și-l privesc pe 
băiat cu atenție. Zeci de între
bări îi frămîntă. Cum se va 
schimba starea bolnavului în 
urma transfuziilor repetate ? 
Se va îmbunătăți P Nici co
legii lui Dascălu n-au o clipă 
de liniște. Și cei care au dat 
singe și ceilalți așteaptă cu 
nerăbdare o veste care trebuie 
neapărat să fie îmbucură
toare. Nu se poate ca singele 
lor proaspăt, sănătos să nu a- 
fute viața, să nu învingă 
boala.

In încrîncenarea cu boala. 
Dascălii a încetat să vorbească. 
Zăcea în patul de suferință fără 
conștiință, pierdut.

Și deodată începe „minunea". 
Bolnavul se mișcă, pronun- 

cîteva silabe, deschide 
la căpătîiul

ln cinstea aniversarii

Au
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Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
în temeiul articolului 37. litera a din Constituția Republicii 

Populare Romine,
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro

mine, convoacă Marea Adunare Națională în a doua sesiune 
a celei de-a treia legislaturi, pentru ziua de vineri 27 decem
brie 1957, ora 9 dimineața, la

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale

Dr. PETRU GROZA

sediul Marii Adunări Naționale.

București. 7 decembrie 1957.

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

AVRAM BUNACIU Tinerii au învins 
apelor

furia

fie-

p?de

Misiunea 
a fost îndeplinită

O tradiție
glorioasă Și-au îndeplinit 

planul anual
lin nou produs

betoane refractare

apropia 
nopții, 
munți 

vint 
tăios, 
ince-
Jiu- 
va- 
iz-

Doua zile am ascultat cîntecul 
războaielor. Două zile de-a 
încercam să înțeleg glasul, 
tea lor. Stăteam lingă ele 
întrebam oare ce spun ?

it să treacă încă o zi
~mtă prieten și să înțeleg vorba 
destăinuirilor.

Am să vă povestesc atît cit om 
înțeles în dimineața aceea însori
tă de toamnă pe 
lingă războaiele 
vechi ale fabricii 
„Gheorghe Doja'* 
din Sf. Gheorghe.

•k
...într-un vechi 

proces-verbal stă 
scris ...întocmit 
în anul 1891, 
în biroul fabricii. Prin prezenta 
se constată că s-a pus la dispozi
ția „Primei țesătorii secuiești din 
Sf. Gheorghe" o clădire lungă de 
54 metri și lată de 14 metri. în 
care s-a instalat de către Binder 
La jos o țesător ie acționată de 16 
mașini și una adică 1 bucată mo
tor cu 30 cai putere.**

întorc cronica cea veche.
E adevărat. Totul e adevărat. 

Numai că procesul-verbal nu este 
-ompled. în el ar mai trebui ceva 
idăugat, cu mențiunea „rectificat.** 
Puterea de acționare nu a fost 
doar motorul de 30 cai putere. El 
era probabil suficient pentru ac
ționarea celor 36 de mașini de țe
sut, dar era puțin pentru zdrobi
rea cătușelor de fier ale iobăgiei, 
pentru răspindirea noilor idei.

Pentru asta mai era nevoie de 
ceva.

Și iată că un ziar îngălbenit de 
vreme din Sf. Gheorghe răspunde 
și la asta. „In valea Oltului a nă
vălit capitalismul.**

Ca să înceapă zumzetul mașini
lor mai era nevoie de talentul 
muncitorilor, de receptivitatea lor 
la nou, hărnicia și efortul lor.

Ar fi fost greu de exprimat 
toate acestea în cai putere.

E tot atit de abstract pe cit de 
incomensurabil. Poate de aceea nu 
le-a însemnat cronicarul în proce- 
sul-verbal amintit. Deci a rămas 
mașina de 30 cai putere în cro
nicile istoriei. Faptul merită aten
te, Fiindcă zumzetul ei melodios 

hu mai era ascultat de micii me-

riadul 
poves
ti mă 
A tre
să mă

75 de ani de la înte
meierea fabricii „Gh.

Doja" din Sf. Gheorghe

serioși — numele lor era altul — 
muncitori..,

...Vn deceniu și mica fabrică se 
pregătește de faliment. Nu supor
tă concurența austriacă.

în ceasul al 12-lea se naște o 
o cerere către Ministerul Comer
țului și Industriei : dezvoltarea 
industriei naționale... situația grea 

a muncitorilor... 
necesitățile ora
șului...**.

Dar la cererea 
înaintată, în loc 
de sprijin mate
rial a sosit cu o 
trăsură excelența 
sa Szterenyi Jo- 

__ _ ______ _ stat, . însoțit de 
un tînăr cu ochelari, îmbrăcat în 
straie nemțești. Tînărul se pre
zentă drept Herr Egon Dopller, 
contabil șef al lui Klinger din 
Viena. Scopul călătoriei sale ? 
„Informarea**.

Scopul și l-a atins curînd. A 
cercetat terenul și a băut cu ex
celența sa Szterenyi. Și peste 24 
de ore proprietarii fabricii și-au 
dat seama că fabrica nu mai e a 
lor.

Așa a luat sfîrșit în acea ulti
mă zi a veacului trecut visul 
proaspăt țesut al țesătoarelor din 
Sf. Gheorghe.

Știți care erau patronii între-

DANOS MIKLOS

La 5 decembrie 1957 departa
mentul materialelor de construcție 
din cadrul Ministerului Construc
țiilor și Materialelor de Construc
ție și-a realizat planul producției 
globale pe întregul an.

în primele 11 luni ale anului 
1957 fabricile de materiale de 
construcție ale departamentului au 
dat peste plan 74.000 tone ci
ment, 5.150.000 bucăți cărămizi, 
8.837.000 bucăți țiglă și 413.000 
metri pătrați geamuri.

Productivitatea muncii în pri
mele 10 luni ale anului a crescut 
cu 4 la sută față de plan, 
prețul 
1,67 la 
ficată.

In sectorul materialelor refrac
tare din cadrul Ministerului In
dustriei Grele se fabrică indus
trial un nou produs : betoanele 
refractare. Caracteristiceleacestor 
betoane, ca rezistența la compre
siune, la șocuri termice, porozita- 
tea, capacitatea de absorbție, con- 
ductibiiitatea termică și durabili
tatea sînt asemănătoare eu cele 
ale produselor refractare de șa- 
moță.

Prin utilizarea betoanelor re
fractare prețul de cost al zidăriilor

poate fi redus cu 30 pînă la 60 la 
sută față de cele executate cu că
rămizi de șamotă, iar executarea 
lucrărilor cu acest material nu ne
cesită personal de înaltă califi
care.

Noul produs este folosit cu suc
ces la anumite părți din focarele 
cazanelor cu aburi ale marilor 
termocentrale, la cuptoarele pen
tru arderea produselor ceramice, 
căptușeli pentru sobe de încălzit 
etc.

(Agerpres)

zsef, secretar de

iar 
de cost a fost redus cu 
sută față de sarcina plani-

★

la 6 decembrie, 11 sec- 
miniere din Valea Jiului

Pînă 
toare 
și-au îndeplinit planul pe anul 
1957. Printre acestea se află și 
colectivul de la sectorul IV al mi
nei Vulcan care a sporit randa
mentul de la 0.746 tone pe post, 
cit era la începutul anului, la 
1,263 tone în luna octombrie. Pre
țul de cost pe tona de cărbune a 
fost redus cu 5,10 lei.

★

In ziua de 7 
două sectoare 
ușoare — sectorul 
și cel de in și cinepă, și-au rea
lizat planul la producția globală 
pe anul 1957. In sectorul lină și 
mătase s-au objinut în acest an 
economii prin reducerea prețului 
de cost, în valoare de 9.500.000 
lei.

decembrie alte 
ale industriei 
lină și mătase

(Agerpres)

Un nou sistem de răcire 
la cuptorul Martin

La cuptorul Martin de 10 tone 
al Combinatului metalurgic din 
Reșița a fost aplicat sistemul de 
răcire a bolții cu o perdea de aer 
comprimat. Noul sistem de răcire 
împiedică reflectarea flăcării către 
boltă, care este ferită astfel de 
ardere. Prin aplicarea acestui sis
tem se prelungește durata bolții 
de la 180 la peste 380 de șarje,

ceea ce duce Ia o economisire de 
peste 350.000 lei anual.

Pentru ușurarea condițiilor de 
lucru la tncărcarea cuptorului a 
fost executată o mașină de încăr
care care reduce durata de Încăr
care a cuptorului cu 25 la sută și 
aduce economii antecalculate de 
peste 1.000.000 de lei.

(Agerpres)

Umanism socialist
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Altnl în locul meu ar fi fost 
fericit. Care gazetar n*ar fi dat 
bucuros cîteva săptăraîni din 
viață în schimbul cîtorva zile pe 
„Sputnik 16“, printre străluci- 
ții creatori ai acestui laborator 
zburător, în schimbul unui in-

și sentimentalism
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiB^  . .. .

Aspirația spre făurirea unei 
vieți fericite pentru toți cei ce 
muncesc, spre instituirea unor re
lații cu adevărat umane, pătrunse 
de dragostea omului față de om, 
au frămîntat dealungul veacurilor 
mințile multor cercetători cinstiți 
ai căilor progresului umanității. 
Aceste aspirații s-au cristalizat pe 
deplin, odată cu apariția marxism- 
leninismului, a umanismului so
cialist făurit pe temelia socialis
mului științific. Socialismul știin
țific a făcut din om principalul 
scop spre care trebuie să se în
drepte întregul mers al vieții so
ciale, arătînd cum forțele naturii 
și societății pot fi puse în slujba 
fericirii oamenilor, arătînd calea 
cuceririi de către oameni a liber
tății și fericirii adevărate. Ideile 
nobile ale umanismului socialist 
sînt ideile eliberării' omenirii, de 
sub orice formă de asuprire și ex
ploatare, idei în care se oglin
desc năzuințele spre fericire ale 
tuturor oamenilor muncii. Cît de 
puternic se reflectă aceasta în cu
vintele unuia din glorioșii luptă
tori pentru comunism, scriitorul 
ceh Iulius Fucik :

„Noi comuniștii iubim viața. Și 
de aceea, dorind să croim drum 
pentru o viață într-adevăr liberă, 
trăită din plin și veselă, ne sacri
ficăm fără să stăm pe gînduri,

terviu cu academicianul Voron-
țov.

Eu am avut acest prilej
unic totuși... Stăteam de
vorbă cu celebrul creator al de Radu Nor

deoarece viața în genunchi, viața 
in lanțuri, in robie, o viață de 
tîrîtoare — nu mai e viață, ci o 
vegetare nedemnă de om. Noi, 
comuniștii, iubim omul și de a- 
ceea nu ezităm să jertfim propriile 
noastre interese strict personale 
pent™ cu, însfîrșit, omul liber, 
sănătos, vesel să-și capete locul 
cuvenit sub soare. Noi comuniștii, 
iubim libertatea. Și de aceea ne 
supunem, fără să stăm o clipă pe 
gînduri, disciplinei foarte stricte 
a partidului nostru, înaltei disci
pline a armatei tovarășului Lenin, 
pentru a dobîndi libertate pentru 
întreaga omenire. Noi, comuniștii, 
iubim munca creatoare, viitorul 
creator al omenirii și de aceea nu 
ezităm să distrugem ceea ce — și 
numai ceea ce stă de-a curmezișul 
drumului 'mărețelor forțe creatoa
re ale omului. Noi, comuniștii iu
bim pacea și de aceea luptăm. 
Luptăm împotriva tuturor cauze
lor care duc la războaie, luptăm 
pentru* o astfel de organizare a 
lumii in cadrul căreia să nu poa
tă apare criminali liberi să tri
mită la moarte milioane de oa
meni. Noi, comuniștii, ne iubim 
poporul. Noi știm : nu poâte fi 
liberă omenirea gătită timp cit 
măcar un singur popor, se află 
sub jugul altuia. Și noi nu ne 
precupețim nici forțele, nici via
ța în lupta pentru . eliberarea de
plină a poporului nostru pentru 
ca el, ca egal între egali, să tră
iască , liber între popoarele libere 
ale lumii**, . .

în aceste cuvinte sînt minunat 
exprimate principiile de, bază ale 
umanismului, socialist, principii 
care însuflețesc sute de milioane 
de oameni.

tare și construirea comunismului. 
Făurirea comunismului nu poate 
fi decît opera colectivă a oame
nilor muncii și în primul rînd a 
clasei muncitoare formată din oa
menii cei mai expuși zdrobirii 
personalității lor de către tăvălu
gul exploatării capitaliste, din 
oamenii cei mai interesați în cea 
mai hotărîtă luptă pentru liber
tate și fericire. Scopul revoluției 
socialiste este tocmai desființarea 
cadrului strîmt și înăbușitor al 
societății burgheze și crearea u- 
nui cadru larg în care oamenii 
muncii, stăpîni ai mijloacelor de

P. NEDELCU
(Continuare în pag. ll-a)

Se 
miezul 
Dinspre 
sufla un 
puternic, 
Furtuna
puse. Apele 
lui săltau 
luri mari, 

beau necruțător malurile.
Din cind, în cînd, prin 

deaua deasă a nopții, scăpă
rau fulgere.

— Iar nu ne cruță ploaia. 
Iar ne îngreuiază lucrările, 
gîndi cu ciudă tînărul Gheor
ghe Manciu, șeful exploatării 
forestiere din Murga. Se tot 
chinuia să adoarmă, dar nu 
izbutea. Deodată însă tresări. 
O zguduitură puternică și 
poi altele.

Troznete și bubuituri. Ce 
fie oare ?

Iși luă repede paltonul 
Ieși în grabă. Porni apoi 
fugă spre stivele de lemne, 
transportate de cu seară din 
vîrful muntelui. Valurile apei 
distruseseră grebla opritoare. 
Buștenii se prăvăleau in Jiu.

Faptul acesta îl înmărmuri. 
Simți o amețeală puternică în 
tot corpul. Intre timp paznicul 
trezise toți muncitorii.

Prin negura nopț i. se iv'ră 
primele siluete. Erau utemiștii 
Dumitru Opran și Ion Trușcă.

Sub vijelia apei, construcția 
greblei opritoare trosnește fio. 
ros. Trușcă și Pană au sărit 
deja în apă.

Trebuie salvate plutele. 
Buștenii sînt purtați de va
luri. Opran își spintecă haina 
de marginea unei plute. Lovi
tura primită începe să-l doară. 
Apa-i rece ca gheața. Au sărit 
pe plute și tinerii Ion Pană șl

per.

a-

să

Si 
in

Zilele acestea, I 
c tinerilor suta- I

miiști Felix Mul- ♦ 
ler Ionesc.u i 
Paraschiv.de la I

I șantierul de con- J
strucții din Băl- ♦ 
teni, li s-a în- I

credințat o misiune grea : să I 
transporte de la Craiova, nu- I 
mai în două zile, cîteva va- ♦ 
goane de material de con- ! 
strucții. X

— Dacă materialul aces*a ♦ 
nu ne sosește la timp, e în X 
joc prestigiul întreprinderii — ♦ 
le-a spus șeful șantierului. In- f 
seamnă că nu vom putea da I 
în folosință la termenul stabi- ♦ 
lit noile locuințe muncitorești, i

Dar parcă a fost un făcut, 
că tocmai în zilele acestea a .. 
început să plouă și să ningă 1 
totodată. Drumurile au deve- " 
nit anevoioase. Termenul fixat u 
trebuia cel puțin dublat.

— Să continuăm transportul 
și pe timpul nopții, a îndemnat < 
tînărul Felix Muller.

— Nu-i rea ideea ta, a întă- < 
rit această propunere și tină- \ 
rul lonescu Paraschiv.

După două zile de muncă ' 
încordata, frînti de oboseală, 
cei 2 sutamiiști au raportat 
șefului de șanțier că materia
lul de construct’e a fost trans- 
portat în termenul stabilit.

Tinerii Felix Muller și Ione. 
seu Paraschiv dobîndiseră încă 
o realizare frumoasă, care se ’ 
bucură de apreciere și respect. !

Muncitorii din întreprind1?- 1 
rea îrt care lucrează, au mult y 
respect pentru munca lor en- n 
tuziastă. Ei candidează pentru 1 
a doua oară la titlul de Sula- ‘ 
miist. In această întrecere ti- < 
nerii Felix și Paraschiv au 1 
adus întreprinderii lor o eco- ' 
nomie de peste 50.000 lei.

CAROL BORA 
funcționarATENȚIUNE!

Participați la CONCURSUL CORESPONDENȚILOR VO- 
de ziarul nostru pentru cele mai bune 
genului scurt (informații, note critice, 
sau caricaturi) și reportaje. Nu uitați! 

la data de 29 decembrie, 
vor atribui importante premii.

LUNTARI organizat 
materiale aparjinlnd 
insofite de fotografii 
Concursul se Încheie

Ciștigătorilor li se

aparatele corn- 
unor misterioase 

w neîncetat spre
Lună. Pentru ea plecasem de pe pămînt. Pentru ea, pe care 
O vedeam acum alături de soarele de jăratec și de puzderia de 
ițtele, palidă, rece, privindu-mă cu o ironie dușmănoasă. Mă 
obseda din copilărie. Visam să-i cunosc tainica lume, să-i descriu 
strania înfățișare, giganticele cratere, culmile mărețe, nesfîrșitele 
-mări fără apă. Zăbovisem mult în fața hărții ei și rezonanța 
unor nume ca Marea Nectarului, Lacul Visurilor, Marea Seni
nătății sau Golful Curcubeului 
simțit fior.

Nădăjduiam să-mi pot urma drumul cîteva ceasuri după 
sirea pe satelitul artificial.

Profesorul Voronțov însă ne-a sfătuit să mai așteptăm. Pre
vedea pentru una din zilele următoare un roi dens de meteoriți 
care aveau să se abată asupra Lunii cu violența unui bombar
dament.

Am trebuit să mă supun. Comandantul rachetei cu care ve
nisem era u« om extrem de prudent și nu ar fi expus pri
mejdiei viețile celor care i se încredințaseră. Mă și împăcasem 
cu gîndul unei șederi de încă cîteva zile pe „Sputnik 16“, cînd 
au avut loc întîmplările care constituie de fapt subiectul acestei 
povestiri. w e a

Mă aflam cu ceilalți în camera de cercetări, cînd un difuzor 
ne-a dat de veste că o rachetă sosise pe cosmodromul sateli
tului. Curînd după aceea cei doi membri ai echipajului se 
prezentară profesorului Voronțov,

N-am întîlnit niciodată doi oameni atit de diferiți. Primul, 
Gilbert, avea o față impenetrabilă, trăsături dăltuite parcă în

marelui laborator astral, îl vedeam mînuind 
plicate, îi ascultam interpretările asupra 
fenomene cosmice, dar gîndul îmi zbura

îmi dădeau un curios și nemai-

so-

cremene și ochi de gheață ; ce
lălalt, Philipe, care nu-i ajun
gea nici pînă la umăr, era în 
schimb o întruchipare a neas- 
tîmpărului. La el, totul era în- 
tr-o neîntreruptă agitație ; mîi- 

.....  nile și degetele, trupul, capul 
și mușchii feței, pînă și ochii 
mici și negri ca ai ursuleților 
de catifea.

.Abia așteptam să văd cum se 
vor comporta față de avertis

mentul profesorului Voronțov. Eram convins că Gilbert îl va 
lua în seamă, în timp ce Philipe nici nu va voi să audă...

N-a fost așa ! Cei doi s-au arătat deopotrivă mult mai puțin 
prevăzători decît comandantul meu. Gilbert a declarat laconic 
că n-are de gînd să amîne nici măcar cu un minut zborul spre 
Lună iar micul Philipe, revărsînd asupra profesorului un torent 
de cuvinte, a încercat să-i demonstreze că un roi de meteoriți 
nu poate constitui o primejdie serioasă pentru niște navigatori 
astrali experimentați^ care mai vizitaseră Luna în repetate rin- 
duri.

în clipa aceea am simțit un îndemn căruia nu-i eram în 
stare să mă opun. Oamenii aceștia aveau curajul și cutezanța 
adevăraților exploratori, calitățile unui Magellan, Vasco de 
Gama, Nansen sau Cikalov ! Cit îi admiram și... cît îi invi
diam !

Deodată, inima mi-a dat ghes și am alergat spre ei. Vor- 
bindu-le ara insistat să mi se îngăduie să-i însoțesc. Mă aștep
tam la un refuz, dacă nu din partea amîndurora cel puțin din 
partea lui Gilbert. Nici de data asta nu m-am dovedit un psi
holog prea dibaci. în timp ce Philipe izbucni într-un rîs zgo
motos ca și cînd cererea mea ar fi fost lucrul cel mai hazliu 
din lume, Gilbert chibzui cîtva timp și spuse în cele din 
urmă :

— Ești ziarist ? Bine, consimt ! Dumneata vei putea fi mem
bru al echipajului fără însă să beneficiezi de drepturile aces
tuia. în schimb, ești autorizat să dai publicității anumite 
fapte... pe care le vei afla la timpul potrivit.

N-am prea înțeles sensul acestor cuvinte, dar cine-și mai 
(Continuare în pag. 4-a)

v Umanismul socialist urmărește 
să asigure eliberarea omului și a 
personalității sale de orice ai 
împiedica dezvoltarea multila
terală și liberă. Baza lui teore
tică este socialismul științific 
fiindcă tocmai socialismul științi
fic consideră drept condiție fun
damentală a acestei eliberări, eli
berarea societății de orice exploa

Concurs de clntece 
studențești

în cinstea celei de a X-a a- 
niversări a R.P.R., Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților din București inițiază 
un concurs de cîntece studen
țești (text și muzică).

Concursul 
tru oricine 
cipe.

Lucrările 
pînă la data 
sediul consiliului din Calea 
Plevnel nr. 61 — București.

Se vor acorda numeroase 
premii ca:

3 premii a 2.000 lei, petre
cerea a 14 zile într-o stațiune 
climaterică, premii in obiecte 
etc,

este deschis pen- 
dorește să parti-

se vor depune 
de 25.XII.1957 la 

din

săniuța
4
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Hurii
Gînduri

Ber-

- «A

Ia un concert 
de tineri laureati

Concursuri internaționale: 
lin 1951... București 1953... Praga 
1954.... Varșovia 1955... Berlin. 
Geneva, Salzburg 1956... Moscor 
va, Verviers, Vercelli. Geneva, 
Toulouse 1957... etc. etc. Peste 
tot concurează tineri muzicieni 
romini. Și peste tot ei se situează 
în primele rînduri. Intr-adevăr 
ne putem mîndri cu succese ră
sunătoare la cele mai de seamă 
concursuri internaționale muzi
cale din ultimii ani. Nu este 
vorba de un talent glorios ci de 
mereu alte nume noi, de ceea ce 
se poate chema gloria noii școli 
romînești de interpretare, gloria 
tinerilor interpreți descoperiți, 
crescuți și stimulați in anii puterii 
populare.

Aceste, gînduri îmi răsăreau in 
minte joî seara asistând la un 
remarcabil concert 
din tinerii noștri 
centele concursuri 
Astfel, de -pildă, 
pianistă Crimhilda 
zîna grupului.
„palmares" un premiu II la Var- 

, șovia (1955) și o medalie la Ge
neva (1957). A cintat la concert 
Barcarola și studiul în do die2 
minor de Chopin vădind dincolo 
de un remarcabil talent pianistic, 
un progres serios în ceea ce pri-

dat de clțiva 
laureați la re- 
internaționale. 
foarte tinăra 
Cristescu me- 

are înscris in

Daschiderea Săptămînii 
muzicii romînești

sîm- 
sala 

deschi-. 
romî-

Din sala tribunalului

HALAL ZESTREI
„Cînd iubești, eprimăvară-n via. 

ța ia!"... așa spune cîntecul. Cînd 
iubești tnsă ca tinăra Constanța 
Amzulescu din Băilești, șe duce 
pe pustii primăvara. Dragoste 
c'ii... pacoste, cam așa a fost cu

Informații

In cadrul Lunii Culturii, 
bă'ă seara a avut loc în 
Ateneului R.P. Romîne 
derea Săptămînii muzicii

■ neșli care se va desfășura în în- 
s treaga țară între 7—14 decem

brie
in loja oficială au luat loc to- 

. varășii : Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici. Janos Fazekaș, Atana- 

’ se Joja Constanta Crăciun
în sală se aflau acad. Mihail 

Jora. Mihail Andricu. Alfred A- 
lessandrescu și Alfred Mendel- 
sohn maeștri emeriți ai artei. 

' prof George Breazul alți oa- 
, meni de artă’ și cultură, precum 

și un numeros public.

vește gîndirea muzicală-plastică 
Iar Vladimir Orlov mi se pare 
„decanul" grupului, care este 
laureat al Premiului de Stat, 
laureat al concursurilor interna
ționale de la București și Gene
va, a interpretat cu o artă desă- 
vîrșită. cu gust perfect, cu o mu
zicalitate remarcabilă, o sonată 
pentru violoncel și pian de Fran- 
ceur. întotdeauna-apreciasem ca
litățile lui Vladimir Orlov. De 
data aceasta erau scoase mai 
puternic in evidentă. Părea că un 
splendid tablou care nu se bucu
rase pînă acum de o lumină des
tul de bună, era scăldat acum de 
raze care îi reliefau frumusețea : 
statul nostru a achiziționat pen
tru Vladimir Orlov un violoncel 
de primă calitate care, darnic, 
cu un ton remarcabil. înalță la 
un nivel și mai frumos arta in
terpretului nostru. Rar cind un 
violoncelist „electrizează" o sală 
întreagă : Viadimir 
și t-o.

Dar in concertul 
precumpănitor a 
cintăreților. S-au 
fața publicului Dumitru Constan
tin. Leila Cincu Ladislau Konya. 
Teodora Lucaciu. Barbu Ion Pri- 
sacaru. Dan iordăchescu. Nu pu
tem amănunți caracterizarea fie
căruia dintre cintăreți, ai fiecărei 
luctări interpretate, tot așa cum 
nu putem insista cît ar fi trebuit 
asupra artei tinerilor 
corn pan ia tori 
stima tuturor 
cultat la noi , .
Suzana Carusso și Ferdinand 
Weiss. Ne rezervăm acest drept 
pentru viitor. Am vrea însă să 
subliniem un aspect comun lor; 
au fost descoperițl sau și-au tă
cut debuturile la ansamblurile 
noastre artistice create in anii 
de democrație populară. Ladislau 
Konya de pildă, mai întîi muzi
cian amator a fost descoperit 

cu prilejul concursului național 
al echipelor muzicale de amatori 
și, la Ansamblul C.C.S., a fost 
ajutat să se dezvolte, să se pregă
tească din ce în ce mai temeinic. 
Tot de ansamblul C.C.S. sînt le
gate începuturile activității profe.

Orlov a reu-

de joi seara, 
fost aportul 
prezentat in

noștri a- 
care au cucerit 
celor care î-au as- 
și peste hotare:

sioniste ale lui Dan Iordăchescu 
iar cele ale Teodorei Lucaciu- 
Barbu de Ansamblul M.A.I. Și 
exemplele s-ar putea înmulți, con. 
tribuind la înțelegerea fenome
nului creșterii numărului cîntăre- 
ților noștri de reputație europea
nă. Poporul nostru a fost întot
deauna talentat dar azi sînt con
diții concrete din ce în ce mai 
favorabile ca talentele naturale 
să se dezvolte pe drumul adec
vat. Azi avem o pleiadă de emi- 
nenți maestri care și-au pus cu
noștințele lor în slujba îndrumă
rii talentelor numeroase din 
popor.

Și astfel se legau grindurile; 
după acel concert remarcabil al 
tinerilor reprezentanți ai noii! 
școli romînești de interpretare.

Tn clișeu : In- 
tr-una din sec
țiile uzinelor 
„Steagul Roșu" 
din Orașul Sta
lin, Petre Jer-

can, la strungul său, execută 
paliere la arborele cotit al 
autocamionului. Strungarul 
lucrează la 3 mașini deodată 
Aceste strunguri sovietice, 
produc de 12 ori mai mult 
decît se producea cu vechile 
strunguri.

FR. SCHAPIRA

Formații de 
pe scene

In cadrul „Lunii 
Culturii" un mare 
număr de formații 
de artiști amatori 
ale sindicatelor din 
Capitală și din tară 
vor prezenta specta
cole pe scenele bucu- 
reștene.

Formațiile care 
vor susține specta
cole sînt grupate pe 
ramuri de activitate 
Astfel, primul spec
tacol va avea loc 
luni 9 decembrie în 
sala de festivități a 
Direcției regionale 
C.F.R. Gara de Nord 
cu concursul unor 
formații artistice din 
Capitală ale Sindi
catului muncitorilor 
din transporturi și 
telecomunicații-

în a doua jumă
tate a lunii decem
brie pe scena Tea
trului C.C.S. dinstr. 
Lipscani vor evolua

1.. .
artiști amatori 
bucu reștene

Primirea de către 
tov. Chtvu Stoica 

a ministru.ui 
plenipotențiar ai S.U A.

Sîmbătă, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne, Chivu 
Stoica, a primit în audiență pe 
Robert H. Thaijer, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar al 
S.U.A. la București, în legătură, 
cu plecarea sa din R.P. Romînă.

(Agerpres)

alte, formații 
ale; sindica-

printre 
artistice _ . 
telor. corul și or
chestra petroliștilor 
din Moreni. forma-, 
ția de estradă a pe
troliștilor din , Cîm- 
pina. echipa de dan
suri a Combinatului 
chimic „I. V.' Sta
lin" din orașul Vic
toria, orchestra de 
mandoline de la u- 
zinele de reparații 
de utilaj petrolifer 
din Pfoeștî

Corul întreprin
derii „Flamura ro
șie" din București, 
echipa de dansuri a 
întreprinderii „Par
tizanul roșu" din O- 
rașul Stalin, orches
tra de,muzică ușoară 
a întreprinderii „la- 
noș Herbak" din 
Cluj, brigada artis
tică de agitație a u- 
zinelor textile „7 
Noiembrie"-București

și corul Fabricii do 
confecții „Gh. Geor- 
ghiu-Dej“ din Ca-- 
pîtală, vor evolua 
de asemenea pe sce
na Teatrului C.C.S.

In Săptămîna tea
trului 
„Lunii 
tiștij 
cercul 
Casei_ .
sindicatelor din Ca
pitală vor- interpreta 
pe scena Teatrului 
C.C.S.. piese într-un 
act: „Pipa" de A. 
Săulescu și 1. Paulo- 
pol. „Răsfățatii" de 
Th. Mănescu și Sil
via Andreescu și 
„Inspectorul broaș- 
telor" de Victor Efti- 
miu. De asemenea 
va mai prezenta un 
spectacol echipa de 
teatru a Comitetu
lui sindical al sfatu
lui popular regional 
Ploești.

*din cadrul 
Culturii" ar- 
amatori din 
de teatru al 
de cultură a

O expoziție din R. P. 
Ungară

In cadrul planului de 
pentru aplicarea convenției 
rale din R.P. Romînă și . 
Ungară, sîmbătă la Biblioteca 
Centrală Universitară diiț Capitală 
s-a deschis Expoziția de repro
duceri după picturi din -Muzeul dp 
Artă al R.P. Ungare.

Expoziția cuprinde 90 de repro
duceri după lucrări ale unor mae
ștri ai picturii universale, precum 
și reproduceri de portrete, peisaje, 
compoziții istorice, scene din viata 
de toate zilele după tablouri sem
nate de pictori din R.P. Ungară.

Expoziția va rămîne deschisă 
pînă la 20 decembrie.

(Agerpres)

muncă 
cultu- 
R P.
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prinderii in toamna lui 1900 : 
Heinrich Klinger, Ernst Klinger, 
Paul Lemberger — Plena.

1925. Acționari principali : 
Franz și Johann Klinger — Fie- 
na. Japp de fleer — Olanda

1931 Cei de mai înainte, plus 
Richard Gombrich — Austria.

1939 Imre Montagh, fosei Ree, 
Industrial Development el Finan
cing Corporation — Dover, Anglia; 
Klinger Bela — Viena, dr. Bo- 
koi Elemer și Constantin Po- 
povic.i - România

lată pentru cine munceau 1.000 
de muncitori din Sf. Gheorghe

★ '
Se considera o faptă mare porni

rea unei greve într-o mică între
prindere abia pusă pe picioare in
tr-un orășel. Era nevoie de îndrăz
neală, curaj și conștiință. Se pare 
că acestea nu lipseau muncitorilor 
textiliști în primăvara timpurie a 
anului 1911 Era 1 aprilie. Lini
ștea, puterea și încordarea grevei 
s-au așternut peste împrejurimile 
fabricii.

la să vedem ce a cerut „așeza
rea muncitorească pașnică* de la 
„patronii cinstiți* ?... Sporirea ge
nerală a salariului cu 50 la sulă ; 
reducerea timpului de. muncă de 
zece ore și jumătate ; haine de 
protecție, pemtru muncitori; copiii 
sub 14 ani sd nu muncească ; să 
fie schimbat directorul...

Zadarnic a' fost articolul ziari
stului cumpărat, zadarnice au fost 
amenințările jandarmului. Și a 
doua zi, și a treia zi mașinile de 
țesut au tăcut.

tn această tăcere se găsea o 
mui mare putere decît în tărăbo- 
iul ridicat de capitaliști. Munci
torii au învins. în dimineața zilei 
de 15 aprilie a apărut o știre mi
că în ziarul din Sf. Gheorghe. 
„Schimbarea directorului la fabri
ca de țesătorie... Directorul din 
străinătate își făcea bagajele și 
pleca.

Exploatarea a slăbit puțin. Iar 
conștiința s-a întărit.

...Ziua de 28 mai 1929 anunța 
nu o grevă de trei zile ci una de 
21 zile. Acolo unde domnea greva 
nu se mai cîntau numai cîntecele 
vechi, ale lui Kossuth, ci și ace
sta : Sculați, voi oropsiți ai 
vieții I*.

Greva a început în secția de 
preparare, și în 24 de ore s-a în
tins în întreaga fabrică. Conducă
torul comitetului de grevă a fost 
Bokor Istvân și pe ziduri au apă- 
zut revendicările muncitorilor t 
„sporirea salariului cu 25 la su
ta, zi de muncă de opt ore, bi
bliotecă, ziua de 1 mai — zi de 
sărbătoare plătită etc*

Direcțiunea a stat 'de vorbă cu 
Oamenii în ziua a 17-a a grevei.

Iar într-un raport confidențial 
al siguranței scrie : „Simptome 
alarmante la fabrica de textile. 
Comuniștii au organizat o grevă 
și pregătesc evenimente importan
te.*

construit-o, au muncit pentru ea 
Stau 

ședințe 
Istvan.
această 
viguros. -

li privesc fața. îi cercetez ochii 
surizători.

încotro putea duce drumul lui 
Bokor Istvan ? Către aceia care 
in locul irosirii și exploatării pro 
miteau o viață omenească și lup
tau peptru aceasta. Degeaba l-a 
amenințat siguranța burgheză și 
degeaba îl privea cu ochi, răi ser
viciul burghez maghiar de contra
spionaj Drumul lui Bokor duces 
către partid. Brațele lui au îm
brățișat in 1944 ostașul sovietic

...Se mindrește cu fabrica, cu 
elevii săi De sub mâinile lui cre
ște încetul cu încetul o generație 
tinără de specialiști.

In afară de cele 21 de zile de 
grevă ale anului 29 el n-a lipsit 
din fabrică nici o clipă ! Nu-i de 
mirare că simte că fabrica e a lui. 
nu-i de mirare că fabrica simte 
că el este al ei...

*
Și acum am în față o fată din 

cea de a treia generație a celor 
care au întemeiat fabrica. Kovâcs 
Ilona are 18 ani, ținuta dreaptă, 
ochi verzi, mlini indemînatice. De 
o săptămână doar e muncitoare 
de fabrică.

Convorbirea pornește greu. Oa
re acești ochi verzi cu privirea 
curată cum văd întreprinderea ce 
poartă numele lui Dosza GKeor- 
ghe ? Oare ea știe că în locul 
spitalului întreprinderii era cînd-

față în față cu fostul pre- 
al grevei din *29, Bokor 
De 38 de ani lucrează la 
fabrică. E un om înalt. 
E lăcătuș și cazangiu

____ _ ___ _ I auzit 
~~_____ trecut asemenea lucratori
începători ca ea, ani de-a rîndul, 
abia câștigau ceva, că nu exista 
cantină și nici cămin, că nu exi
sta bibliotecă și nici cămin de co
pii. Oare ea știe că în anii regi
mului democrat-popular s-a con
struit clădirea transformatorului, 
s-a modernizat vopsirea și secția 
de albit, s-a înființat o creșă și 
s-a modernizat rețeaua electrică a 
întreprinderii ? A aflat cine a a- 
dus aici apa Oltului, și a clădit 
o parte întreagă a orașului — 50 
de case muncitorești ? Sau știe că 
filatura unde lucrează ea, s-a năs
cut prin eforturi comune și din 
punct de vedere al perfecțiunii 
își menține poziția și pe scură 
mondială ? Presimte că fabrica 
cea mai însemnată și cea mai ve
che a Regiunii Autonome Maghia
re a R.P.R., care se industriali
zează împreună cu întreaga țară, 
a devenit al doilea cămin al ei ?

Privesc in ochii limpezi ai llon- 
kăi Kovacs

Este de abia o săptămână aici 
— puțin timp pentru a cunoaște 
inventarul exact al unei fabrici 
ce se dezvoltă vertiginos.

De șaptezeci și cinci de ani se 
țese aici pînza, și dacă s-ar coase 
la un loc tot ce s-a produs aci, 
o mare parte a pămîntului s-ar 
putea acoperi cu ea. Cu toate a- 
cestea, azi muncitorii fabricii nu 
se mândresc cel mai mult cu asta, 
ci cu acea bucățică de pînza roșie, 
cu steagul roșu care fîlfîie, fîlfîie 
lingă numele fabricii, exprimând 
libertatea azi cucerită.

va o casă particulară ( A 
că în t

întreprinderea textilă „Varga Catalin" din orașul Cluj pro
duce numeroase modele de confecții, tricotaje pentru copii. De 
la începutul anului și pînă acum productivitatea muncii a cres
cut pe cap de muncitor în procent de 1,5 la sută față de pre
vederile planului. In fotografie: Noi modele de tricotaje create 
de colectivul fabricii.

Deschiderea expoziției de 
pictură, sculptură și grafică

In cadrul săptămînii artelor 
plastice și a muzeelor, sîmbătă. a 
avut loc la ZL Art- zt
R.P. Romine inaugurarea Expozi
ției interregionale de pictură, 
sculptură și grafică. Au asistat 
tovarășii : acad. Atanase Joja, 
ministrul Invățămîntului și Cul
turii, Constanța Crăciun, ing. An
ton Vlădoiu, președintele Sfatului 

'Popular al Capitalei, sculptorul 
I. Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor plastici, M. Mihalache, di
rector general în Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii, numeroși 
artiști plastici, critici de artă și 
alți oameni ai artei și culturii.

Muzeul de Artă aî

Două lozuri — PATRIA ; Cica
tricea — REPUBLICA , Gervaise 
- I. C. FRIMU. INRATIREA IN- 
TRE POPOARE. LIBERTĂȚII ; 
Ulisse - BUCUREȘTI. 23 AU- 
GUST ; Dacă nu e una e alta — 
MAGHERU. ELENA PAVEL, 
MUNCA ; Lumea tăcerii — V. 
ALECSANDR1 VICTORIA, ALEX. 
SAHIA ; Străbătând Parisul /— l 
MAI. COȘBUC ; întâlnire la — 
LUMINA. FLACĂRA ; 
Protar - CENTRAL; 
brupte — DOINA ; Ora 
XIM GORKI . Celkaș -
NOI ; Legenda din Polesia — 
NERETULUI. 
toarea - GH 
ALEX. POPOV ;
GRIVIȚA ; Don Quijotte - VASILE 
ROAITA, VOLGA; Dracul păcă- 
lit - CULTURAL; Legea o per. 
mite? — UNIREA; Căile Dragos
tei - CONST DAVID.

A f« cerea 
Trepte a- 

H - MA- 
TIMPURI 

TI- 
MOȘILOR ; Vrăji- 
DOJĂ ; Malva - 

Lumini verzi —

★
A venit vremea marelui eveni

ment — naționalizarea — socie
tatea pe acțiuni a trecut în dome
niul cronicarilor. Fabrica a de
venit a acelora care au visat-o, au

La zestre să nu . credeți totuși 
că au renunțai. Se cerea însă mai 
multă „operativitate" De aceea 
au trecut la realizări mai mari: 
3 perechi de pantofi in lucru la 

_ - cel mP-i bun cismat* 2 paltoane ul- 
eă. $f asta de ’cînd s-a hxrtărît *tima modă, mobila cea mai ele. 
să se mărite. Mai precis, de cînd a gantă etc. etc. Intr.un cuvint. abia 
intrat vinzătoare la secția galante, acum se Realiza adevărata zestre.'/ 

rie a magazinului de textile din ------ —
Calafat Așa vorbește lumea.

Ei, dar și de data aceasta Con. 
________________ _________ stanța Amzulescu a fost nevoită 

Magazinul tnsă n.a avut nici o să^ \ntreru^nntc^eUluieli^ S“a 
vină, bineînțeles. Dar qci a cu- opri^ la" - ™ 091,64 lei. Șl acum,
noscut pe tînărul Purcea, de care nu numai că e obligată să — 
s-a îndrăgostit. dea „zestrea" inapoi, dar își iro.

Au urmat apoi zile frumoase de 
prietenie, cu vorbe mari de dra
goste, cu promisiuni. Tinerii pă. 
reau că se înțzleg 4e minune. Pînă 
la urmă au hotărît chiar <îS se 
căsătorească. •

Dar de la această mare hotărîre, 
bălaiul a '‘'început parcă să fie al. 
tul-. Nu mai venea la întîlnire, evi
ta să mai stea de vorbă cu ea. ui. 
lase chiar și de promisiune.

— Ziceai că ne vom căsători — 
l-a amintit într.o zi Constanța

Tînărul a prlvit-o mintos. Sosise 
momentul, să.și spună auvlntul. 
Și... l-a spus. Și l.a spus printr-o 
întrebare :

— Ce zestre ai?
Constanța Amzulescu a rămas 

uimită. La așa ceva chiar- nu se 
gîndise. Zestrea, iată ce. avea de 
făcut. Și asta cît mâi repede. Tim
pul nu așteaptă. Mai aj.es că... ma
gazinul îi stătea la îndemlnă Ca 
să mărești cu cîțiva iei prețul de 
vtnzare al fiecărui obiect, nu-i 
mare lucru. Și nici n.o să se ob
serve prea repede. In schimb, tu 
ca vînzător, ai să ai în fiecare zi 
„un cîștig frumușeT'. Ideea acea
sta La dat-o chiar el:

— Să nu te plîngt că n-ai de 
unde. Iți trec prin mină atîția 
bani.

Vedeți dar, că... „Prietenul la 
nevoie se cunoaște".

Uv control însă al U. C E 
C.O.M.-ului a dat primul semnal 
E drept că s-au speriat și ei pu- 
țin. Și-au venit însă repede în fire. 
Pedeapsa n-a fost prea mare • 2Q0 
lei amendă: nu era greu de achi. 
tat.

— Dracul nu-i chiar _____ _
gru, cum și-au închipuit oamenii, 
i-a spus tînărul cînd Constanța l.a 
povestii de mustrarea ce o primise 
de la responsabilul magazinului, 
de la organizația U.T.M. cit și de 
la unii prieteni.

— Fii fată deșteaptă, a îmbăr. 
bătat-o el De acum încolo n-o să 
mai continuăm cu chefuri. Bate la 
ochi. Mai bin< fă altceva cu banii

Șl. a fost tntr-adevăr „deșteap 
t.ă’‘ Curînd a avui loc logodna. 
Un eveniment de seamă, adevărat

De cîtva timp însă logodnicul 
iar a început să întîrzie la întîlni
re, pe motiv că. . _____ _
tunci Constanța Amzulescu 
făcut unul cadou. Unul lui și 
ei. \

A venit însă un 
sul rău, nu alta 
perii lipsa a două 
beda".

Au urmat apoi zile triste pentru 
nefericiții logodnici. A doua pe
deapsă — trei luni închisoare co- 
recțională pentru ea (cu suspen. 
darea pedepsei) și amândoi dați a- 
fard din serviciu — nu era de loc 
ușoară.

S.au găsit Insă „oameni buni" 
care să ocrotească pe cei „orop. 
sițl". Nu-i puteau lăsa la jumă
tatea drumului. De aceea cei doi 
tineri s-au și căsătorit. S-au căsă. 
torit fiindcă in urma celor întîm- 
plate, Constanța Amzulescu a a- 
juns... gestionară la O.C.L. Con. 
fecția tot în același oraș. Nici că 
s-ar fi putut altceva mai bun.

sește și clțiva ani, ispășindu.și pe
deapsa, ani ce vor trece greu 
pentru Constanța. Nici pentru so
țul ei nu va fi prea ușor, lată cum 
o concepție greșită alungă liniștea 
unui cămin lată unde duce lăco
mia. Prin muncă cinstită cei doi 
tineri ar fi ciștigat nu numai zes. 
trea care și-o doreau, dar și stima 
și respectul oamenilor, pe care de. 
ocamdată le-au pierdut.

așa de ne.

nu are ceas, A.
‘ â__ i i-a

Unul lui și unui

inventar — cea- 
— și s-a desco. 
ceasuri noi „Po.

Sîmbătă după-amiază a sosit 
în Capitală la invitația, Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R.P. Romînă o delegație de mili- 
tanți ai mișcării sindicale și ve. 
teraniWîn producție din U.R.S.S., 
caregS 
țara

face o .vizită prietenească in 
noastră.

*
ttatatiiiior, care au 
ultimul, timp Ia Bucu-

urma i
loc în ultimi _ 
între delegația economics arești

Republicii Populare Democrate 
Coreene și delegația economică a 
Republicii Populare Romîne, a 
fost semnat la 7 decembrie pro
tocolul pricind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul 1958.

Kâspunzînd invitației Asociației 
Științifice a Inginerilor și Tehni
cienilor, la 23 noiembrie a sosit 
în țară o delegație a Cam erei 
pentru Tehnică dim Grecia, alcă
tuită din domnii Georges Kirkis, 
inginer electrician și George Con- 
dostanos, inginer civil.

La 6 decembrie dl. Georges Kir
kis a părăsit Capitala plecînd în 
R. P. Ungară. Dl. George Con- 
dostanos își continuă vizitele în 
tara noastră,ELENA POPESCU

Haide Q C AJ
Anul acesta a încrustat pe ră

bojul istoriei fotbalului romînesc 
capitole noi — examene dificile 
de trecut pentru reprezentativa 
noastră. Nu s-au stins încă bine 
ecourile dîrzei dispute cu reprezen
tativa Iugoslaviei, ne sînt încă 
proaspete în memorie cuvintele 
crainicului posturilor noastre de ra
dio care a transmis întîlnirea Bo
russia Dortmund-C.C.A. și iată-ne 
din nou plini de emoții și spe
ranțe în fața unei încercări de loc 
mai puțin dificilă.

Hotărîtoare pentru o afirmare a 
fotbalului nostru pe plan european 
— reîntâlnirea cu Borussia Dort
mund, ridică în fața campioanei 
noastre nu numai sarcina apărării 
culorilor clubului C.C.A. dar în 
primul rînd a culorilor și presti
giului țării noastre. FIECARE 
DINTRE NOI DORIM O VICTO 
RIE, O VICTORIE PENTRU 
FOTBALUL ROMÎNESC, PEN
TRU C.C.A. Și nu va fi ușor. 
Căci pentru această atât de mult

dorită victorie, avem nevoie de trei 
puncte. Borussia — 
ceda aceste trei 
trecută în toate

Campioana R. 
să-și apere șansele. „Unsprezecele' 
german este o formație masivă, 
pregătită tehnic și tactic pentru o 
luptă mare.

Sîntem optimiști și hotărîți să 
învingem, căci C.C.A. ne-a rezer
vat în momente grele satisfacții 
depline cucerind victorii de ră
sunet.

în tribunele stadionului vom fi 
alături de C.C.A'., vom dori cu a- 
ceiași ardoare o victorie pentru 
fotbalul romînesc, pentru cam
pioana țării noastre 90 DE MI
NUTE VOM ÎNCURAJA ECHIPA 
NOASTRA IAR DACĂ VOR FI 
MOMENTE DIFICILE VOM 
FACE SA SIMTĂ ALATURI DE 
EA ZECILE DE MII DE SPEC
TATORI.

Dortmund nu va 
puncte decît în- 
compartimentele. 
F. Germane știe

HAIDE C.C.A.!

la stînga: Kwiatowski, Burgsmuuer, Sandman, Schleb- 
rowsky. Jos: Michalek, Bracht, Peters, Schmidt și Kelbassa. 

văzuți de NEAGU RADULESCU

producție sînt stăpîni și cîrmaci 
âi propriei lor soarte. Pentru în
făptuirea acestui ideal nobil tre
buie ca oamenii muncii să fie în
suflețiți de o înaltă conștiință și 
devotament față de colectivitate. 
Departe de a nega sensibilitatea, 
sentimentele personale ale oame
nilor, umanismul socialist ridică a- 
ceste sentimente pe un plan su
perior, cultivă dragostea pentru 
patria socialistă, disciplina în 
muncă, sentimentul de dreptate, 
sentimentul de tntr-ajutorare tovă
rășească, de devotament față de 
colectivitate. El le pune pe toate 
sub semnul interesului preponde
rent al victoriei socialismului — 
condiția dezrobirii personalității 
de orice apăsare, de cauzele care-i 
împart pe oameni în tabere duș
mănoase, care ridică pe om împo
triva omului, care întunecă și 
murdăresc prietenia, iubirea și 
alte sentimente nobile. Căci toc
mai victoria socialismului, creează 
condițiile pentru înlăturarea pră
pastie! tragice dintre sentimentele 
intime, strict personale ale oame
nilor și sentimentul datoriei față 
de colectivitate.

Umanismul socialist, dragostea 
față de omenirea muncitoare, res
pectul față de persoana omului 
muncitor, dragostea adevărată față 
de om constituie tot mai mult 
o trăsătură caracteristică a 
conștiinței oamenilor muncii din

patria noastră. Smulgîndu-se din 
lanțurile exploatării capitaliste 
oamenii muncii din țara noa
stră au pus capăt pentru 
totdeauna principiului inuman al 
concurenței, principiului nimicirii 
celui slab de către cel mai pu
ternic, al nimicirii reciproce a 
oamenilor și au promovat ideea 
pătrunsă de profund umanism a 
colaborării frățești între oamenii 
muncii eliberați de exploatare, 
ideea întrecerii socialiste tovără
șești. Umanismul socialist izvo
răște în țara noastră din noile 
relații de producție care subor
donează întreaga producție ma
terială și spirituală intereselor 
oamenilor muncii cît și din poli-

noastre este legată de respectul nismului pentru a lovi în orîn- 
profund pentru demnitatea perso- duirea socialistă. Ori de cîte ori
nalității umane, de tendința de a oamenii muncii îi pun la respect 
o ajuta să-și desfășoare toate ca
pacitățile sale și să le folosea
scă într-o activitatea folositoare. 
Umanismul socialist cere oameni
lor muncii să aibe o atitudine 
plină de grijă, înțelegătoare și 
echitabilă unii față de alții, atitu
dine care îi cruță de suferințe, 
jigniri și afronturi. Respectul față 
de demnitatea oamenildr muncii 
din țara noastră se vădește în în
treaga orientare politică și ideo- 
logică a avangărzii clasei mun
citoare din țara noastră—P.M.R.— 
a'statului nostru democrat-popular 
precum și în comportarea oame-

pe dușmanii orîndurii socialiste 
domnii „umaniști" din solda trus
turilor urlă despre pretinse „încăl
cări ale umanismului". Acești 
domni ar dori ca oamenii muncii 
din țara noastră sau din celelalte 
țări socialiste să se poarte „uman" 
ou dușmanii socialismului, să le 
lase libertatea de a lovi în intere
sele colectivității socialiste. Oa
menii muncii din țările socialiste 
nu risipesc și nu vor risipi însă 
pentru dușmani asemenea bunuri 
de preț ca libertatea și umanitatea.

Umanismul socialist are un pro
fund caracter de clasă. El este iru

Ilmanhm socialist
tica partidului și guvrnului nostru, 
politică înalt umanistă și înalt so
cialistă, prin scopul și mijloacele 
sale. Educați în spiritul umanis
mului socialist, constructorii socia
lismului din patria noastră vad 
în om capitalul cel mai de preț.

Umanismul socialist își găsește 
materializarea concretă nu numai 
în ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al oa
menilor muncii ci și în frăția tot 
mai strînsă a oamenilor mun
cii de la orașe și sate, a nume
roaselor naționalități, în emanci
parea femeilor, în minunatele 
perspective de viață ale tineretu
lui, în viața plină de bucurii a 
copiilor, în marile drepturi și li
bertăți de care se bucură cetățenii 
patriei. Socialismul a chemat la 
viață conștientă și creatoare ma
sele muncitoare din țara noastră. 
Valorificarea forțelor creatoare 
ale omului simplu constituie una 
din laturile esențiale ale umaițis- 
mului nostru socialist.

Practica a arătat și dovedește 
cu prisosință că întărirea societar 
ții noastre noi, socialiste, ridică 
personalitatea umană la o viață 
din ce în ce mai bogată, mai li
beră, mai multilaterală. Democra
tismul nostru socialist — expre
sie a adevăratului umanism — 
îmbină în chip armonios intere
sele individuale cu cele ale co
lectivității. Societatea este aceea 
care apără drepturile cetățenești, 
care veghează ca interesele indi
viduale să fie cît mai larg satis
făcute.

Dragostea adevărată a omului 
față de om care înflorește mereu 
mai plină pe meleagurile patriei

nilor muncii. în țara noastră dem
nitatea muncitorului, a țăranului 
muncitor, a intelectualului legat 
de popor sînt respectate cu sfin
țenie. înaltele distincții acordate 
oamenilor muncii manuale și in
telectuale (conferirea titlului de 
„Erou al muncii socialiste", 
„Laureat al Premiului de Stat") 
sînt un suprem omagiu adus dem
nității umane.

Respectul față de deinnitătea 
oamenilor presupune în același 
timp dezaprobarea, ' respingerea 
celor nedemni. Aceasta nu în
seamnă o dezaprobare indul
gentă, formală, ci o demascare de- 

■plinăi intransigentă a tuturor ace
lora care prin ' comportarea lor 
stingheresc conviețuirea oamenilor 
muncii și construcția socialistă în 
țara noastră. Ura puternică față de 
dușmanii oamenilor muncii și vi
gilența constituie una din prin
cipalele atitudini ce caracterizează 
o comportare morală umanist-so- 
cialistă. Pedepsele aspre, pe care 
le primesc, în țara noastră toți 
acei care într-un fel ori altul aduc 
prejudicii colectivității concreti
zează foarte clar cea mai profundă 
poziție umanist-socialistă.

Umanismul socialist inspiră co
muniștilor din lumea întreagă for
ța și energia de stegari neînfricați 
ai luptei popoarelor pentru pacea 
lumii. Acest lucru își găsește ex
presia concretă și .în recenta de
clarație a consfătuirii partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste care a avut loc la 
Moscova între 14 și 16 noiembrie 
1957.

Ideologii imperialismului în
cearcă să folosească steagul uma-

compatibil cu „liberalismul putred" 
față de oamenii care subminează 
bazele orînduirii noastre. Convie
țuind în cadrul familiei ori în a- 
ceeași locuință, în același loc de 
muncă etc., sîntem adesea che
mați să adoptăm o comportare 
morală bazată pe principiul uma
nismului socialist. Situații posibile 
în care sîntem moralmente obli
gați să intervenim prezintă o va
rietate greu de cuprins. Astfel 
pentru a lua totuși cîteva exem
ple : o rudă sau un prieten 
comițînd o abatere morală „scu
zabilă" invocă sprijinul tău 
„uman". El te îndeamnă în nume
le „tovărășiei" să nu bagi de sea
mă că fură din avutul obștesc. 
Cunoscutul tău, P, te roagă în 
numele „prieteniei de altădată" 
— să-i furnizezi niscaiva protecții 
în instituția la care lucrezi pentru 
o funcție pe care nu o merită 
etc. Exemple privind asemenea 
situații posibile pot oricînd fi 
sporite. De multe ori, unii tineri 
bine intenționați și animați de 
principii morale noi, aflați în fața 
unor asemenea situații, sînt cu
prinși de următoarea dilemă î 
„Este oare mai umană și mai 
morală o atitudine îngăduitoare 
față de toate acestea, or se re
comandă intransigență severă ?"

De fapt alternativa este foarte 
limpede pentru oricine înțelege 
bine umanismul socialist O ati
tudine îngăduitoare față de ceea 
ce dăunează societății noastre 
este o atitudine de sentimentalism 
ieftin neprincipial, o atitudine ce 
ține de concepțiile mic burgheze, 
de* propovăduirea ipocrită a „ier
tării" de concepțiile burgheze ale

tolerării asupritorilor și asupririi. 
Asemenea atitudini — caracteri
zate prin lipsa de principialitate 
și de curaj a opiniei — se da- 
toresc rămășițelor putredei mo
rale burgheze, se datoresc alterării 
și degenerării noțiunii de uma
nism sub influența concepțiilor 
mic-burgheze, se datoresc nivelu
lui teoretic și ideologic scăzut, con
științei lor scăzute. Aici se impu
ne o precizare. Atâta vreme cît 
sentimentele noastre calde sînt 
îndreptate spre cineva care nu e 
în esență un dușman al societății 
noastre, atâta vreme 
tele noastre servesc 
cestuia din urmă, 
societate a unui om 
poate exista contradicție între sen
timentele personale și sentimen
tul datoriei față de societate. 
Esențialul este ca omul spre care 
se îndreaptă afecțiunea noastră să 
fie moral. Esențialul este ca sen
timentele personale să nu intre în 
contradicție cu interesele societă
ții. A ne abate de la acest prin
cipiu înseamnă a cultiva un sen
timentalism ieftin, neprincipial, 
înseamnă a da apă la moară ,ires-, 
ponsabilității, a individualismului 
anarhic și aventurier. înseamnă a 
justifica indulgența față de cei ce 
lovesc în cauza făuririi fericirii 
tuturor celor ce muncesc.

Atitudinea umanist-socialistă, 
compasiunea pentru om, ati
tudinea plină de grijă față 
de acesta nu izvorăsc dintr-un 
simplu capriciu al afectivității, 
ci sînt întemeiate pe con
vingeri temeinice, pe o amplă de
liberare rațională. In viața lor de 
zi cu zi oamenii muncii își ma
nifestă grija lor față de om nu 
prin atitudini de sentimentalism 
ieftin și neprincipial ci printr-o 
preocupare continuă de a oferi - 
ajutor multilateral și reciproc to
varășilor de muncă și de viață ; 
ei vibrează laolaltă cu aceștia 
față de toate succesele și bucuriile - 
lor, îi ajută în momentele de su
ferință și desnădejde.

★
Lupta pentru sădirea în rîndu- 

rile tineretului a principiilot uma
nismului socialist. împotriva orică
rei alterări și degenerări a acestor 
nobile principii constituie o sarci
nă de bâză a educației morale în- ■ 
treprinsă în școala și în organi
zațiile U. T. M. Să nu uităm ' 
nici un moment că umanismul so
cialist înseamnă în cea mai mure 
măsură conștiința responsabilității 1 
sociale a omului și educarea sen
timentelor lui sub semnul acestei 
responsabilități. De aci, sarcina 
temeinicei educări comuniste a 
tinerilor, sarcina educării unui tâ
năr ale cărui sentimente perso
nale să nu intre în contradicție 
cu interesele societății noastu

cît sentimen- 
reeducării a- 
redării către 
folositor, nu



BUN SOSIT
solilor Yemenului
Astăzi sosește în Capitală, Ia 

invitația guvernului romîn, Al
teța Sa Emirul Seif UI Islam 
Mohammed El Badr, prințul 
moștenitor al Yemenului, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministru al Afacerilor Ex-, 
teme și ministru al Apărării,

Poporul nostru primește cu 
deosebită căldură pe înaltul 
oaspete, sol al poporului yeme
nit care lupta cu hotărîre împo
triva imixtiunilor coloniaiis*

m 11 tui englez. Poporul romîn 
urmărește cu simpatie efortu
rile poporului yemenlt îndrep
tate către unificarea teritoriu
lui, către crearea unor condiții 
propice dezvoltării economice a 
țării.

In articolul de mai ios publi
căm cîteva date documentare 
cu privire ia Yemen și la lup
ta poporului yemenlt pentru 
păstrarea integrității și suvera
nității statului.

De un an de zile în telegramele 
agențiilor de presă apare cu regu- 
ralităte numele Yemenului. Tru
pele engleze comit aproape zilnic 
agresiuni pe teritoriu] acestui stat 
arab, distrug satele și orașele de 
frontieră amenințînd necontenit su
veranitatea și integritatea teritori
ală a Yemenului. Poporul yemenit 
opune însă o dîrză rezistență ori
căror încercări de agresiune și in
timidare și luptă pentru a obține 
independența întregului teritoriu 
yemenit, deci și a celor nouă pro
tectorate aflate sub ocupația colo
nială engleză 1

Deși e unul dintre cele mai mici 
state arabe și mai puțin cunoscut, 
Yemenul este printre primele care 
și-a proclamat independența. După 
ce a izbutit să scuture de două ori 
jugul dominației otomane Yemenul 
a trebuit să lupte zeci de ani îm
potriva Angliei care a anexat o se
rie de teritorii yemenite și a im
pus în cele din urmă acestui stat 
regimul de protectorat. Abia în 
1918, Yemenul a devenit un regat 
independent după care a continuat 
să respingă presiunile făcute de 
Anglia care încerca să-l determine 
să accepte din uou protectoratul 
ei prin presiuni militare și 
politice. Yemenul a reușit totuși 
să-și păstreze independența. In 
1928 Anglia a atacat fățiș cu forțe 
armate și aviație teritoriul yeme
nului. In această perioadă grea, 
Uniunea Sovietică a recunoscut in
dependența și suveranitatea po
porului yemenit și a încheiat cu

Yemenul un tratat care a pus ba
zele legăturilor economice și cul
turale dintre cele două țări. Po
porul yemenit a reușit în cele din 
urmă să împiedice ocupația en
gleză și să rămînă independent. 
Din păcate o parte a teritoriului 
aflată ne malul golfului Aden a ră
mas sub protectoratul britanic. A-

cest teritoriu este și astăzi obiect 
Je litigiu între cele două țări. 
Populația protectoratelor printre 
care și cea a Omanului dorește u- 
nirea cu Yemenul. Colonialiștii 
englezi se opun prin intermediul 
unor emiri cumpărați, deoarece pe 
acest teritoriu se află petrol și alte 
bogății.

Evenimentele recente din Oman 
și din celelalte protectorate au a- 
rătat că populația acestora se ri
dică împotriva ocupanților dorind 
alipirea la Yemen. Anglia însă e 
departe de a înțelege dorința lo
cuitorilor din așa zisele protectora
te. în loc să înceapă tratative cu

Ședințele Consiliului de Stat 
al R. P. ChinezeChineze

PEKIN 7 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : Intre 29 noiem
brie și 6 decembrie au avut loc 
cea de-a 63-a și cea de-a 64-a 
ședință a Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

La cea de-a 63-a ședință a Con
siliului de Stat al R. P. Chineze 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a vorbit 
despre trimiterea cadrelor de ac
tiviști în întreprinderi indu
striale și cooperative agricole de 
producție pentru a se căTi în 
muncă.

Cea de-a 64-a ședință a Con
siliului de Stat al R. P. Chineze 
a ascultat explicațiile date de 
vicepreședintele Comitetului pen
tru reforma scrierii chineze și a 
adoptat planul de muncă cu pri
vire la popularizarea proiectului 
alfabetului fonetic al limbii chi
neze. In acest scop, în afară de 
folosirea pe scară largă a pre
sei, se prevede organizarea de 
referate și convorbiri pe margi
nea proiectului alfabetului fonetic, 
al limbii chineze.

Yemenul și <?u reprezentanții . .pro
tectoratelor, englezii au atacat te
ritoriul Yemenului și au înecat în 
sînge aspirațiile populației din O- 
man. Ba măi mult Recent a fost 
înființat un comandament al for
țelor militare engleze din regiunea 
golfului Aden și a golfului Persic 
independent de comandamentul 
trupelor britanice din Orientul 
Mijlociu în scopul de a consolida 
și întări dominația colonială. In loc 
de a accepta propunerea -Yemenu
lui pentru un referendum popular 
pe teritoriul celor nouă protectorate 
engleze după evacuarea trupelor 
britanice Anglia încearcă din răs
puteri să creeze o federație arti
ficială a protectoratelor din gol
ful Aden, pentru a le rupe de lu
mea arabă.

Yemenul însă luptă împotriva 
tuturor amenințărilor și a încălcă
rilor de teritoriu din partea An
gliei, pentru realizarea unității na
ționale, pentru apărarea indepen
denței naționale.

Yemenul este un stat arab cu o 
suprafață de aproape 200.000 km. 
pătrați și o populație de aproxi
mativ 5.000.000 locuitori. Relieful 
este variat, avînd partea cea mai 
propice pentru locuit și pentru 
culturi agricole în porțiunea mun
toasă a țării, în Djebel. In această 
regiune este situată și capitala ță
rii, Sana ca și reședința regală, 
orașul Taizz. Pe podiș se cultivă 
cereale și principala bogăție vege
tală a țării, cafeaua. Yemenul are 
un subsol foarte bogat ceea ce a 
stîmit lăcomia colonialismului en
glez. Aici se află petrol, fier, ura
niu, aur, cupru, cărbune, sare, și 
pietre prețioase. Cu toate acestea, 
din punct de vedere industrial, 
Yemenul nu este de loc dezvoltat, 
populația ocupîndu-se în majori
tate cu cultivarea solului și crește
rea oilor.

Yemenul face parte din grupul 
țărilor arabe care a respins atît 
pactul de la Bagdad cît și doctrina 
Eisenhower. Sub conducerea Ima
mului Ahmed, Yemenul a adoptat 
cele cinci principii de la Bandung 
și le aplică cu consecvență în re
lațiile internaționale. Din această 
pricină el este supus presiunilor di
plomatice și armate pentru a-1 de
termina să-și schimbe politica care 
se dovedește a fi conformă cu as
pirațiile poporului. In ultimii ani, 
datorită relațiilor de prietenie din
tre Yemen pe deoparte și Uniunea 
Sovietică, țările socialiste și nume
roase țări asiatice pe de altă parte, 
Yemenul, a pornit pe calea dez
voltării economice. Acum se 
creează industria textilă a țării, se 
irigă o serie de teritorii pentru 
care apa era aur, s-au înființat 
școli, biblioteci, au luat ființă ziare 
și reviste. Poporul Yemenului luptă 
în continuare pentru a-și apăra in
dependența și pentru a crea con
dițiile unei prosperități continue.

MIRON ALDEA

—O. N. U
Comitetul Politic

n-a adoptat nici o rezoluție
în problema algeriană
NEW YORK 7 (Agerpres). -- 

TASS transmite î La 6 decembrie 
Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a continuat să dis
cute proiectele de rezoluții în 
problema algeriană.

In cursul ședinței de dimineață 
în numele Canadei, Irlandei și 
Norvegiei s-a prezentat un amen
dament la proiectul de rezoluție 
al țărilor Asiei și Africii. Acest 
amendament exclude din proiectul 
de rezoluție menționarea faptului 
că principiul autodeterminării este 
aplicabil poporului algerian și 
prin aceasta știrbește textul initial 
al proiectului.

In ședința din după-amiaza de 
6 decembrie delegații Egiptului, 
Arabiei Saudite și Tunisiei s-au 
pronunțat împotriva amendamente
lor Canadei, Irlandei și Norvegiei, 
subliniind că în cazul adoptării 
acestor amendamente care dau 
proiectului de rezoluție a țărilor 
afro-asiatice un dublu sens și îl 
fac neclar, acest proiect va deveni 
inacceptabil pentru autorii săi. Re
prezentanții Iugoslaviei și Greciei 
au declarat că ei vor vota împo
triva amendamentelor depuse.

Apoi comitetul a trecut la vot.

Amendamentele Canadei, Irlandei 
și Norvegiei care înlătură din re
zoluție referirile la dreptul po
porului algerian la autodetermi
nare au fost adoptate numai cu o 
majoritate de un vot 37 de voturi 
pentru, 36 contra, 7 abțineri. 
Toate țările participante la Con
ferința de la Bandung cu excepția 
Turciei și Filipinelor care s-au ab
ținut de la vot, precum și Uniu
nea Sovietică și țările de democra
ție populară, au votat împotriva 
acestui amendament.

Totuși fiind pus la vot în for- 
ma modificată, proiectul de rezo
luție n-a fost adoptat, deoarece 
voturile s-au împărțit egal : 37 vo
turi contra, 37 pentru, 6 abțineri, 
împotriva rezoluției în formă mo
dificată au votat toate delegațiile 
care au votat și împotriva amen
damentelor precum și Liberia.

Autorii rezoluției „celor 7" n-au 
insistat pentru punerea la vot a 
proiectului lor. Astfel Comitetul 
Politic a încheiat discutarea pro
blemei algeriene neadoptînd nici o 
rezoluție.

La 9 decembrie Comitetul Po
litic va trece la dezbaterea pro
blemei cipriote.

Salut fierbinte ziarului 
Komsomolskaia pravda"
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A apărut al 10.000-lea nu
măr al ziarulpi „Komsomol- 
skaia pravda44» prietenul credin
cios și iubit al tineretului so
vietic. Aceste zece mii de nu
mere reprezintă o uriașă ope
ră de educație a tineretului 
Marii Țări a Socialismului.

In ele sînt cuprinse năzuin-. 
țele a milioane de tineri din-

OproH UempajibHoro

metalurgic din Magnitogorsk, 
sau mirosul de pilne al griu
lui proaspăt cosit pe întinde
rile imense ale păminturilor nu 
demult ințelenite încă și vir
gine. Auzi parcă tușea seacă a 
mitralierelor și șuieratul pă
trunzător al ..Katiușelor" pe 
fronturile Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei, vezi p.ir- 
nPOXBTAPKK CTPAX, COFXJmsiRTECi!
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educarea tineretului în spiritul l 
ideilor dătătoare de viață ale I 
marxism-ieninismulul, in spiri- 8 
tul slujirii fără preget a po- | 
porului sovietic, a Partidului 8 
Comunist, a măreței cauze a | 
comunismului.

Marile merite ale ziarului au 8 
fost răsplătite în decursul ani- | 
lor prin decernarea a trei or- | 
dine. Cu prilejui apariției celui ? 
de al 10.000-lea număr „Kom- 8 
somolskaia pravda" a fost de- | 
corat cu al patrulea ordin —’ 8 
Ordinul Drapelul Roșu al | 
Muncii. A fost de asemenea | 
decorat cu ordine și medalii 8 
un grup de lucrători din re- 8 
dacția și tipografia ziarului. § 
Această recunoaștere a apor- g 
tului adus de ziar în lupta 8 
pentru construirea comunismu- § 
lui. bucură nu numai pe tine- g 
rii sovietici ci și pe toți tinerii 8 
progresiști din lume care văd 8 
în „Komsomolskaia pravda" 9 
un port-drapel al ideilor de 8 
progres și prietenie care ani- | 
mă astăzi tineretul lumii. g 

Redacția noastră vede in ? 
„Komsomolskaia pravda", con- g 
frate mai mare, un exemplu 8 
demn de urmat, o pildă vie | 
de abnegație, de fermitate, de | 
eroism în luptă pentru marile 8 
idei ale marxism-leninismului. | 
Și alăturindu-se tuturor tine- g 
rilor din patria noastră, tri- 8 
mite un salut fierbinte și urări § 
de noi și noi victorii ziarului g 
tineretului comunist din Uniu- 8 
nea Sovietică — „Komsomol- | 
skaia pravda".

OMCONOflMKflH 
PHBA& 
KoMMTeTa BI1KCM
că dansurile vesele și mesele 
îmbelșugate întinse la nunțile 
colhoznice.

Fiecare pagină din cele zece 
mii dc numere vorbește tînăru- 
lui cititor sovietic de înalta 
lui misiune în viață, misiune 
de luptător curajos și neobo
sit pentru socialism și comu
nism, puternic prin încrederea 
de neclintit în justețea și su
perioritatea acelei vieți în sluj
ba căreia își pune forțele sale 
fizice și sufletești.

„Komsomolskaia pravda" a 
găsit și găsește întotdeauna 
calea spre mintea și inima ci- 

>ooooooocoooocooooooooocoooccoooooooooooooo^ titorului său. Cunoscind pro-

tr-o lume nouă, fără exploata
re, sînt înscrise faptele lor de 
eroism, sînt adunate ideile 
care le-au frămîntat și care le 
frămîntă. Din paginile acestor 
ziare se aude bătaia puternică, 
ritmică a milioane de inimi 
tinere. Ele păstrează mereu 
vie amintirea zilelor mărețe 
ale construcției economice și a 
eroicelor zile ale Marelui Răz* 
boi pentru Apărarea Patriei.

Răsfoiești colecțiile ziarului 
„Komsomolskaia pravda" și 
simți parcă mirosul betonului 
turnat la temelia combinatului

După dobîndirea independenței politice

Egiptul luptă pentru cucerirea 
independenței sale economice

Cuvîntarea președintelui Nasser
CAIRO 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 5 decembrie 
s-a deschis la Cairo cea de-a 
treia conferință națională a coo
perativelor din Egipt. La ședin
ța de deschidere, președintele 
Gamal Abdel Nasser a rostit o 
amplă cuvintare.

Astăzi, după o luptă îndelun- 
g.ată și două evacuări din Egipt 
ale englezilor, a spus președin
tele Nasser, simțim că am obți
nut independența deplină și ade
vărată. Această luptă pentru in
dependență au dus-o părinții și

In urma lamentabilului eșec de la Cap Canaveral

Durere și dezamăgire la Washington ■ ■■

o uiviutu, oau. vuuvjviiiu piir
Ș fund lumea ideilor, năzuințelor
8 și speranțelor tineretului sovie-
| tic, „Komsomolskaia pravda"
g a știut întotdeauna să găsea-
8 scă temele, faptele, imaginile
2 și cuvintele care să contribuie
g în cea mai mare măsură la
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Vicepreședintele S.U.A. recunoaște 
succesele obținute de U.R.S.S.

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
—- „Explozia rachetei a fost unul 
din eșecurile cele mai trimbifate 
și cele maj umilitoare din istorie44, 
a declarat senatorul democrat L. 
Johnson, liderul majorității din se
natul american, exprimînd astfel 
în cîteva cuvinte starea de spirit 
care domnește la Washington.

După cum relatează agenția 
Reuter „insuccesul încercării de a 
lansa primul satelit american a 
produs durere și dezamăgire la 
Washington unde se spera că 
„puiul de lună44 va circula în 
jurul pămîntului înainte de intîl

nirea la nivel înalt a N.A.T.O. 
Cercurile oficiale nu pot îndulci 
faptul că explozia rachetei Van
guard a făcut ca America să fie 
și mai în urmă cu multe săptă- 
mîni și că cei doi sateliți sovie
tici vor rămîne fără concurent. 
Prima reacție diplomatică a fost 
că acest ghinion va dăuna și mai 
mult prestigiului 
hotare".

Secretarul de
Albe, Hagerty, a
presei că președintele Einsenho- 
wer și-a exprimat decepția în le-

gătură cu acest eșec și a cerut 
un raport amănunțit Ministerului 
Apărării.

In ziarele americane de sîm 
bătă dimineața au apărut comen

letarii pline de amărăciune în 
gătură^ cu rușinoasa înfrîngere 
suferită de S.U.A. și cu pierderea 
de prestigiu considerabilă care va 
urma.

...și un uriaș hohot de ris In lume
american peste

presă al Casei 
făcut cunoscut

BONN 7 (Agerpres). — Toate 
ziarele vestgermane acordă o 
mare atenție eșuării încercării 
S.U.A. de a lansa un satelit arti
ficial al pămîntului.

Ziarul „Neue Rhein Zeitung** 
scrie : Explozia rachetei purtătoa
re americane este un eveniment
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Eșecul lansării satelitului american a provocat mari scăderi la bursa din New „Grape
ii
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PARIS 7 (A- 
gerpres). — Fap
tul că „grape- 
fruituT, cum 
este numit acum 
în deride re sa
telitul american, 
nu a putut fi 
trimis în spațiu, 
a făcut o foarte 
proastă impre
sie în Europa 
occidentală.

In timp ce se
cretarul general 
al N. A. T. O., 
Spaak, a decla
rat unui cores
pondent al a- 
genției l 
Press că 
„oarecum 
măgit de 
nou eșec 
rican", oficialită
țile franceze îl 
privesc ca pe „o 
serioasă lovitură 
pentru prestigiul 
american".

Articolele con
sacrate de presa 
pariziană ace
stei intîmplări, 
mai mult decît 
neplăcute pen
tru aliatul de 
peste ocean al 
Franței, sînt im
pregnate de‘iro- 

' t tipic fran- i 
:,ceză « ,•

United 
i este 

deza- 
> acest 

ame-

nia 
[cea

mult prea grav pentru a fi trecut 
cu vederea... Americanii au acțio
nat în prea mare grabă. Acum ei 
trebuie să țină seama că au_ pier
dut și mai mult din prestigiu.

★
TOKIO 7 (Agerpres). — După 

cum transmite France Presse, 
„presa japoneză comentează cu 
sarcasm „pasul greșit" al satelitu
lui american și publicitatea făcu
tă în jurul 
guard".

proiectului „Van-

★
(Agerpres). — „O 
prestigiului umeri-

LONDRA 7 
lovitură dată 
canli, „O înfrîngere serioasă a a- 
mericanilor** — astfel apreciază 
presa engleză noua încercare ne
reușită a S.U.A. de a lansa un sa
telit artificial al pămîntului.

Unele ziare nu pot să se abțină 
de a face observații sarcastice și 
publică foiletoane și caricaturi în 
acest sens. Intrucît cuvîntul rus 
„Sputnik** s-a încetățenit în limba 
engleză, multe ziare londoneze in
ventează noi cuvinte care ironi
zează eșecul americanilor. Un cu- 
vînt foarte popular a devenit cu
vîntul „Flopnik** ceea ce în tra
ducere înseamnă „ghinionist".

bunicii noștri și ea nu a încetat 
niciodată. Dar înflorirea acestei 
lupte a început în timpul cînd 
guvernul a început să colaboreze 
cu poporul, adică de la revoluția 
din iulie 1952.

Astfel, putem declara astăzi în- 
tregii lumi că Egiptul este o țară 
independentă.

Vorbind despre lupta Egiptului 
împotriva atragerii sale în 
blocuri militare, președintele a 
declarat: Izgonind pe englezi din 
țara noastră, am fost nevoiți să 
începem din nou lupta pentru a 
ne apăra pe noi înșine și pentru 
a nu admite înapoierea imperialis
mului sub nici o formă. Egiptul 
a proclamat principiile sale Și le 
urmează în prezent. Aceste prin
cipii sînt neutralitatea pozitivă, 
neparticiparea la nici o alianță, 
transmiterea apărării regiunii 
noastre în mîinile poporului în
suși fără participarea vreunei alte 
țări.

Arabii din toate țările au în
ceput să aibă încredere în aceste 
principii și să-și exprime sincerele 
lor dorințe și păreri, lată de ce 
imperialismul a hotărît să dez
lănțuie războiul împotriva națio
nalismului arab.

După succesul revoluției noas
tre politice trebuie să concentrăm 
întreaga noastră atenție asupra 
înfăptuirii revoluției sociale, a 
spus în continuare Nasser. Tre- 
buie să dezrădăcinăm de aseme
nea elementele reaoționare din so
cietatea noastră, a 
ședințele, și să nu le oferim nici
odată posibilitatea de a acționa. 
Țelul nostru este crearea 
societăți bazată pe cooperativiza
re, ostilă exploatării și care să 
tindă spre muncă și producție. 
Apoi Nasser a expus în amănun
țime bazele construirii noului E- 
gipt, pornind de la economia pla
nificată, de la lichidarea monopo
lurilor și ridicarea bunăstării ma
jorității poporului.

„După perioada de trecere și 
după crearea în Egipt a vieții 
parlamentare, a spus președinte
le, am trecut la o nouă etapă : 
acum tindem spre crearea societă
ții cooperativizate, democratice, 
socialiste, liberă de exploatare 
politică, economică și socială*.

Noi, a spus în continuare pre- 
ședințele Nasser, trebuie să de
punem eforturi mari pentru dez
voltarea țării noastre și pentru 
dobîndirea Independenței noastre 
economice. Economia noastră na
țională este limitată. Venitul me-

subliniat pre-

unei

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Racheta purtătoare 
a primului satelit și-a încetat cursa

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Datele cu-pri
vire la observațiile asupra rache
tei purtătoare a primului satelit 
artificial al pămîntului au permis 
să se stabilească că în seară de ______ r_____o__  ..._______ „
30 noiembrie ea a început să-și o distanță de aproximativ 39 mi- 
reducă simțitor perioada de ro- lioane km. 
tație și să coboare. Racheta a 
ajuns la nivelul ei cel mai coborît 
la 1 decembrie urmînd traseul 
peste regiunea orașului Irkuțk, 
peninsula Ciukotca și Alaska și în 
continuare de-a lungul țărmului 
apusean al Americii.

Pe acest traseu racheta purtă
toare a primului satelit a început 
să intre în păturile dense ale at
mosferei, să se aprindă și să se 
dezagreghoze, Potrivit datelor 
existente rămășițe ale rachetei 
purtătoare au căzut pe tenîtoriul 
peninsulei Alaska și pe țărmul 
apusean al Americii de nord.

In total racheta purtătoare a

primului satelit, avînd la început 
o perioadă de rotație de 96,2 mi
nute și o înălțime maximă de a- 
proximativ 900 km, a dăinuit ca 
satelit al pămîntului aproape 58 
de zile, parcurgînd în acest timp

-k
MOSCOVA 7 (Agerpres).—TASS 

transmite: Academia de Științe a 
Uniunii Sovietice a adresat oame
nilor de știință din Statele Unite 
ale Americii un apel in care îi 
roagă să comunice date cu privire 
la locul căderii rămășițelor rache
tei purtătoare a primului satelit și 
să trimită toate rămășițele găsite 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

‘ At. ■* ' v' z-
MOSCOVA 7 (Agerpres).—TASS 

transmite: Pînă la 8 decembrie 
ora 6 dimineața cel de-al doilea 
satelit artificial a înconjurat de 
489 ofi globul pămîntesc.

este de 
noastră 
de oa-

din pe cap de locuitor 
trei lire lunar. Populația 
crește anual cu 350.000 
meni. Trebuie să folosim capitalul 
national și dezvoltarea economi
că. Trebuie să folosim pămîntul 
cultivabil ridicind producția a- 
gricolă la feddan. Trebuie să va
lorificăm pămînturile sterpe, fo
losind toate resursele noastre de 
apă. Trebuie să ne adresăm și ce- 
lorlafte domenii, de exemplu- in
dustriei, pentru dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale.

Lămurind țelurile creării Uni
unii naționale, a cărei sarcină 
este să asigure conducerea în do
meniul politic cît și în cel eco
nomic, președintele Nasser a sub. 
liniat importanța îndeplinirii îna
inte de termen a planului cincinal 
d'e industrializare a țării.

Plenara C. C. al P.C.F.
PARIS 7 (Agerpres). — La 5 

decembrie s-a încheiat plenara 
C.C. al P.C.F. In ședința de în
chidere a dezbaterilor pe margi
nea raportului prezentat de Jac
ques Dudos a luat cuvîntul Mau
rice Thorez, secretarul general al 
P.C.F.

Plenara a adoptat în unanimi- 
tate rezoluția prin care se aprobă 
Declarația consfătuirii reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste și 
Manifestul Păcii.

Plenara
—•—

C. C. al U.C.I.
7 (Agerpres). — 

transmite Agenția
BRIONI

După cum _ ,
Taniug, la 7 decembrie a avut 
loc la Brioni cea de-a 11-a ple
nară a Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

Im cadrul lucrărilor plena
rei, tovarășul Eduard Kardelj a 
prezentat o dare de seamă a de
legației Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, care a participat la 
Moscova la sărbătorirea celei 
de-a 40-a aniversări a Revoluției 
Socialiste din Octombrie. Ple
nara Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor" din Iugo
slavia a aprobat activitatea și 
darea de seamă a delegației.

HELSINKI. - La 6 decembrie 
poporul finlandez a sărbătorit cea 
de-a 40-a aniversare a .eliberării 
sale obținută irî urma victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. La 6 decembrie a avui 
loc la Helsinki o festivitate la care 
a luat cuvîntul U., K. Kekkonen, 
președintele republicii. Cu prilejul 
sărbătoririi, președintelui fitil an. 
dei i s-a trimis o adresă, din par. 
tea a 550 comune din țară.

BERLIN. — La 6 decembrie s-a 
deschis la Berlin conferința secre
tarilor Uniunilor Naționale ale 
ziariștilor, afiliate La Organizația 
Internațională a Ziariștilor (O.I.Z.) 
Conferința este consacrată schim. 
bului de experiență în muncă și 
adîncirii colaborării între uniunile 
afiliate La O.I.Z.

GENEVA. — Intre 5—6 decem
brie a.c., a avut loc la Geneva a 
XI-a sesiune a Subcomitetului de 
Transporturi pe Căile. Ferate din 
cadrul Comisiei Economice pentru 
Europa. La această șșsiune lones- 
cu Petre, director în Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica. 
țiilor, a fost reales pe o perioadă 
de 2 ani președinte?al SubcdhuVe. 
tului. 1

NEW YORK 7 (Agerpres). — Ținînd seama de faptul că ideea 
Vicepreședintele S.U.A., Richard întrecerii pașnice este atractivă 

pentru americani, Nixon a amin
tit în continuare cuvintele lui N. 
S. Hrușciov că lumea capitalistă 
și lumea socialistă trebuie să se 
întreacă în mod pașnic. „Toți 
americanii, a declarat Nixon, ar 
saluta un tip mai'' lafg de între
cere pașnică decît acela pentru 
care este domnul Hrușciov. Forța 
militară și progresul economic au 
o mare importanță dar ele nu sînt 
totul. Să ne întrecerii în toate do
meniile aspirațiilor omenești". 
După această declarație, Nixon a 
trecut însă la conferința N.A.T.O. 
fixată pentru 16 decembrie la 
Paris.

Nixon a încercat să camufleze 
în fel și chip caracterul agresiv 
al pregătirilor militare americane, 

îngrijorat vădit de tendința 
care s-a făcut simțită în ultima 
vreme în rindurile întreprinzăto
rilor mici și mijlocii de a pune 
la îndoială justețea actualei po
litici externe a S.U.A.. Nixon a 
încercat să intimideze pe parttci- 
panții la congres cu o „primej
die” inventată de el. „Primejdia 
generală care ne amenință este 
mare, a spus el. Sîntem în toiul 
unui conflict mondial în care sate
liții sînt doar un episod izolat 
Puteți să-i spuneți acestui con
flict război rece sau întrecere 
pentru captivarea minților ome
nești. sau cursă atcărei scop este 
cucerirea spațiului''cosmic. Puteți 
să-i spuneți cum vreți. Acesta este 
însă un război compus din mai 
multe faze — militară, politică, 
economică și psihologică; acesta 
este un război total care ne cere 
să fim hotărîți".

Nixon, .a rostit în cadrul congre
sului Asociației naționale a in
dustriașilor un discurs în care a 
lăsat să se înțeleagă că poporul 
american nu trebuie să conteze 
pe reducerea impozitelor în cursul 
anului viitor și că guvernul va 
reduce alocațiile și așa neînsem
nate pentru nevoile social-cultu- 
rale al americanilor.

Ocupîndu-se de victoriile isto
rice ale științei și tehnicii sovie
tice, Nixon a spus: „In trecut 
prea mulți americani presupu
neau cu o siguranță exagerată 
că întotdeauna și în mod auto
mat vom fi primii în domeniul 
progresului economic, al poten
țialului militar și al invențiilor 
științifice. Sputnicii ne-au amin
tit că acest lucru nu a existat 
în trecut și nu va exista nici în 
viitor44.

Nixon a declarat că în Uniu
nea Sovietica au fost obținute im» 
portante rezultate pozitive. ..Eco
nomia înapoiată eminamente a- 
gricolă a fost înlocuită prin In, 
treprinderi industriale moderne..:. 
Intr-o perioadă de 40 de ani 
știința rusă a trecut din secolul 
al XVIII-Iea în secolul al XX- 
lea".

Nixon a calomniat modul de 
viață socialist din Uniunea So
vietică și a recomandat industria
șilor americani să țină minte că 
S.U.A. ,;trebuie nu numai să-și 
întărească potențialul militar4* ci 
și „să-și întreacă rivalii din 
punct de vedere economic și în 
alte domenii cu caracter nemili- 
tar dar de importanță vitală 
unde aceștia au și început ofen
siva

Mișcarea de masa din Indonezia 
ia amploare

PARIS 7 (Agerpres). •— Consi
liul reprezentanților permanenți 
ai organizației N.A.T.O. s-au în
trunit sîmbătă dimineața la Pa
lais Chaillot din Paris la cere
rea reprezentantului Olandei Van 
Kleffens pentru a discuta încorda
rea relațiilor dintre Olanda și 
Indonezia.

După cum anunță agenția Uni
ted Press, discuțiile din cadrul 
consiliului reprezentanților perma
nenți care s-au desfășurat în șe
dință secretă au luat sfîrșit la ora 
11,30 Gmt., după care „delegații 
au reluat examinarea chestiunilor 
legate de apropiata conferin
ță a șefilor guvernelor țărilor 
din NÂ.T.O.**. în comunicatul la
conic dat publicității îh legătură 
cu încordarea relațiilor dintre O- 
landa și Indonezia se anunța1 că 
această problema a fost supusă 
spre examinare guvernelor celor 
15 țări membre ale organizației 
nord-atlantice.

DJAKARTA 7 (Agerpres). — 
Mișcarea de masă a poporului 
indonezian pentru redobîndirea 
Irianului de vest și împotriva 
rămășițelor colonialismului olan
dez ia o amploare tot mai mare. 
Muncitorii indonezieni continuă 
să preia numeroase întreprinderi 
aparținînd capitaliștilor olandezi. 
Concomitent cu preluarea între
prinderilor, autoritățile indone
ziene iau măsuri pentru ca viața 
economică să continue în mod 
normal și pentru preintîmpinarea 
acțiunilor de sabotaj din partea 
olandezilor și elementelor sub
versive.

Presa indoneziana aprobă în 
unanimitate măsurile guvernului 
și poziția sa în problema even
tualelor despăgubiri pe care In
donezia le-ar acorda Olandei.

Guvernul indonezian a anunțat 
că nu va discuta cu 
problema despăgubirii 
proprietățile confiscate 
după restituirea Irianului de vest.

olandezii 
pentru 

dectt

IFNI Trupele spaniole au evacuat
-w._- localitatea Tiliouine

RABAT 7 (Agerpres). — Cores
pondentul agenției France Presse 
anunță din Tiliouine că trupele 
spaniole au evacuat această loca
litate din zona Ifnî joi, după 14 
zile de încercuire și trei zile de 
lupte. In cursul luptelor au fost 
uciși mai multe zeci de soldați 
spanioli.

Pe de altă parte, agenția Fran

ce Presse relatează că în urmă 
unui consiliu de miniștri care a 
avut loc la Madrid, s-a hotărît ca 
începînd de sîmbătă trimiterea de 
întăriri militare la Sidi Ifni să fie 
accelerată. Agenția adaugă că un 
grup de parașutiști de la baza Al- 
cantarilla a părăsit aerodromul 
Getafe cu destinația Ifni. .



Floarea 
muzicala

O interesanta experiență a fost 
efectuată recent de doi sacanți in
dieni cu ajutorul unei flori „sen- 
sibile“, așa numita „mimosa pu
dica", care la cea mai mică atin
gere își retrage petalele. Savanții 
au cîntat în fiecare seară la vioa
ră, timp de 45 minute, în fața 
florii. Și nu mică le-a fost mirarea 
cînd au observat, după cîtăva 
me, că floarea a început 
crească mai mare și în culori 
vii decît deobicei.

Din istoria Bucurețtiului RECONSTITUIREA

orc.
sa 

mai

Vechimea 
ciorapilor

Se pare că ciorapii sînt printre 
cele mai vechi articcl» vestimen
tare folosite de oameni. In Roma 
antică, femeile purtau un fel de 
ciorapi speciali, iar in Japonia și 
Persia întrebuințarea lor este 
încă mult mai veche. In ceea ce 
privește ciorapii de mătase, ei da
tează de pe vremea regelui Hen- 
ric al ll-lea al Franței, care ar 
fi purtat prima pereche de ciorapi 
de mătase din lume cu prilejul că
sătoriei sale.

Un ou de 24 
de secole

Cu prilejul unor săpături arheo
logice care au avut loc recent la 
Ferrara, în Italia, arheologii au 
descoperit un ou de acum 24 de 
secole*. Oul, care s-a păstrat in
tact, a fost găsit într-un cimitir 
etrusc din secolul IV-lea înaintea 
erei noastre. Se pare însă că ar
heologii au preferat să nu încer
ce gustul oului de acum 2400 de 
ani și l-au predat în consecință 
unui muzeu pentru a fi păstrat 
încă... 24 de secole 1

Ui msdicameit 
greu de obținut

Pe pantele abrupte și prin strîm- 
toriJe regiunii muntoase din pro
vincia Siciuan din China, trăiește 
un animal din familia tigrului, ce
va mai mare decit o pisică, numit 
„Tigrul zburător". El are aripi pre
văzute cu șiruri de dințișori mă
runți. Acești dințișori conțin în ei 
vn prețios medicament, pe care lo
calnicii îl folosesc la vindecarea 
mai multor boli. Obținerea acestui 
medicament este insa foarte peri
culoasa și dificilă și costă uneori 
viața celui care încearcă să-l procu
re. Intr-adevăr, pentru a obține 
leacul, țăranii din regiunile mun* 
toase se leagă cu frînghii și-și dau 
drumul la zeci de metri în jos pe 
stînci, deasupra prăpăstiilor, pînă 
la vizuina fiarei. Adesea, „Tigrul 
zburător", înfuriat, roade frînghia 
sau o taie cu dinții aripilor și în
drăznețul țăran cade în prăpastie.

Cinematograful, această nouă 
artă, care prin caracterul ei de 
masă, a cucerit întreaga omenire 
— a fost cunoscut la București 
la loarie scurtă vreme, după ce 
această descoperire modernă fu
sese prezentată la Paris.

Nu vom pune, desigur, la soco
teală ,,diorama" iui Brody, ba
zată și ea pe principiul lena ki- 
stiscopului iui Plateau, abia in
ventat la sfirșitul secolului al 
XVlll-lea și prezentat, cu mare 
succes, bucureștenilor. în 1812, in- 
tr-o șandrama a boierilor Slăti- 
neni (restaurantul și cofetăria 
„Capșa" de mai tîrziu). Cert este 
că prima reprezentație de cinema
tograf, propriu zis, a avut loc, la 
București, cu o Intirziere de nu
mai cîteva luni, față de țara in
ventatoare.

La Paris, prima reprezentație 
pentru public a invenției fraților 
l.umiere a avut loc în ziua de 28* 
decembrie 1895, în subsolul loca
lului „Cafe Central". Dar „ade
vărata casă Lumiere" a fost cre
ată numai in anul 1896. Chiar in 
acel an au loc la București, pri
mele proiecții cinematografice 
cu noul aparat.

Reprezentația a avut loc, la 
București in mai 1836, tn sala 
„Independența", de pe Calea Vic
toriei (clădirea cu dorobanțul de 
tuci, care bătea orele, de lîngă 
pasajul „Comedia", dărimată de 
bombele h'tleris’.e, odată cu dărî- 
marea Teatrului Național). La cea 
dintîi reprezentare a luat parte, 
și G. Crutzescu, autorul volumu
lui de evocări istorice „Podul Mo- 
goșoaiei" plătind 1 leu intrarea 
(copiii plăteau pe jumătate...).

Programul, care cuprindea cîte
va scene de „scurt metraj" (în 
genul „jurnalului de actualități" 
ai zilelor noastre) făcea prezenta
rea acestei miraculoase invenții 
cu următoarea reclamă : „Persoa
nele se mișcă, rid și pling, doar 
cuvlntul lipsește..."

După cîteva reprezentații în 
sala „Independența" (devenită, 
mai tîrziu, loc de expoziție a ae
roplanului lui Aurel Vlaicu și 
apoi barul automat „Herdan") 
urmează reprezentațiile din sala 
Hugo (strada Doamnei) și gră
dina Bragadiru (de pe Calea Ra- 
hovei).

Bucureștenii cari n-aveau la 
sfirșitul veacului trecut decit o 
singură sală de spectacol (Tea
trul Național) și cite un circ care, 
ba ardea, ba se prăbușea peste 
spectatori — au prins dragoste de 
noua invenție, tmbulzindu-se tot 
mai mult la noile cinematografe 
(nu știm dacă și pe atunci se uti
liza parola contemporană : „N-a- 
veți un bilet în plus?"). Multe 
din sălile destinate balurilor mas
cate. încep a fi transformate în 
săli de cinematograf (Hugo, Lux,

Volta, Edison'

care n-a fost 
aceea a datei

unei camere celebre

Sturionii-peștii giganți
AI FLUVIILOR

Familie, cu..
cale

greutate * Dunărea — singura 
încă liberă pentru sturioni
denumiți ștu. mare căutare tn lumea întreagă.

Greutatea exemplarelor de morun 
a atins în trecut 1.500 — 2.000 ki- 
lograme. Aceste date ne sînt rela
tate de către statistica sovietică. 
In apele țării noastre, după cum 
ne semnalează marele ichtiplog ro- 
mln Dr, Grigore Antipa, a fost 
pescuit la gurile Dunării, In anul 
1890, un morun de 683 ocale (883 
kg).

In ultimele decenii, numărul și 
greutatea exemplarelor de morun

Familia peștilor C ....
rioni (Acipenseridae) cuprinde un 
număr de 23 de specii, care pot fi 
întîlnite numai în emisfera de 
nord a globului pămîntesc. Unii 
reprezentanți ' ai acestei familii pot 
fi pescuiți în apele R. P. Chineze, 
S.U.A., Italiei și Iugoslaviei. Dar 
cel mai mare număr de specii 
poate fi găsit în apele U.R.S.S., 
care ocupă primul loc in lume în 
pescuitul mondial al sturionilor 
(88,6 la sută).

In țara noastră, cea mai mare și a altor sturioni este în continuă 
cantitate de sturioni este pescuită 
la gurile Dunării, în special la văr
sarea brațului Sf. Gheorghe în 
Marea Neagră. Dintre sturionii vî. 
nați în apele țării noastre fac par
te următoarele specii: morunul, 
nisetrul, păstruga, viza și cega. 
Cel mai de seamă reprezentant al 
acestei familii este morunul.

Datorită calității excepționale a 
cărnii de sturioni, r ___ : .
icrelor negre ce sînt extrase din 
ovarele femelelor, acești pești au 
o valoare economică excepțională 
Pentru gustul lor deosebit, icrele

' ~ O \

precum și a

negre, renumitul „caviar", au

scădere din 
hidroenergetice, 
cursul majorității 
pene.

Singurul mare 
ale cărui ape nu ____ _  ____
gulate de construcții de amploare 
este Dunărea. Desigur că studiile 
care se fac in vederea amenajării 
complexe a Dunării la Porțile de 
Pier vor avea în vedere și acest 
aspect al problemei, finind seama 
de experiența sovietică.

Pentru a remedia situația creată 
prin construirea barajelor hidro, 
electrice și a reface rezervele de 
sturioni, oamenii de știință sovie
tici au elaborat o serie de măsuri, 
dintre care cea mai importantă este 
reproducerea artificială a sturio. 
nilor și stimularea acestei repro
duceri prin, injecții cu extrpet 
pofizaf (hormon), metodă care 
ddt rezultate încurajatoare, 
această cale, ichtiologii rominl 
realizat succese importante.

Numai măsurile cele mai severe, 
bazate pe cercetările științifice cele 
mai minuțioase. vor pu(ea evită 
dispariția unor: specii deosebit de 
valoroase, spre a nu ajunge în si- 
tpația Franței și a altor țări euro. 
pene, unde sturionii pot fi găsiți', 
numai in muzeele de istorie na? 
turală.

Ing. EUGEN PANIGH1ANȚ

cauza construcțiilor 
realizate pe 
fluviilor euro.

fluviu european 
sînt încă stran.

Terra, Doamnei, 
etc...).

O controversa, 
încă lămurită este 
la. care a fost înființat, primul ci
nematograf permanent în Bucu 
rești. Constantin Bacalbașa în 
„Bucureștii de altă dată“, pretin* 
de că prima sală a-r fi fost făcută 
pe locul „Eforiei Spitalelor Ci
vile" (actualul Sfat popular raio
nal V 1. Lenin) în anul. 1896 și
se numea-cinematograful „Qeser".

L-a primele benzi ca r „Intrarea 
trenului în gară“, spectatorii se 
dădeau, înspăimîntați, la o parte, 
de teamă de-a nu fi stîlciți de 
locomotiva ce venea parcă, peste 
ei... Casele franțuzești „Pathe 
Freres" și ,.Gaumont" aduc tot la 
„Eforie" (probabil în aceeași 
sală) alte pelicule, cari ating 
lungimea de 120 metri și chiar de 
160 metri.

Dintre toate sălile de cinemato
graf, înființate de la 1896, în 
București, a rămas în picioare 
numai sala „Select" amenajată în 
fostul han a Iui Mircus, în anul 
1908. Chiar cînd societatea „Imo
biliara" ridică palatul ei, cu cu
noscutul pasaj, acel loc, sala „Se
lect". a rămas în aceeași formă. 
Numită astăzi cinema „'Maxim 
Gorchi". sala aceasta rezumă un 
întreg capitol din istoria cinema
tografiei bucureștene.

De la filmele măsurate în me
tri, sau date în mai multe serii, 
de la Asta Nielsen la „Banditul 
mascat", de la comediile lui Prince 
Rigadin la sentimentalele și mu
tele drame cu Henny Porten și 
Piua Menichelly. de la Cocantin 
la Zigoto și de la Francesca Ber
tini la Greta Garbo, filme care 
erau acompaniate de un pian me
canic sau de mica orchestră de 
muzicanți ratați și plictisiți — 
cinema „Select" a ajuns la filmul 
sonor (adus întîi la București, la 
cinematograful „Trianon" azi 
„București” — cu pelicula „Jea- 
nine").

.«...Cu prilejul unor săpături ar. 
heologice efectuate în centrul Lon- 
drei s-au găsit fosile de hipopotan. 
rinocer și elefant, care provin din 
epoca de gheață și au cel puțin 
100.000 ani vechime ? In schimb, 
toate săpăturii^ efectuate la te
melia celebrului Turn din capitala 
Angliei nu au scos la iveală nici 
una din comorile care — conform 
legendei — ar fi fost ascunse a- 
colo în timpul lui Cromwell.

... Cercetătorii cehoslovaci au 
stabilit că ouăle păsărilor cărora 
li se administrează antibiotice 
prin hrană se păstrează proaspete 
mult mai multă vreme ?

...Unui om care parcurge 5 km. 
pe oră l-ar trebui 8 ani și 280 
zile de mers pentru a ajunge în... 
lună ? Unui biciclist mergînd cu 
30 Km. pe Oră i-ar trebui un an, 
168 zile și 8 ore, unui automobil 
(100 Km. pe oră) i-ar trebui 160 
zile, unui avion cu rea'cție (800 
Km. pe oră) i-ar trebui 20 zile, i-ar 
satelitului artificial (28.000 Km. 
oră) doar 13 ore 43 de minute.

...Savanții sovietici au prevăzut 
cu trei săptâmtni înainte ultima 
erupție a vulcanilor din Katnciat. 
ka ?

...Recenta epidemie de gripă a 
făcut, numai la Milano, 400.000 
victime ?

Zilele trecute în muzeul „George Enescu” a domnit o zarvă 
și o febridi'tate deosebită. Obiecte dintre cele mai interesante : 
piese rare, unice, fotografii inedite, portrete și statui în bronz 
erau împrăștiate prin tot locul.

Se trăgeau cadre pentru un viitor film documentar în cu
lori intitulat „Livenii lui Enescu". La sfirșitul lucrărilor ope
ratorul și regizorul și-au strîns aparatele și au plecat. S-a 
așternut din nou obișnuita liniște a muzeului. Dar n-a trecut 
mult șl liniștea aceasta a fost tulburată* de un eveniment cu 
totul deosebit în recenta și scurta istorie a muzeului care, se 

J_ “ .._ _ ‘X. -- a scris- A
Paris inventarul întregii camer.e în care a trăit 
în ultimii ani de activitate, genialul muzician.

unei... pisici. Este vorba de un ani
mal îndrăgit foarte mult în ultimii 
ani ai vieții marelui maestru.

în apropierea unui dulap ma
siv, lustruit, va fi așezată bibliote
ca cu rafturi și perdele de catifea 
cuprinzînd peste 2.000 de piese 
muzicale printre care se află renu
mita colecție Back, una din puți
nele colecții existente astăzi în 
lume, alcătuită din 40 de volume.

Fiecare obiect, fiecare piesă, fie
care foaie de hîrtie va vorbi de 
viața neuitatului George Enescu și 
de toți acei care au trecut prin 
această cameră, compozitori, inter- 
preți și dirijori renuniiți ca : Jac
ques Thibaud, Alfred Cortot, Pa
blo Casals, Florent Schmitt, Mau
rice Ravel, Yehudi Menuhin, Ar
tur Uonnegger, Philipe Gaubert 
(care în 1936 a dirijat la Paris 
opera „Oedip" în prima audiție), 
Karl Flesch, Fritz Kreisler, Paul 
Dukas ca și atîția alți mari muzi
cieni.

Reconstituirea camerei intime a 
marelui nostru muzician î:t incin
ta muzeului dedicat vieții și crea
ției sale, va 
lă, unul din 
inedite care 
tatori.

B. SARiXȚEANU

...In U.R.S.S. funcționează de 
cîtăva vreme o fabrică de pistoa
ne qomplect automatizată ? Piesele 
lucrate nu sînt atinse de nici o 
mină omenească din momentul in
trării în fabrică

Memorie m agneiica
Nu rare ori al prilejul ca tn zilele de sărbătoare 

să privești cum grupuri, grupuri de vînători pasio
nați cu armele pe umăr, pleacă in pădurile din jur 
după vinat. Și, după o zi întreagă de alergătură 
— trudiți de parcă ar fi cărat pietre de moară în 
spate — vin cu un iepure sau o rață sălbatică in 
traistă.

lnchipuiti-vă însă aceleași grupuri de vinători, 
care in locul armelor poartă pe umeri niște cutii de o 
formă obișnuită, dar care nu sint altceva decit emi
țătoare electro-magnetice. La o simplă apăsare pe 
un buton, in Jur se string încetul cu încetul tot fe
lul de păsări, ra|e sălbatice, cocoși de munte. Acea
sta fără să mai fii nevoit să gonești cit îi ziua 
lungă prin Deltă sau prin păduri.

Cele spuse se bazează pe un fapt real relatat 
„Komsomolskaia pravda“ și pe o ipoteză emisă 
fizicieni.

FAPTUL REAL: Anul trecut, in vară, în U.R.S.S. 
la stafia Perlovskala a Direcției regionale de nord un 
pui de porumbel, pe nume Grișka, a fost dus la o 
statle vecină, Los. Dar s-a intlmplat un lucru ne
obișnuit. A doua zi, Grișka a cărei rază de „acti
vitate" fusese pînă atunci doar de 7-8 m., a fost 
întilnit din nou Jucindu-se în iarba de pe lingă sta
fia Perlovskaia.

IPOTEZA : Deoarece problema „mecanismului" de 
memorare la porumbeii de poștă frămîntă de multă 
vreme pe specialiști, fizicienii au emis ipoteza că 
porumbeii ar poseda o „memorie magnetică". Me- 
morînd intr-un fel oarecare cîmpul magnetic al 
punctului geografic al locului unde locuiesc perma
nent, acești porumbei se întorc cu precizie mate
matică la... domiciliu după ce au fost duși la sute 
de kilometri depărtare.

Există deci posibilitatea ca nu numai in știința 
militară să se vorbească de teleghidade ci și in vi- 
nătoarea de... păsări.

de

de 
de

sub formă de 
materie primă și 
pină ce o pără
sesc, gata fini
sați și ambalați.

cere consemnat, dacă nu pe peliculă, cel puțin în 
sosi't de la 
și a lucrat,
Evenimentul 

important prin , 
și rare, prin amănuntele și datele t 
valoroase oferite criticilor și isto
riografilor muzicali asupra vieții 4 
și creației din ultima perioadă a ( 
lui George Enescu. (

în baza planului camerei din } 
strada Clichy din Paris, direcția- j 
nea muzeului din București în co- j 
laborare cu întreprinderea de stat j 
„Decorativa" va trece, în curînd, 
la reconstituirea ei. Astfel, tuturor t 
iubitorilor artei lui Enescu li se , 
va oferi prilejul ca, odată cu vi- ( 
zionarea muzeului, să poată vizita ( 
și camera sa intimă. j

Vizitatorii se vor putea opri în < 
fața biroului său de lucru pe cris- j 
talul căruia vor odihni ochelarii, } 
tocuri cu peniță, o călimară de sti- j 
clă. Un scaun turnant așezat între 

, birou și pian va arăta unul din ( 
procedeele de lucru ale marelui j 
muzician. George Enescu obișnuia j 
ca, ceea ce compunea în scris pe t 
mapa de lucru, să verifice la pian 
întoreîndu-se imediat printr-o sim- a 
plă mișcare. Se va putea vedea l 
tot aci un pat cu o cuvertură al- j 
bastră, fotolii, o noptieră pe care j 
va sta un ceas de tablă deșteptă- j 
tor și o scrumieră cu cîteva ha- ț 
vane. Pe pereți vor fi așezate : un 
portret a lui Beethoven, o foto
grafie în culori reprezentînd pe^T" 
eminentul muzician împreună cu 
muzicienii Kreisler și Thibaud, un 
portret al lui George Enescu ti- 
năr, în mărime naturală, un afiș 
îngălbenit de vreme datînd din 
anul 1838, cînd ilustrul violonist 
Paganini și-a dat ultimul concert 
la Londra. Spre surprinderea poate 
a multor vizitatori alături de aces
te portrete se va afla fotografia

este deosebit de 
piesele prețioase

Descoperirea
unei noi variante a 
legendei „Vîrful cu Dor“

Profesorul Dr. 
Emil Mica, di
rectorul muzeu
lui Bran, a des
coperit de curînd 
un manuscris 
prețios. E vor
ba de un manu
scris de peste 
100 pagini gă
sit la țăranul 
muncitor Ion 
Florescu de pe 
valea Tisei, scris 
în alfabetul de 
tranziție (cirilic 
și latin). El a 
lost întocmit de 
cantorul Dumi
tru Oprea în a- 
nul 1860 și con
ține o culegere 
de poezii popu. 
lare din Ardeal 
și cîteva poezii 
originale.

Cea mai inte
resantă poezie 
populară din a- 

manuscris

este o variantă 
— se pare cea 
mai complectă— 
a legendei „Vîr- 
fului cu Dor“ ce 
a servit ca mo
tiv de inspirație 
pictorului A. 
Mirea în reali
zarea tabloului 
său „Vîrful cu 
Dor“. După cum 
se știe pînă a- 
cum- au mai 
fost găsite o 
serie de manu
scrise ale a- 
cestei legende. 
Se pare însă că 
această varian
tă a servit în- 
tr-adevăr picto
rului A. 'Mirea, 
întrucît, aici a- 
par pentru pri
ma dată vulturii 
ce înconjoară 
ciobanul.

O poezie origl. 
nală în limba

latină, aflată în 
acest manuscris 
dovedește că au
torul lui, canto
rul Dumitru 0- 
prea era un om 
cu oarecare cul
tură. Interesan
tă este 
menea 
rea pe 
face de 
pe note 
cești unele cîn-

de ase- 
încerca- 
care o 

a pune 
biseri-

tece laice.
Prof. Dr. E-

mil Micu întoc-
mește un studiu
asupra manu-
scrisului desco-
perit și cîteva
pagini vor fi 
publicate în re
vista „Luceafă
rul de ziuă" a 
filialei regio
nale Stalin a 
Uniunii 
torilor.

ELEGANȚA, CONFORT, ECONOMIE
Eleganța, confort, viteză, putere, 

economie, iată calitățile noului model 
de autoturism „Tâtra 603" produs de 
uzinele Tatra din Koprivnice, Repu
blica Cehoslovacă. Viteza maximă 
180 km. pe oră, consumul de benzină 
12 litrii Ia 100 km.
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compartimentele sale 
va atrage mulți vizi-

GEORGE RICUS

(Urmare din pag. I-a)
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făcea gînduri ? Un val de căldu
ră îmi umpluse pieptul și ochii mi 
se umeziseră. Eram nespus de fe
ricit....

Așa am devenit membru în e- 
chipajul rachetei „Selena".

Nu vreau să descriu aici decola
rea de pe „Sputnik 16", nici pri
virile îngrijorate și mustrătoare 
ale vechilor mei tovarăși...

Socot doar necesar să amintesc o 
singură întîmplare, în aparență 
fără importanță, petrecută în 
timpul călătoriei. Philipe și Gil
bert dormeau. Deodată l-am văzut 
pe Gilbert ridieîndu-se în capul 
oaselor. Dormea ? Era treaz ? Nu 
știu I Ținea ochii larg deschiși și 
privea în gol ca și cînd în unghe
rul acela întunecat ar fi apărut o 
arătare. A rostit limpede și răspi
cat cuvintele : TORENTUL DE 
AUR ! Apoi a recăzut brusc pe 
pernă și și-a continuat somnul ca 
și cînd nimic nu s-ar fi întîmplat...

Luna m-a dezamăgit ! Nimic 
din măreția peisajului la care mă 
așteptam, pe care-1 visam de-atîta 
vreme. Aveam sentimentul omului 
care după ce a admirat de la o 
distanță potrivită o minunată pic
tură, se apropie și privește prin- 
tr-o lupă urmele penelului și țe
sătura pînzei.

Din apropiere munții, craterele, 
mările și lacurile cu nume atît de 
atrăgătoare nu sînt decit mase de 
stînci uniform colorate sau întin
deri vaste năpădite de o pulbere 
cenușie în care ți se afundă pi
cioarele. Totul e nespus -de trist : 
cerul de abanos, liniștea în veci 
neîntinată, munții înalți și go
lași, tăișurile de cuțit ale stînci- 
lor...

Nu mi s-a spus în ce parte a 
Lunii ne aflăm. La întrebările 
mele nu am primit răspuns. Gil
bert tăcea iar Philipe se străduia 
să ocolească subiectul. Fără îndo
ială că mi se ascunde ceva. încerc 
să fac o legătură cu cuvintele mis
terioase, spuse de Gilbert înainte 
de plecare, dar nu izbutesc.

Am surprins frînturi dintr-o dis
cuție. Philipe vorbea cu pasiune 
despre niște licheni iar Gilbert îl 
asculta, avînd-întipărit pe față un 
nemărginit dispreț. L-a apucat pe 
pirpiriul Philipe de umăr, l-a 
scuturat ca pe-un copil neastîmpa- 
rat, în pehii lui reci s-au aprins
deodată lumini stranii și atunci au 
răsunat pentru a doua oară cu
vintele „TORENTUL DE AUR"!

să „merg”. înaintez 
și Philipe prin sal- 
15-25 metri. La în-

Am învățat 
ca și Gilbert 
turi mari, de 
ceput, acest mers mă amuza, acum

insa ma ostenește din cale afară. 
Sînt bucuros cînd ne înapoiem în 
rachetă și mă pot arunca pe pat.

Știu acum că tovarășii mei cau
tă ceva ! Drumurile obositoare a 
căror durată întrece uneori 4-5 
ore, ascensiunile pe culmile cele 
mai înalte de pe care se scrutea
ză avid depărtările, consultarea 
repetată a unei hărți, care e as
cunsă cu grijă ori de cîte ori mă 
apropii iată ce-mi dă certitudinea 
că Gilbert și Philipe au venit aci 
cu un scop precis.

De avertismentul profesorului 
Voronțov am uitat cu toții. Tăce
rea aceasta încremenită, calmul ne
prihănit nu te lasă să te gîndeștî 
la cataclisme.

Eram după un drum de peste 5 
ore, în care nu-mi fusese dat să 
văd decît peisajul unui deșert aco
perit cu pietre colțuroase. De o- 
boseală nu eram în stare să adorm. 
Aveam tot felul de vedenii prin
tre care revenea obsedant aceea a 
unui imens torent de aur, prăvă- 
lindu-se vijelios de pe niște stînci 
golașe.

Un zgomot m-a făcut să tresar. 
Philipe și Gilbert gata echipați pă
răseau „Selena“. Am stat cîteva 
clipe la îndoială, apoi am luat 
hotărîrea să-i urmăresc. înaintau 
în salturi mari. Mie îmi apăreau 
ca niște lăcuste uriașe, în căuta
rea unui fir de verdeață, în aceas
tă deprimantă pustietate. S-au oprit 
pe o culme. Philipe părea neho- 
tărît, Gilbert insista. Gesturile lor 
deveneau tot mai repezite, mai 
violente. Gilbert îl apucase pe 
Philipe de piept dar nu cu blîn- 
dețea de odinioară ci cu ură, cu 
dușmănie.

Mi-am amintit subit că apara
tul meu de radio funcționează pe 
aceeași lungime de undă ca apara
tele lor și l-am deschis. Am auzit 
ultimele cuvinte ale lui Gilbert, 
rostite cu o patimă de care nici
odată nu l-aș fi crezut în stare :

— ...ce vrei tu cu lichenii tăi ? 
Aici aproape e TORENTUL DE 
AUR, pe lîngă care toate bogățiile 
pămîntului 'sînt ca un grăunte de 
nisip față de imensitatea 1 Saharei. 
Du-te la lichenii tăi, nerodule 1

Dîndu-i brînci, îl făcu pe Phi
lipe să se clatine și să cadă. Fără 
să-1 mai învrednicească cu o pri
vire, Gilbert își făcu vînt sărind de 
pe o stîncă pe alta, pînă se pierdu 
în zarț.

M-am apropiat în mare grabă. 
Pe Philipe nu l-am găsit. In apro
pierea locului unde-1 doborîse 
Gilbert era o prăpastie întunecoa
să ca o gaură de șarpe.

în ea căzuse desigur Philipe. 
Dar în privința asta nu eram în
grijorat : căderile pe Lună sînt a- 
tît de lente îneît nu e cu putință

cineva să sufere vreo 
mătură.

M-am apropiat deci de margi
nea rîpei și mi-am dat și eu dru
mul în gol. După cîteva zeci de se
cunde am simțit din nou sol sub 
picioare. Eram într-un fel de gro
tă vastă, cu pereții netezi și ta
vanul boltit. Philipe nu era de
parte. Cu lanterna electrică aprin
să în mînă, privea fascinat cîteva 
fire liliachii.

—- Licheni, dragul meu, licheni 
pe această planetă moartă 1 Des
coperirea asta e senzațională ! Do
vedește că pe Lună se găsesc ur
me de oxigen, că odinioară a e- 
xistat și atmosferă, că...

De bună seamă ar mai fi conti
nuat pe același ton, dacă nu ar fi 
fost întrerupt de o avalanșă 
bolovani care pătrunseseră 
nici un zgomot 
din tavan.

Ne-am retras 
loc mai ferit și 
ziți spectacolul. 
Cerești cu violența unor proiectile 
de artilerie, sfredelind solul pie
tros, răscolind praful, răsturnînd 
stînci imense totul într-o 
vrăjită, de neînțeles.

Prezicerea profesorului 
ronțov se împlinise. Luna 
printr-un roi de meteoriți și dacă 
întîmplarea nu ne-ar fi aruncat în 
această peșteră, praf se alegea din 
noi.

Același gînd ne-a trecut prin 
minte la amîndoi și am rostit îm
preună numele lui Gilbert- Phili
pe a adăugat doar, în șoaptă cu
vintele care ajunseseră să mă ob
sedeze : TORENTUL DE AUR U

★
Ieșind din peșteră ne-a întîmpi- 

nat un peisaj necunoscut. Bombar
damentul meteoric schimbase înfă
țișarea locului. Vedeam noi 
tere, coline care nu existaseră îna
inte, prăpăstii care de abia 
căscaseră în solul lunar.

Pe Gilbert l-am găsit la o de
părtare de vreo cinei kilometri. 
Costumul său de scafandru astral 
era perforat în mai multe locuri de 
meteoriți. Nu mai trăia. Zăcea în
tins cu fața în jos, într-o masă de 
pulbere galbenă, sclipitoare, în 
care-și îngropase adînc mîinile. 
Pulberea aceasta aurie pornea sub 
forma unei benzi din centrul unui 
cerc, lățindu-se treptat ca raza 
unui far.

Philipe ridică un pumn din pra-, 
ful galben și-l lăsă să se scurgă 
încet printre degetele mănușii sale,

— Cenușă vulcanică, cu mult 
minereu de sulf ! Mda< din depăr
tare, la lumina puternică a soa
relui părea într-adevăr un...

Era pentru ultima oară cînd am 
auzit cuvintele : TQRENT DE 
AUR...

prin deschizătura

repede spre un 
am privit îngro- 
Cădeau pietrele

liniște

Vo- 
trecea

era

te
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