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0 ceață lăptoasă stăruia pe 
malul Mureșului. Se luminase 
demult de ziuă. Puhoi de care 
ce scîrțîiau în zăpada bătăto
rită, înghețată bocnă, se aliniau 
pe drumurile ce dădeau în șo
seaua națională, de unde por
neau pe asfalt spre Aiud.

— La târg mergi. Ioane ? in
tră în vorbă cu loan Popa un 
moșneag cu chiciură în mustă- 
file-i stufoase, cu căciula albă 
de miel înfundată pînă peste 
urechi.

— Ba nu. Rămîn pe-aici... 
răspunse tânărul.

— Umbli după fete străine, 
pui de lele ! Nu-ți mai plac 
cele din satul nostru... zimbi 
bătrînul.

— Altădată poate. De astă- 
dată n-ai ghicit, bade Toadere. 
Am un rost mai serios.

Dădu binețe. Se-ntoarse, își 
încruntă privirea vrînd să stră
pungă ceața deasă de nepă- 
'runs. Strigă :

— Augustineee... Anăăă...
Dintre care și căruțe apărură 

cîțiva tineri. Popa își roti pri
virea.

— Sînt toți ?
— fn plus încă doi... trei... 

numără o codană ’năltuță, bălă- 
ioară, căreia ceilalți ii ziceau 
Ana lui Scrobotă.

Cine erau ? încotro mergeau 
așa de dimineață ? Am aflat 
amănunte de preț din scurta 
„consfătuire** ce urmă. întrea
ga organizație utemistă din sa
tul Cipău, în frunte cu loan 
Popa, secretarul organizației de 
bază U.T.M., mergeau la Mi- 
răslău. Mai precis, la gospodă
ria colectivă „înfrățirea".

— Ce vînt v-aduce pe-aici? 
i-arn iscodit.

— Am venit să ne convin
gem la fața locului.

...La căminul cultural îi aș
teptau tinerii colectiviști 
Mirăslău. “ 
'ii.

Tînărul 
Moldovan 
lectivei.

— S-a născut în *50. Atunci, 
31 de familii sărace au înțeles 
că munca în comun dă roade 
mult mai mari decît cea indi
viduală. Aveam puține vite de 
lucru, pămîntul răsfirat în bu
cățele de-o parte și de alta a 
Mureșului. Am botezat colec
tiva înfrățirea" pentru că sin- 
tem jumătate romîni, jumătate 
unguri. în șapte ani ne-am îm
bogăți^ cît nu ne puteam îm
bogăți în 20 de ani înainte. 
Ne-am înmulțit la număr. A- 
cum sîntem 85 de familii. De 
cînd mă știu nu s-au construit 
atâtea cît am făcut acum. Ți
neți seama 1 în ultimul an 35 
de case, un grajd modern pen
tru 40 de vite, magazie pentru 
15 vagoane de cereale, apoi 
ne-am cumpărat un camion și 
avem 106 colonii de albine.

Uitați-vă peste drum ! O 
tradă nouă. Casele sînt toate 

' noi. Este strada colectiviștilor.
Cei din Cipău ascultau atenți 

Călin Augustin uitase să mai 
noteze.

Au plecat pe la casele co
lectiviștilor. Tăios Miklos i-a

din
Ba chiar și vîrstni-

președinte Vasile 
le povesti istoria co-

Telegrame
Tovarășul Iosip Broz Tite, a 

trimis tovarășilor dr. Petru Gro
za, președintele Prezidiul-ui Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romî
ne, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu 
Dej, prim secretar al C.C. al Par. 
tidului Muncitoresc Romîn, tele
grame de răspuns la urările <a- 
dresate cu ocazia sărbătorii na
ționale a R. P. F. Iugoslavia.

Redăm mâi jos cuprinsul tele
gramelor:

In numele Vece! Federativă 
Executivă, al Comitetului 

2 Central al Uniunii Comuniști- 
J lor din Iugoslavia și în nume- 

le meu personal, țin să vă 
Z mulțumesc în modul cel mai 

cordial pentru urările și feli- 
<5 citările calde pe care le-ați ,a- 
2 dresat popoarelor Iugoslaviei 

și mie personal cu prilejul 
X sărbătorii naționale și în a- 
/ celași timp să vă exprim u- 
Z rările mele cele mai bune pen- 
Z tru progresul continuu al Re- 
$ publici! Populare Romîne in 
Z construirea socialismului. Sînt 
Z convins că dezvoltarea rodni- 
/ că a relațiilor de prietenie și 
Z a colaborării între țările noas- 
7 tre socialiste contribuie la co- 
Z laborarea internațională și la 

întărirea păcii în lume.

întâmpinat în pridvor. Cea mai t 
îndrăzneață, Maria Bogățean, j 
se-mprieteni curînd cu bătrînul Z 
colectivist. i

— Aveți multe zile-muncă a- i 
nul acesta ? >

— Eu? â
— Da, cu toată familia.
— Sîntem 4 brațe de mun- Z 

că : eu, bătrîna mea, doi fe- ® 
ciori. Am făcut 1005 zile-mun- f 
că.

— Nu-i glumă ? întrebă mi- • 
rată Maria. I

— ^771 primit 12.060 lei, | 
4000 kg. struguri, tot atâtea de a 
grîu, 5000 kg. porumb, 400 kg. ® 
orz și multe altele. <

— Măi, măi... se minună și g 
loan Gurză. •

Au poposit apoi la cea mai ? 
tânără familie colectivistă. Nu A 
de mult feciorul cel mai mare J 
al lui badea Miklos Tăios, Ni- î 
colae, s-a însurat cu Viorica, | 
fata colectivistului Szekely. î

— Ați făcut nuntă mare ? se ! 
interesă Popa Miron.

— Mare și frumoasă. A pe- I 
trecut toată gospodăria. Am 2

MIRCEA MUNTEANU ! 
corespondentul „Scînteii tine- } 
retului“ pentru regiunea Cluj !

(Continuare în pag. 3-a) J 
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întîmpină 
versare a proclamării R. P. 
Romîne cu o importantă vic
torie în muncă: îndeplinirea 
cu 21 de zile înainte de ter
men a planului producției 
globale și al producției marfă 
pe anul 1957, pe întreg Mi
nisterul Minelor.

Acest succes are la bază în 
primul rînd experimentarea 
și introducerea sistemului îm
bunătățit de salarizare și nor
mare a muncii în toate minele 
cu condiții grele de lucru și 
extinderea lui în celelalte 
mine.

In sectorul carbonifer, pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 9 la sută față de realiză
rile din anul 1956.

Vineri 13 decembrie 1957

sa adflYân la uccnid
demnitatea de muncitor

Se întîmplă uneori ca un copac 
neîngrijit la vreme să se încon- 
voaie, ofilindu-se înainte de a se 
maturiza. Se poate întîmplă ace
lași lucru și cu copiii. Scăpați de 
sub grija părinților, neglijați de 
colectiv, unii se înstrăinează, se 
înrăiesc, ajung, în cazuri mai rare, 
să comită chiar delicte. Sînt ca
zuri rare, dar sînt.

Am fost deunăzi într-un cămin 
de ucenici. De cum pătrunzi în el 
îți dai seama că mîini grijulii se 
ocupă cu dragoste de cele mai 
mici lucruri, ca să facă viața că-

Pentru Pomul de iarnă

Cei despre care

Iată chiar și' stil-

— Bare de tact, lă
murește profesorul

se scria în ziare

~k . Pentru . împodobirea pomului de iarnă la fabrica „Eprubeta"
• din Capitală s-au produs anul acesta sortimente noi de globuri •
• simple sau cu picturi complicate, vîrfuri etc. ■ , •
• In foto: Priviți cu cită gingășie pictează această tînără de- •
• coratoare fragilul obiect pe care-1, ține în mînă. •

miniștilor plăcută, ca aceștia să nu 
simtă lipsa casei părintești. Totul 
pare normal. Viața în cămin e li
niștită. Dar nimeni nu și-a dat 
seama că unul, un băiat cu înfăți
șarea comună, a pornit-o strîmb. 
Este vorba de Pleșa din anul II D 
al Școlii profesionale Cugir. Băie
ții nu s-au îngrijorat. Cîte unul 
șugubăț, îi arunca lui Pleșa o vor- 
buliță de duh :

— Măi, ia seama să nu-ți ră- 
mînă nasul agățat de un cui.

Sau alții.
— Tii, ce nas mare are. Gogu

le, adu o scară s-ajung la el.
Pleșa îi privea de sus, scuipa. 

Alteori svîrlea printre dinți un 
„du-te'la dracu“. De cele mai 
multe ori însă sărea la bătaie.

Mai tîrziu băieții și-au dat sea
ma că la colegul lor nu e vorba 
de înfumurare, ci de o înstrăinare 
de colectiv.

Intr-o seară au constatat că 
Pleșa nu venise la cămin, deși 
ceasurile nopții erau tîrzii. A doua 
zi l-au luat la țor :

— Unde-ai întîrziat ? Regula
mentul e unul pentru toți și n-ai 
dreptul... Pleșa a ridicat înfuriat 
pumnul.

— Nu permit !
Și pentru că Pleșa își făcuse un 

obicei din a fugi din cămin, bă
ieții și-au dat seama că trebuie să 
se apropie de el, să-l rupă de cei

cu care se înhăitase. Și așa au fă
cut. Pe fiecare în felul său îl du
rea faptul că Pleșa pătează onoa
rea colectivului, că se poartă o- 
braznic cu muncitorii. S-au ridi
cat pînă la unul împotriva lipsei 
sale de bun simț, a actelor grave 
de indisciplină.

L-au chemat în fața careului 
șoolii. Veniră acolo toți ucenicii. 
Pleșa, în mijloc nu îndrăznea să 
ridice privirea. Pentru prima oară 
simțea că-i este rușine. Curios, nu 
simțea nici un pic de ură față de 
colegi. Se căina că nu le ascultase 
sfatul.

Credea că după povestea cu ca
reul apropierea de colegi o să fie 
stîngace. S-a înșelat. Prietenii i-au 
întins mîna, l-au luat alături de 
ei și azi vorbesc cu dragoste de 
fostul „rătăcitor*1. Fiecare simțea 
că familia este din nou unită, pu
ternică.

Asemenea fapte se petrec 
multe cămine. Colectivul luptă 
desea pentru ca fiecare ucenic 
înțeleagă că disciplina are și 
caracter social, că în societate tre
buie să înveți și să muncești con
știincios, să respecți colectivul, să

LIDIA POPESCU

în

In club s-a adus o 
tablă, iar pe tablă, 
un tînăr a tras cu 
creta, în lat, cinci li
nii paralele.

— Portativul I A 
explicat profesorul 
Vasile Grebliș. Un fel 
de rețea pe care vom 
împleti împreună no
tele.

...Așa au început 
primele ore de mu-

la începutul 
deceniului

CONSACRATE 
șirjume 
care promit

Terorizat de acele ceasornicului, 
un bărbat tălmăcea în maghiară 
stihurile lui Arghezi. Încerca să nu 
irosească nicio fărimă de minut. 
Era grăbit pentru că îl amenința 
o pierdere de timp „neplanificată". 
Un reporter puțin politicos, un in- 
terviu „la zi" îl făcură pe Ferenc 
Szemlâr să părăsească universul 
poetic al lui Arghezi.

Interviul își are regulile sale pe 
care, cred,■ că le-am respectat în. 
tocmai. I-am expus interlocutoru. 
lui meu tema convorbirii. Atunci 
am descifrat un interes care mi-a 
dat aripi.

— Despre literatura maghiară de 
la noi ?

Poetul Ferenc Szemlăr părea to. 
tuși puțin derutat •

— Tema-i cuprinzătoare... Vrei 
să pui întrebări ?

— Desigur Cred că e bine pen
tru început să poposim, pe scurt, 
în trecut... Sînteți un scriitor din 
generația veche 
și ați putea să 
ne relatați fapte 
concludente.;.

— Să încer
căm. Consider 
necesar să po. 
menesc mai în
tîi despre greu, 
tăți/e enorme pe 
care le întîmpi. 
nau creatorii

Sâptămîna 
muzicii romînești
La Teatrul C.C.S. a avut loc 

un concert festiv dat de ansam- 
blurile C.C.S., M.F.A., M.A.I. și 
Corul Radio. Au fost prezentate 
selecțiuni din repertoriul acestor 
ansambluri, care au dus faima 
dansului și cîntecului rominesc 
atit în țară, cit și peste hotarele 
patriei. ,

Orchestra simfonica și Corul 
Radio sub conducerea dirijorului 
Alfred Alesssndrescu, maestru e- 
merit al artei, au dat în sala A- 
teneului R.P.R. un concert al că
rui program a cuprins: Balada 
pentru solist, cor și orchestră de 
Mihai Jora, solist Mircea Buciu, 
artist emerit. Trei poeme pentru 
soprană și orchestră simfonica, 
de Alfred Alessandrescu — solis
tă Teodora Lițcaciu, Simfonia l-a 
în mi bemol major, de George 
Enescu.

Te-aș imbia, drag cititor, să 
facem împreună o incursiune prin 
anii dintâi ai Republicii noastre.

Regele, înghesuit ca o precu
peață între oalabalîcurile sale, pă
răsea țara alungat de poporul pe 
care-l împilase crîncen.

Muncitorii și țăranii, care i-au 
luat de guler pe moșieri și pe 
capitaliști, începuseră să gospodă
rească țara în care erau acum 
pentru totdeauna stăpîni.

Apăruseră cuvintele de foc: 
„întrecerea socialistă".

Moș Cazan uimea întreaga Vale 
a Prahovei mutând, după înțelep
tele sfaturi ale petroliștilor sovie
tici, turlele sondelor de foraj în 
picioare, ca niște uriași care ar fi 
pășit peste șapte sate.

In portul dunărean Galați, Ion 
lordăchescu depășea tot ce putu
seră realiza pînă atunci nituitorii. 
Pe urmele sale mai porniseră alți 
doi. Țara întreagă urmărea asal
tul nituitorilor asupra fracțiunilor 
de secundă.

Valea Jiului devenise un adevă
rat stup al „spărgătorilor de nor
me". Kopetin Geza și ortacii săi 
atingeau depășiri ce păreau în 
acele vremuri astronomice.

Unde P La școala 
medie de muzică? La 
conservator P Nu 1 La 
cercul „Iubiți muzica" 
organizat de comite
tul U.T.M. și comi
tetul sindical de la 
uzinele „Mao Țze- 
dun" din Capitală.

Era duminică di
mineața. Pe scaune, 
cu carnețele în mînă, 
aproape cincizeci de 
tineri strungari, lăcă
tuși, electricieni și 
ucenici priveau cu 
mult interes la sem
nele care se agățau, 
unele după altele de 
liniile acelea ce se a- 
semănau cu sîrmele 
stâlpilor de telegraf.

— Fa, la, do... re,

rostul liniilor vertica
le. Uneori, între bare, 
valoarea notelor se 
schimbă în funcție de 
accidenți...

Cîndva, în primii 
ani ai Republicii, în 
același club^ cțveau 
loc cursuri de alfabe
tizare. Acum mulți 
dintre aceia sînt elevi 
ai școlilor medii, sau 
studenți la cursurile 
fără frecvență.

— Și acum, iată 
melodia.

Profesorul, cu acor
deonul în brațe, înfi
ripă o melodie ușoa
ră. In jocul clapelor 
semnele prind viață, 
sunetele cresc, se în
tăresc din ce în ce, 
apoi ca o suflare de 
vînt dau naștere unei 
largi unduiri de la
nuri.

In cercul „Iubiți 
muzica" tinerii de la

Iiiirimi
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pian. Serile acelea îl 
fermecau.

— Și crezi că ai 
să poți ? îl întreb.

Mă privește nedu
merit.

— Neapărat I Crezi 
că glumesc ? Mi-arn 
îndeplinit eu dorinți 
mai mari.

In jurul meu se 
strînsese o sumedenie 
de tineri. Fiecare a- 
vea o preferință a- 
nume: vioară, clari
net, chitară, acordeon. 
Mai ales acordeon. 
Amăriei Mihai, elec-

O nouă inițiativă tinerească :

cercul „Iubiți muzica11

„Foarte bine“

Țesătoarele coordonau zeci de 
războaie. Maria Cincă, Elena 
lordăchescu și Paraschiva Matei 
ajunseseră să lucreze la cîte o 
sută de războaie.

Ploeștenii se făleau printre al
tele cu cele două brigăzi de tine
ret ale lui Băcanu și Bobocea. 
Acești flăcăi nu mai țineau seama 
de calendarele obișnuite, își în
tocmiseră altele, unde anii, cu 
care sîntem obișnuiți de cînd e 
lumea, deveniseră uimitor de 
scurți.

în vremea aceea, apărea o floa
re nouă: inițiativele. Să reamin
tim două. Un tînăr de la Bicaz,
preocupat de reducerea consuma-L 
lui de materiale, își chema tova
rășii de muncă într-o mare acțiune 
pentru îmbogățirea conturilor de 
economii. In același timp, la Bucu
rești, un alt tânăr, Nicolae Vasu, 
iniția aplicarea simultană a mai 
multor motode sovietice.

Desigur, cititorule, uneori te în
trebi : ce fac acum oamenii care 
ne uimiseră cu faptele lor în pri
mii ani ai Republicii ?

Mai deunăzi am ștat de vorbă 
cu trei dintre aceștia. Și iată 
am aflat, după 10 ani. 

pe toată linia
In luna mai a anului 1951

torul acestor rînduri transmitea 
ziarului știrea că brigada lui Bă-

â.

„Mao Țze-dun" vor 
asculta conferințe de
spre muzică însoțite 
ae audiții 
vor studia 
muzical al 
nostru.

— Eu, 
pînă la 1 
să cînt la acordeon. 

Măcar două cîntece.
Cel care-mi vorbea 

e un strungar de 20 
de ani pe nume Ion 
Vhvtilă. De loc, Vin- 
tilă e din Comarnic. 
Pe cînd era în școala 
primară avea o cole
gă, Minerva, care ciu
ta în fiecare seară la

colective, 
folclorul 

poporului

tovarășe 
mai vreau

tricianul, vrea chiar 
să-și cumpere un a- 
cordeon.

Printre tineri erau 
acolo și cîțiva munci
tori în vîrstă. Strun
garul Gheorghe N. 
Gheorghe l-a adus la 
cerc și pe Marinei; 
Marinei cel de 12 ani 
care la manifestația 
de 1 Mai se afla în 
fruntea tuturor bă
tând toba, o tobă mai 
mare decit el. Lingă 
Marinei stătea Gheor- 
ghiță, fiul lăcătușului 
Vasile Pană.

— Să învețe să 
cînte, îmi spunea bă-

trînul lăcătuș. Cînd 
eram ca el învățam 
să plîng...

Atunci curgeau la
crimile. Să lăsăm să 
țîșnească acum bogat 
notele.

Un cerc „Iubiți 
muzica". O formă de 
educație muzicală a 
muncitorilor și fiilor 
lor. Totul e simplu 
și firesc.

Intr-adevăr trebuie 
să învățăm să ne 
cîntărn viața!

In programul cer
cului este prevăzută 
alături de lecții pri
vind istoria și teoria 
muzicii și învățarea 
de cîntece patrio
tice, revoluționare, 
de tineret, cîntece 
populare și de mase. 
Trebuie 
țăm să 
tăm țara, trecutul de 
luptă al poporului, 
Republica. Cum spu
neam, nimic mai fi
resc. Dar cită sem
nificație cuprinde a- 
cest simplu fapt gîn- 
dindu-ne că uzina, a- 
cele insalubre și tris
te ateliere de pe vre
muri, păzite de poli
țiști, au devenit în 
vremea. noastră nu 
numai școală pentru 
însușirea tehnicii, ci 
și școală a cîntecului.

V. BARAN

să învă-
ne cin-

CC

au-

o o o

o o

Prin anul 
1949, la secția 
forjă a uzinelor 
„1 Mai" - Ploești 
vreo cîțiva tineri 
au întemeiat o 
brigadă. Nimeni 
n-a prevăzut a- 
tunci că acest 
mic colectiv se 
va acoperi de 
glorie. In ziare
a apărut la puțin timp după aceea 
o știre laconică: brigada lui Gheor
ghe Băcanu a devenit fruntașă pe 
uzină. Apoi treptat, despre ea a 
aflat țara întreagă. „Scînteia ti
neretului" publica tot mai frec
vent vești despre succesele lui 

I Băcanu fi ale. tovarășilor săi,

i

s „1 Mă?'
iwrrtm In ■<

nmi o «sa 8r>-
țj'sdA este WH;

BACAMT Qh'EOPGUK,
BWt WMrntv,
RWS MARIN.
STANC’V TON.
SANDI; 3VMÎTHU.
VAU7D TAOHK,
BRAR IOAN

canu lucrează în contul lunii sep
tembrie. In iunie, cîteva rînduri 
anunțau că aceeași brigadă for
jează piese pentru sape cu role 
în contul anului 1952. Băieții își 
făcuseră de acum un sistem. In 
cîteva luni (de obicei 3—5), ter
minau cu anul. Intre timp, pentru 
fabricarea unor noi utilaje, harni
cul muncitor Gheorghe Băcanu 
primea titlul de Laureat al Pre
miului de Stat și era decorat. 
Conducerea uzinelor i-a încredin
țat. funcția de maistru. L-am reîn
tâlnit zilele trecute în aceeași 
secție. Mic de statură, cu fața în
cruntată cînd se încurcă trebu
rile pe undeva, vesel cînd trebu
rile merg bine, inimos — a- 
cesta-i și acum Băcanu. Mai pă
strează încă o calitate. Cînd e 
vorba despre el, devine mut. Așa 
s-a întâmplat și de astă dată. Este 
maistru. In timpul acesta a avan
sat și la gradul de... soț. Ce pla
nuri are ? „întîi să le realizez și 
apoi le dezvălui" — ocoli el răs
punsul.

Hotărît lucru, 
canu e cel mai 
secției. Preocupările sale... Are 
pînă acum vreo 6—7 inovații. 
Pentru una a primit o recom
pensă de 2.600 lei. Băcanu are de 
lucru și cu tinerii săi tovarăși de

Gheorghe Bă- 
hun maistru al

muncă. N-a uitat cum a fost el 
crescut de maistrul comunist Pa- 
nait Tănase.

Alexandru Dîrlea, vechi tova
răș de brigadă, îi este și acum 
cel mai apropiat prieten.

Băcanu mai are o grijă mare —
învățătura. E tînăr, poate să în- . sa: „Foarte bine".

vețe și de ce n-ar face-o P Ur
mează cursurile fără frecvență 
ale unei școli tehnice de specia
litate. Și are o ambiție: să ter
mine cu același calificativ pe care 
l-a obținut în toată activitatea

mulțumiți

țesătoare Elena

Toy sînt
Mulțt au au

zit de< faptele 
minunate aleni- 
tUitoruhii Ion 
lordăchescu. Pu- " 
țini însă știu că 
tovarășa de via
ță a acestui har
nic muncitor, 
decorat cu „Or
dinul Muncii" 
clasa I-a, este 
tot atît de vestita 
lordăchescu.

Elena lordăchescu lucra la uzi
nele textile „7 Noiembrie" din 
Capitală cînd în anul 1950 a tre
cut la șase războaie mecanice.

Izbînda i-a dat aripi. A început 
la opt războaie mecanice. Apoi... 
la 45 războaie automate.

Cîtva timp după aceea, Maria 
Cincă lua pe seama sa lucrul la 
o sută de războaie. Elena lordă
chescu era în Cehoslovacia, în-

numai Doinita nu

La 100 de războaie 
deodată!

îs >> • $,<•; €>/■<- . jtr'srt <

tr-o vizită prietenească. Cînd s-a 
întors, a cerut și ea o sută de 
războaie și a început lucrul la ele 
cu același calm cu care lucra la 
început la cele patru războaie me
canice.

De patru ani Elena lordăchescu 
este directoarea fabricii textile 
„13 Decembrie" din București.

Desigur nu i-a fost ușor. La 
început fabrica arăta ca bucătăria 
unei gospodine leneșe.

Nu știu cum ar fi procedat un 
director, dar directoarea a făcut 
așa :

Mal întîi s-a îngrijit de cură
țenia secțțjlor. A apelai la mln-

ral, orice tipăritură în vreo limbă 
a minorităților naționale. O carte 
a mea, scrisă înainte de război, pe 
care am intitutat-o „Pe un alt as
tru" a fost confiscată.

— Vă rugăm să ne vorbiți ceva 
despre ce au adus vremurile noi, 
democrația populară, în fenome. 
nul literar maghiar din Romînja ?

— Căderea cătușelor. Cătușele care 
fuseseră puse literaturii progre
siste au fost înlăturate. Alte sar
cini, noi, dificile dar nobile ne.au 
apărut. Ne solicita cu mai multă 
precizie și consecvență o direcție 
tematică pe care d îndrăgeam: 
viața poporului. Dar nud vorba 
numai de tematică ci și de mijloa
cele artistice. Literatura trebuie 
să.1. facă pe om mai bun. mal sen. 
slbil, mai om. Insă lucrarea lipsită 
de mijloace de expresie artistice nu 
are forță de convingere. Iată de 
ce spuneam că sarcinile noi s-au 
dovedit dificile. Subliniez însă ca

tegoric: nouă nu 
ne es(e indiferent 
conținutul. • Deși 
această sublinie
re este cunoscu. 
tă, o fac pentru 
o deplină preci
zie.

Climatul de în. 
frățire a fost 
prielnic dezvol
tării literaturii

Cu Ferenc Szemlâr, 
secretar al Uniunii 
Scriitorilor, despre 

creația literară maghiară 
din {ara noastră

progresiști de li
teratură maghia. 
ră în Romînia trecutului. 
Nagy Istvan a înfruntat foarte 
mari dificultăți pentru a-și afirma 
talentul. Pentru el — datorită fap
tului că ideile lui progresiste erau 
notorii — tipărirea unei cărți sau 
punerea în scenă a unei piese era 
o grea p/ob/rmă. Mi.aduc aminte 
că în 1936 am încercat să scoatem 
un volum al tinerilor scriitori ma- 
ghiati de la noi. Ca să-l tipărim pe 
Nagy Istvan a trebuit să biruim 
mari greutăți. Iar după ce volumul 
a apărut, presa burgheză l-a în
tâmpinat cu răceală...

— Și „proscris** era nu numai 
Nagy Istvan, după cîte știu...

— Exact. Ernă Salomon era un 
literat de mare talent. Lucra la un 
ziar brașovean dar trăia în neagră 
mizerie, suspectat de poliție. Da. 
tor it ă opiniilor lui, cercurile lite
rare burgheze nu-i recunoșteau ta. 
lentul. A trăit în sărăcie și a mu
rit în 1944 ucis de fasciști. Vreau 
să adaug că devenea obiect de 
suspiciune polițienească. în gene.

maghiare din 
țara noastră. Au 

văzut lumina tiparului opere
care vor intra — cred eu — 
în patrimoniul nostru -cultu
ral. Mă refer la romanul iui 
Nagy Istvan „La cea mai înaltă 
tensiune" și cel al lui Asztalos 1st. 
van „Vîntui nu se stârnește din 
senin". Sînt opere veridiCp, impre
sionante. Laszlo Szabedi ne-a dez. 
vătuit măsura talentului său poetic 
iar Horvath Imre. Kișs Jenă si 
Erik Majleni au dat lucrări valo. 
roase, bine apreciate de cititori și 
de cercurile literare. Pun punct 
aci înșiruirii deși numele ce me
rită a fi citate nu le.am epuizat.

— Am dori să cunoaștem păre. 
rea dvs. despre tînăra generație de 
scriitori maghiari din iLP.R.

— Este un capitol căruia putem 
să-i dedicăm mult timp. Avem o

Decada culturii
ndtîondlhătilor conlocuitoare

Intre 14 și 23 decembrie se va 
desfășura în întreaga țară Deca
da culturii naționalităților con
locuitoare din R. P. Romînă.

Spectatorii din Capitală vor pu
tea să asiste la un mare spectacol 
festiv de cîntece și dansuri ale 
naționalităților conlocuitoare din 
R. P. Romînă prezentat de An
samblul secuiesc din Tg.-Mureș, 
Ansamblul german din Orașul 
Stalin și Ansamblul sîrbesc din 
Timișoara.

Cîntecele și dansurile naționali
tăților conlocuitoare din regiunea 
Constanța vor fi prezentate de An
samblul coral ruso-ucrainean al 
Casei de cultură din Tulcea, for
mația de țigulci din satul Lun
ca, raionul Istria, și de echipa de

dansuri tătare a Casei de cultură 
din Medgidia.

Colectivul Operei maghiare din 
Cluj va prezenta în sala Teatrului 
de Operă și Balet al R P. Romîne 
baletul „Călin** de Alfred Mendel
sohn, pe un libret de Tilde Ursea- 
nu, „Vasul fantomă" de Richard 
Wagner, ..Bank Ban" din Egressy 
Beni, pe muzică de Erkel Ferenc.

Nici spectacolele de teatru nu 
vor lipsi.

La închiderea decadei va avea 
loc un concert festiv dat de Fi
larmonica de Stat din Timișoara 
cu concursul corului Filarmonicii 
de Stat „George Enescu" și al 
Ansamblului de cîntece și dansuri 
ale C.C.S.

(Agerpres).

dria muncitoarelor și fabrica și-a 
schimbat aspectul.

Credeau că au trecut prin- 
tr-un vad bun, cînd, hop! — o 
brigadă artistică de agitație a ve
nit cu sugestia „să împrumute 
conducerii niște... bărci pentru 
străbaterea curții după ploaie". 
Au reparat și pavajul.

Se cereau cadre tot mai califi
cate de țesătoare. Cele mai bune 
muncitoare, ca și maiștrii, au pri
mit sarcina să se ocupe de pregă
tirea unui grup de țesătoare.

Mai anevoioasă a fost educarea 
cîtorva tineri. Dar comuniștii i-au 
făcut pe „campionii" indisciplinei 
să-și dea seama că altă făină tre
buie să se macine la moară...

Dar astăzi ?
Cînd am ajuns la fabrică, Ma

rin Constantinescu, Sașa Herșcu și 
alți cîțiva tineri, talentați în ale 
cîntecului și desenelor, fuseseră 
convocați la o consfătuire. Subiec
tul : pomul de iarnă.

Elena lordăchescu își împarte 
ziua de lucru între obișnuitele 
consfătuiri, rezolvarea unor pro
bleme la locul de muncă in fa-

ION ȘINCA

Renovarea șl amenajarea i 
| clădirii Palatului culturii din |
♦ lași a scos mai mult în evi- ♦ 
I dență frumusețea stilului in!
♦ care a fost clădită. . f

.......................

Maestrul
C. Silvestri

distins cu un

MARE PREMIU 
in Franța 

PARIS 12 (Agerpres). — In 
numele președintelui Republicii 
Franceze Rene Coty, președintele 
Adunării Naționale Franceze. 
Andre Le Troquer a Inminat per
sonal, zilele trecute, maestrului 
Constantin Silvestri, Premiul Ar. 
telor șl Literelor din cadrul Ma
relui Premiu ai Discului. Maestru! 
Constantin Silvestri a primit a- 
cest premiu pentru Interpretarea 
Simfoniei a V-a de Dvorak „Din 
lumea nouă". Această simfonie 
a fost Înregistrată pe disc cu or. 
chestra națională a Radiodlfu. 
ziunii franceze.

i
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Cînd pustiurile NOTE

vor fi redate vieții...
Caiete științifice

CALENDAR

Grigore Antipa

Mai întti omul a fost un spec
tator pasiv și neputincios al 
schimbărilor vremii, doar unele 
semne ale ploii și timpului fru
mos le deslușea. Apoi a început 
sâ înțeleagă mecanismul acestor 
schimbări, legătura cauzală a fe
nomenelor șl a fnvătat să preva
dă științific și din ce in ce mai 
precis timpul. Astăzi face pasul 
hotărîtor spre transformarea cli
mei.

Aceasta înseamnă mai întîi 
iransformatea stațiilor meteorolo
gice din puncte de studiu și pre
vedere a vremii în centre care să 
fie totodată de „intervenție". în 
mici ,,fabrici" de climă.

Ea începutul mileniului al trei
lea, Institutul Hidrometeorologic 
din București va primi desigur te
legrame de felul acesta :

— Risipiți ceafa de la aerodro
mul Baia-Ma e.

— Ploi urgent necesare in ra
ionul Muscel

— Provoca)! urgent aversă în
delungată pe masivul Vrancei.

Oricît de importante, acestea 
vor fi însă acțiuni locale, contri
buind la rezolvarea unor proble
me vitale, dar de anvergură rela
tiv mică. Pe baza lor nu va pu
tea fi schimbată radical nici cli
ma Saharei, nici a înghețatei Țări 
a lui Baffin, nici a Mongoliei.

„Ud grape-fruit mai
Cronica nespecialistului *)

amar ca deobicei"
Nu știu prea bine cit cîntă- 

rește pe plan tehnico-științific 
eșecul experienței de la Cap 
Canaveral. Mi se pare insă 
neîndoielnic faptul că oficiali
tățile americane au fost stri
vite sub o sută de tone de ri
dicol — un ridicol garantat 
„the best in the World".

De mai bine de un an, Occi
dentul fusese împînzit cu arti
cole, scheme și fotografii în 
care viitorul satelit artificial 
american se odihnea la piep
tul generos al „celei mai fru
moase miss" ori în brațele cu- 
tărui savant surîzător. Ma
chete din material plastic 
erau expuse în 
vesteuropene, ca

capitalele 
să ridice 

moralul partenerilor minori ai 
S.U.A. Ziariștii exultau : „Su
perioritatea „lumii libere" este 
incontestabilă !"...

A urmat dtișul rece al lan- 
sării sputnicilor. Dar se vede 
că petittti anume capete înfier
bântate nu ajunge un singur 
duș.

Mi-aduc aminte de declarația 
contraamiralului Bennett cu 
privire la primul satelit artifi
cial sovietic : „nu este decît o 
bucată de fier pe care oricine 
ar putea s-o lanseze". Am ad
mirat atunci superba încredere 
în forțele sale a acestui (de
sigur !) recordman la arunca
rea greutății sau a ciobanului, 
cu toate că nu-l vedeam jon- 
glîtid cu cele 83,6 kg. ale 
„Sputnik"-ului. Și se pare c-arn 
avut dreptate : cunoscîndu-și 
mai bine contraamiralul, cerce

CAMPIONUL
Omenirea trăiește pe fundul u- 

nui ocean atmosferic, care nu per
mite decît trecerea unei game 
foarte reduse de radiațiuni din 
spectrul vast al undelor electro
magnetice. Pentru toate celelalte 
atmosfera este opacă.

Domeniul de transparență al at
mosferei cuprinde numai razele vi
zibile din spectrul solar, o mică 
parte din radiațiile ultraviolete și 
infraroșii, precum și undele rădici 
cuprinse între lungimile de undă 
de 125 cm. și 30 m.

Pînă acum cîțiva ani, astrono
mii s-au folosit in mod exclusiv 
de „fereastra optică" construind 
teletcoape optice, din ce în ce mai 
mari și mai perfecționate.

Progresele radiotehnicii, realiza
te în ultimele decenii, au deschis 
însă și a doua fereastră, „ferea
stra radio". Această fereastră ofe
ră un mare avantaj față de „fe
reastra optică": asupra ei norii, 
ceața, lumina zilei nu au nici o 
influență.
Minuni de ingeniozitate

Cantitatea extrem de. mică de 
energie pe care o primim prin a- 
ceastă fereastră, de mii de ori 
mai mică decît cea optică, cere o 
aparatură cu totul specială pentru 
detectarea ei. Amplificarea radio 
erează posibilitatea de a pune to
tuși, în evidență aceste cantități 
infime de energie.

Dar deosebirea dintre recep
torii de radio obișnuiți și recepto
rii folosiți în radioastronomie sînt 
cam de același ordin cu cele care 
exiită Intre 6 flașnetă și o orgă 
de concert.

%

Care vor fi marile fabrici de 
climă ? Noile mări, noile pămîn- 
tilri smulse mărilor, schimbarea 
cursului unor fluvii și crearea al
tora cu totul noi, plantarea de 
mari perdele forestiere, extinderea 
rețelei de canale de irigație și alte 
măsuri de transformare a naturii 
vor juca un rol hotărîtor tn mo
dificarea trainică a climei pe 
mari întinderi.

Este probabil că o însemnătate 
decisivă în această privință o vor 
avea curent» marini, de care de
pind în mare parte șl cei aerieni.

Se știe cit de importanți sînt 
unii curenfi pentru încălzirea unor 
regiuni întinse ale pămînturilor 
nordice și cît de nefastă este, dim
potrivă, acțiunea unor curenti reci 
pentru coastele Canadei și Asiei 
de Nord. Intrega civilizație a Eu
ropei de Nord-Vest datorește de 
pildă mult Golf-Streamulul.

Dar nu numai curenfii calzi, ci 
și curent» reci pot fi în unele ca
zuri folositori, mai ales în ținu
turile tropicale uscate. Prin răci
rea unor mari mase de aer, ei 
crează o condiție importantă de 
producere a precipitațiilor, de 
care unele regiuni au attta nevoie.

Cînd omul va stăpîni cu ade
vărat curenții marini, prin zăgă
zuirea celor dăunători, devierea

tătorii americani au redus trep
tat greutatea satelitului lor de 
la 9 la 1,46 kg. Apoi i l-au 
pus în mină și...

în sfîrșit *— lăsînd de-o 
parte gluma — la 4 noiembrie 
presa a fost chemată să asiste 
la înălțarea la ceruri a sateli
tului artificial american. După 
cîteva amînări penibile, încer
carea a eșuat prin explozia ra
chetei care — supremă ironie! 
— purta numele de „Van
guard" („Avangarda").

„Mister Bennett, ce-ai făcut 
cu „bucata de fier" ?...

Contraamiralul nu răspunde. 
Iar eu, neîngăduindu-mi să pun 
la punct un personaj atît de 
important, îi dau cuvîntul lui 
Horațiu : „Parturiunt montes, 
nascetul ridiculus mus“. Ceea 
ce, cu voia dumneavoastră, iu
biți cititori, înseamnă :

„Se screm munții «a să 
nască un biet șoricel".

...Și unde mai pui că șori- 
lul s-a născut mort !

ION HOBANA

♦) Măreția și diversitatea 
fenomenului științific impresio
nează retina sufletească a spe
cialistului și a nespecialistului 
în egală măsură. Iată deîn egală măsură. Iată de ce, 
alături 'de reflecțiile lucide ale 
unuia își pot afla loc mirările 
uneori entuziaste, alteori in
dignate, ale celuilalt.

Drept care, redacția fiind de 
acorda am inaugurat această 
Cronică a nespecialistului".

Pentru a putea recepționa radio- 
undele care sînt neînchipuit de 
slabe radioastrohomii au tre
buit să imagineze artificii tehnice 
de o subtilitate și de o ingeniozi
tate de necrezut.

Puterea 
radiotelescoapelor

Cînd, în comunicatul dat de cu- 
rînd publicității asupra creării 
marelui radiotelescop sovietic, ci
tim fraza „Această particularitate 
permite mărirea considerabilă a 
preciziei observațiilor asupra lu
milor astrale dincolo de limitele 
vizibilității optice și pătrunderea 
în interiorul universului pe o dis
tanță de sute de milioane de ani 
lumină"^ trebuie să ne gîndim la 

Marele radiotelescop sovietic
faptul că aceste distanțe sînt le
gate de cantități de energie ra
diantă necrezut de mici care ajung 
pînă la noi și care trebuiesc re
cepționate, amplificate și interpre
tate.

Datele privitoare la mărimea ra- 
diotelescoapelor se referă la di
mensiunile elementului de recep
ție, „tadiooglindă" cum i se mai 
spune. Cu cît aceasta este mai 
mare, cu atât crește cantitatea de 
energie captată, precum și preci
zia observațiilor. Dimensiunile de 
sute de metri ale ,aadiooglinzilor" 
față de sutele de centimetri ale 

unor curenti și chiar crearea de 
noi curenți, el va avea sub con
trolul său o mare parte din îm
părăția maselor de aer, și prin 
aceasta, regimul precipitațiilor și 
temperaturii pe teritorii de zeci 
de milioane de kilometri pătrați.

Topirea unei mari părți a ghe
țurilor Arcticii șl chiar Antarcti
cei, care reflectînd 95% din ra
diația solară risipesc căldura 
Soarelui In spațiul cosmic, de
venind puternice generatoare de 
frig, va avea un rol hotărîtor in 
transformarea climei globului pă- 
mîntesc.

Energia nucleară va rezolva 
problema care părea pînă acum 
ctteva decenii nesoluționabilă, a 
creării giganticei baze energetice 
necesare unei astfel de fabrici pla
netare de climă.

Procedînd 
va reuși să 
natura.

în felul acesta, omul 
imite și să concureze

I. M. ȘTEFAN

oglinzilor optice se datoresc faptu
lui că lungimile de undă radio sînt 
de mii de ori mai mari decît lun
gimile de unde ale radiațiilor op
tice vizibile.

Dacă mașinile care mișcă tele- 
scoapele optice constituie adevărate 
uzine din cauza greutății de sute 
și mii de kilograme a oglinzilor, 
și a preciziei de mișcare de ordi
nul secundelor de grad, ne putem 

închipui ce reprezintă comanda 
oglinzii unui radiotelescop.

Comanda mișcărilor oglinzii se 
face cu ajutorul unor mașini elec
tronice de calculat, care determină 
mișcările după traiectoria corpului 
ceresc urmărit : stea, planetă sau 
satelit.

Un mare avantaj al radioundelor 
este acela că ele reușesc să treacă 
prin straturi de materie opace pen
tru razele vizibile. Astfel, radioas- 
tronomii au reușit să măsoare dis
tanțe și șă determine, dimensiunile 
galaxiei noastre cu ajutorul radio- 
undelor care trec prin zonele op

Nici o epocă istorică n-a cunoscut o asemenea vertiginoasă dez
voltare a științelor ca cea pe care o trăim.

Au fost d.eschise porțile spre spațiile interplanetare, văzduhul 
e cutreierat de avioane ce zboară cu viteze suprasonice, s-au făurit 
vase acționate de energia nucleară, au fost răpuse boli ce au 
înspăimîntat timp de milenii omenirea, s-au pus bazele schimbării 
pustiurilor și pămînturilor înghețate...

Pretutindeni din orașe și pînă în cele mai depărtate cătune din 
vîrfurile munților, marile evenimente științifice ale lunilor din 
urmă au declanșat un interes științific de masă căruia nu-i putem 
găsi precedent.

Broșurile, lucrările de popularizare științifică pe teme geografice 
și astronomice, nu mai sînt suficiente. Chiar încercările de popu
larizare a chiberneticii și automatizării, telecomandei și astronau- 
ticii numai pot satisface interesele publicului larg de cititori care 
vrea să fie informat „la zi", să citească deîndată amănunte detai
late, explicații și comentarii ale oamenilor de știință asupra mari
lor creații științifice și tehnice.

Apariția caietelor literare „Secolul XX" care fac cunoscute cele 
mai reprezentative realizări și tendințe ale literaturii contempo
rane, atrage atenția asupra absenței unor caiete asemănătoare, cu 

o apariție periodică, care alături de revista de popularizare
„Știintă și Tehnică" să vorbească sutelor de mii de iubitori
ai științei din țara noastră, tinerilor noștri, despre biruințele și 
problenfele, drumurile științei și tehnicii contemporane. "" 
ranță că o asemenea inițiativă, dacă ar veni din rîndurlle 
din editurile noastre, va găsi un larg ecou în rîndurile 
va contribui din plin la informarea iubitorilor științei,

PETRE VEDEA

tic opace situate în direcția cen
trului acesteia. De asemenea s-au 
recepționat raaioUnde provenind de 
la straturi aflate la 40 cm. dede
subtul suprafeței lunci. Recepțio- 
narea undelor care vin de la dis
tanțe de sute de milioane de ani 
lumină depășește deja posibilită
țile celor mai puternice telescoape 
optice fiind vorba de cantități de 
cîțiva fotoni. Aceasta înseamnă pă
trunderea în adîncimi de neînchi

puit ale spațiului, cunoașterea a 
milioane de galaxii asemănătoare 
cu a noastră și, cine știe, crearea 
de legături cu alte ființe gînditoa- 
re locuind alte lumi.

Lungimea de undă de 1,5 cm. 
care se va putea recepționa cu 
marele radiotelescop reprezintă li
mita „ferestrei radio". Aceasta în
seamnă că întreaga gamă recepțio- 
nabilă va deveni accesibilă cerce
tărilor.

Fenomene noi
Radioastronomia face posibil stu? 

diul structurii universului cu aju

Cu sigu- 
oricăreia 
tinerilor,

torul unor noi fenomene deosebit 
de curioase și de interesante. Unul 
din acestea este celebra „undă de 
21 cm." emisă de către atomii de 
hidrogen râspîndiți în spațiul cos
mic. Probabilitatea ca un atom de 
hidrogen să emită o asemenea ra
diație este întâlnită odată la 10 mi
lioane de ani, însă uriașul număr 
de atomi de hidrogen care se află 
pe distanța de sute de ani lumină 
acoperită de radiotelescoape dă 
naștere unei radiații neîntrerup
te. Un cîmp de cercetare cu to
tul nou îl mai constituie și feno
menele magnetice din cosmos, care 
ofereau date extrem de puține as
tronomilor „optici".

Dacă „radioolginda" noului tele
scop ar fi utilizată ca antenă de 
radar, s-ar putea observa cu ea o 
rachetă navigînd dincolo de orbi
ta lunii. Acest fapt ne determină 
să facem imediat legătura cu zbo
rurile interplanetare din viitorul 
apropiat, în care teleghidarea și 
urmărirea rachetelor se va face cu 
ajutorul unor asemenea „radio- 
oglinzi".

Insfîrșit, noul amplificator mo
lecular anunțat reprezintă o reali
zare cu totul nouă. Toți radioampli- 
ficatorii întrebuințați pînă in pre
zent sînt electronici.

La 24 mai 1908 se deschideau 
larg ușile mari și luminoase ale 
unei clădiri abia terminată, con
struită la un oapăt al orașului 
București. Era „Muzeul de isto
rie naturală", reorganizat din te
melii de dr. Grigore Antipa.

Origina muzeului este însă cu 
mult mai veche, primele începu
turi datînd din 1834, cind sc or
ganizase o colecție de piese ana
tomice la Spitalul Colțea. Muzeul 
s-a mutat apoi mai tîrziu în altă 
clădire din București, iar actuala 
clădire s-a construit în anii 1904- 
1906.

Dr. Grigore Antipa a fost direc
tor a] muzeului timp de 50 de ani, 
de la 1893 și pînă la 1944. El s-a 
născut la 10 decembrie 1887 și a 
murit la 9 martie 1944.

A fost un biolog foarte cunoscut

Vizitînd Institutul de
mecanică aplicată

Tineri cercetător*
Printre cei 100 de cercetători 

ai Institutului de mecanică a- 
plicată „Traian Vuia" al Acade
miei R.P.R. majoritatea sînt ti
neri care au ieșit de pe băncile 
facultăților abia de 2—3 sau 4 
ani. Tinerețea însă nu-i împiedică 
să desfășoare o susținută activita
te științifică de cercetare alături 
de savanți cu experiență ca acad, 
prof. E. Carafoli, directorul insti
tutului, prof. D. Dumitrescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R., inginer N. Tipei și alții, 
în colectivele cărora lucrează 
mulți tineri cercetători,

în laboratorul dc chimie din ca
drul secției mașini și mecanisme 
am cunoscut-o pe Olga Preoțescu, 
secretara organizației U.T.M. din 
institut. în clipa aceea răsfoia cî
teva reviste de specialitate.

De cînd lucrează în institut 
Olga Preoțescu, în colaborare cu 
ing. L. Rozeanu a participat activ 
la rezolvarea unor complexe pro
bleme tehnice. Ea a luat parte 
și la lucrările publicate sau la 
comunicările făcute la Academie 
pe aceste teme.

Pasiunea în activitatea științi
fică este fără pie de exagerare 
o trăsătură comună a tinerilor 
cercetători ai Institutului de me
canică aplicată. în laboratorul de 
prelucrarea mediilor solide conti
nui, vreo patru tineri ingineri me
canici executau o muncă deosebit 
de migăloasă care în afară de pa
siune le cerea și multă răbdare. 
Aici se fac experiențe pentru de
terminarea regimurilor optime de 
prelucrare a oțelurilor romînești 
în vederea stabilirii normelor 
tehnice de așchiere precum și pen
tru determinarea geometriei opti
me a cuțitelor de strung armate 
cu plăcuțe din carburi metalice, 
provenite din import, sau cu plă
cuțe din minerale ceramice, fabri
cate în R.P.R. Una din lucrările 
efectuate pînă acum în laborator 
este studierea oțelului romînesc 
OI.C.45. Normele tehnice de pre^ 
lucrare a acestui oțel și calitățile 
cuțitelor de strung au fost stabi
lite pe baza unui număr de peste 
1800 de experiențe pentru ale că
ror rezultate au fost ridicate mai 
bine de 120 de diagrame. La a- 
cestea trebuie adăogate centra
lizarea și interpretarea tuturor 
datelor obțintite și întocmirea 
unui protocol final. în laborator, 
Mihai Popov candidat în științe 
tehnice, tinerii ingineri M. Cal
ciu, E. Deciu, I. Mitrică conti
nuă aceleași migăloase, lipsite de 
spectaculozitate lucrări. Fără în
trerupere, operațiile de laborator 
se repetă cu o preciziune matema
tică... Fiecare dintre tinerii ingi
neri știe că aparent mărunta sa 
activitate de laborator înseamnă 
economii deosebite pentru indus
tria socialistă, înseamnă pași îna
inte pe drumul propășirii tehnicii 
noastre.

Fișe biografice
Cînd l-am întrebat „care sînt 

cei mai buni dintre tinerii cerce
tători ?" tovarășul Dan Pavelescu, 
directorul științific adjunct al in-

La Observatorul astronomic 3 
din Capitală, cercetătorii știin- g 
țifici scrutează cu aparate mo- 8 

derne adincimile cerului. | 
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Radiotelescopul cu amplificator 
molecular se bazează pe fenomene 
noi, iar lărgirea de 50 de ori a 
razei de acțiune a radiotelescoape
lor, bazată pe o extrem de puter
nică mărire a sensibilității, repre
zintă o perspectivă de-a dreptul 
fantastică, ce va conduce la des
coperiri care lasă în urmă orice 
imaginație.

Fostul campion
al radiotelescoapelor este radiote
lescopul universității din Manche
ster, instalat la Jodrell Bank. Dia
metrul de 76 m. al oglinzii para
bolice din metal de 1800 de tone 
și sutele de cai putere ai electro
motoarelor ne dau o imugine a di
mensiunilor care au devenit cu
rente în radioastronomie. Comanda 
mișcărilor se face tot prin mașini 
electronice de calculat, cu o pre
cizie de minute de grad. Viteza 
mare de rotație a ansamblului per
mite și urmărirea sateliților arti
ficiali.

Locul fostului campion l-a luat 
de curînd marele radiotelescop 
sovietic, una din verigile lungului 
lanț de biruințe ale științei sovie
tic*.

Ing, A. NEGRU |

Prof. dr. M. Ă. lonoscu
Directorul Muzeului „Gr. Antipa" 
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in țară și în străinătate. Studiile 
superioare le-a făcut Ia lena, unde 
a fost elevul marelui naturalist 
german Ernst Haeckel, cu care 
și-a trecut și teza de doctorat.

El a făcut studii serioase ur
mărind atît o documentare științi
fică cît mai amplă, instruindu-se 
în toate ramurile zoologie» și în 
special în hidrobiologie, dar preo- 
cupîndu-se și de latura practică 
economică, în special de hidro
biologie marină. El a studiat Ia 
multe stațiuni de biologie marină, 
printre care Villefranche sur Mer, 
Helgoland, Ostanda, Bergen, Sta
vanger, Christiania, Stockholm, 
Neapole, Monaco, stabilind relații 
vaste cu stațiunile, institutele și 
oamenii de știință străini, care l-au 
ajutat foarte mult mai tîrziu, în 
activitatea pe care a desfășurat-o 
în țară.

Avînd o pregătire vastă în hi

stitutului mi-a pus în față niște 
fișe personale. Din acestea am 
spicuit cîteva date pe care le re
dau întocmai.

Prima fișă :
Numele: VIRGIL N. CONSTAN- 

TINESCU... Sectorul unde lucrea
ză : Laboratorul de mașini și me
canisme... Funcția: Șef de sector... 
De cînd lucrează în institut : 15 
ianuarie 1952. Alte funcții : din 
1954 este asistent universitar la 
Institutul politehnic București... 
Titluri științifice: candidat în 
științe tehnice... Activitate științi
fică : 25 de lucrări personale pu
blicate și încă alte opt studii sub 
tipar.

Fișa a doua aparține lui VISA- 
RION VIOREL — cercetător, sec
ția mecanică generală., studii : fa-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^

* Pasiune * Un 
savant sovietic se adre
sează unui tînăr cercetător 
romîn * Din 85 lucrări 
tipărite, 56 aparțin 

tinerilor
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

cultatea de construcții cu frecven
ță și facultatea de fizico-matema- 
tici (cu scutire de frecvență), am
bele absolvite simultan. Lucrează 
la institut de aproape patru ani. 
Dintre lucrările personale putem 
cita multe titluri,

Visarion a făcut și o comunica
re la Academie. Dar el s-a evi
dențiat în mod deosebit pentru 
o lucrare de curînd apărută. Por
nind de la rezolvarea învelitori- 
lor sferice în teoria de încovoiere 
elaborată de savantul sovietic A.

DIN ISTORIA PRESEI 
ȘTIINȚIFICE ROMÎNEȘTI
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Cînd a apărut prima publi
cație medicală în țara noas
tră ? Sub rezerva unei mai 
modeste exigențe in compara
ție cu ceea ce înțelegem astăzi 
drept publicație de speciali
tate, drept publicație medica
lă, putem afirma chiar că de 
la apariția primelor tipărituri 
roniînești de specialitate me
dicală a trecut mai bine de 
un secol. încă la începutul a- 
nu Iui 1844 apare revista cu
prinzător intitulată „Povățui- 
torul sănătății și al economiei" 
cu subtitlul „foaie periodică 
pentru poporul romîn" mai 
curînd un almanah „științific" 
în care găsim și articole de 
medicină Acestei publicații îi 
urmează altele de aproximativ 
același nivel pînă în anul 
1859 cînd apare în București 
Mediculu Romînu" — care 
prin ,programul pe care îl 
expune dr. Em. Severin di
rectorul revistei își propune 
să fie cu adevărat o publica
ție medicală de specialitate — 
prima de acest fel în Princi
patele Unite.

Revista care apare de două 
ori pe lună are 4 foi de format 

Cam așa viitorii astronauțl vor construi o stafie cosmică

drobiologie și ptocicultură, d a w 
cotit că datoria sa este de a pune 
în folosul țării pregătirea sa știin
țifică. întocmește un memoriu am
plu intitulat: „Despre necesitatea 
introducerii unei pisciculturi siste
matice în apele Romîniei". Este 
numit în 1893, pe lîngă director 
al Muzeului de istorie naturală și 
administrator general al pescării
lor statului.

Bogata activitate a dr. Grigore 
Antipa se reflectă în cele 111 lu
crări publicate de el. Dintre aces
tea, un număr de 60 se ocupă cu 
probleme de piscicultura, de orga
nizarea pescăriilor, de industriali
zarea și comercializarea peștelui.

Prin activitatea sa bogată în do
menii de mare importanță, printre 
care se situează și organizarea pe 
baze științifice și dezvoltarea ne
contenită a Muzeului care astăzi 
îi poartă numele, dr. Grigore An
tipa poate fi o pildă de înaltă ți
nută morală, cetățenească și pa
triotică, o pildă de muncă închl- 
nată în întregime țării, de munca 
pusă în slujba colectivității.

L. Goldenweizer — Visarion Vio
rel a descoperit o metodă care a 
constituit subiectul unei comuni
cări prezentate la Academie sub 
titlul : „O metodă generală de re
zolvare a învelitorilor elastice sub
țiri". Acum cîteva zile Viorel a 
trăit clipele unei mari bucurii. Sa
vantul sovietic A. L. Goldenweiser 
îi comunica printr-o scrisoare că 
luînd cunoștință de lucrarea lui 
l-a impresionat generalizarea făcu
tă de el, ca avînd o mare semni
ficație științifică, exprimîndu și 
totodată speranța că această scri
soare va constitui începutul unei 
corespondențe permanente.

Despre activitatea ținerilor cer
cetători tovarășul Dan Pavelescu 
mi-a vorbit numai în cuvinte de 
laudă. în ultimii doi ani nu a 
existat în institut măcar un singur 
tînăr care să nu fi elaborat s 
publicat sub semnătură cel pu, 
o lucrare proprie. Din cele 85 
lucrări tipărite în cursul anului 
trecut 56 aparțin tinerilor. Situa
ția este asemănătoare și anul a- 
cesta. în cadrul diferitelor sesiuni 
ale Academiei un număr de 15 ti
neri cercetători au făcut comuni
cări personale. Numele altora ca 
V. Constantinescu, Mircea Iones- 
cu, Ecaterina Horovitz și alții 
sînt cunoscute și peste hotare cu 
prilejul unor întruniri științifice 
în care aceștia au făcut comuni
cări individuale sau colective.

Vizitez în continuare secțiile 
institutului. Conducerea institutu
lui a creat optime condiții de 
muncă zecilor de tineri dornici 
de a-și dărui toate forțele cercetă
rilor științifice. Peste tot dom
nește entuziasmul unei munci 
înaripate care deschide cercetători
lor științifici și în special celor 

tineri nelimitate posibilități de 
studiu, de aplicare în practică a 
cunoștințelor.

I. FLORESO,

mic șl „costă doi galbeni pe 
an", îșl respectă programul a- 
nunțat în 
măr : „dă 
practică", 
medicina, 
curentul 
medicală, 
interesante care se discută în 
presa medicală străină" în 
sfîrșit „tace cunoscut progre
sele serviciului sanitar din 
țara noastră".

După 19 numere, revista de
vine organul oficial al admi- 
tilstrațiel generale a serviciu
lui sanitar (care o și subven
ționează) șl apare sub titlul 
schimbat de „Monitorul medi
cal". De aici încolo încep să 
fîe publicate studii originale 
ale medicilor romîni în legă
tură cu diferite boli, recenzii 
Ia publicațiile medicale din 
străinătate, diferite proiecte 
de ameliorare a serviciului 
medical din țară.

In acest fel prima publicație 
medicală din țară își face cu 
generozitate datoria de a spri
jini începuturile și apoi pro
gresul științelor medicale din 

țara noastră

cel de al dpilea nu- 
consilitifi de igiena 
dă Concurs școlii de 
pune cititorii „în 
științei cu Europa 

relatînd facturile |
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liriluefița Mafii Revoluții So-' 
cialiste dirt Octombrie, situația 
grea în care se afla țara noastră 
în urma pierderilor cauzate de 
primul război mondial, pătrunde
rea în mase a lozincilor de luptă 
ale grupurilor comuniste, pentru 
pade și împotriva războiului im
perialist, pentru condiții de viață 
mai bune pentru muncitori și ță
rani — toate acestea au dus la 
creșterea avîntului revoluționar al 
maselor muncitoare din Romînia 
anilor 1917—1318.

Spre sfîrșitul anului 1918 se 
crease o situație favorabilă luptei 
iViaselor muncitoare prin faptul că 

1 puterile centrale fuseseră învinse 
în război, armatele germane se 
retrăgeau în grabă, iar guvernul 
burghezo-moșieresc „refugiat în 
Moldova" nu se întorsese în Ca^ 
pitală. In aceste condiții din rîn
durile maselor populare s-au creat 
organe muncitorești ca : consilii 
muncitorești, administrație locală, 
care în condițiile existenței unui 
partid marxist-leninist ar fi putut 
lua în mtnile lor conducerea Ca
pitalei.

In decembrie 1918, sub condu
cerea grupurilor comuniste au a- 
vut loc numeroase greve și de
monstrații ale muncitorilor din 
marile întreprinderi ale Capitalei 
sub lozincile : „Vrem pîine’*, „Jos 
starea de asediu", „Trăiască revo
luția rusă", „Pămînt țăranilor**, 
„Vrem ziua de lucru de 8 ore".

La 6 decembrie muncitorii tipo
grafi de la „Sfetea" și „Minerva" 
au intrat în grevă. La aceasta 
s-au solidarizat și ceilalți mun
citori ai Capitalei. Răspunsul p< 
care l-a dat muncitorimea Capita
lei patronilor și guvernului la re
fuzul acestuia de a satisface ce
rințele muncitorilor a fost decla
rarea în ziua de 13 decembrie 
1918 a grevei de solidaritate. In 
timp ce mase mari de muncitori 
se îndreptau către sediul sindica
telor din strada Sft. Ionică, unde 
urma să se țină o întrunire de 
protest, în piața fostului Teatru 
Național, coloanele muncitorilor 
au fost întîmpinate, din ordinul 
guvernului reacționar, de focul 
deschis de ofițerii și sold ații ame
țiți de băutură. A urmat un mă
cel în urma căruia — așa cum 
relata ziarul „Tineretul Socialist’* 
— „într-o clipă peste o sută de 
trupuri voinice se prăvăliseră pe 
pavaj și printre ele trupuri plă- 
pînde ale scumpilor noștri tova
răși tineri".

La luptele muncitorilor din de
cembrie 1918, alături de munci
torii vîrstnici a participat din 
plin și tineretul muncitoresc. Un 
document al vremii arăta că a- 
supra multora dintre tinerii de la 
fabrica „Wolff" participant la 
demonstrație și arestați în urma 
evenimentelor, s-au găsit broșuri 
revoluționare ca „Antimilitaris
mul", „Religia și socialismul”,

„Anarhism șl socialism** precum 
șl cîteva numere din ziarul „So
cialismul". In ziua de 13 decem
brie numeroși tineri tipografi au 
dus muncă de agitație în ringu
rile tinerilor și vîrstnîcilor de la 
tipografiile din București, îrtdem- 
nîndu-i să intre în grevă.

Evenimentele acestei zile au 
avut un ecou puternic în presa 
muncitorească a vremii.

13 decembrie 1918 a constituit 
o mîrșavă provocare a guvernului 
burghezo-moșieresc împotriva miș
cării muncitorești în plin avînt.

Dar masacrul săvîrșit Ia 13 de
cembrie 1918 n-a reprezentat 
„moartea mișcării muncitorești", 
așa cum spera burghezia. Dimpo
trivă, 13 decembrie a dovedit că 
muncitorimea constituie o puter
nică forță politică de care bur-

însemnări 
despre contribuția 

tineretului la marile 
lupte de clasă

ghezia și moșierimea trebuiau a- 
cum să țină cont. Ziarul „Tinere
tul Socialist”, consacrînd un am
plu articol acestui eveniment, 
scria că această zi a rămas de 
neuitat în istoria mișcării munci
torești din țara noastră. „în a- 
ceastă zi — arăta ziarul —• sîn- 
gele tineretului muncitor s-a a- 
mestecat cu cel al vîrstnicilor pe
cetluind astfel și în moarte soli
daritatea care trebuie să existe în 
muncă și în luptă între munci
torii vîrstnici și tineretul munci
tor". Articolul explic^ că prin mă
celul și schingiurile îndreptate 
împotriva clasei muncitoare oli
garhia romînă spera că munci
torii vîrstnici și tineri înspăimîn- 
tați de acest măcel vor renunța 
la luptă; că va putea distruge 
organizațiile revoluționare ale 
clasei muncitoare, ca și pe cele 
ale tineretului muncitor. Dar, bă
tăile, schingiurile și prigoana bur
gheziei, împotriva clasei munci
toare și a tineretului muncitor au 
dus tocmai la rezultatul contrar 
— arăta „Tineretul Socialist** — 
și „treptat-treptat, scăpați din 
ghiarele inchiziției polițienești ti 
nerii se îndreaptă spre cercul ti 
neretului revoluționar cu ma 
mult îndemn și cu mai multă rîv 
nă decît înainte... De unde stă- 
pînirea se aștepta ca 13 decem
brie să însemne moartea mișcării 
socialiste astăzi vedem mișcarea 
socialistă mai tare decît oricînd 
și tot așa, mișcarea noastră a ti
neretului socialist",

Intr-un alt articol al aceluiași 
ziar se arăta că alături de mun- 

: ci tor ii vîrstnici au căzut cu stea
gul în mînă 8 ucenici în timpul 
masacrului. „Tineretul Socialist" 
îi îndemna pe tineri- Ia răzbunarea 
celor căzuți în lupta pentru liber
tate și o viață mai bună : „Să-i 
răzbunăm. Și aceasta prin a duce 
steagul nostru înainte, tot înainte 
cu orice sacrificii, la izbînda de
finitivă care este societatea socia
listă”.

Represiunii din 13 decembrie 
1918 i-au urmat în toată țara în
truniri de protest în masă orga
nizate de muncitori; întruniri de 
proteste împotriva arestărilor și 
de solidaritate cu comuniștii în-

chiși. Numeroase asemenea întru
niri au fost organizate și de 
cercurile tineretului muncitor. Or
ganul socialist din Brăila și Ga
lați, ..Sfatul Muncii", a publicat 
o moțiune semnată de cercul ti
neretului socialist din Brăila în 
care se arăta : „Ne declarăm com
plect solidari cu tovarășii arestați 
la București și cerem imediata 
eliberare a tovarășilor cît și casa
rea procesului lor". Astfel de mo
țiuni s-au votat în toată țara pu- 
blicîn-du-se apoi în presă. Ziarul 
„Socialismul" — de pildă, — a 
publicat între altele o moțiune de 
solidaritate cu tovarășii închiși 
în urma evenimentelor din 13 de
cembrie, votată în adunarea gene
rală anuală a cercului tinerelului 
din București.

★
Poporul nostru muncitor cins

tește tradiția luptei pline de abne
gație și sacrificiu a eroilor de la 
13 decembrie 1918. Tradiția lup
tei eroice a poporului nostru mun
citor dusă împotriva exploatării 
capitaliste constituie o pildă pa
triotică însuflețitoare pentru fie
care tînăr din R.P.R.. un imbold 
în munca noastră pentru înflori
rea și întărirea patriei noastre 
dragi, pentru dezvoltarea și apă
rarea cuceririlor noastre revolu
ționare.

V. ȘTEFANESCU

Să cultivăm la ucenici 
demnitatea de muncitor

InireReîntî
Stau încremenit și o.chilor nu le 

vine a crede. Memorii se, încapă- 
țînează. Și totuși, deși neiertăloa- 

.4»rea vreme a încrustat în suflet 
magini noi, văd parcă totul ca 
tunci.

...Sînt vreo patru ani. Era 
iarnă geroasă, cum de multă vre
me nu mai căzuse prin părțile 
Audiei. Scîrțîitul ascuțit al zăpezii 
strivită sub picioare țiuia 
urechi. Audia se cufundase 
mult în somnul nopții. PășeSc 
greoi într-o ogradă, despicînd la 
disperare omătul. Bat în ușa de 
lemn cerînd gospodarului ospita
litate. Adormit odată cu orătăniile 
din curte, moș Toader își freacă 
ochii cu ciudă.

— Cine ești mă ? Ce treabă te-a 
pălit să ai cu ’ * crucea
nopții ?

0

în 
de

somnul. Abia într-un tîrziu in-ain 
dumirit. Audia se afla acolo unde 
Bistrița avea să dea piept cu ba
rajul hidrocentralei de la Bicaz. 
Și de bună seamă trecuseră și pc la 
el cei din .comisia de strămutare 
a satelor aflate pe fundul viito
rului lac de acumulare al hidro
centralei. De asta n-avea însă motiv 
să-i fie inima cătrănită. Satul ăsta 
va arăta peste ani cum nu l-au 
putut imagina nici bunicii, nici ur
mașii lor. Case noi, zidite-n cără
midă, cu ulițe mari, 
cele orășenești. .

...Au trecut patru ani. Stau în
cremenit și ochilor nu le vine a 
crede. Memoria se limpezește și- 
recunoaște ceva. Stau față-n față 
cu casa lui moș Toader Bălănescu, 
buna mea gazdă de odinioară. 
Nu îndrăznesc să-i calc pragul.

drepte, ca

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica, a oferit joi seara la Pala
tul Consiliului de Miniștri o r«- 
cepție în cinstea Alteței Sale Re
gale Seif El Islatn Mohammed El 
Badr, prințul moștenitor al Ye
menului.

egalității și avantajelor 
și coexistenței pașnice.

Convorbirile deosebit

reciproci

(Urmare din pag. I-a) 

ai atitudine civilizată nu numai în 
școală ci și în afara ei.

Disciplina este o problemă de 
mare însemnătate în școlile pro
fesionale de ucenici.

Să facem o precizare. In ultima 
vreme tot mai mulți profesori 
leagă procesul educativ de cel 
instructiv. Aceștia, chiar în timpul 
lecției, eorectează ținuta ucenici
lor, se străduiesc să le cultive bu
nele deprinderi. E vorba de o gri
jă atentă față de ucenici, care 
cresc, în multe cazuri, departe de 
casa părintească.

Curiozitatea e o boală de care 
te vindeci greu. Eu, de exemplu, 
ardeam de nerăbdare să știu ce 
mai fac azi ucenicii I. Rațiu și 
C. Lumbain de la Școala profesio
nală Hunedoara. Ultima oară af
lasem vești urîte despre ei. Rațiu 
chiulea de la școală, Lumbam era 
obraznic. Acum o zi însă am 
aflat vești care merită să fie cu
noscute de toți. Indisciplinații 
și-au corectat atitudinea și aceasta 
grație corpului profesoral, al uce
nicilor, și în special al utemiști
lor care s-au ocupat de ei cu se
riozitate.

Cîteodată, în fața unor cazuri 
de indisciplină, unii sînt tentați 
să spună : „ce să-i faci, sînt co
pii**. O altă atitudine, care 
aducă mai mari prejudicii, 
că se poate. Ucenicii de azi

să 
nici 
vor 

conduce mîine mașini complicate. 
Și ei nu trebuie să fie numai buni 
lucrători, ci oameni civilizați. 
Școala este azi un instrument de 
preț al formării bunelor deprin
deri.

Ea trebuie sa dea muncitori cu 
înaltă pregătire profesională care 
să-și îndeplinească conștiincios o- 
bligațiile, oameni cu o comportare 
demnă în familie și societate. în 
țara noastră muncitorii sînt oa
menii cei mai stimați și apreciați. 
Ei fac parte din clasa conducă
toare în stat, din detașamentul de 
avangardă al poporului. Faptele 
lor de vitejie și eroism sînt popu
larizate la radio și în presă. Din 
rîndurile muncitorilor s-au ridicat 
„Eroii Muncii Socialiste4*, inven
tatori, inovatori, oameni cu o înaltă 
pregătire tehnică și profesională, 
care constituie o pildă pentru toți 
oamenii muncii. Ei duc mai de
parte făclia revoluționară, tradi
ția de luptă a clasei muncitoare. 
Aceste calități trebuie cultivate 
jncepînd din școală.

Să ne închipuim că mergem

membri în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, conducători ai in
stituțiilor centrale, generali și ofi
țeri iuperiofi ai ” ___ ___
Armate, academicieni, oameni eh» J. 
știință și cultură, ziariști romîni țelegerea deplină intre guvernele 
și străini, romîn și yemenit cu privire la ne-

Au luat parte șefi ai misiunilorcesitatea stabilirii relațiilor diplo- 
diplomatice acreditați la București ; t 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Președintele Consiliului de 
niștri al Republicii Populare 
mine, C.hiVu Stoica, a rostit 
toast, în care a spus printre

* «mwKt eVizita în Republica Popular ajustata cu satisfacție comtinitatea de
Rominu a Alteței Voastre și accederi dintre guvernele noastre 
personalităților distinse din vidțaț^înir-o serie de probleme interna- 
politică a Yemenului, care însoțesc ționale importante. Guvernul .ro- 

min, profund atașat cauzei păcii 
și libertății popoarelor, salutu po
litica guvernului yemenit de ne- 
aderare La blocuri militare agresive 
de tipul pactului de la Bagdad,

generau și ofi- laonvoroirue aeoseuu de sinee- 
i Forțelor noastre re și prietenești pe Care le-am «• 

' ’, _____ ’ vut cu Alteța votistră au arătat in-

i privire la ni 
tatea stabilirii relațiilor diplt 
ice, a inițierii schimburilor e- 

conomice reciproc avantajoase in. 
tre cele două țâri, a schimburilor 

Mi- culturale, intr-un cuvint u dezvol- 
Tio- tării relațiilor prietenești multila- 
Un terale între Romînia și Yemen ha- 
al- zale pe. încredere, stimă și, foloase 

mutuale. Tolodută am putut con-

La recepție au luat parte emi
rul Seif El Islam Mohammed El 
Badr, pririțul moștenitor, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Afacerilor Externe și 
ministrul Apărării al Yemenului. 
Cadi Mohammed Abdulah Al 
Amri, ministru de stat al Yemenu
lui, Cadi Mohammed Abdu Allah 
Shami, ministru de stat al Yeme
nului și. guvernator de Baida, dr 
Sassan Ahmet Baghdadi, consi
lier, fost ministru și locotenent co
lonel Abdullah Al Dhabbi, atașat 
al Curții Alteței Sale Regale, prin
țul moștenitor.

Au participat: Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Gheorghe Apostol, ge
neral de armată Emil Bodnăraș, 
Petre Rorilă, Nicolae Ceaușescu și 
general colonel Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Bîrlădeanu și 
Gherasim Popa, Anton Moisescu. 
vicepreședinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, general colo- 
nel Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ale R.P.R., Ion 
Gh. Maurer, ministrul Afacerilor 
Externe, I. Cozma, Gh. Diaco- 
nescu, M. Florescu, Gh. Gaston- 
Marin, A. Joja, V. Marinescu. 
I. Mineu, Marcel Popescu, A. Vi- 
joii, miniștri, M. Gh. Bujor, acad. 
P. Constantinescu-lași, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, acad. M. Ralea,

s-au oprit și alți drumeți...

Cadi Mohammed Abdu 
miniștrii de stat 

de

Mohammed Abdullah Al

In fața casei lui moș Toader, aflată la Muzeul satului

pe Alteța Voastră, constituie unt 
moment de mare însemnătate pen- 
tru strîngerea relațiilor cordiale 
dintre Republica Populară Ro- 
mină și Regatul Mutawakili al\ _^^ 
Yemenului, fiind un exemplu gră-^de respingere a oricăror uneltiri 
itor al foloaselor politicii de&fi încercări ale Unor cercuri agre- 
coexistențâ pașnică. sive occidentale, care au drept

Guvernul Republicii Populare fhcop menținerea sau reinstaurarea 
Romîne duce o politică 
de pace și colaborare internațio
nală și se împotrivește cu hotă- 
rîre politicii de amenințări, de 
recurgere la forță, de amestec în 
treburile interne ale altor state, 
pe care o promovează Cercurile 
agresive imperialiste și colonia
liste.

De aceea guvernul romîn este 
ferm atașat principiilor respectu
lui reciproc al integrității terito
riale, suveranității, neagresiunii, 
neamestecului în treburile interne,

Talente
consacrate

ft num e
care promit

(Urmare din pag- l-a)

oaspefi
yemeniți la Ploești

prin cîteva școli profesionale. Că
lătoria este imaginară, dar faptele 
sînt absolut reale.

La Școala profesională de ener
gie electrică din Cîmpina aflăm 
că în cămin ucenicii se bat între 
ei, se înjură, deteriorează bunu
rile obștești. La Școala profesiona
lă „Oțelul Roșu“, lipsurile nemo
tivate sînt cu duiumul, 
răspund necuviincios profesorilor, 
maiștrilor, unii chiar ajung pînă 
acolo îneît aduc băuturi alcoo
lice în cămin. Numeroși ucenici ai 
Școlii profesionale C.F.R.-Timișoa- 
ra nu salută profesorii, trec pe 
lingă dînșii cu țigările în gură, 
sau în stare de ebrietate, intră la 
ore după profesori.

Să mă opresc la maiștri. Sînt în 
general oameni în vîrstă, care la 
rîndul lor au copii. Au expe
riență, deci pot face educație. E- 
ducație prin convingere — nu ca 
unii cum e I. Neacu de la Școala 
profesională de construcții Roman, 
care, pentru a-i fi mai ușor, re
curge la bătaie...

De ucenici trebuie să se ocupe 
atît organizațiile U.T.M. cît și 
corpul didactic, cei ce simt dra
goste față de copii și în primul 
rînd cei ce le pot fi exemplu per
sonal.

ucenicii

»•<

L

La fa<a
(Urmare din pag. I-a)

primit daruri de la prieteni, de 
la colectiviști, de la gospodă
rie, răspunse Nicolae.

— Ai uitat să spui despre 
darul colhoznicilor sovietici, 
complectă Viorica.

— Ce dar, se interesară oas
peții ?

— Fețe de masă, fețe de per
nă și plapumă brodate cu mo
tive rusești. Ne-au venit de la 
colhozul „Voroșilov" din re
giunea Moscova. Este darul in
ginerului agronom Liuba Baro
va și a mulgătoarei Valea Ga- 
vrilina...

...Au colindat toată diminea
ța. Au văzut cele 117 vaci de 
rasă, scroafele de prăsilă, au 
fost în casele spațioase ale co
lectiviștilor. Au mers și pe 
cîmp. in case au văzut cu ochii 
lor mobilele noi, radiourile, ma

externă odiosului jug colonialist asupra 
Yemenului și a altor țări arabe.

Noi sintem ferm convinși că po
poarele arabe, unite în lupta lor 
nobilă și sprijinite de forțele iubi
toare de pace din lumea întreagă, 
vot zădărnici planurile colonialiș
tilor vechi și noi.

Alteța Sa Regală El Badr, prinț 
moștenitor al Yemenului, a rostit 
de asemenea un toast.

Alteța Sa a arătat că este pro
fund impresionat de primirea care 
i s-a făcut în Romînia și în care 
vede o expresie a sentimentelor pe 
care poporul romîn și conducăto
rii săi le nutresc față de lupta .po
poarelor arabe, față de poziția 
Yemenului în problemele interna
ționale

Am venit în Romînia — a de
clarat printre altele prințul El 
Badr — in dorința de a obține 
rezultate concrete în domeniul sta
bilirii unor bune relații diploma
tice, politice, economice și cultu
rale și subliniez că rezultatele ob
ținute depășesc așteptările noastre. 
Noi apreciem într-un înalt grad 
politica de coexistență pașnică și 
de apărare a independenței na
ționale pe care o promovează gu
vernul R. P. Romîne în arena in
ternațională și remarcăm cu satis
facție că ea coincide cu propria 
noastră

Țara 
dată la 
care le 
acționa 
spirit de colaborare în vederea asi
gurării păcii și securității.

Prințul El Badr a încheiat 
toastând pentru prietenia și pros
peritatea celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

Joi dimineața Alteța Sa Re
gală Emirul Seif El Islam Mo
hammed El Badr, prințul moște
nitor al Yemenului, împreună cu 
Cădi ’* ’ 2 ” L
Amri, ministru de stat al Yeme
nului, - -- -
Allah Shami, ............. ......
al Yemenului și guvernator 
Baida și locotenent colonel Ab
dullah Al Dhabbi, atașat al 
Curții Alteței Sale Regale prin
țul moștenitor, a făcut o vizită 
la Ploești, centrul industriei pe
trolifere romînești..

In cursul vizitei înaltul oaspe
te a fost însoțit de Ion GheOrghe 
Maurer, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P.R. și de general 
maior Petre Dumitrescu.

Primul obiectiv industrial vizi
tat la Ploești a fost rafinăria 
nr. 1.

Adresîndu-se oaspetelui, direc
torul rafinăriei, Manea Ionescu, 
a spus printre altele: „Vizita

dvs. constituie un fericit prilej 
pentru noi de a vă împărtăși 
profunda noastră simpatie față 
de lupta pe care marea familie 
a popoarelor arabe o duce împo
triva colonialismului".

A răspuns prințul moștenitor 
al Yemenului, El Badr. ■

Prințul moștenitor al Yemenu
lui a vizitat apoi uzinele de utilaj 
petrolifer „1 Mai”.

Coloana mașinilor oficiale s-a 
îndreptat apoi spre schela Băicoi. 

însoțit de Ion Dumitru, adjunct 
al. ministrului Industriei Petrolu
lui și Chimiei, și de Al. Grozea, 
directorul schelei, prințul moște
nitor al Yemenului a vizitat o 
sondă de exploatare în foraj la 
4.000 m. adîncime și o sondă de 
extracție în erupție, unde a pri- 

asupra metodelor 
a țițeiului și asu- 
resurse romînești

poziție.
mea nu va renunța nici o- 
drepturile sale suverane pe 
va apăra cu sfințenie și va 
perseverent într-un larg

fri- 
lui

Iarna, început de iarnă, 
gul nu mă îndeamnă spre 
de lemn. Dar poate s-ar 
să-i dau binețe ? Mă întîmpină o 
gospodină.

— Unde-i moș Toader ?
Gazda mă privește lung, 

bește.
...Nu, n-am greșit. E casa

dar 
ușa 
cuveni

■ Crapă ușor ușa din tindă și ae 
răstește la mine.

— Nici noaptea nu vă mai dă 
hodină.

îmi clănțăneau dinții de frig, 
înlemnindu-mi vorbele-n gură. Mo
șul îmi făcu semn să intru.

—- Bordeiul ăsta-i al meu de 
cînd am făcut echi, zise el întin- 
zîndu-mi o ulcică cu lapte împre
ună cu un dărab de pîine de casă. 
Cu năduf în suflet l-au ridicat bu
nicii. Cînd noi am apărut pe lu
me ne-au legănat la căldura vetrei. 
N-am nevoie de casă nouă și nici 
după parale nu mi-i firea sa um
blu.

Nu-I înțelegeam. Ciudată gazdă. 
Drept cine mă ia și ce-o fi vrînd?

— Eu un topor n-oi 
N-au decît să-l înghită

Moșneagul își propti 
mîini și amuți. Cînd 
fundul oalei, gazda azvîrli pe va
tră o cojoacă de oaie drept așter
nut.

— Iacă-ți patul... Așa-i la 
încercă să se scuze buna mea 
dă.

Ciudat de tot. Vorbele lui 
Toader avură darul să-mi alunge

zîm-

mit explicații 
de extracție 
pra bogatelor 
de petrol.

(Agerpres)
...Nu, n-am greșit. E casa lui. 

Uite prispa cu balconaș, cum îi 
plăcea moșului să spună. Iar, la
vița asia... de cîte ori a stat aici 
bătrînul frămintat de gînduri ! Pă
trund în tindă dar ceva mă țintu
iește locului. Oare unde am fost 
atunci : în odaia mare sau în cea 
de toate zilele ?

Dar n-are a face, căci totul, to
tul de aici mi-e cunoscut.

Gazda are o voce domoală, dul
ce ca cea a moldovenilor.

— Moș Toader — mă scoate ea 
din încurcătură —- și-a durat casă 
nouă, tot la poalele Ceahlăului.

Tresar. Unde m-au dus aminti
rile...

Sînt doar de două ore pe uli
țele „Muzeului satului** din Bucu
rești unde în cadrul „Lunii Cul- 
turii“ au fost expuse alte cîteva 
case moldovenești...

VASILE RANGA

Semnături romînești pe apelul
american Paulingsavantuluitalentați: Ka-p le iadă de tineri

nyadi Sandor, un clntăreț al vieții 
țărănești (deși nu vreau prin a- 
ceastă apreciere să consider drept 
limitat clmpul său tematic), Ba- 
jor Andor un poet și nuvelist in. 
zestrat cu un fin simț al Ironiei, 
Szekely lanos un poet cu preocu
pări pe care le putem denumi 
drept orășenești și mulți alții. 
Vreau să pomenesc ceva despre 
cei mai tineri. Fodor Sandor, re
dactor la „Napsugar" din Cluj, 
descrie în culori foarte vii viața 
satului. în nuvelistica lui își gă. 
sește locul generația care a cu
noscut fascismul și care trăiește 
transformarea din anii aceștia. 
Huszar Sandor este un talent în 
plină dezvoltare. Nu-l putem încă \ 
categorisi romancier sau nuvelist. ’ 
Ceea ce a scris pînă acum, dove, 
dește o pătrundere adîncă în su- 
fletul muncitorilor, lucru firesc dat 
fiind că și el a fost muncitor...

— Foarte interesant. V-aș ruga, 
dacă timpul vă permite, să ne mai 
vorbiți în oontinuare despre repre
zentanții acestei generații de ti. 
neri scriitori...

— Veress Zoltan, student din 
Cluj, scrie o poezie plină de emo
ționant lirism. El șefie și pentru 
copii, ferindu-se de didacticism, de 
tonul moralizator. Csăvossy Gydr- 
gy este frămintat în creația sa de 
probleme de ordin filozofic. Acea
sta nu înseamnă o rupere de reali, 
tate: el redă autentic viața satu. 
lui. Hervay Gizella aduce tn poe. 
zie o sensibilitate feminină. Am 
putea continua să enumerăm ta. 
lentele în plină afirmare. Putem 
vorbi de Panek Zoltan și de alții. 
Toți acești tineri, crescuți tn anii 
democrației populare, promit o și 
mai largă dezvoltare a literaturii 
în limba maghiară din R.P.R.

Ferenc Szemlăr uitase parcă de 
stihurile lui Arghezi pe care le tăl
măcea. Discuția îl absorbise. O 
privire pe ceas și reporterul a în. 
țeles că munca poetului a fost des
tul tulburată. Cîteva clipe mai 
tîrziu, acele ceasornicului nu.l mai 
terorizau pe poet...

da în el... 
apele.
capul în 
am zărit

noi,
gaz-

moș

CONSFĂTUIRE
Luni, 16 decembrie a.c., în 

prima zl din „Săptămîna căr
ții4*. Editura Tineretului orga
nizează o consfătuire cu citi
torii pe marginea recentelor 
lucrări apărute: „In munții

Retezatului44 de I. Ionescu-Du 
nărcanu și „Pe Valea Cerne!" 
de E. Iliescu. Consfătuirea va 
avea loc în sediul- U.C.F.S. din 
strada Vasiie Conta nr. 16 etaj 
8 la orele lk .

J

Recent, profesorii Aurel Potop 
și Eugen Angelescu de la Uni
versitatea „C. I. Parhon" din 
București au primit o scrisoare 
din partea savantului american 
dr. Linus Pauling, laureat al 
Premiului Nobel, propunîndu-le 
să semneze împreună cu alți oa
meni de știință romîni, Apelul a- 
dresat vara aceasta de către 27 
oameni de știință americani în 
frunte cu prof. Pauling, guverne
lor și popoarelor lumii, pentru 
încetarea experiențelor cu armele 
atomice.

Apelul spune între altele: „Ca 
oameni de știință, ne dăm seama 
de pericolele ce ne amenință și 
de aceea avem o datorie specială 
să le facem cunoscute. Socotim 
imperios necesar să fie întreprin
să o acțiține imediată spre a se 
stabili un acord LC..„_;:..:'_Z, 
pentru încetarea experiențelor cu 
toate armele atomice".

Aceșt apel —- spune în scrisoa
rea sa profesorul; Pauling: — a 
fost înaintat, pentru a-1 semna, 
oamenilor de știință din toate ță-

rile membre ale Organizației Na
țiunilor Unite.

Profesorii Aurel Potop și Eugen 
Angelescu au semnat Apelul și 
l-au difuzat printre savanții și 
cercetătorii din institutele de cer- 
cetări^ științifice și instituțiile de 
învățămînt superior din întreaga 
țară; Oamenii noștri de știință, 
a căror activitate științifică nu 
se desparte nici o clipă de grija 
ca cercetările lor să servească 
progresului și binelui omenirii, 
iar nu distrugerii, au semnat în 
mare număr acest apel.

Intre cei care au semnat Ape
lul sînt academicienii Traian Să- 
vulescu, Atanase Joja, M. Ralea, 
S. Stoilov, dr. N. G. Lupu, dr. St. 
S. Nicolau, dr. St. Milcu, Gh. 

.Macovei, Eugen 'Macovschi, C. Io-
tă spre a se nescu-Mihăesti, Eugen Bădărău, 
internațional Al. Graur, Gr. Moisil, Iorgu Ior-

dan, Al. Rosetti și alții, profesorii 
T. Burghelea, R. Răduleț, I. 
Mesrobeanu, Maria Sîrbu, Tudor 
Ionescu, A. Halanay etc. din 
București. Din centrul universitar 
Cluj: academicienii Ralucâ Ri-

Cei despre care se scria în ziare 
la începniul deceniului

(Urmare din pag. l-a)

brică, vizita la căminul fetelor 
la căminul de zi.

Seara merge la cursurile școlii 
medii și apoi... acasă.

Aici — să fim sinceri r- mai 
are încă lipsuri de lichidat. Fe->

fi

tița se plînge că o vede prea pu
țin. Aceeași nemulțumire o are 
Doinița și față de tăticul ei.

Mama o ascultă, se gîndește 
cum să-i îndeplinească doleanța 
... și noi am ruga pe cei din ju
rul ei să o ajute.

locului
șinile de cusut. Au discutat cu 
utemiștii colectivei. Horvath 
lanos, Deak Istvan și secreta
rul utemiștilor au stat cu ei de 
vorbă pe-ndelete 
puns la toate 
...Pe drumul ce 
Mirăslău spre 
grupul de tineri 
aprindere.

Pentru început, au hotărît să 
le vorbească tuturor consăteni
lor lor despre toate cele ce-au 
văzut în gospodăria colectivă 
din satul vecin.

Vor urma calea acestora, sau 
vor înjgheba mai întâi o înto
vărășire ? Deocamdată nu știu. 
Fără îndoială însă cu acești ti
neri s-au hotărît să fie cei mai 
înflăcărați agitatori pentru ca și 
în satul lor oamenii să se u- 
nească, să-și lucreze pămîntul 
în comun. S-au convins acum 
că aceasta este cea mai bună 
cale pentru un trai îmbelșugat.

și le-au ras- 
întrebările... 

duce de la 
satul Cipău 

discuta cu

Muncitorul—judecător în țara sa
Pop 
mai

candidai
în

există în întreprinderi sute fi mii 
de conturi de economii. Succesele 
înregistrate prin acțiunea tineri
lor de la „Progresul"-Brăila tot

ntdui Tg. Ocna a sosit un jude
cător nou. Judecătorul acesta nou, 
liniștit și calm, care asculta cu 
atenție păsul oamenilor muncii și 
se arăta necruțător față de rău
făcători, era fostul muncitor Pop 
Isidor.

L-am întâlnit la tribunalul re
gional Bacău. Răspundea întrebă
rilor cu o precizie uimitoare. Am 
crezut că e o trăsătură nouă pro
fesională. Părerii mele i-a răs
puns povestind o faptă hazlie: 
„Cu ziariștii trebuie să fii precis 
in afirmații. Cînd eram la Bicaz,

a fort iar pe la Bicaz. Proporția 
și stadiul lucrărilor l-au uluit. 
Și-a regăsit foștii prieteni. Și Pop 
a trebuit să promită solemn că îi 
va vizita mai des.

Tînărul judecător urmează 
cursurile fără frecvență ale Fa
cultății de științe juridice. Pasiu
nea pe care o punea în munca sa 
de electrician e prezentă și în a- 
ceastă nouă și frumoasă îndelet
nicire.

Nu poate fi bucurie mai mare 
să fie

pan, C. Daicoviciu, A. Moga, I. 
Tănăsescu, profesorii St. Peterffi. 
Tiberiu Morariu, Cseleny Bela 
M. Deutsch, Kelemen Beta, Biro 
Lajos și alții. Din Timișoara: 
acad. Cornel Miklossy, prof. Be
nedict Menkes, Marin Popescu, 
Pompiliu Nicolau. Din Iași: acad. 
Vasile Mîrza, profesorii St. Pro- 
copiu, Oscar Franke, Mircea Sa- 
vu, C. Micu, Matei Ilie și alții.

Zilele trecute a avut loc la 
Casa oamenilor de știință din 
Capitală o reuniune amicală în 
cadrul căreia profesorii A. Potop 
și E. Angelescu au comunicat 
rezultatul acestei acțiuni. Apelul 
a fost semnat de peste 2.000 de 
oameni de știință din țara noas
tră.

In cadrul reuniunii au luat cu
vin tul .^a cad. M. Nasta, prof. Alice 
Săv^iîescu și prof. Traian Gheor
ghiu, membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne.

Profesorii A. Potop și Eugen 
Angelescu au comunicat de ase
menea celor prezenți textul scri
sorii de răspuns adresată savan
tului dr. L. Pauling, împreună 
cu semnăturile pe Apel ale oame
nilor de știință din țara noastră.

La sfîrșitul reuniunii, au mai 
semnat Apelul numeroși oameni 
de știință prezenți, între care 
academicienii I. Murgulescu, Ma
rius Nasta, Andrei Radulescu, C. 
Budeanu, profesorii Alice Săvu- 
lescu, Traian Gheorghiu, V. Vîl- 
covici, Qh. Mihoc, O. Onicescu și 
alții.

(Agerpres)

Pentru 
Isidor cea 
importantă lună 
a anului e no
iembrie. In no
iembrie a venit 
kt Bicaz, în no
iembrie a deve
nit candidat de 
partid, în noiem
brie a fort pro
pus
pentru alegerile de deputați 
Marea Adunare Națională,. Și tot în- 
npiembrie a fost trimis la facul
tate muncitorească.

La Bicaz, Pop Isidor lucra ca 
șef al unei echipe de electricieni. 
Era și secretarul comitetului 
U.T.M. Mersul treburilor -de la un 
timp nu îl mai mulțumea: obser
vase. că se face mare risipă. „Cum 
să punem capăt acestei deficien
țe ?" — întreba. Din frumîntări 
s-a născut ideea conturilor de e- 
cohomii. Cu cit or să fie ele mai 
bogate, cu atât risipa va fi mai 
mică. Chemării sale i-au răspuns 
tinerii din toată țara. Și ostăzi

Acțiunea complexă 
de luptă pentru economii

Așa s’a născut inițiativa stahanovistului Pop Isidor
- ............. . ..........................

în conturi de economii au fost 
totalizate. Pop Isidor este de mult 
un cunoscut luptător pentru eco
nomisirea metalelor, materiale
lor, combustibilului.

Ca dovadă a prețuirii, în toam
na anului 1952 constructorii l-au 
propus pe Pop Isidor candidat 
pentru marele sfat al țării. In 
același an, Pop a fort trimis la 
învățătură.

Anul trecut, la tribunalul raio-

un condeier mai zelos m-a pus 
într-o mare încurcătură. A scris 
într-o gazetă că într-una din seri, 
cînd am ajuns acasă, mi-a ieșit 
înainte feciorul meu Radu și mi-a 
spus cu vocea întretăiată de emo
ție : „Tăticule, și azi a vorbit la 
radio despre tine". Că vorbise 
sau nu la radio, nu mai țin minte. 
Atâta știu, că atunci cînd a apă
rut articolul în ziar, Răducu 
avea... 6 luni".

în vara acestui an, Pop Isidor

decît aceea ca un muncitor 
judecător în țara sa.

★
Am parcurs, ce e drept 

fugă, oîteva file din viața 
tineri muncitori, fruntași ai pri
milor ani ai Republicii. Cu toată 
diversitatea preocupărilor lor, ei 
au comune totuși cîteva calități. 
Au fost utemiști și buni muncitori; 
Acum ei sînt comuniști, membri 
ai partidului care a deschis por
țile vieții noi. Toți învață. Toți 
sînt fruntași în îndeletnicirile lor.

Dar cîți nu tânt ca ei ? Sute și 
mii. Ce ar fi dacă s-ar organiza 
o mare întâlnire a celor care au 
fost în avanposturile întrecerii so
cialiste în anii dintâi ai Republi
cii noastre ? O asemenea întâlnire 
ar constitui o strălucită culegere 
de amintiri din munca acelor ani 
și o frumoasă trecere în revistă a 
progreselor făcute într-un deceniu.

Am vrea să sugerăm organiza
rea acestei întâlniri sindicatelor... 
iar noi, iubite cititor, să-ți poves
tim ce va fi fost acolo,

— în 
a trei

F. C. Milan s-a calificat 
în sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor 

europeni"
Invingînd cu 2—0 (1—0) pe 

Glasgow Rangers (Scoția) în
tr-un meci disputat miercuri în 
nocturnă echipa campioană a Ita
liei F. C. Milan și-a asigurat 
calificarea în sferturile de finală 
ale competiției internaționale 
„Cupa campionilor europeni" la 
fotbal. Echipa italiană, în cadrul 
căreia activează sud-americanul 
Schiaffino, Bean, Galli, Buffon 
și alți internaționali, a înscris în 
cele două meciuri jucate împotri
va lui Glasgow șase puncte pri
mind numai unul. în prezent fot
baliștii italieni se pregătesc pen
tru jocurile următoare ale Cupei 
campionilor europeni urmînd să 
întîlnească echipa învingătoare 
din Jocul decisiv C.C.A. Bucu
rești — Borussia Dortmund care 
va avea loc la 28 decembrie în
tr-un oraș italian. în ceea ce pri
vește locul de desfășurare al 
acestui meci, federația italiană 
urmează să se pronunțe în cursul 
zilei de luni avînd de analizat 
propunerea forului nostru de spe
cialitate care a pronus ora self 
Padova și Verona.



MOSCOVA. - La 12 decembrie 
a avut loc la Kremlin o întîlnire 
între reprezentanți ai guvernului 
sovietic și Haled El-Azem, șeful 
delegației guvernamentale a Re
publicii Siria, miniștrii sirieni Fa- 
her El Kaiali, Halii El Kallaias 
și ambasadorul Siriei în U.R.S.S., 
Salah Ed Din Tarazi.

DAMASC - La H decembrie a 
început la Damasc procesul gru
pului de complotiști și ageriți sub
versivi aflați in solda ambasadei 
americane care in august trecut a 
încercat să răstoarne guvernul Si
riei pentru a aduce la putere un 
guvern piooccidenlal.

NEW YORK — Greva vatmani, 
lor metroului din New York conti
nuă de trei zile în ciuda avertis- 
menteîor guvernatorului statului 
New York, Averell Harriman, și a 
CTimarului orașului New York, Ro- 
ert Wagner care au amenințat pe 

greviști cu concedierea.
NEW DELHI. — După cum a- 

nunță Biroul Indian de Informații, 
luînd cuvîntul la 12 decembrie în 
cadrul unor dezbateri de politică 
externă in parlamentul indian, pri
mul ministru al Indiei, Nehru a 
salutat mesajul ce i-a fost adresat 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, 
Bulganin.

BRUXELLES. — Ziarul 
peau Rouge** a publicat o 
rafie comună a partidelor

A7. A.

,,Dra- 
Decla.

_ _ ______ _ r_ ... comu
niste din Algeria, Maroc și Tuni
sia.

WASHINGTON. — La conferința 
de la Paris ia organizației Pactului 
Atlantic de Nord, președintele 
Eisenhower va fi însoțit de 21 de 
persoane oficiale printre care se
cretarul de stat J. F. Dulles, minis- 
tru de Finanțe Anderson, ministrul 
Apărării MoElroy, președintele co
misiei pentru energia atomică 
Strauss.

BUDAPESTA. — După cum a- 
nunță presa maghiară, peste 200 
de unguri care se află în prezent 
în Canada, în localitatea Montreal, 
au declarat greva foamei în semn 
de protest împotriva tărăgănării 
repatrierii lor.

Importante propuneri sovietice■

Să se încheie un acord de neagresiune
MOSCOVĂ 12 (Agerpres). — 1

TASS transmite; N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi- 1 
niștri al U.R.S.S., a adresat un 
mesaj președintelui Statelor Uni
te ale Âmericii, D. Eisenhower, în 
care printre altele, se spune:

In momentul de față din iniția
tiva Statelor Unite ale Âmericii 
și a Marii Britanii se elaborea
ză măsuri al căror scop este in
tensificarea considerabilă a pre
gătirilor militare ale membii.or 
alianței nord-atlantice (N.A.T.O.), 
iar anumite calcule in această 
privință sînt legate de apropiata 
sesiune a Consi.iului N.A.T.O.

Nu întîmplător în lume răsună 
tot mai puternic glasuri care 
cheamă la încetarea propagandei 
de război, la încetarea „războiului 
receM și care cer să se pună ca
păt cursei nestăvilite a înarmă
rilor și să se pășească pe calea 
coexistenței pașnice a tuturor sta
telor. Ideea coexistenței pașnice de
vine o revendicare tot mai impe
rioasă a momentului istoric pe 
care îl trăim.

îmi este bine cunoscut d-le pre
ședinte că în declarațiile dv. ați 
exprimat în repetate rînduri ideea 
că o pace trainică nu poate fi 
bazată pe cursa înarmărilor, nă
zuința dv. spre pace și colaborare 
cu celelalte țări inclusiv cu Uniu
nea Sovietică. Despre același lucru 
a fost vorba și în convorbirile dv. 
cu N. S. Hrușciov și cu mine în 
timpul Conferinței de la Geneva 
a șefilor guvernelor celor patru 
puteri din vara anului 1955.

Trebuie constatat însă cu regret 
că pînă în prezent, în practică, 
guvernul S.UA. nu a apreciat po
zitiv toate măsurile guvernului so
vietic îndreptate spre îmbunătăți
rea relațiilor cu Statele Unite.

Or. actuala stare a relațiilor so
vieto-americane nu poate satis
face poporul sovietic și după cum 
ni se pare nici poporul american.

Regretăm că datorită poziție’ 
adoptate de puterile occidentale 
tratativele cu privire la dezar
mare. nu au fost încununate de 
succes. Uniunea Sovietică este 
gata ca și pînă acum să cadă de

Pentru

INTRE CELE DOUA 
DE STATE
acord asupra unor măsuri eficace 
pentru dezarmare.

Trebuie să recunoaștem că rea
lizarea unui acord cu privire la 
dezarmare este împiedicată de 
faptul că părțile participante la 
tratative nu manifestă încrederea 
reciprocă necesară. Se poate face 
oare ceva pentru ■ a crea o ase
menea încredere? Desigur da.

Propunem următoarele: SA 
NE ASUMAM IMPREUNțĂ

guvernele Poloniei șl. Ceho
slovaciei. aceste state nu vor 
produce și stoca nici ele arma 
nucleară pe teritoriile lor. Ast
fel în Europa centrală va a- 
pare o zonă largă cu o popu
lație de peste 100 milioane de 
locuitori, exclusă din sfera 
înarmărilor atomice — o zonă 
unde riscul unui război atomic 
va fi redus la minimum.

Să elaborăm și SA PRE-

Mesajul adresat 
de N. A. Bulganin 
Iui D. Eisenhower

CU GUVERNUL MARII BRI
TANII, DEOCAMDATĂ NU
MAI OBLIGAȚIA DE A NU 
FOLOSI ARMA NUCLEARA Șl 
DE A ANUNȚA ÎNCETAREA. 
INCEPIND DE LA 1 IANUA
RIE 1958 A EXPLOZIILOR 
EXPERIMENTALE ALE TU
TUROR TIPURILOR ACES
TEI ARME PENTRU ÎNCE
PUT FIE NUMAI PE O PE
RIOADA DE 2-3 ANI.

Să cădem de acod împreună 
cu guvernul Marii Britanii a- 
supra RENUNȚĂRII LA 
STOCAREA ORICĂROR TI
PURI DE ARME NUCLEARE 
PE TERITORIUL GERMA
NIEI - ATÎT AL CELEI OC
CIDENTALE CIT ȘI AL CE
LEI RĂSĂRITENE. Dacă a- 
cest acord va fi complectat 
printr-o înțelegere între R.F.G. 
și R. D. Germană de a renun
ța la fabricarea armei nucleare 
și de a nu stoca această armă 
în Germania, atunci după cum 
au declarat deja în mod oficial

ZENTAM SPRE EXAMINARE 
STATELOR MEMBRE ALE 
UNIUNII NORD-ATLANT1CE 
Șl TRATATULUI DE LA 
VARȘOVIA O PROPUNERE 
COMUNA PRIVIND ÎNCHE
IEREA INTR-O FORMA SAU 
ALTA A UNUI ACORD 
NEAGRESIUNE INTRE 
CESTE DOUA GRUPĂRI 
STATE.

Să cădem de acord ca 
scopul normalizării situației 
din Orientul Apropiat și Mij
lociu, SA NU ÎNTREPRIN
DEM NICI UN FEL DE AC
ȚIUNI CARE SA ÎNCALCE 
INDEPENDENȚA ȚARILOR 
DIN ACEASTA REGIUNE Șl 
SA RENUNȚAM LA FOLO
SIREA FORȚEI ÎN REZOL
VAREA PROBLEMELOR LE
GATE DE ORIENTUL APRO
PIAT Șl MIJLOCIU.

SA ÎNCHEIEM UN TRA
TAT CARE SA PROCLAME 
INTENȚIA FERMĂ A CE-

DE 
A- 

DE

în

GRUPĂRI
LOR DOUA STATE ALE 
NOASTRE DE A DEZVOLTA 
INTRE ELE RELAȚII DE 
PRIETENIE Șl COLABORA
RE PAȘNICA.

Este timpul să se la mă
suri pentru ÎNCETAREA 
PROPAGANDEI ACTUALE 
PRIN PRESA ȘI RADIO CA
RE GENEREAZĂ UN SEN
TIMENT DE NEÎNCREDE
RE, BĂNUIALA Șl OSTILI
TATE RECIPROCA.

Este necesar de asemenea 
SĂ SE RESTABILEASCĂ 
CONDIȚII PENTRU DEZ
VOLTAREA NORMALA A 
RELAȚIILOR COMERCIALE 
DINTRE ȚĂRILE NOASTRE, 
DEOARECE COMERȚUL RE
CIPROC AVANTAJOS ESTE 
CEA MAI BUNA BAZA PEN
TRU DEZVOLTAREA RELA
ȚIILOR DINTRE STATE, 
PENTRU STABILIREA ÎN
CREDERII INTRE ELE.

SA LĂRGIM PRIN TOATE 
MIJLOACELE RELAȚIILE 
ȘTIINȚIFICE, CULTURALE 
Șl SPORTIVE.

Acordind o mare Importan
tă contactelor personale din
tre oamenii de stat, care con
tribuie la găsirea unul punct 
de vedere comun în proble
mele Internationale importan
te, in ceea ce ne privește 
AM FI GATA SA AJUNGEM 
LA UN ACORD CU PRIVIRE 
LA O INTILNIRE PERSO
NALA A ȘEFILOR PUTERI
LOR PENTRU DISCUTAREA 
AT1T A PROBLEMELOR A- 
MINTITE IN PREZENTA 
SCRISOARE CIT ȘI A AL
TOR PROBLEME, ASUPRA 
NECESITAȚI! EXAMINĂRII 
CARORA AR PUTEAI CĂDEA 
DE ACORD PARTICIPANȚII 
LA INTILNIRE.

Recent Comitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor a primit din partea F.M.T.D. ur
mătoarea scrisoare:

Dragi prieteni,
Vă rugăm să transmiteți tineretului din fru

moasa dv. capitală București, și din întreaga dv. 
patrie, cele mai călduroase mulțumiri pentru sa
lutul și urările exprimate cu prilejul celei de-a 
X!I-a aniversări a întemeierii F.M.T.D.

Vă rugăm să primiți asigurarea noastră că 
fericirea tineretului din întreaga lume va fi tot
deauna scopul principal al eforturilor noastre.

Vă mulțumim pentru marea contribuție pe care organizația 
dv. o aduce mișcării internaționale a tineretului, și urăm 
l).T.M..uiui cele mai mari succese in opera sa pentru o viață 
tot mai fericită a tineretului romin.

Primiți, dragi prieteni, salutările noastre cele mai priete
nești.

î

Pentru Secretariat, 
CHRISTIAN ECHARD 

Secretar General al F.M.T.D.

In sprijinul mișcării de tineret din Madagascar
Recent F. M. T. D. a tri

mis o telegramă președintelui 
Adunării reprezentative din 
Madagascar pentru a protesta 
împotriva măsurilor de repre
siune a autorităților îndreptate 
spre înăbușirea mișcării de ti
neret. In telegramă se spune:

So'idaritatea cu 
și tineretului

Pe linia activității sale con
secvente în sprijinul luptei ti
nerilor din țările coloniale și 
dependente pentru pace, liber
tate și independență națională, 
F.M.T.D. își exprimă solidari
tatea sa față de năzuințele po-

. porului și tineretului indone- simpatie lupta voastră justă, 
zian. In telegrama adresată ti
nerilor indonezieni se spune:

„Urmărim cu mare atenție 
lupta unită a poporului și ti
neretului indonezian îndreptată

„In numele milioanelor de ti
neri cerem eliberarea fără dis
criminare a deținuților politici 
din Madagascar, amnistie ge
nerală pentru condamnați — ca 
urmare a evenimentelor din 
1947. Vă asigurăm de senti
mentele noastre sincere",

lupta poporului 
indonezian
spre eliberarea Irianului de 
vest — parte integrantă din 
patria voastră — de sub jugul 
colonialist și pentru complecta 
independență a Indoneziei. Sîn- 
tem convinși că toate popoarele 
care iubesc libertatea susțin cu

Ne exprimăm solidaritatea fa
ță de tineretul indonezian, față 
de organizațiile de tineret din 
Indonezia, care luptă pentru o 
cauză justă.

Supărarea d~lui Stevenson...

relații de
între U. R. S./K

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
TASS transmite mesajul adresat 
de N. A. Bulganin lui K. Ade
nauer, în care se spune printre al
tele ;

Guvernul sovietic ca și guver
nele celorlalte țări care se stră
duiesc să preîntîmpine agravarea 
continuă a situației internaționale 
și să creeze condițiile necesare 
pentru viața pașnică a popoare
lor, sînt profund îngrijorate de 
intensificarea și extinderea consi
derabilă a pregătirilor statelor 
tpembre ale N.A.T.O. în vederea 
unui război atomic, fapt ce se 
manifestă îndeosebi în legătură 
cu apropiata sesiune a Consiliului 
N.A.T.O. de la Paris.

Numeroase fapte dovedesc de 
asemenea că guvernul R. F. Ger
mane se opune în fel și chip rea
lizării între puteri a unui acord cu 
privire la dezarmare și în același 
timp participă la pregătirile în ve
derea unui război atomic.

Trebuie să spunem deschis că 
transformarea R. F. Germane în- 
tr-un teren de lansare pentru
ma rachetă americană și înarma
rea Bundeswehrului cu arma ato
mică, așa cum proiectează condu
cătorii militari ai N.A.T.O., nu ar 
face de loc R. F. Germană mai 
puțin vulnerabilă, ci, dimpotrivă,

pericolul războiului atomic pe te
ritoriul ei ar crește mai mult.

Politica „de pe poziții de tortă" 
pe care o urmează guvernul R. F. 
Germane sprijină și întărește ne
încrederea față de Germania occi
dentală din partea popoarelor 
care nu odată au fost atacate de 
miiitariștii germani.

bună vecinătate 
S. și R. F. G.

lor mai importante probleme in
ternaționale.

Consider necesar să va atrag 
atenția asupra declarațiilor co
respunzătoare ale guvernului so
vietic în legătură cu faptul că 
ESTE GATA SĂ-ȘI REDUCĂ 
SAU SA ȘI RETRAGĂ TRUPE
LE DJN GERMANIA, Șl DIN

Mesajul lui N. A. Bulganin 
adresat lui K. Adenauer

ar.

Interesele vitale ale popoarelor 
cer recunoașterea de către toate 
statele a principiilor coexistenței 
pașnice, respectării reciproce a in
tegrității teritoriale și suverani
tății, neagresiunii, deplinei egali
tăți în drepturi și neamestecului 
în treburile interne ale altor 
state.

După părerea noastră, în pre
zent, sarcina primordială constă 
în a restabili între state încrede
rea zdruncinată in anil„războiu- 
lui rece“. Fără aceasta, după 
cum arată viața, nu trebuie sa 
se conteze pe reglementarea ce-

CELELALTE ȚARI ÎN CARE 
ACESTEA SE AFLA IN BAZA 
TRATATULUI DE LA VARȘO
VIA, DACA DE PE TERITO
RIUL R. F. GERMANE Șl AL 
CELORLALTE ȚARI 
PANTE LA N.A.T.O. 
RETRASE FORȚELE 
ALE S.U.A., MARII 
Șl FRANȚEI.

îmi voi permite să

PART1C1- 
VOR FI 
ARMATE 

BRITANII

îmi voi permite să mă opresc 
asupra a încă unei probleme im
portante a actualei șituațij in
ternaționale care, după părerea 
mea, dă naștere în Republica Fe
derală Germană la multe inter
pretări nejuste. Mă refer la re-

O LUNA DE EXISTENȚA
a guvernului Gaillard
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După o criză care durase mai 
mult de o lună, atunci cînd 
președintele Coty a pronunțat 
numele lui Felix Gaillard în 
calitate de succesor posibil al 
lui Bourgds-Maunoury, mașina 
de fabricat falși mari oameni 
simpatici a intrat în acțiune și 
a început să-i creeze prestigiu și 
popularitate. S-a pus accentul 
asurpa tinereții ” 
lard.

Cei 38 de ani 
păreau un atu 
care bazîndu-se w___
francezii acordă — în condi
țiile actuale — încredere unui 
om mai tînăr sperînd în îm
prospătarea politicii, voiau să 
seducă masele populare. Cu 
bunăvoință ziarele au publicat 
fotografia noului prim ministru 
făcînd chiar în seara învestirii 
sale un tort aniversar care re
prezenta palatul Bourbon. La 
urma urmelor aceasta nu era 
decît un simbol. Lansat în are
nă de către agentul bancheri
lor Rotschild, Rene Mayer, care 
în prezent este prea, compromis 
pentru a lua asupra sa respon
sabilitățile puterii. Gaillard 
este chinuit de o ambiție care 
nu mai are margini.

Dacă vreodată vreun preșe
dinte al Consiliului de 
Miniștri a fost impopular în 
Franța, unde s-au văzut atît 
de mulți președinți de consilii, 
dc toate felurile, ei bine, aces
ta este cazul cu Gaillard. De
sigur nu se uita faptul că el 
fusese ministrul de Finanțe In 
guvernul precedent și că în a- 
ceastă calitate el decretase re
forme bugetare ale căror vic
time au fost clasele ma* 
sărace. Dar el arăta fără întîr-

lui Felix Gail-

ai Iui Gaillard 
în mina,, celor 
pe faptul că

De la corespondentul 
„Scînteii tineretului" la Paris 

ziere că are de gînd nu numai 
să continuie politica predeceso
rilor săi, dar să o și agraveze.

Așa dar, care este astăzi si
tuația guvernului Gaillard, care 
de altfel a reprimit în sînul 
său majoritatea miniștrilor gu
vernului precedent ? Care este 
evoluția lui ?

După o lună de cînd se află 
la putere, se poate da răspuns 
cu ușurință la aceste întrebări. 
Pentru a ne justifica opinia a- 
vem la dispoziție marile dezba
teri care s-au desfășurat deja în 
Adunarea Națională ca și în 
Organizația Națiunilor Unite.

Problema rezolvării războiu
lui din Algeria n-a avansat 
nici măcar cu un singur pas. A 
fost înlăturată ori și ce idee des
pre pace chiar și despre nego
cieri. Ministrul Afacerilor Ex
terne, Christian Pineau, a de
clarat fățiș la New-York, unde 
au avut loc recent dezbaterile 
asupra problemei algeriene în 
fața Organizației Națiunilor 
Unite, că O.N.U. este incompe
tentă în ce privește problema 
algeriană și respinge propune
rea de mediere înaintată de 
sultanul Marocului și de preșe
dintele Republicii Tunisiene. în 
același timp prin grija lui M. 
Lacoste, și el de asemenea un 
fost membru al guvernului Bo- 
urges-Maunoury, războiul din 
Algeria se intensifică. Operați
ile militare costă Franța m^i 
mult de 2 miliarde franci zilnic 
și ea suportă cu greu consecin
țele.

în ceea ce privește politica 
externă, guvernul Gaillard ră- 
mîne fidel atașat, după cum a 
declarat președintele Consiliului 
de Miniștri încă din primele zi
le, Ia alianța atlantică — în 
ciuda loviturilor neleale pe ca
re Statele Unite le aplică Fran
ței, în ciuda obrăzniciei cres- 
cînde a revanșarzilor germani, 
în ciuda tuturor acestor con
tradicții care separă membru 
organizației N.A.T.O. unii de 
alții.

Pe plan social, Gaillard agra
vează pînă la up punct, care 
n-a fost niciodată atins, politi
ca tuturor guvernelor preceden
te. El refuză sistematic ori ce 
majorare a salariilor clasei mun
citoare, ale cărei mișcări reven
dicative se înmulțesc. Dimpo
trivă în fiecare zi sînt anunța
te noi majorări considerabile 
ale prețurilor, ceea ce permite 
să afirmăm că nivelul traiului 
francezilor a scăzut cu aproxi
mativ 25 de procente în com
parație cu începutul verii. D> 
abia miercurea trecută s-au a- 
nunțat majorări de prețuri la 
pîine (10 procente), paste făi
noase (10 procente), gaz, e!ec-> 
tricitate, transporturi feroviare 
(da Ia 9 la 15 procente), me
troul și autobusele din Paris' 
(20 procente), ciocolată (15 pro
cente), zahăr, patiserie, prețul 
locurilor Ia cinematografele 
populare (10 procente), aparate
le electrice pentru uz casnic, 
carburanții, automobilele, car
nea de porc, untul, iar prețul

vinului într-un singur an «- 
proape 8-a dublat Odată cu 
primele valuri de frig ale unei 
ierni, care se anunță deosebit 
de aspră, se face simțită și 
mizeria ce-și face loc în cămi
nele cele mai desmoștenite. A- 
cesta este prețul plătit de că
tre clasa muncitoare și clasele 
mijlocii franceze pentru conti
nuarea războiului din Algeria. 
Se mai poate încă adăuga că 
înghițirea acestor miliarde de 
un război nepopular a determi
nat guvernul să înceteze lucră
rile de construcții și să le li
miteze, în timp ce se dezvolta 
o criză gravă a locuințelor, în 
timp ce Felix Gaillard zilele a- 
cestea a cerut miniștrilor lucră
rilor publice și învățămîntu- 
lui să-și reducă și mai mult bu
getele lor și așa foarte reduse. 
Criza universității franceze se a- 
gravează, îodemnînd spre exem
plu pe cei 1G.OCO de studenți 
ai Facultății de științe care au 
la dispoziția lor exact același 
spațiu și material didactic care 
servea acum trei sferturi de se
col, numai la 400 de studenți, 
să manifesteze în stradă, în 
frunte cu profesorii lor. Nume
roase centre de ucenicie pen
tru tineri sînt închise, numă
rul burselor este redus etc... 
Fiind în serviciul trusturilor și 
colonialiștilor, Felix Gaillard 
care le cedează în toate dome
niile, nu poate, acționînd ast
fel, decît să mărească voința 
de a lupta a acelora care sînt 
victimile dezastruasei sale po
litici.

REGIS BERGERON
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lațiile sovieto-americane. Dv. nu 
veți nega probabil că actuala 
stare anormală a acestor relații 
determină în mare măsură în
cordarea internațională existentă. 
Pe de altă parte, reglementarea 
relațiilor dintre cele două mari 
puteri s-ar răsfrînge incontesta
bil în mod favorabil asupra în
tregului ansamblu al relațiilor 
internaționale.

V-am scris deja, domnule can
celar federal, și dv. ați fost de 
acord cu mine că este necesar 
să luăm măsuri în vederea îm
bunătățirii relațiilor dintre țările 
noastre și în vederea lărgirii le
găturilor utile pentru ambele 
părți. Guvernul sovietic este de 
părere că actualitatea și impor
tanța stabilirii de relații de bună 
vecinătate între U.R.S.S. și 
R.F.G. nu se micșorează, ci cresc.

IN CEEA CE ÎL PRIVEȘTE, 
GUVERNUL SOVIETIC ESTE 
GATA SA FACA TOT CE ESTE 
NECESAR PENTRU A LICHIDA 
NEÎNCREDEREA ȘI SUSPI
CIUNILE CARE MAI DĂINUIE 
IN RELAȚIILE DINTRE STA
TELE NOASTRE, SA FOLO
SEASCĂ PINA LA CAPAÎ 
ORICE POSIBILITATE DE A- 
PROPIERE ȘI REALIZARE A 
ÎNȚELEGERII RECIPROCE IN
TRE U.R.S.S. ȘI R. F. GER
MANA.

Lărgirea și întărirea legături
lor comerciale, turismului, schim
bul larg de realizări în domeniul 
culturii, științei și tehnicii, înce
tarea propagandei răuvoitoare și 
uneori fățiș dușmănoase prin 
presă șl radio și, in sfirșit stabi
lirea de contacte Intre oamenii 
de stat și reprezentanți ai vieții 
publice — toate acestea ar con
tribui la înfăptuirea unei cotituri 
în relațiile dintre țările noastre 
— de la neîncrederea reciprocă și 
chiar o anumită ostilitate spre 
încredere și prietenie.

★
N. A. Bulganin, președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat lui F. Gaillard, preșe
dintele Consiliului de miniștri al 
Franței, un mesaj, în care, după 
ce trece în revistă situația inter
națională, face o seamă de pro
puneri importante pentru restabi
lirea prieteniei între U.R.S.S. și 
Franța.

NEW YORK. — Liderul partidu. 
lui democrat, A. Stevenson, a ros
tit un discurs la Asociația avocați- 
lor din New York.

Stevenson s-a plîns că „în do. 
menii importante ale științei, teh
nicii și producției" Uniunea So
vietică a întrecut Statele Unite.
„Una din realizările științifice, a 
spus el, ne-a pus direct în fața fap
tului că tocmai oamenii de știință 
ruși au fost aceia care ne-au des
chis orizonturi noi, că rușii își în. 
vață in prezent mai bine copiii de
cît noi pe ai noștri, că industria 
grea a Rusiei se dezvoltă mult mai

„Afinifăfi44
CARACAS. In Venezuela au 

fost puse in circulație primele 
monede de aur cu chipul Iul 
Adolf Hitler. Monedele s.nt emi- 
se de Banca ita'.o-vcnezueliană 
din Caracas. Hitler nu este sin
gurul dictator fascist al cărui cap 
„împodobește" monedele de aur 
venezueliene. Pe alte monezi aie 
aceleiași emisii pot fi „admirați" 
Mussolini, Mareșalul Petain și 
criminalul de război japonez 
Tojo.

După cum se știe, Venezuela 
este guvernată de generalul Pe
rez Jimenez care are foarte multe 
„afinități" cu toți acești „prede
cesori".
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rapid decît a noastră". Steven
son vede factorul „cel mai serios" 
în faptul că majoritatea popu
lației globului consideră în prezent 
că Uniunea Sovietică este „o țară 
mal capabilă", „mai puternică", 
și „mai dornică de pace" decît 
Statele Unite.

Puncte 
de foc

ZF2VZ
MADRID. Forțele marocane 

din Ifni continuă să fie stăptne 
pe situație. Demonstrația navală 
executată de flota spaniolă In 
apele teritoriale marocane nu a 
reușit să intimideze pe partizanii 
din Ifni care vor alipirea la sta
tul marocan. Succesele răscula- 
ților sînt dealtfel confirmate prin 
ultimul comunicat militar spaniol 
în care se declară că forțele spa
niole „sînt gata pentru un nou 
război de mișcare menit să eli
mine forțele de partizani maro
cani".

Comunicatul nu precizează ce 
se înțelege prin „război de miș
care". Prin faptul că se recu
noaște că „TOATE MICILE 
GARNIZOANE AU FOST EVA
CUATE Șl REGRUPATE", acea
sta înseamnă că spaniolii fac 
pregătiri pentru a încerca recu
cerirea terenului pierdut.

Irianul de Vest
DJAKARTA. După cum anunță 

agenția Antara, in ultimele luni 
OLANDA A FOLOSIT AVIAȚIA 
M1L1TARA PENTRU A ÎNĂBU
ȘI MIȘCĂRILE NAȚIONALISTE 
DIN IRIANUL DE VEST. Avioa
nele militare olandeze bombar
dează și mitraliază populația paș
nică .

Operațiunile aeriene sînt con
centrate asupra regiunii Wand- 
men șl a citorva Insule unde se 
Intensifică mișcarea de eliberare 
națională. Intr-o serie de regiuni 
ca Merauke, Sorong Servul. 
Manokwari și Hollandia. pe care 
olandezii le considerau ca „si
gure", situația a devenit „TUL
BURE" în urma creșterii mișcării 
de eliberare națională in r.ndul 
populației.

★
DJAKARTA. LA 11 decern- g 

brie a avut loc la Surabaya un fi 
miting la care au luat parte $ 
cîteva sute de mii de oameni. 
La miting președintele repu- 
blicii Sukarno a rostit o cuvin- & 
tare în problema luptei poporu- Z 
lui indonezian pentru eliberarea £ 
Irianului de vest.

Sukarno a declarat că pro- fi 
blema cu privire la Irianul de g 
vest se poate rezolva numai în Jț 
Indonezia și nu la O. N. U., g 
Haga sau Washington.

PREZENȚE
ROMINEȘT1
Delegația culturala la Delhi

DELHI. — Delegația 
romină care vizitează India a fost 
primită la 10 decembrie de către 
ministrul învățămîntului și Cerce
tărilor Științifice, Maulana Azad. 
Maulana Azad a făcut delegației 
culturale romine o declarație in 
care a apreciat în mod călduros 
arta și cultura romină, exprimin- 
du-și convingerea că activitatea 
delegației culturale romîne în In-

culturală dia va contribui în mod eficace 
la dezvoltarea legăturilor de prie
tenie dintre cele două țări.

In aceeași zi Academia de Artă 
din Delhi a oferit in cinstea dele* 
gației culturale romine un prinz. 
La 10 decembrie, Radhakrishnan, 
vicepreședintele Uniunii Indiene, 
a primit delegația culturală ro- 
mină.

La Academia de Științe din Paris
PARIS — în cursul lunii no

iembrie și decembrie au fost pre
zentate Academiei de Științe din 
Paris două lucrări științifice ale 
doctorului Gh. Marinescu, care se 
află la Paris ca invitat pentru 
studii al prof. dr. Pierre Molla
ret, la clinica de boli infecțioase

a spitalului „Claude Bernard" și 
la Institutul Pasteur.

In darea de seamă săptămtnală 
a ședințelor Academiei de Științe 
figurează și memoriul de titluri și 
lucrări care cuprinde expunerea 
rezumativă a 128 de lucrări știin
țifice ale doctorului Gh. Mari
nescu.

După rușinoasa
înfrângere a S.l.A.
. ................ " 1,1 1 —■■■ 1ga=rr ■ i «riii........  ■ im i ■--------

Comedia greșelilor
Ziarul „New York Times" pu. 

blică scrisoarea cunoscutului finan
ciar și publicist James Warburg. 
„Este cu totul firesc și just, scrie 
Warburg, faptul că americanii, in. 
diferent de apartanență politică, 
încearcă un sentiment de indignare 
și mînie în legătură cu comporta, 
rea guvernului lor din momentul 
lansării primului satelit.

Insuccesul rachetei „Vanguard" 
în jurul căreia s-a făcut atîta vîl. 
vă a constituit ultimul act din 
ceea ce ar putea fi numit comedia 
greșelilor, dacă aceasta nu ar de
monstra în mod tragic lipsa de 
înțelegere a caracterului crizei 
mondiale, o incapacitate costisi. 
toare, o economie pe baze greșite, 
o automulțumire fățarnică.

Totuși această tristă experiență 
poate fi pentru noi o lecție pre
țioasă, dacă în cele din urmă vom 
dori să tragem învățăminte. Nu 
este vorba numai de faptul că mi- 
zînd pe superioritatea militară am 
îngăduit să fim întrecuți în cursa 
înarmărilor.

învățămintele pe care trebuie să 
le tragem sînt următoarele : cursa 
înarmărilor nucleare este o nebu. 
nie echivalentă cu sinuciderea, in
diferent de faptul dacă am rămas 
temporar în urma rușilor sau

i-am întrecut; cursa înarmărilor 
nu poate fi cîștigată, ea duce la 
război și nu poate fi oprită cît 
timp rămîn nerezolvate probleme 
politice și economice serioase care 
provoacă o tensiune primejdioasă; 
unica alternati

vă a pieirii „de 
neconceput" dar 
nicidecum impo. 
sibile de pe urma 
armelor nucleare
— sau a conti
nuării situației 
actuale care poa. 
te duce în orice 
moment la răz
boi, sînt tratati
vele în cârc să 
se facă concesii 
reciproce, pricii 
ar fi ele de difi
cile și neplăcute.

Acesta nu este 
un îndemn la o 
nouă „conferință 
la înalt nivel". 
Acesta este în 
primul rînd un 
îndemn de a ma. 
nifesta dorința 
de a duce tra
tative, dorința 
care în prezent 
NU SE ’ MANI. 
FESTA la Wa$. 
hlngton.

Acesta este uiț 
îndemn de a 
renunța la repe

tatele noastre cereri de capitulare 
necondiționată a coneurenților noș. 
tri și de a preciza condițiile noa
stre cu adevărat minimale.

Washingtonul continuă să ră- 
mînă surd la aceste propuneri. Noi 
am rămas în urmă într-un dome
niu mult mai important decît cursa 
înarmărilor. Am rămas în urmă în 
formularea politicii de pace".

(Din „Comsomohhaia Fravda**)
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