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HOTĂRÎREA
Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne, a Comitetului 
Central ai Partidului Muncitoresc Romin 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne cu 

memoriei dr.
privire Ia cinstirea
Petru Groza

Groza,
Repu-

TELEGRAME
Președintelui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
București

Stimate tovarășe Maurer !

A Intrat în funcțiune ciclo
tronul romînesc, al doilea 
mare obiectiv al centrului de 
cercetări nucleare din cadrul 
Institutului de fizică atomică 
al Academiei R.P. Romîne.

Oamenii noștri de. știință, 
împreună cu muncitorii și teh
nicienii constructori și nion- 
tori, lucrînd cot la cot cu spe
cialiști sovietici și-au îndepli
nit cu cinste sarcinile ce le-au 
revenit de a termina și a pune 
in funcțiune la timp si în cele 
mai bune condiții tehnice, ci
clotronul, această realizare de 
seamă a științei și tehnicii din 
țara noastră.

Ciclotronul este prevăzut să 
dea protoni cu energie de piuă 
la 12,5 milioane electroni volți, 
precum și deuteroni sau he- 
lioni pină la energii de aproxi
mativ 25 de milioane elec
troni volți. Curentul maxim de 
ioni obținut pină acum sub a- 
ceastă energie este de 300 mi-

cro-amperl măsurat In camera 
de reacție a ciclotronului.

Alături de reactorul atomic, 
noul obiectiv complectează 
centrul nostru de energie nu
cleară ca sursă de particule 
electrizate accelerate necesare 
cercetărilor științifice și ca 
producător de izotopi radioac
tivi care nu pot fi obținuți în 
reactorul atomic.

Intrarea în funcțiune a ci
clotronului, împreună cu reac
torul atomic și cu laboratoare
le existente marchează o pri
mă etapă în dezvoltarea bazei 
materiale de cercetări nuclea- 
rca în țara noastră.

Lucrînd împreună cu specia
liști sovietici la punerea în 
funcțiune a acestor două uni
tăți principale — reactorul a- 
tomic și ciclotronul — oamenii 
de știință și tehnicienii romîni 
din domeniul fizicii nucleare 
și-au însușit o tehnică înain
tată de exploatare a mașinilor

nucleare ce le sînt puse Ia dis
poziție.

Această realizare de seamă 
pe linia folosirii pașnice a 
energiei nucleare în țara noas
tră constituie o expresie grăi
toare a politicii partidului și 
guvernului nostru de dezvolta
re a științei și tehnicii din 
patria noastră puse în slujba 
păcii și progresului.

(Agerpres)

Noi mărfuri
Tn ultimele două săptămînl 

au sosit In țară, din import, 
primele cantități de produse a- 
limentare și industriale contrac
tate pentru începutul acestui 
an.

Tn portul Constanța au fost 
descărcate pină acum, 33.000 
kg. de lămîi șl 13.000 kg. de 
curmale din Liban, 333.000 kg. 
de oortocale și 50.000 kg. de lă. 
mli din Cipru, 80.000 kg. de 
portocale din R. P. Albania ele. 
Au mai intrat în țară, prin por. 
iul Constanța sau prin stațiile 
de cale ferată de frontieră, noi

din import
cantități de produse alimentare. 
Astfel, din Turcia a sosit un 
iransnort de 30.000 kg. de pește 
proaspăt, din R.P.F. Iugoslavia 
10.000 kg. de pește sărat, din 
Norvegia 103.000 kg. de marga- 
rină, din R. D. Germană 250.000 
kg. de săpun de rufe.

Pentru următoarele zile sini 
așteptate noi transporturi de 
margarină din Norvegia, citrice, 
banane șl cacao pudră din Is. 
rael, piper din India, vanilie 
batoane din Franța etc.

(Agerpres)

Pentru cinstirea memoriei dr. Petru 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a 
blicii Populare Romîne, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne, 
tărăsc *

1. — SE VA ATRIBUI NUMELE 
PETRU GROZA":

— orașului Stei din raionul Lunca 
căului, regiunea Oradea ;

— ia cîte o stradă din orașele București, 
Cluj și Deva;

— Institutului Agronomic din

Prezidiulul
Naționale a

ho-

„Dr.

Vaș-

— Școlii medii romîne nr. 1 din Deva;
— Școlii medii maghiare nr. 1 din Odor- 

hei.
2. — Se aprobă propunerile făcute de adu

nările generale ale unor gospodării agricole 
colective nou constituite de a le atribui nu
mele de „Dr. PETRU GROZA",

3. — Se va ridica o statuie Dr. 
GROZA în orașul București și una 
șui Deva.

4. — Ministerul învățământului și
va lua măsuri pentru editarea operelor dr. 
Petru Groza.

PETRU 
în ora-

Culturii

Cluj;

Președintele
Marii Adunări
Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER

Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci

toresc Romîn

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

CHIVU STOICA

Sub semnul atașamentului față de partid și guvern

OAMENII MUNCII propun
CANDID AȚII F.D.P

în alegerile de la 2 martie 
PENTRU SFATURILE POPULARE

In Capitală ca și tn Întreaga 
țară la orașe și sate alegătorii 
întruniți în adunări obștești au 
continuat joi să facă propuneri 
pentru cartdidații Frontului De
mocrației Populare în vederea 
alegerilor de deputați în sfaturile 
populare.

Dovedind un înalt spirit de răs
pundere cetățenească, oamenii 
muncii propun pe cei mai buni

CALIFICAREA
tinerilor muncitori
Aproape de viață

Ritmul rapid al dezvoltării in
dustriei clujene impune creșterea 
unor muncitori bine pregătiți, capa
bili să facă față cu succes cuceri
rilor tehnicii moderne.

De aceea, aici sînt cu deosebire 
actuale indicațiile Rezoluției Ple
narei a III-a a C.C. al U.T.M. din 
19-21 decembrie 1957, care arată 
organizațiilor U.T.M. încotro tre
buie să-și îndrepte eforturile :

„O atenție permanentă trebuie 
acordată creșterii calificării tine
rilor muncitori, însușirii de către 
aceștia a tehnicii moderne, organi- 
tind în colaborare cu organele sin
dicale și A.S.l.T. cursurile de mi
nim tehnic și alte forme superi
oare, folosind ajutorul tinerilor 
ingineri, tehnicieni, maiștri, al 
muncitorilor mai în vîrstă“.

Cum se preocupă organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile clujene 
de traducerea în viață a acestor 
sarcini ?

Nici mai mult nici mai puțin de- 
cît reducerea de rece ori a tim
pului necesar pentru operația la 
care lucrează ea. Metoda inițiată 
de utemista Roșea s-a extins la 
toate fabricile de țigarete din ța
ră, confirmîndu-se și o îmbunătă
țire simțitoare a calității țigarete
lor.

Un alt exemplu t utemistul Va
ier Miron de la depoul C. F. R. 
Cluj, care a urmat și el aceste 
cursuri, are un mare merit în au
tomatizarea inductorilor la semna- 
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O urmare firească 
uzinele „Ianoș Herbak“, fa
de țigarete, fabrica de mo-

La 
brica 
bile „Libertatea“, ca și în alte în
treprinderi, din inițiativa organi
zațiile,’ U.T.M. au fost înființate 
cursuri Ge minim tehnic la care 
au fost mobilizați toți tinerii mun
citori. indiferent dacă au absolvit 
școala profesională ori s-au cali
ficat la locul de muncă. Urmarea 
firească a acestor cursuri a fost 
obținerea unui randament 
în producție. Ceva și mai convin
gător : în urma cursurilor a cre
scut inițiativa tinerilor muncitori. 
De pildă, utemista Florica Roșea 
de la fabrica de țigarete, a inițiat 
introducerea în procesul de pro
ducție a razelor infraroșii. Ce im
portanță are această propunere ?

sporit

Raid
prin întreprinderile
din Cluj

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
lele de canton C. F. R. Iată deci 
că acolo unde a existat preocupare 
pentru ca tinerii să-și îmbunătă
țească necontenit cunoștințele teh
nice, nici rezultatele nu se lasă aș
teptate.

Unde și-au ridicat acești tineri 
nivelul pregătirii profesionale ? In 
cursuri de minim tehnic, în cursuri 
profesionale, îndrumați de maiștrii 
priccpuți, de ingineri tineri, în
drăgostiți de profesiunea aleasă.

Tovarăși ca inginerul Angelo Io- 
nescu (fabrica de țigarete), Iosif 
Barta („Libertatea“); inginer I. 
Fekete (uzinele „Ianoș Herbak“), 
inginer Constantin Manciurea 
(„Carbochim“), maistrul loan Sze- 
kely (Atelierele C. F. R. „16 Fe
bruarie“) dovedesc o grijă neobo
sită pentru creșterea calificării ti
neretului.

La fabrica de mobile, „Liberta
tea“, conducerea fabricii a inițiat 
o interesantă metodă de stimulare

a maiștrilor ce dovedesc cea mai 
mare preocupare pentru această 
problemă : întrecere specială în
tre maiștri. Pînă la urmă cîștigă- 
tor a devenit maistrul secției ta
pițerie, ai cărui elevi, 19 la nu
măr, au obținut cele mai înalte 
calificative din partea comisiei de 
examinare. N-a fost vorba doar de 
un stimulent moral, ci și de unul 
material, maiștrii primind premii 
pentru munca depusă.

Tinerii muncitori care au dove
dit cel mai mare interes pentru 
creșterea calificării lor profesionale 
au fost avansați în categorii de sa
larizare superioare.

Cointeresarea reciprocă a dat 
bune rezultate, cum era și de aș
teptat.

Dar rezultatele acestea sînt și o 
urmare firească a unei minuțioase 
și permanente preocupări din par
tea organizațiilor U.T.M.

„Li s-a rupt câruța-n 
druml"

Cu doi ani în urmă, într-o în
treprindere clujeană, un grup de 
entuziaști tineri ingineri, maiștri, 
tehnicieni și muncitori au dat 
nașiere unei inițiative deosebit de 
prețioase. Numele întreprinderii : 
„Menajul“, Obiectul inițiativei a 
fost denumit î cercul „Iubiți teh
nica“. Care era rostul înființării 
acestui cerc ? îmbogățirea cunoș
tințelor tehnice a tinerilor—impli
cit decț creșterea calificării lor. 
Minunat — au zis atunci toți. Ac
tivitatea s-a început sub cele mai

M1RCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scinteii tine
retului“ pentru regiunea Cluj.

muncitori, țărani munoitorl, ac
tiviști de partid și de stat, oameni 
de știință și cultură, militari, ti
neri și femei.

In orațul București
In Capitală, printre adunările 

care au avut loc joi după amiază, 
a fost și aceia din noul cartier 
Floreasca. Locuitorii cartierului și 
constructorii 
lor locuințe, 
candidaților 
cumsoripția 
nească nr. 
ing. D. 
Institutului 
București, 
tier cît 
cunosc bine pe candidatul propus 
din munca desfășurată de el pînă 
acum ca deputat în Sfatul Popu
lar al Capitalei.

In aceiași adunare a mai fost 
propus candidat pentru circum
scripția raională nr. 105 din raio
nul 1 Mai medicul veterinar Ma
rin Șerbănescu, pensionar, care a 
desfășurat o activitate deosebită 
ca președinte al comitetului de 
stradă.

Numeroasele înfăptuiri gospo
dărești la care a contribuit ca 
deputat în circumscripția electo
rală orășenească nr. 280 maistrul 
mecanic Gh. Dobrescu de la cen
trala de forță a uzinelor „Mao 
Țze-dun“, i-a îndreptățit pe me- 
talurgiștii acestor uzine și pe alți 
numeroși cetățeni din cartier să-l 
propună pentru a doua oară can
didat F.D.P., pentru aceiași cir
cumscripție electorală.

Adunarea cetățenească care a 
avut loc la uzinele „Mao Țze- 
dun“ a ma,; propus, tot pentru a 
doua oară, drept candidați pen
tru circumscripțiile electorale ra
ionale nr. 104 și 105 pe Aurel 
Florea, activist al C.C. al Sindi
catului muncitorilor din industria 
grea și pe pensionarul Florian 
Pîslaru.

La adunarea cetățenească ce a 
avut loc la întreprinderea „Tex
tila Grivița“ din Capitală, cetă
țenii din circumscripția electorală 
orășenească nr. 375 au propus pe 
ing. Florica Serghe de la filatura 
„Dacia“ să-i reprezinte pentru a 
doua oară în Sfatul Popular al 
Capitalei. Susținîndu-i candida
tura, alegătorii au subliniat me
ritele candidatei atît ca bun gos
podar al treburilor obștești, cît 
și ca bun inginer în întreprinde
rea în care lucrează. Muncitorii 
întreprinderii „Victoria socialistă“ 
și cetățenii din cartier au propus 
drept candidat al lor pentru cir
cumscripția electorală orășenea
scă 306 pe cooperatorul Matei Va- 
rodi, fruntaș în producție la coo
perativa meșteșugărească „Munca 
pentru popor“. In aceiași aduna
re au mai fost propuși pentru cir
cumscripția raională nr. 214 mun
citorul Ion Macovei, iar pentru |

de pe șantierul not
au propus pe lista

F. D. P. pentru cir- 
electorală orășe-

69. pe prof. univ. 
Praporgescu, rectorul 

de construcții din 
Cetățenii din car- 

și constructorii

circumscripția electorală raională 
nr. 215 fruntașa în producție 
Olimpia Niță.

La adunarea care a avut loc 
la Liceul „Gheorghe Șincai“ ce
tățenii din circumscripția electo
rală orășenească nr. 217 au pro
pus candidat în alegerile de la 
2 martie pe generalul colonel 
lacob Teciu.

In cadrul adunării cetățenești 
și a muncitorilor care a avut loc 
la Clubul fabricii de conserve 
„Grivița“ a fost propusă candi
datura țesătoarei fruntașe în 
producție Aneta Teodoru de la 
fabrica „Flamura Roșie'
circumscripția electorală orășe
nească nr. 227.

pentru

îl

In regiunea Stalin
Cetățenii celui mai tînăr oraș al 

Ardealului—Victoria— au propus 
candidat al F.D.P. pentru cir
cumscripția electorală regională 
n>r. 39 pe tov. Maxim Bergheanu, 
prim-secretar al comitetului re
gional Stalin al P.M.R., membru 
supleant al C.C. al P.M.R.

Colectiviștii și țăranii întovă
rășiți din comuna Archita, ra
ionul Sighișoara, au propus can
didat pentru circumscripția elec
torală raională nr. 8 pe Gh. 
Baciu, președintele gospodăriei 
agricole colective.

Printre candidații F.D.P. pro-

în numele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și In nu
mele meu personal vă felicit din inimă cu prilejul alegerii dv. în 
înaltul post de președinte al Prezidiului Marii Adunării Națio
nale a Republicii Populare Romîne și vă doresc succes în acti
vitatea dv. îndreptată spre construirea socialismului în Rominia 
frățească, spre întărirea unității țărilor socialiste și consol idarea 
păcii între popoare.

Urez din tot sufletul harnicului popor romîn noi succese în întă
rirea or miluirii democrat-populare, în continua dezvoltare a eco
nomiei și culturii.

Să se dezvolte șl să se întărească prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele noastre I

K. VOROȘILOV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Afiînd că v-a revenit cinstea de a fi învestit cu marea încre

dere a poporului romîn prin alegerea ca președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, în nu
mele meu și al poporului chinez vă felicit cordial.

Pe calea comună a socialismului, popoarele Chinei și Rcminiei 
sînt legate printr.o strînsă prietenie de nezdruncinat. Această 
prietenie a și adus și va mai aduce o contribuție importantă la 
întărirea unității țărilor socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică, 
la apărarea păcii în întreaga lume. Vă urez mari succese in lupta 
pentru fericirea poporului romîn și pentru construirea 
socialismului.

Președintele Republicii Populare Chineze
MAO ȚZE-DUN

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Stimate tovarășe I
îngăduiți-mi ca î«n 'numele poporului cehoslovac șl în numele 

meu personal să vă felicit pentru alegerea dv. ca președinte al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro
mîne. Vă urez din toată inima ca în postul de răspundere pe 
care îil dețineți și repurtați numeroase succese în domeniul con
struirii socialismului Un țara dv.. și al întăririi păcii in lume. 
Sînt convins că activitatea dv. va contribui la întărirea continuă 
a socialismului, precum și la dezvoltarea coexistenței pașnice a 
tuturor statelor.

ANTONIN NOVOTNY
Președintele Republicii Cehoslovace

puși în adunările cetățenești din 
regiunea Stalin se mai numără 
filatoarea Elfride Zeiser de la 
fabrica de postav „Partizanul 
Roșu“, tipograful Irnre lacob, 
medicul Ana Teodorescu pentru 
circumscripțiile electorale orășe
nești, Gheorghe Gligor, secretar 
al comitetului orășenesc Sighi
șoara al P.M.R. pentru circum
scripția electorală regională nr. 
54 Dumbrăveni, ing. agronom 
Vasile Cirimbei pentru circum- 
scripțiia electorală regională nr. 
91 comuna Mănărade, și alți re
prezentanți destoinici ai munci
torilor, țăranilor muncitori, inte
lectualilor.

In regiunea Craiova
La Graiova, în sala de festi

vități a uzinei „Elecfraputere“ 
muncitorii de la fabricile „Parti
zanul“, „Fructul romînesc“,, 
Morile unite Jiul“ și altele au 
propus drept candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală re
gională nr. 150 pe tov. Cornel 
Fulger, prim secretar al comite
tului regional P.M.R., membru 
supleant al C.C. al P.M.R. Ță
ranii muncitori din comunele A- 
pele Vii, Celaru, Marochinul de 
Sus din raionul Caracal au pro-

Contribuțiatinerilor din Palazul Mare
la întărirea G.A.C

„Organizația IJ.T.M.» tinerii co
lectiviști au fost mîna dreaptă a 
conducerii gospodăriei...“. Apre
cierea aceasta, de altfel lapidară, 
pe care am găsit-o în ultima dare 
de seamă anuală a conducerii gos
podăriei agricole colective „Olga 
Bancic“ din Palazul Mare, regiu
nea Constanța, mi-a trezit interes 
și pentru că tot se* făcea bilanțul 
muncii, am încercat, consultînd 
faptele să-i pătrund înțelesul.

Faptele m-au purtat mai întîi 
cu ani în urmă. în 1954 gospo- 
dăria colectivă „Olga Bancic“ era 
la primii săi pași. în gospodărie 
erau 
care 
ei, 
Erau 
Toți , 
mulți nu făceau mare lucru pen-

buni, de nădejdeoameni
munceau pentru propășirea 
comuniști

însă și altfel de
își spuneau colectiviști, dar

și mulți tineri, 
oameni.

tru întărirea colectivei. Unii 
nu veneau la muncă, alții fă
ceau treabă de mîntuială. Aceș
tia din urmă aduceau daunele 
cele mai mari gospodăriei. La 
sectorul cabaline situația se pre
zenta extrem de prost. Se ajunsese 
pînă acolo îneît abia de mai gă
seai în gospodărie o pereche de 
cai pe care să te poți bizui la 
drum. De-ar fi continuat lucru
rile astfel s-ar fi ajuns la o si
tuație dezastruoasă. în acest punct 
de răscruce din viața gospodăriei, 
Anton Tincu, pe atunci secretar 
al organizației U.T.M., a fost che
mat la organizația de partid. Con
ducerea gospodăriei și organizația 
de partid — i s-a explicat atunci 
secretarului U.T.M. — vedeau o 
singură ieșire din această situație: 
tinerii să răspundă de cai și de 
toate atelajele. Zile de-a rîndul 
Anton Tincu s-a frămîntat punîn- 
du-și mereu aceeași întrebare : 
„Vor fi tinerii în stare să dea o 
îngrijire bună cailor, să poarte 
atelajele cu grijă ?“

S-a ținut atunci o adunare ge
nerală U.T.M. deschisă. La or
dinea de zi un singur punct : „Să 
încredințăm caii și căruțele gos
podăriei celor mai harnici ti
neri“. Tinerii au primit cu însu
flețire sarcina organizației de par
tid. Chiar din ședința aceea sec
torul cabalin a fost declarat sec
tor al tineretului. Faptul acesta 
a sporit într-o măsură și mai mare

1. ȘERBU
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Regimul nos
tru de demo
crație populară 
acordă o grijă 
deosebită mamei 
și copilului.

In toate colțurile țării, pe lin
gă muilte fabrici au luat fiin
ță creșe. In «ceste creșe co
piii se bucură de o deosebită 
îngrijire. O asemenea creșă 
este șl cea de pe lingă fabri
ca de postav din orașul Bu- 
huși.
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Anii puterii populare au transfor mat lașul intr-un puternic centru de cercetării științifice. Fotorepor. 
tenii a prins pe peliculă un aspect de muncă într-unul din laborato arele noului institut „Petru Poni“

„Faceți comanda
66

Costel își privi ceasul brățară» 
cinci fără un sfert. Mai avea așa
dar o jumătate de oră pentru 
a hoinări pe bulevardul scăldat 
in simfonia multicoloră a recla
melor de neon.

Cît de fericit era 1 încă puțin 
și se va afla în fața lui Geo 
Neagu, maestrul reportajului. Și 
tocmai pe el, pe Costel Banu, 
l-a ales ca reporter special pen
tru marele oraș de pe Marte.

A Ce minunat debut pentru un 
tinăr ziarist ca el I

Costel mai avea de îndeplinit 
doar o mică formalitate. Să a- 
fie adresa locuinței lui Geo Nea- 
gu și numărul său de telefon 
pentru _ a-și anunța sosirea. Se 
îndreptă așadar spre hotelul 
„Sistemul solar“. în hall-ul mo- 
numental era instalat un „Auto
mat urbanistic“. Tînărul se a- 
propie de micul aparat de cu
loarea fildeșului, apasă butonul 
alb și pronunță clar în fața pîl- 
n?e,( cuvintele : „Geo Neagu zia
rist". După cîteva clipe pe ecra- 
uul aparatului apăru răspunsul : 
„Bulevardul 4 Octombrie numă
rul 351, etajul 34, apartamentul 
289. Telefon 7.31.54.28“. Costel 
își notă adresa, apoi apasă bu
tonul roșu al aparatului și adre- 
sa dispăru îndată de pe ecran. 
Tînărul scoase tele-videofonul 
sau de buzunar cu spasistori care 
nu întrecea în mărime o cutie 
de chibrituri a anului 1958, și 
lansă un apel către centrala te- 
lefonică a orașului. îi răspunde 
vocea cristalină atît de cunos
cută : „Centrala telefonică. Fa
ceți comanda vă rog!“ Pronunță 
distinct numărul : 7.31.54.28. în 
cîteva clipe obținu legătura. Dar 
spre mirarea sa, în locul chipu- 
lui atît de cunoscut al lui Geo 
Neagu, pe minusculul ecran al 
aparatului apăru imaginea a do
uă magnetofoane, dintre care u- 
nul se puse de îndată în mișca
re și Costel auzi în difuzorul 
tele-videofonului său cuvintele : 
„Tov. Geo Neagu lipsește de a- 
casă. Aici e magnetofonul-secre- 
tar. Care e numele dumneavoas
tră vă rog ?“

„Costel Banu“ răspunse tînă- 
rul. De cum își spuse numele, 
primul magnetofon se opri ast
fel că nu mai auzi cuvintele, atît 
de banale : „Puteți transmite o- 
nce comunicare. Voi înregistra 
total fidel. Vă rog să nu-mi pu
neți întrebări căci nu știu să 
răspund. Vorbiți dar!“, dar în 
aceiași clipă se puse în funcțiu
ne cel de-al doilea magnetofon și 
in minusculul difuzor răsună vo
cea gravă și totuși atît de caldă 
a lui Geo : „lartă-mă dragul meu, 
dar am fost chemat urgent la re- 
dacție.^ Voi întîrzia circa o oră. 
Vino însă neapărat chiar acum la 
mine și așteaptă-mă. Ți-am pre
gătit toate instrucțiunile“.

După convorbire Costel părăsi 
de îndată hotelul.

Chiar prin fața intrării trecea 
trotuarul rulant pentru pietoni.

Peste cîteva minute, Costel ajun
se în fața clădirii uriașe cu nu
mărul 351 ce adăpostea redacția. 
Un ascensor rapid îl transportă 
pînă la etajul 30, de unde Costel 
se urcă într-un ascensor de vite
ză normală pînă la etajul 34. 
Aici el sună la apartamentul 289 
și de odată răsună o voce din- 
tr-un difuzor ascuns sub tencu
ială : „Cine e ocolo ?“ De cum 
pronunță numele, ușa se dădu 
singură înlături și Costel intră 
în vestibulul apartamentului.

Aici se așeză într-un fotoliu a- 
dînc și începu să răsfoiască cîte
va reviste de pe măsuța alătu-

Fișe pentru un viitor 
roman 

științifico-fantastic

rată. Ce păcat că nu și-a adu» 
cu sine recent apăruta monogra
fie 
continue aici 
Dar deodată îi 
colțul biroului 
„Telector“. El 
minunatul 
un disc asemănător cu cel al 
vechilor telefoane, numărul 3-A- 
6-N. în felul acesta Costel ob
ținu de îndată legătura cu „Bi
blioteca Centrală“. Apoi el scri
se cu ajutorul claviaturii alătura
te, ca al unei mașini de scris, ti
tlul lucrării dorite. După 10 se
cunde pe ecran apăru o lumină 
verde.

Costel zfrnbi satisfăcut : sem
nalul verde anunță că lucrarea 
este liberă și că peste cîteva eli-_ 
pe va începe derularea microfil
mului respectiv.

într-adevăr în curînd apăru pe 
ecran coperta în culori vii a 
monografiei. Apoi rînd pe rind, 
pe măsură ce Costel apăsa pe un 
mic buton negru, paginile se* 
schimbau. Costel se afundase a- 
tît de adînc în studiul vieții de 
pe Marte îneît tresări speriat 
cînd auzi în spatele său vocea 
puternică a maestrului.

„Scuză-mă că te-am făcut să 
aștepți. Veșnicele ședințe ur
gente“.

Costel îngăimă emoționat cîte
va cuvinte, apoi se așezară a- 
mîndoi la uriașul birou și Geo 
Neagu porni să-i dea metodic in
strucțiunile. Costel scoase din 
buzunar notes-ul său, adică un 
minuscul magnetofon cu sîrmă„ 
care înregistra fidel fiecare cu- 
vînt. La un moment dat, era toc
mai ora 8, televizorul din colțul 
camerei se puse singur în func
țiune și pe ecranul uriaș apărură 
două dungi roșii și una verde.

„Ce ați comandat maestre ?“ 
„Am cerut acum 4 zile să văd 

azi, la ora 8 transmisiunea con
certului simfonic festiv din Phi
ladelphia. Dirijează Paul Geor
gescu. Vino să vedem“.

„Planeta Marte“. Putea să-și 
documentarea sa. 
veni o idee : în 
era instalat un 
se îndreaptă spre 

aparat și formă pă

Amîndoi se așezară în fotolii 
comode, ale căror spătare pre
zentau cîte o ieșitură în dreptul 
urechilor. Aci, în tapiserie se gă
seau în fiecare parte cîte un di
fuzor pentru audiția stereofonică. 
Pe ecran se vedea acum publi
cul din sala festiv iluminată.

Curînd încenu concertul cu 
Rapsodia Il-a de Enescu. Costel 
închise ochii și renunțînd la i- 
maginile plastice ale executanți- 
lor, se lăsă furat de minunata 
vrajă a melodiei.

Piesa următoare, o compoziție 
pentru ondiolină, o orgă electro
nică și .orchestră nu era pe pla
cul maestrului ; de altfel nici 
Costel nu se omora pentru acest 
gen de muzică.

„Să încercăm 60831 — Copen
haga se aude cam slab și imagi
nea nu e prea clară. Se înțelege, 
numai 1000 kilowați, 
au azi cele mai multe 
de radio-televiziune“.

1.11.11 — Palatul 
din București, cu emițătorul pe 
vîrful Omul. Ce imagini minu
nate 1“ Se transmite tocmai o 
emisiune științifică despre gravi
tate direct de pe Lună. Crate
rele erau atît de plastic redate 
de imaginea în relief îneît 
venea să masori cu degetul... 
dîncimea lor.

Dar curînd se făcu ora 12 
Costel își luă rămas bun de 
iubitul său maestru...

10.000 kw
emițătoare

televiziunii

Sub un anumit aspect putem 
spune că istoria omenirii este isto
ria eliberării de spaimă.

Cînd din deznădăjduita frecare 
a lemnelor uscate sau din ciocni
rea cremenei s-a iscat seînteia și 
apoi flacăra cuminte din vatră, în 
ochii mici ai primitivului a licărit 
flăcăruia fericirii. Fulgerele și 
trăsnetele cerului i-au devenit mai 
familiare; cu torța în mină el cu
teza să înfrunte sălbăticiunile pă
durilor, întunericul peșterilor, fri
gul iernilor și al culmilor albe.

Istoria științei este din acest 
punct de vedere istoria eliberării 
de credința în magie și vrajă, isto
ria cuceririi înțelesurilor.

Știința, odată născută, a înmulțit 
îndrăznelile și a înaripat visurile 
omului. Dar credința în magie și 
vrajă, fiică a neputinței, n-a pierit 
odată cu primele semne ale înțe
legerii, ale prevederii, ale puterii 
umane. Credința în magie și vrajă 
a fost menținută în mințile celor 
mulți, de șarlatanii umanității, ser
vitorii stăpînilor vremelnici ai po
poarelor. care au îngrășat de-a 
lungul veacurilor terenul imens al 
ignoranței.

Credința în magie și vrajă s-a 
prefăcut în șirul lung al supersti-

țiilor mari și mici, oare-și fac loc 
ca buruienile pe ogorul vieții.

Știință și superstiție...
S-ar părea că este fără sens să 

amintești despre superstițiile ba
nale, despre credința năstrușnică 
în numărul 13, despre bătutul în 
lemn și altele de soiul ăsta, în- 
tr-o epocă în care știința a trimis 
sateliți în ceruri și a scormonit 
pînă în adincul atomului. Cine 
mai crede în descîntece, într-o 
epocă în care se vorbește cu se
riozitate despre viitoarele plimbări 
spre Lună, spre Marte sau chiar 
cu cine știe ce gondolă galactică, 
minată de lumină, spre Androme- 
da? Și totuși...

In epoca, în care omul de labo
rator își îngăduie să îndrăznească 
orice, în epoca în care se sinteti
zează în fiecare an alte elemente, 
care nu există în natură, în seco
lul în care mașina electronică as
cultă cuminte de voința omului 
și rezolvă ecuații diferențiale și 
integrale, în deceniul în care omul 
a izbutit să dezlege taina energiei 
solare și s-o reproducă în labo
rator, urmele credinței în magie 
și vrăjitorie, în satane și demoni 
mai mici nu s-au șters ; auzi pe 
unii vorbind cu seriozitate despre

Cincisprezece cercetători tineri. 
E greu să scrii despre toți, des
pre faptele și țelurile fiecăruia. 
Pelicula a înregistrat chipurile 
cîtorva dintre ei. Rîndurile de 
mai jos încearcă să spună, în 
rezumat, povestea lor.

S-au cunoscut pe băncile ace
leiași facultăți, la Universitatea 
„C. 1. Parhon“ din București. 
Prietenia s-a născut în acel ani 
de studenție din dorința de a 
învăța, de a ști, de a crea. In 
laboratoarele facultății de Științe 
Naturale au făcut 
riențe, în călă
toriile științifice 
— primele cer
cetări. Visul de 
a descoperi tai
nele naturii li 
s-a înfăptuit 
însă pe deplin 
abia la sfîrșitul 
facultății: la
Academia R.P.R 
lua ființă 
nou institut 
Institutul 
cercetări g 
grafice. 15 din
tre cei mai bunf 
facultății au fost 
CETĂTORI.

Li s-a dat o clădire mare, 
frumoasă, cu liniște de labora
tor. Li s-a pus la dispoziție uti
lajul necesar, biblioteci, aparate, 
li s-au creat legături cu institu
tele de cercetări străine.

Au o sarcină principală toți: 
să scrie o lucrare care n-a apă
rut niciodată la noi în țară : 
„Monografia fizico-ecanomico- 
geografică a R. P. Romîne“. lu
crare de mare importanță științi
fică. Cu decenii în urmă, un 
geograf francez, Emmanuel de 
Martonne, a elaborat o serie de 
ipoteze interesante asupra hidro
grafici țării noastre, asupra evo
luției reliefului și in special a- 
supra munților Carpați. Lucra
rea este însă foarte restrînsă, 
insuficientă pentru stadiul actual 
la care se află știința geogra
fică. Sarcina remedierii acestei

lipse revine Institutului unde cel 
15 cercetători tineri formează 
majoritatea personalului științi. 
fie.

I-am intîlnlt pe clțiva dintre
e| Ia Institutul de cercetări geo
grafice. După o ultimă călătorie 
.științifică făcută in vara anului 
acesta s-au adunat din nou in 
clădirea cu liniște de laborator 
de pe strada Burghele 1. Alexan
dru Rusu vine din depresiunea 
olteană, Ion Velcea din cele pa
tru „țărișoare“ ale Regiunii Baia 
Mare, Gh. Niculescu din Rete
zat. Cornelia Stăncescu din Țara 
Hațegului. Flecare aduce cu ei 
un bagaj de observații, un vraf

oe însemnări șl hărți. Rusu de. 
senează pe calc: rețeaua hidro
grafică a Olteniei în era quater. 
nară 1

Aș vrea să vă spun citeva 
cuvinte despre unul dintre acești 
cercetători: EUGEN NEDELCU,

meu natal. Sînt bucuros să ajut 
la elucidarea problemelor de 
geografie pe care le ridică re
giunea mea.

Eugen Nedelcu a identificat în 
Făgăraș noi locuri glaciale, lu
crează la o monografie complec
tă asupra urmărilor perioadei 
glaciale în acești munți ai țării. 
Tot el face o comunicare 
stitut asupra avalanșelor 
pistării lor.

15 cercetători tineri — 
tuziaști. Poate, în viitor, 
nume pe care știința le va înre
gistra la loc de cinste.

primele expe-

absolvenți al 
numiți CER-

un tînăr mărunțel și negricios. 
Cu cîteva luni în urmă stătea 
în fața hărții și povestea peri
pețiile prin care trece de cîțiva 
ani călătorind peste cuilmile Fă
gărașului însoțit de studenți 
practicanți, trecînd din st încă în 
stincă, găzduind la stinele rătă
cite pe creste de cremene. Po. 
vestea cum, în plină vară, îl a- 
pucă furtuni de zăpadă sau cum, 
periodic, coboară din înălțimile 
Făgărașului, pînă pe plaiurile 
Transilvaniei pentru a se apro
viziona cu alimente.

— De unde ai răbdarea să te 
Izolezi luni întregi In regiuni 
unde nu se află țipenie de om ?

— Eu stat din Cimpulung 
Muscel, a răspuns Nedelcu. Fă
gărașul este, într-un fel, ținutul

în curînd veți găsi în librării3 
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Asaltul
f în Uniunea Sovietică a J 
l fost pusă in funcțiune această J

(
11

nouă 'ocomotivă electrică J 
care însumează cele mai noi j 
perfecționări ale tehnicii. Noua ] 
locomotivă remorchează un j 
tren de zece vagoane complect j 
metalice cu o viteză de j 

140 km. pe oră. J 
Locomotivei îi j 
trebuie doar 60 j 
secunde pentru J 
a atinge o vi- • 
teză de 90 km. { 
pe oră.

irezistibil
Am reținut o știre publicată 

de curînd: cuvîntul „Sputnik" 
a fost inclus in ultima ediție a 
dicționarului american. Faptul 
are o interesantă semnificație 
politică, atestind uriașul răsu
net al succeselor savanților 
sovietici. Dar el constituie tot
odată o mărturie a unui feno. 
men specific epocii noastre : a. 
saltul irezistibil al noțiunilor 
științifice asupra vocabularului 
— punctul cel mai expus din 
întregul sistem de fortificații al 
limbii.

Să ne oprim o clipă in aștep
tarea ripostei: ,

— Cum adică „fenomen spe. 
cific epocii noastre ?“ In secolul 
al XlX-lea nu se putea vorbi 
de o pătrundere a noțiunilor 
științifice tn vocabular ? Uiți că 
era secolul mașinismului ?

— Nu uit, stimate interlocu. 
tor imaginar, și tocmai de a- 
ceea te rog să nu mă răstăl
măcești !

O „pătrundere" a existat, tn. 
tr.adevăr, chiar de ta începutu
rile gindirii științifice. Dar cînd 
spun „asaltul irezistibil" mă 
girtdesc la o asemenea intensL.

ficare și diversitate de forme a 
procesului de pătrundere incit 
nu mal avem de a face doar 
cu o deosebire cantitativă față 
de trecut.

Să coborlm, insă, pe tărîmari 
mai puțin abstracte.

Ați ascultat vreodată discu
țiile purtate între copiii de vîr. 
sta pionieratului? (mă adresez 
utemiștilor...) Dacă da, atunci 
ați fost desigur impresionați 
de multitudinea cunoștințelor 
științifice, exprimate într-un 
limbaj de o neașteptată bo
găție și preciziune. Las de.o 
parte familia de cuvinte a zbo
rurilor interplanetare, la a că
rei geneză și.au dat obolul și 
autorii literaturii de anticipație. 
Dar cum să nu te surprindă 
dezinvoltura cu care se vorbește 
despre radar și transplantarea 
corneei, despre radioactivitate 
și ultrasunete, despre transis- 
tort și televiziunea submari. 
nă ?...

Presa, literatura, conferințele 
publice, radioul, tnvățămtntul 
(poate că in primul rind tnvă. 
țămtntul I) determină ritmul 
vertiginos al acestui fenomen 
care va rămtne în istorie ca 
una din minunile epocii noastre.

ION HOBANA

Priviți cu atenție fotografia de 
sus. Printre nori se poate ve
dea pămîntul șl linia înclinată a 
orizontului. Fotografia e obscură 
și prea puține îi spune ochiului 
neexperimentat. Totuși au trebuit 
să treacă mii și mii de ani ca omul 
să poată face asemenea fotogra
fii, au trebuit să fie învinse enor
me dificultăți științifice și tehnice 
ca în miezul celui de al XX-lea 
veac un aparat fotografic de pe 
o rachetă să fotografieze pămîn
tul de la 120 km. înălțime.

Fotografiile alăturate pe care 
le-am reprodus după un recent 
număr al ziarului „Sovetskaia 
Roșia“ reprezintă citeva inte
resante momente ale cercetării 
păturilor superioare ale atmos
ferei cu ajutorul rachetei speciale.

Fotografia pe verticală repre
zintă racheta în zbor. Atingînd 
limita maximă unele rachete se 
detașează automat; în două părți 
care aterizează cu parașuta.

Momentul aterizării capului ra
chetei a fost fixat în clișeul ce 
vi-I prezentăm sub acela ce pre
zintă fotografia pămîntului.

Cu ajutorul rachetelor se fac șl 
interesante experiențe biologice. 
Clinele Albina a fost de pildă de 
două ori lansat in cosmos și a

fost aterizat cu succes cu para
șuta de la o înălțime de circa 
200 km.

Ing. RITA ALBU

ȘȚIINTA și superstiția
spiritism. Altul îți arată în taină 
o carte de „știință ocultă". Iar în 
țări, care au și ele reactoare nu
cleare și unde fizicienii operează 
cu protoni și mezoni, iar astrono
mii măsoară în ani-lumină distan
țele cosmice, în țări cum sînt An
glia și America, există societăți 
oculte, în care domnul demon și 
ciracii lui sînt chemați, la orice 
oră din zi sau din noapte, ca să 
prezică viitorulprezică viitorul doamnei Smith, 
patroana unui local unde se vînd 
crenvurști calzi...

Și totuși...
Oameni în toată firea își scuipă 

în sîn, bat în lemn, se duc la dof
toroaie și, mai ales, își dau în bobi, 
în cafele, în cărți; își caută in 
palme și își fac horoscoape ca pe 
vremea lui Tiho Brahe și Kepler.

Merită de aceea să amintești 
unele întîmplări consemnate de is
torie. Merită să analizezi „apor
tul" superstițiilor la fericirea ome
nirii și destinul marilor superstiții.

In secolul al VllI-lea, prelatul 
catolic Bonifaciu condamnă, în nu
mele religiei creștine, credința în 
vrăjitorie, considerînd-o ca ispită 
a necuratului, iar în legile lui 
Carol cel Mare învinuirea de vră
jitorie este socotită crimă. Dar în 
secolul XIII, Toma d’Aquino qă- 
lugăr din ordinul Dominicanilor, 
fiu al contelui d’Aquino, devenit, 
după moarte, sfînt catolic, susți-

de Max Solomon

ne că satana nu poate crea furtuni 
și trăsnete naturale, dar că nu 
este contrar credinței catolice să 
crezi că satana poate să facă fur
tuni artificiale, cu permisiunea lui 
dumnezeu; iar papa Inocențiu al 
VllI-lea, confirma, în anul 1484, 
credința în puterea vrăjitor și în 
legătura vrăjitorilor cu demonii. 
De atunci oricine putea fi învinuit 
de legături cu necuratul și adus 
în fața organelor judecătorești,

veacul al XV-lea, cuprinde meto
dele de smuls mărturisiri. Cruzi
mea și perfidia pe care o imorta
lizează rîndurile acestui tratat nu 
pot fi întrecute de nici o imagi
nație oricît de bolnavă.

După ce a condus la rug peste 
200 de nevinovați învinuiți de vră
jitorie, un călugăr iezuit, Spee, în
grozit de> tot ce a văzut, scria în- 
tr-o carte, pe care, de teamă, n-a 
semnat-o : „Canonici, doctori epis-

Istoria științei — istoria cuceririi 
înțelesurilor * Pagini de luptă * Șarlataniile 
spiritiștilor ♦ Medicul și doftoroaia * Superstiția 

piere odată cu ignoranța

care trebuiau să obțină prin tor
turi mărturisiri complete. Acuza
tul avea de ales între ardere pe 
rug, pentru vrăjitorie mărturisită, 
sau moarte prin torturi, pentru ne- 
mărturisirea legăturii cu diavolul.

In două veacuri, în Europa, au 
fost arși pe rug și omorîfl în chi
nuri, după „sfintele" canoane in
chizitoriale, aproape un milion de 
oameni.

Tratatul Malleus Maleficarum, 
manual al inchizitorilor, apărut în

copi ai bisericii, pot fi cu toții fă- 
cuți să mărturisească că sînt vră
jitori, prin torturile care se folo
sesc“.

Orgia torturilor și a rugurilor 
în flăcări a durat pînă la sfîrșitul 
veacului al XVII-lea. Se apăra 
teocrația și feudalitatea de vîntul 
înnoitor al istoriei. Se apărau de 
sfîrșitul lor, pînă cînd apărarea 
a devenit inutilă. Stîrnind credința 
nebunească în vrăji și demoni, 
servitorii feudalității ardeau în pie-

țele publioe pe cei mai nevinovați 
dintre oameni.

Pe Cîmpia florilor din Roma, în 
anul 1600, ca un simbol viu al 
științei curajoase, Giordano Bruno 
înfrunta, de pe rugul aprins în
tunecata forță a superstiției ofi
cializate, legalizate și binecuvîn- 
tate.

In anul 1692, în fosta colonie 
engleză din America de Nord, în 
statul Massachusetts, la Salem, 
300 de femei șl bărbați cinstiți 
erau judecați și condamnați la ar
dere pe rug pentru vrăjitorie.

Sînt numai 260 ani de atunci.
Acuzația de fiu al diavolului se 

mai aducea la sfîrșitul veacului al 
XVIII-lea unor luptători pentru 
libertatea Americii.

Dar superstițiile nu sînt totdea
una sîngeroase.

In istoria științei se cunosc une
le forme ale ignoranței care au 
durat peste veacuri Și au fost de
finitiv înmormîntate abia atunci 
cînd știința izbutea să destrame 
pîcla de formule mistice și tradi
ții înghețate punînd în locul lor 
adevărurile simple și limpezi cu
cerite prin truda luminată a în
drăzneților cercetători ai naturii. 
Veacuri la rind a domnit super
stiția pietrei filosofale, la a cărei 
atingere plumbul și celelalte me
tale „impure“ trebuiau să se pre
facă în aur strălucitor, aur pentru

CE VOM CITI?
Tinerilor iubitori a lucrărilor de 

literatură de popularizare a știin
ței, anul 1958 le va aduce o serie 
întreagă de noi cărți care le va 
îmbogăți cunoștințele științifice și 
tehnice. Intr-o scurtă convorbire 
pe care un redactor al ziarului 
nostru a avut.o cu șeful secției 
științifice a Editurii tineretului, 
ne-au fost redate cîteva din titlu
rile lucrărilor ce vor apare în 
cursul anului acesta în diversele 
colecții ale editurii.

Astfel în cadrul apreciatei colec. 
ții ,,$tiința învinge“ vor apare 
printre altele, o lucrare a Dr. W. 
Costin, despre transfuzii, o lucrare 
a lui I. Saru și N. Voiculeț despre 
izotopii radioactivi tn medicină, E. 
Toth va semna o lucrare intitulată 
„Stele, atomi, oameni“, Ing. I. 
Wagner o lucrare intitulată „Dăm 
legătura cu studiourile noastre“ 
Ing. D. Todiriclu „Mase plastice“.

In cadrul aceleași colecții vor 
mai apare lucrarea Iul G. Gramov 
„1. 2. 3. „Infinit“ „Mecanica pentru 
țineret“ a lui ing. M. Atanasiu, 
„Fibre sintetice" a lui C. Chiriac,

luctarea „Spre Sud“ a marelui 
nostru naturalist Emil Racobiță 
iar „Călătorie tn univers“ de /. M. 
Ștefan va fi reeditată.

O serie întreagă de lucrări prin
tre care „Experiențe și construcții 
electrotehnice“ de A. Băltărețu „Să 
învățăm desenul tehnic“ etc., vor 
apare în colecția „In ajutorul ac. 
tivității pionierilor și școlarilor“. 
Vor mai apare de asemenea în ca. 
drul Editurii tineretului o serie 
de interesante lucrări de populari
zare printre care „Gigant atom“ 
de K. Bohm și R. DOrge „Fierul 
așa cum îl cunoaștem“ de E. Mar, 
„Aritmetica recreativă“ de B. Io. 
sub ș. a.

Pentru anul 1958, Editura tine, 
retului a luat interesanta inițiativă 
a publicării unei colecții de mici 
lucrări bogat Ilustrate dedicate for
mării științifice a copiilor In 
colecția care va purta semnifica
tiva denumire de „Să știm“ vor 
fi dlntr.un început publicate lucră
rile lui I. M. Ștefan „Din tainele 
cerului“ și „Povestea unei Paze de 
soare" de 1. Barbu.

despoți, pentru principi și prinți, 
aurul puterii. Dar miracolul nu 
s-a arătat niciodată. Cu toate su
perstițiile, credința alchimică a 
fost îngropată odată cu șopîrlele, 
pieile de salamandre, odată cu 
formulele ei mistice și baghetele 
ei găurite, din care șarlatanii sco- 

. teau aurul făgăduit și rîvnit; a 
fost îngropată de știința chimiei, 
ale cărei victorii au umplut vea
cul al XVIII-lea, al XlX-lea și al 
XX-lea. Chimia a creat, în două 
veacuri,, minunea coloranților și 
a cauciucului sintetic, a mase
lor plastice, a aliajelor nobile. 
Superstiția alchimică a ținut în 
loc cercetarea naturii, dar ea 
n-a putut scăpa de condamnarea 
la moarte, pe care istoria o pro
nunță, mai curînd sau mai tîrziu, 
pentru orice zămislire a ignoranței.

Spiritismul, la modă în veacul 
al XlX-lea, mai dăinuie și astăzi. 
In veacul al XlX-lea, îi căzuseră 
pradă și unele personalități din 
domeniul științei, cum este fizi
cianul englez Crookes. Dar încă de 
pe atunci o comisie pentru studiul 
fenomenelor mediilor instituită de 
Societatea de fizică din Petersburg, 
ajunge, în anul 1875, la următoa
rea concluzie : „Fenomenele spiri
tiste au ca origine mișcări in
conștiente sau o șarlatanie conști
entă, iar doctrina spiritistă este 
superstiție“.

Știința duce astăzi lupta cu bă- 
trînețea șl moartea. Succesele în
registrate de știința modernă nu 
se potrivesc, desigur, de loc, cu 
„invocarea" morților, cu chemarea 
„duhurilor“ personalităților istori
ce ; dar există oameni care nu se 
încurcă în astfel de amănunte. Spe- 
culînd ignoranța tragică, moștenire 
a preistoriei omenirii, șarlatanii își 
fac meseria, chemîndu-l pe Napo
leon sau pe Caesar, Hitler, vîn- 
zimd astfel puțină groază în golo
gani sunători.

Poate cele mai înrădăcinate su
perstiții sînt cele medicale.

Alegem una dintr-o mie.
Se îmbolnăvește copilul de icter.

infecțios. Medicul prescrie meti 
nină și recomandă regimul alime. 
tar corespunzător. O doftoroaie 
șoptește însă la ureche leacul fă
ră greș: o tăietură pe frunte să 
lase puțin sînge. Și mama care-și 
pleacă urechea la acest „binevoi
tor" și „dezinteresat“ sfat dofto
ricesc, bagă rețeta în buzunar, se 
duce acasă și face crestătura pe 
fruntea copilului, dă copilului var
ză cu came de porc și alte ali
mente de același fel, fiind încre
dințată că problema medicală este 
rezolvată. Și iat-o pe mamă deve
nind ucigașa propriului ei copil.

Din fericire, cazurile acestea, 
altă dată regulă, sînt astăzi rare ; 
dar nu merită oare să fie dusă 
lupta pentru a convinge și pe ulti
ma dintre victimele ignoranței să 
renunțe la superstiții.

Puterea de convingere a științei 
actuale este puterea de convinge
re a faptei împlinite. Știința ne-a 
dat trenul, avionul, helicopterul, 
rachetele teleghidate, sateliții arti 
ficiali. Știința ne-a dat sulfamidele 
și penicilina; ne-a dat telefonul, 
radioul, televizorul, cinematogra
ful ; ne-a dat razele Rontgen și 
energia atomului, cu ajutorul căreia 
vom face sori artificiali, vom dez
gheța ghețarii, vom cuceri adîn- 
curile oceanelor și înălțimi ale 
văzduhului, pe care nci cu visul 
nu le-am visat. Știința este mare
le nostru aliat. Ea ne dă dezlega
rea problemelor sociale, ne face să 
înțelegem lumea și pe noi înșine, 
s-o prefacem și să ne desăvîrșim 
s-o facem mai bogată și să ne 
îmbogățim.

Superstițiile pier odată cu igno
ranța. Dar fiecare om care a gus
tat minunatul gust al înțelesurilor, 
fiecare om pe care societatea l-a 
smuls din lanțurile ignoranței, fie
care tînăr ce trăiește anii mărețe
lor prefaceri ale contemporaneității 
are datoria elementară de a deveni 
un luptător împotriva superstiției 
oarbe, degradante, inumane.
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RECAPATAREA
EMNITAȚII

Se spune, și pe bună dreptate, 
că demnitatea înseamnă în 
mul rînd dragoste și respect 
de oameni, respect față 
tine însuți. In regimul 
stru democrat-popular i 
nitatea emulul este pe deplin 
respectată. Cel ce își leagă prin 
toate fibrele sale viața de no
bilul țel al construirii societății 
noi, este înconjurat cu stimă și 
dragoste, este apreciat și respec
tat. Spre deosebire de regimul 
burghezo-moșieresc, cînd demni
tatea era călcată în picioare și 
presupunea umilință, regimul no
stru nou acordă o înaltă prețuire 
aceluia ce își pune în slujba po
porului toată capacitatea și forța 
sa de muncă.

Pe tfriăirul strungar Nicoiae 
Hristache l-am cunoscut ca pe 
un băiat inteligent, cu dragoste 
de învățătură. A urmat școala 
medie serală și apoi a intrat in 
facultatea de mecanică — secția 
fără frecvență. Lucra bine, cu 
spor și își iubea meseria.

— „O să ajungă un adevărat 
artist în ale strungăriei“, spu
nea despre el șeful secției. Și 
strungarii mai bătrîni, dădeau 
aprobator din cap. Copiii de la 
școala de ucenici erau tot mereu 
pe lingă el. Ii învăța secretul 
meseriei, îi punea să lucreze, a- 
rătînduJe ou răbdare și tact 
cum să facă o operație sau alta. 
Le vorbea frumos, le spunea ce 
să citească din ziare și reviste: 
reportaje despre frumusețile țării 
și despre noile construcții precum 
și actualitățile științifice, pentru 
că acestea îi plăceau și lui mai 
mult. Băieții țineau la el și-l res
pectau.

Acasă aducea banii și îi ajuta 
mamei la treburile gospodărești. 
Cu el deseori se sfătuiau și ve
cinii, deoarece știa multe și a- 

• vee o judecată de om matur.
La facultate, sîrguincios și să

ritor, ajuta pe cei rămași în 
urmă la învățătură. Profesorii îi 
apreciau.

O prietenie nesănătoasă a în
ceput însă să strice acest fru
mos tablou. A început să chel
tuiască banii prin localuri, să 
lipsească de la lucru și de la

facultate, să vină noaptea tîrziu 
acasă. încet, încet a devenit 
nervos. Pe „puști“ a început să-i 
bruscheze, să-i înjure. într-o zi 
a insultat pe un bun prieten; a- 
casă — pentru prima dată — 
La dat cîteva palme fratelui mai 
mic. La examene, prezentiindu.se 
nepregătit, a încercat să copieze.

Acesta a fost începutul... Mai 
tîrziu, chiar față de mama sa, 
care, văduvă fiind, a muncit din 
răsputeri să-i facă oameni, pe 
el și pe fratele său — a ajuns 
să aibă o atitudine care-i reval- 
ta pe acei care-i cunoșteau fa
milia.

Apoi, Nicu, la un local s-a 
bătut pînă la sînge.

în aceste condiții se mai pu
tea vorbi oare despre el ca des
pre un om care-și trăiește cu 
demnitate tinerețea ? Hotărît că 
nu. Dar omul acesta nu trebuia 
pierdut. Trebuia făcut ceva pen
tru îndreptarea lui. Organizația 
U.T.M. discutase de cîteva ori 
cazul lui, dar fără rezultat. In 
astfel de condiții biroul U.T.M. 
a hotărît să desfășoare o acți
une organizată. în familie, în 
secție, în facultate, cu prietenii 
lui Nicoiae Hristache s-a discu
tat și s-a stabilit să fie ocolit, 
izolat, să i se arate că nu mai 
este demn de prietenia lor.

Și pus într-o astfel de situa
ție el n-a putut rezista muilt. 
într-o zî s-a hotărft să vorbea
scă ou unul dintre cei ce ii fu
seseră buni prieteni Ia facultate.

— Ce să fac ? Toți mă oco
lesc. Nimeni nu vrea să mă mai 
ajute, să-mi împrumute un ban... 
Acasă maică-mea mă lasă să-mi 
încălzesc singur mîncarea... Fra
tele meu fuge de mine... Aici voi 
vorbiți despre mine în șoaptă și 
cînd mă apropii tăceți... Ce v-am 
făcut ?

Prietenul î-a vorbit cu căldu
ră și cinstit i

Tu nu mai ești cel de 
trecut. Vii din cînd in 

la cursuri și atunci beat.
anul 
cînd
Cei ce te stimam pe bună drep
tate, acum te disprețuim. Ai de
venit un om rău, un om care, 
cu sau fără voia ta, ne jignești

pe toți prin purtarea destrăbă
lată pe care o ai.

Nu mai respecți pe nimeni, nu 
mai ții seama de nimic! Curînd 
ai să-ți dai seama, cu siguranță, 
că nici pe tine nu te mal res
pecți ! 1 Colegii te ocolesc pe 
bună dreptate! Poate că ar fi 
momentul să te schimbi!

„...Nici pe tine n-ai să te mai 
respecți“. Aceste vorbe i-au ră
mas în minte. La ședința U.T.M. 
le-a auzit din nou. De data a- 
ceasta, le-a auzit însoțite de 
părerile celor ce.l cunoșteau, 
care au arătat rolul nefast al 
prieteniei nesănătoase cu grupul 
de bulevardieri cu oare se în
hăitase.

Simțea în fața acestei con
damnări colective că își pierduse 
ei însuși respectul pentru sine. 
Pentru prima dată se vedea cu 
ochii celorlalți care vedeau bine.

...Au trecut de atunci cîțiva 
ani... Și adesea viitorul inginer 
Nicoiae Hristache, se întreabă 
„oare dacă fac sau nu aceasta, 
mă mai pot respecta?“ Acest gînd 
l-a oprit să refuze a da curs 
apelului de a ajuta o grupă de 
colegi, ce se descurca greu la 
„organe de mașini“, deși era în
tr-o perioadă de muncă 
la uzină și el însuși avea 
furcă cu 
lor“.

Acest gînd La îndemnat să-șl 
asume obligația, morală și ma
terială de a-și susține fratele 
mai mic ca să urmeze facultatea 
la cursurile de zi. Și fln atîtea 
și atîtea cazuri, acest gînd l-a 
adus pe drumul bun.

Din nou cunoscuții spun des
pre el numai lucruri bune. Și 
asta pentru că Hristache a înțe
les în sfîrșit un lucru esențial: 
respectindu-te pe tine, înseamnă 
în primul rînd să respecți oame
nii din jurul tău, prietenii, to
varășii tăi. Cînd demnitatea ta 
nu e știrbită, cînd tu ești exem
plu în muncă, punilndu-ți în sluj, 
ba vieții noi tot elanul, dragos
tea și capacitatea ta, cei ce te 
înconjoară te prețuiesc și te sti
mează.

intensă 
de 
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CALIFICAREA

tinerilor muncitori
(Urmare din pag. l-a)

entuziaste auspicii. Cum se pro- 
ceda ? Tinerii înscriși la cerc aveau 
posibilitatea să asculte expuneri 
teoretice și să participe la demon
strații practice cu caracter tehnic 
profesional. Astfel turnătorii luau 
Cunoștință de factorii ce influen
țează elaborarea șarjelor ; strunga
rii învățau practic cum se desci
frează un desen tehnic ori schema 
unei piese complicate etc. Această 
activitate a durat... cîteva luni 
Apoi cercul „Iubiți tehnica“... s-a 
autodizolvat. De ce ? Lipsa de per
severență a organizației U. T. M., 
lipsă de sprijin din partea con
ducerii întreprinderii și a comite
tului orășenesc U.T.M.

Zilele trecute, la „Menajul“, în 
secția sculărie și reparații, tînărul 
inginer Petru Mureșan, umil din
tre inițiatorii cercului „Iubiți teh
nica“, mi s-a destăinuit i

ganizației U.T.M. (secretar Anton 
Drohobetzki) să treacă neîntârziat 
la reactivarea acestui cerc iar con
ducerii întreprinderii (director 
Ștefan Aved) o grijă sporită față 
de ridicarea calificării tineretului. 
Aceasta ar fi numai și numai în in
teresul întreprinderii.

mai astfel se pot apropia tot mai 
mult de un randament sporit.

Să privim mai departe, 
prin prisma realității

Atitudinea tinerilor 
față de propria lor 

calificare

Articolul

Oamenii muncii propun
Candidat» F.D.P

în alegerile de la 2 martie
PENTRU STATURILE POPULARE

(Urmare din pag. l-a)

_ _ destăinuit :
— Nu știu ce să mai fac cu ti

nerii. îmi fac multe greutăți. Este 
evidentă slaba lor pregătire pro
fesională. Ianoș Huszkai, de pildă, 
nu poate deseori să primească 
unele lucrări tocmai pentru că nu 
se simte stăpîn pe meserie. Unde 
mai pui că s-a calificat chiar în 
secție ! (Ii era jenă să recunoască 
că principalul vinovat este chiar 
dînsul, adică șeful secției). Și alți 
tineri, ca I. Ghirca, V. Stambei și 
chiar Martin Czondi au o pregă
tire profesională nesatisfăcătoare.

— Ce-ați făcut pentru remedie
rea situației ?

— Nimic !...
— N-ar fi oare în interesul sec

ției, a fabricii să faceți ceva ?...
— Ba da. îmi dau seama de im

portanța deosebită ce trebuie acor
dată ridicării calificării...

— Și totuși n-ați făcut 
nimic ?

— Asta-i situația...
De fapt întîlncști o situație oa

recum paradoxală : mulți dintre 
tinerii calificați chiar la locul de 
muncă în această întreprindere 
sînt cei care dau un randament 
scăzut, In această privință exem
plele lui Szilakyi, Huszkai și Rev- 
nie sînt elocvente. Ceea ce ne dă 
posibilitatea să întrevedem o slabă 
preocupare a maiștrilor, inginerilor 
și tehnicienilor pentru calificarea 
acestor tineri.

La această stare de lucruri 
o contribuție însemnată are 
chiar atitudinea unor maiștri, a 
conducerii întreprinderii, față de 
tinerii cu o mai hună calificare. In
ginerul Petre Mureșan se împacă 
cu folosirea lăcătușilor Gh. Ghirca, 
Idan Bochiș, Vasile Berindean, ab
solvenți ai școlii profesionale, ca... 
ajutori de zidari 1 In sectorul ma
șini de tocat nuci (maistru S. Kas- 
zover) lăcătușii de scule sînt folo
siți la pilirea cutiilor, operațiune 
ce nu necesită o calificarea atît de 
mare. O situație asemănătoare exi
stă și la secția de tinichigerie 
(maistru șef I. Koloszi).

Sîritem convinși că existența cer. 
cului „Iubiți tehnica“, așa cum 
și-a început el activitatea, ar fi re
mediat multe din lipsurile exi
stente. Ce-i de făcut ? Sugerăm or-

nimic,

Am fost martorul unei discuții 
interesante. O socotesc interesantă 
mai ales pentru învățămintele ce 
derivă din ea. S-a întîmplat la în
treprinderea „Armătura“. „Eroul“ 
nostru, tînărul strungar Viorel An- 
dreica. Subiectul înflăcăratei discu
ții era : munca lui și salariul. Re
dau parțial discuția.

Andreica : O dau încolo de 
treabă ! Nu-s eu de vină. Nimeni 
nu vrea să înțeleagă că strungul 
meu nu-i bun de nimic. Din cauza 
lui nu-mi pot îndeplini norma.

Șeful secției : Cum poți spune 
așa ceva ? Tovarășul care lucrează 
la același strung de ce-și îndepli
nește planul și chiar îl depășește ? 
Nu-i mașina de vină. Tu ești vino
vatul.

Andreica : De ce ?
Șeful secției: Intîi pentru că lip

sești mult nemotivat. De exemplu 
astăzi, în loc să vii la ora 6, ai în
ceput să lucrezi la 6,35. Pînă as
tăzi ai de-acum 23 ore de absențe 
nemotivate. E și normal să nu-ți 
îndeplinește planul. Cît privește 
mașina, e un strung nou-nouț. Nu ?

Andreica: ???! (apoi vădit ru
șinat, a îngînat alene) Poate...

Ce-a mai reieșit din discuția celor 
doi? Că strungarul cu pricina, 
după terminarea Școlii profesiona
le, a bătut pasul pe loc îh pri
vința îmbogățirii cunoștințelor sale 
profesionale, nu s-a străduit să 
pătrundă cu adevărat îh multiplele 
„taine"' ale frumoasei sale meserii. 
Are repercusiuni o asemenea ati
tudine ? Fără îndoială că da.

Am întîlnit astfel de cazuri și 
la alte întreprinderi. Tinerii Eva 
Frenț și Mihai Valentin (fabrica 
„Libertatea“) ca și Grigore Simi- 
nic de la „Terapia“ nu sînt pre
ocupați de ridicarea calificării lor, 
și, fiind puși în fața realității, în 
ioc să recunoască adevărul, arun
că vina pe normare ori pe mașini.

Fără îndoială că o răspundere 
însemnată revine organizațiilor 
U.T.M. respective, care au pierdut 
din vedere una din verigile im
portante ale muncii lor : de a in
sufla tinerilor muncitori dorință 
de-a învăța cît mai mult, de-a fi 
în pas cu ultimele cuceriri ale teh
nicii. Asta s-ar putea face chiar 
în cadrul unor simpozioane, în 
cadrul adunărilor generale U. T. M. 
deschise.

încă ceva. Tinerii muncitori nu 
trebuie să uite că ei trebuie să se 
preocupe de propria lor calificare, 
de îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale, pentru că numai astfel 
va crește continuu cîștigul lor, nu-

Ce s-ar putea face ? Multe. Mai 
întîi discutarea în cadrul biroului 
comitetului orășenesc U. T. M., pe 
baza unei amănunțite analize fă
cute de un cere mai larg de acti
viști extrabugetari — tineri munci
tori, maiștri, ingineri, tehnicieni, 
conducători de întreprinderi — a 
unor măsuri concrete și imediate 
de remediat.

Dacă, de pildă, s-ar crea cu spri
jinul cadrelor didactice ale Insti
tutului Politehnic și chiar cu cel 
al studenților fruntași, un grup de 
lectori care să prezinte diferite pro
bleme tehnice, momente tehnice 
noutăți, în fața adunărilor generale 
U.T.M. dschise, ar fi greșit ?

O altă sugestie. De ce să nu ex
tindem metoda „dezbaterilor des
chise“ care cuprind diferite aspec
te din literatură, și în cazul pro
blemelor tehnice ? N-ar fi intere
santă de exemplu, o asemenea dez
batere tratînd problema construi
rii unor piese dificile, a turnării 
— de pildă — a unor piese pe care 
unii nu se încumetă să le reali
zeze ?

Dar în prîmul rînd se impune 
impetuos reactivizarea cercurilor 
„Iubiți tehnica“, de a căror nece
sitate ne-atn dat seama discutînd 
chiar cu tinerii. Cabinetele teh
nice pot da aici un mare ajutor.

Spre aceste făgașe, cele mai a- 
propiăte de viața și munca ce pul
sează în întreprinderile clujene, 
trebuie să-și îndrepte, cu precă
dere, atenția întreg colectivul Co
mitetului orășenesc U.T.M. Cluj.

pus drept, candidat aii lor pentru 
circumscripția electorală regio
nală nr. 52 pe Elena Leoveanu, 
președinta întovărășirii agricole 
,,1 Mai“ din comuna Celaru.

In regiunea Hunedoara
In localitatea minieră Aninoa- 

sa din regiunea Hunedoara par- 
ticipanții la adunarea cetățeneas
că au propus drept candidat în 
circumscripția electorală raională 
nr. 1 Petroșani pe tov. Ion Bar- 
na, membru al C.C. al P.M.R., 
prin secretar al comitetului ra
ional de partid. în cadrul ace
leiași adunări a mai fost pro
pus candidat pentru circumscrip
ția electorală regională nr. 51 
tov. Ion Car.piheț, președintele 
sfatului popular al raionului Pe
troșani, minerul Petre Dttnca 
pentru circumscripția electorală 
raională nr. 2 și Bela Lazăr 
președintele sfatului popular din 
Aninoasa în circumscripția elec
torală comunală nr. 25.

în regiunea Hunedoara au mai 
fost propuși pentru circumscrip
ția electorală raională nr. 2 mi
nerul Viorel PascU de la Ghelar. 
pentru circumscripția electorală 
nr. 16 Adolf Druker, directorul 
uzinelor „Victoria“ din Calan, 
pentru circumscripția electorală 
raională nr. 1 din Bunila pe E- 
lena Herban din satul Alun, lăr 
pentru circumscripția electorală 
raională nr. 44 din Pian, raionul 
Sebeș, pe colectivistul Simion 
Nanu.

In regiunea Iași
La adunarea care a aivut loc la 

fabrica de rulmenți din Bir Iad, 
regiunea Iași a fost propus 
drept candidat pentru circum
scripția electorală regională nr. 
14 maistrul Aurel Constantinescu. 
In orașul și regiunea Iași au 
mai fost propuși candidați stu
dentul Ion Mihalache de la Fa
cultatea de științe juridice pen
tru circumscripția electorală oră
șenească nr. 190 Iași, țăranca, nală nr. 37 
muncitoare Ținea Rusu, membra 
întovărășirii agricole din comu
na Holboca pentru circumscrip
ția electorală regională nr. 18, 
Constantin Nistor, președintele 
sfatului popular regional Iași 
pentru circumscripția electorală 
regională nr. 60, Mihai Savin, 
muncitor la atelierele C.F.R. 
Pașcani pentru circumscripția e- 
lectorală regională nr. 104 și al
ții.

In regiunea Suceava
Muncitorii de la Combinatul 

forestier „Bernat Andrei“, „Dor- 
na Foresta“, I.R.U.M. și cetățeni 
din orașul Vatra Dornei au pro
pus pentru a patra oară drept 
candidat al lor în circumscrip
ția electorală regională nr. 1 pe

tov. Irimi» Pordău, muncitor fo
restier, membru în Prezidiul 
Marii Adunări Ndțiofuale. In re
giunea Suceava au mai fost pro
puși drept candidați ai F.D.P.: 
Ion Dumitru președintele sfa
tului popular regional pentru cir
cumscripția electorală regională 
nr. 26, Ene Turcanu, prim secre
tar al comitetului regional de 
partid, membru al C.C. ai P M.R. 
în circumscripția electorală re
gională nr. 48, N. Muntean«, me
canicul D. Trufin, în circum
scripția electorală orășenească 
nr. 1 Rădăuți, Aleeu Seramet, 
președintele gospodăriei agricole 
colective din comuna Iurești în 
circumscripția electorală raionala 
nr. 45 Trușești și alții.

In R. A. M.
La adunarea care a avut loc în 

comuna Fîntînele. raionul Sîn- 
georgiu de Pădure, Regiunea Au
tonomă 'Maghiară a fost propus 
drept candidat al F.D-P- pentru 
circumscripția electorală regio
nală nr. 85 tov. Zoltan Szoverti, 
secretar al comitetului de partid 
al Regiunii Autonome Maghiare. 
In cadrul aceleiași adunări a fost 
propus pentru circumscripția elec
torală raională nr. 10 ing. Hajdu 
Andras, de la termocentrala 
„Steaua Roșie“ din Sîngeorgiu 
de Pădure, pentru circumscripția 
electorală raională nr. 11 itig. I. 
Nicoleanu, pentru circumscripția 
electorală nr. 13 pe țăranul în
tovărășit Boer Domocoș. La 0- 
zun. raionul Sf. Gheorghe pentru 
circumscripția electorală regională 
nr. 61 a fost propusă președinta 
G.A.C .„23 August“ Simon lulia- 
na, iar la adunarea din comuna 
Vlăhița raionul Odorhei a fost 
propus pentru circumscripția elec
torală regională nr. 73 Peter Tan- 
ko, directorul uzinelor de fier.

In regiunea Galați
La adunarea care a avut loc în 

orașul Panciu, regiunea Galați a 
fost propus drept candidat pentru 
circumscripția electorală regio- 

tehnicianul Dumitru 
Nedelcu de la G.A.S. Panciu. In 
orașul Brăila, cetățenii din cir
cumscripția electorală orășenească 
nr. 152 au propus ca să-i repre
zinte ca deputat în sfatul popular 
orășenesc pe muncitorul Costlcă 
Voinea.

Printre oandidații propuși în a- 
ceasta regiune se numără și 
Vasile Drugescu, țăran colectivist 
din comuna Vlădești, pentru cir
cumscripția electorală raională 
nr. 2 Bujor, gospodina Avram 
Antoaneta pentru circumscripția e- 
lectorală orășenească nr. 195 Ga
lați, Ion Dîrdală, țăran întovără
șit din comuna Gura Caliței pen
tru circumscripția electorală co
munală nr. 7. învățătoarea 
Cezarina Felea pentru circum
scripția electorală comunală nr. 
3 Oancea, Taionul Bujor și alții.

Vedere generală a satului Săvi nești, comuna Galu din raionul Ceahlău.
Nu departe de locurile asupra cărora a fost îndreptat obiecti vul fotografic se înalță semeț și 

neclintit de vremuri, Ceahlăul, martor al transformărilor ce se petrec în albia bătrânei Bistrița.
Intr-o bună zi în căsuțele vop site alb și albastru ale satului, Hidrocentrala „V. I. Lenin“ de la 

Bicaz va da primele licăriri electrice. Fototext: CONSTANTIN SCRIPCARU

In regiunea Oradea
In regiunea Oradea printre can- 

dldații F.D.P. propuși se numără 
colectivista Maria Isai pentru cir
cumscripția electorală nr. 25 
Mădăraș, Victor Bolojan, pre
ședintele sfatului popular re
gional, pentru circumscripția elec
torală regională nr- 23, colecti
vista Aurelia Lucoaie, pentru cir
cumscripția electorală regională, 
Dieci, țăranul muncitor losif Fe-' 
ker, pentru circumscripția electo-] 
rală nr. 81 Sîntana, Io'sif 
Bank, prim secretar al co
mitetului regional de partid, 
membru supleant al C. C. al 
P.M.R., pentru circumscripția e- 
Iectorală regională nr. 62 și alții. ]

Campionatele 
internaționale de tenis 
de masă aie R. P. R

Joi, în prima zi a campionate
lor internaționale de tenis de ma
să ale R.P.R., sala sporturilor de 
la Floreasca a găzduit cîteva în- 
tîlniri amicale inter-țări și orașe, 
care au fost urmărite cu mare in
teres de aproape 4000 de specta
tori.

In centrul atenției generale s-a 
situat întîlnirea feminină dintre 
echipele reprezentative ale R. P. 
Romîne și Angliei. Din nou, cele 
două jucătoare ale echipei noastre, 
Angelica Rozeanu șî Ella Zeller 
au luptat cu dîrzenie și la capă
tul unor întreceri pasionante au 
reușit să obțină o prețioasă victo
rie cu scorul de 3-2.

In vervă deosebită de joc, cu o 
apărare solidă și un contraatac 
fulgerător, Angelica Rozeanu a 
fost revelația acestei întîlniri reu
șind ca în meciul „cheie“ să în
vingă cu 2-1 pe puternica jucă
toare engleză, Ann Haydon.

In celelalte partide ale primei 
zile au fost înregistrate următoa
rele rezultate :

Budapesta — București (femi
nin) 3—0.

Budapesta — București B (ma
sculin) 5—0.

lată.l din nou pe ecranele noa. 
stre pe popularul actor și regizor 
de cinema indian Raj Kapoor, a- 
tlt de îndrăgit șt ele publicul nos
tru ca și de spectatorii din multe 
alte țări. Nu încape îndoială că 
succesul filmelor sale se datorește 
în afară de meritele lui Raj Kapoor 
ca creator, ideilor pe care ele le 
vehiculează, idei ce se încadrează 
de minune In marele front al ridi
cării popoarelor altă dată asuprite 
și batjocorite de imperialiștii Colo
nialiști. Filmele lu) Raj Kapoor 
sînt cintări ce 'cheamă pe oamenii 
cei mai simpli din marele popor 
(de aici apropierea lor de folclor, 
puternicul lor specific național, a- 
bundența de cîntece accesibile ma
selor largi în bună parte analfa. 
bete cărora le sintetizează în cîte
va versuri decurgerea dramei, a- 
titudinea eroilor) la lupta pentru o 
nouă Indie, pentru înlăturarea 
prejudecăților, pentru regenerarea 
morală — condiție de seamă a 
creării unei vieți mai bune.

După cum am arătat, filmele lui 
Raj Kapoor sînt 
puternic impreg
nate de spirit pa. 
triptic și această 
nu numai în for
ma de expresie ci 
și in tematica 
lor. Scenariile a- 
cestor filme atacă 
Cu curai și viru. 
lentă, probleme i 
actuale ale Indiei 
să ofere și soluții viabile în ceea 
ce privește mai 
etică a omului, 
pauperizare a 
mii ce aduce ........ . .
de săteni la orașe, a mai fost 
discutat și în ălte filme indie
ne ca „Doi acri de pămlnt" și 
„Micul lustragiu". Tendința aces
tor filme ca și a „Vagabondului" 
și chiar a „Articolului 420“ este 
de a demonstra că oamenii din po. 
por căzuți în mrejile amăgitoare 
ale marilor orașe ale căror peri
ferii sînt suprapopulate de uriașe 
mase de lumpen-proletari ce cad 
din cauza condițiilor materiale vi
trege ușor pradă tentațiilor unei 
vieți bazate pe necinste, trebuie să 
Se smulgă cu orice preț ispitei, să 
nu aleagă drumul expedientelor 
dubioase (hoția, contrabanda etc.).

In acest sens „Articolul 420“ nu 
este o excepție. Un simpatic tinăr 
numit Raj Kumar pleacă spre 
Bombay unde speră sa.și găsească 
un rost, înarmat fiind cu o diplo
mă universitară șl o medalie de 
aur — răsplată a cinstei sale. Mer- 
gtnd vesel șl plin de speranțe pe 
șoseaua asfaltată, cintînd din ini
mă frumusețea idealurilor pe care 
le va cuceri, Raj nici nu bagă de 
seamă cind se apropie de el un 
șarpe veninos ce e gata să-l muș
te. De abia în ultimul moment îl 
zărește și o ia la goană într-un 
iureș accelerat. Această mică in- 
tîmplare nu face decît să prefigu
reze simbolic decurgerea următoare 
a acțiunii cînd Raj odată ajuns la 
Bombay, după ce încearcă în za
dar să-și găsească de lucru, cade 
în mina unui excroc ce vrea să se 
folosească de el în chip mârșav. 
Partea' centrală a filmului redă 
pendulările sufletești ale eroului, 
șovăiala Iul în a alege între cins. 
tea săracă șl puntea plină de falsă 
strălucire ce duce spre bogăția a. 
cumulată prin tîlhării mai mult sau 
mai puțin abil camuflate.

După multe peripeții, Raj gă. 
sește de lucru la o spălătorie și 
este fericit întrezărind o viață mo.

'iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii'’

dintre cele mai
de azi căutîrld
ales atitudinea 
Fenomenul de 

maselor țărăni- 
anual mii șl mii

destă șl cinstită alături de tnvă. 
țătoarea Vi’dya de care s.a îndră
gostit. Fiind trimis la o clientă cu 
un costum curățat, este surprins 
de aceasta in timp ce face scama, 
torii cu niște cărți de joc și somai 
s-o însoțească la o recepție unde 
să înlocuiască pe amantul acesteia 
ce era complect năucit de bău
tură. La recepție, femeia infernală 
îl pune să joace și să trișeze, apoi 
îi ia banii clștigați prin fraudă. 
Dezamăgit și în același timp atras 
de viață descompusă . a șacalilor 
localurilor de noapte, Raj respinge 
implorările de a se rupe de aceștia 
ale Vidyei și intră în compania 
milionarului Dharmanand cu care 
organizează o seamă întreagă de 
afaceri veroase de mare anver
gură. Raj este astfel asociatul lui 
într-o fictivă societate de estra- 
gere a aurului din Tibet și apoi 
într-o uriașă panama ce avea drept 
scop să escrocheze sume Imense, 
rupînd de lă fiecare sărac ce-și 
petrecea nopțile pe caldarimul mi
relui oraș cite o soită de rupii în 
vederea construirii unei la fel de 

fictive case. Ma-
..illllllllllllllllllllllllllHlllllllilIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli. șele de șomeri 

fără locuințe 
T O O 5 C A cred îh întreprin.X— 1 al Jt U derea care avea

drept stea pe 
fi’muki 1 milioanele de 

oropsiți de ieri. 
Tînărul ajuns 
peste noapte o

celebritate, își dă tot mai mult sea
ma însă de ticăloșia lumii de care 
s-a înconjurat și de lipsa de scru
pule a afacerii pe care-0 patro
nează cu numele și, mai ales cind 
foștii tovarăși care ău împărțit cu 
el trotuarul unei străzi pentru dor
mit, vin șl cer a fi înscriși la „ca. 
sele de o sută de rupii", are o 
puternică criză de conștiință. Ca
racterul eroului în care conviețu. 
iese o anumită puritate și șire, 
tenie apare in toată splendoarea 
lui în ultimele secvențe ale fimului 
cînd Raj, pentru a se putea des
părți de companionii lui de 
furturi înapoind banii popOrului 
fără a cădea în delict pe baza 
articolului 420, pune lă căle 
o stratagemă cu ajutorul căreia 
tșl îndeplinește planul. Banda de 
excrocl este arestată, banii vor fi 
dați oelor de la care au venit, iar 
Raj pornește din nou pe drumul 
de la început la fel de sărac ca la 
început dar avînd experiența unei 
lupte împotriva răului, știind să 
distingă mai lesne adevărul de 
minciună, să nu se lase înșelat. 
Dar nu numai atît. Alături de el 
va merge și Vidya, ea, care a avut 
un rol atît de mare în salvarea su. 
fletutui lui Raj.

In „Articolul 420“ stilul de joc 
al lui Raj Kapoor se cristalizează 
mal mult apropiindu-se totodată de 
marele său model — CharlOt ăl lui 
Chaplin. Aceasta nu numai in as
pectul exterior, expresivitatea com
pozițională a imbrăcăminții (uhe. 
ori ți se pare că nu-i lipsește de. 
cit bastonul spre a fi Charlot) ci 
și în conținut: aceeași luptă pen. 
tru existență, aceleași peripeții 
în care micul om este asvîrlit din. 
ir-o parte în alta de niște, uriașe 
forțe neîndurătoare, un sfîrșit bi. 
răilor în care eroul lui Kapoor ă- 
pare însă legăt de colectivitatea 
poporului său, de soartă și meni
rea lui istorică.

In ansamblu, un film care o să 
placă publicului nostru, străbătut 
de unae dulci, luminoase de vese
lie șl duioșie, plin de cîntece plă
cute și dansuri spectaculoase.

B. DUMITRESCU

La fabrica „Tchnofrig“ din Cluj, noi agregate sînt pregătite 
pentru a lua drumul tîrgurilor internaționale.

Contribuția tinerilor
din Palazul Mare la întărirea 6. A. C■

(Urmare din pag. l-a)

de 
co- 
era

răspunderea tineretului față 
averea obștească a gospodăriei 
lective. Munca încredințată nu 
tocmai Ușoară. Caii trebuiau hră
niți mai bine, adăpați la timp, 
mînați cu grijă, țesălați în fiecare 
dimineață, iar grajdurile cereau 
multă curățenie. Pe măsură ce 
caii însă se întremau, îngrijirea 
animalelor a devenit o mare pa
siune pentru tinerii colectiviști. 
Din an în an, colectiva a început 
să dispună de trăpașii cei mai 
frumoși din regiunea Constanța. 
Sectorul tineretului a devenit sec
tor fruntaș pe gospodărie. în 
acest fel organizația U.T.M. a 
reușit să îmbine armonios nevoile 
gospodăriei, sarcinile ei de răs
pundere cU pasiunile tinerilor.

Colectiviștii din Palazul Mare 
au folosit cu multă pricepere po
sibilitățile existente pentru dez
voltarea multilaterală a gospodă
riei lor. încă din primii ani de 
muncă, ei s-au gîndit la crearea 
unui sector legumicol. Aveau pen
tru aceasta, tot ce le trebuia. Lin
gă perimetrul gospodăriei se afla 
o mare rezervă de apă, proveni
tă dintr-un lac. Existau și condi
ții de irigație. Colectiviștii mai 
erau avantajați în această privin
ță și de faptul că îi despărțea 
numai 10 km. de orașul Constan
ța, unde își puteau valorifica pro
dusele. în felul acesta, grădina le 
aducea și venituri mari, contri
buia și la aprovizionarea orașului 
Constanța cu legume și zarzava
turi.

După un an de muncă, s-a con- nit și alte acțiuni și inițiative în

statat că ideea grădinii a fost 
bună, însă producția obținută a 
fost nesatisfăcâtoare. Mulți colec
tiviști, care au muncit în sectorul 
legumicol, n-aveau priceperea ne
cesară, iar alții erau bătrîni și nu 
puteau face față lucrărilor de 
aici. Ce s-a hotărît atunci ?

Majoritatea tinerilor, a băieți
lor, luaseră atelajele în primire 
și deci nu mai puteau da ajutor 
și la grădină. Organizația U.T.M. 
a apelat atunci la fetele din gos
podărie. Munca la grădina de le
gume era potrivită pentru ele. 
Fetelor le plăceau mai mult decît 
băieților lucrările migăloase din 
grădină. Aci nu este vorba numai 
de pricepere și iscusință, dar și 
de multă răbdare. Grădina de le
gume le-a atras pe fete, deoarece 
pentru ele se găsea de lucru 
mai atunci cînd se strîngeau 
coltele. Așa s-au născut cele 
echipe legumicole formate din 
de fete. Acestor echipe li s-a
credințat o suprafață de 18 hec
tare teren legumicol. în toți anii, 
echipele fetelor au realizat pro
ducții mari de legume și zarzava
turi. Anul trecut de exemplu, ele 
au realizat peste plan 5 vagoane 
de legume.

Succesul acesta este cu atît 
mai important dacă ținem seama 
și de faptul că fetele aveau pla
nificate pentru producția ce tre
buia realizată de pe cele 18 hec
tare, 2.640 de zile-muncă, iar ele, 
depășind-o cu 5 vagoane, au chel
tuit totuși numai 2.460 zile-muncă.

Tinerii din gospodărie au por-

nu
le-

2
30 
în-

sprijinul întăririi economico-orga- 
nizatorice a gospodăriei colective, 

în anul 1957 gospodăria a în- 
sămînțat 20 de hectare cu porumb 
hibrid. Se cerea aici o muncă mi
găloasă, pricepere și multă răbda
re. Cui să încredințeze această 
sarcină? — se întrebau colectiviș
tii. Cele mai multe lucrări tre
buiau executate tocmai în perioa
da de vîrf a lucrărilor de vară. 
Problema aceasta a fost rezolvată 
de tinerele fete din sectorul le
gumicol. Ele au luat hotărîrea să 
lucreze cele 20 de hectare însă
mânțate cu porumb hibrid. Și 
le-au lucrat dînd gospodăriei să- 
mînță de bună calitate.

Tinerii colectiviști au aici un 
rol important în toată activitatea 
de producție a gospodăriei colec
tive. Ei se interesează tot timpul 
de rentabilitatea sectorului zoo
tehnic. de ridicarea productivită
ții sectorului agricol. Așa spre 
exemplu numai în 11 zile ei au 
însilozat anul trecut 33 vagoane 
de nutreț, iar în campania 
toamnă âu format o echipă 
șoc care a venit în sprijinul 
găzilor rămase în urmă.

Tinerii participă zi de zi 
muncă. Numai astfel se poate

de 
de 

bri-

la 
__  ex- 

plica faptul că în cursul anului 
trecut nici unul din ei nu a ră
mas sub 300 zile-muncă.

Iată de ce istoria creșterii șî 
dezvoltării gospodăriei agricole 
colective „Olga Bancio“ este 
strîns legată de contribuția tine
retului, iată care este deci sem
nificația aprecierii făcută de con
ducere în darea de seamă anuală.

»

prezentiindu.se


Popoarele lumii cer
tratative E ST-VE ST
Dorinfa a 300.000 
tineri japonezi

TOKIO 16 (Agerpres). — 
TASS transmite t Toate forțele 
iubitoare de pace din Japonia se 
pronunță pentru ducerea de tra
tative la nivel înalt între marile 
puteri în scopul rezolvării celor 
mai importante probleme inter
naționale ale zilelor noastre, ce 
stau în calea realizării 
păci trainice. Un grup 
cuți oameni de știință 
nia, a dat publicității 
nuarie un apel adresat 
care cheamă Organizația Națiuni
lor Unite să facă pași eficienți 
spre organizarea unei întîlniri in
tre șefii guvernelor Uniunii So
vietice și Statelor Unite. în apelul 
lor oamenii de știință din Japo
nia se pronunță de asemenea pen
tru imediata interzicere a expe
riențelor nucleare și a folosirii 
armelor nucleare, pentru lichida-

unei 
de cunos- 
din Japo- 
la 15 ia- 
O.N.U. în

rea tuturor blocurilor militare. 
Intr-o convorbire cu un cores

pondent al Agenției TASS, Kodzi- 
ma, vicepreședintele Comitetului 
Executiv al Federației organelor 
autoguvernării studențești din în
treaga Japonie, a 
tineretul studențesc din Japonia 
sprijină întru totul j ~ -*•-*----
propuneri formulate 
premierului Bulganin. Noi ne ală
turăm din tot sufletul acelora 
care cer ducerea de tratative la 
nivel înalt între marile puteri. 
Cerem de asemenea insistent in
terzicerea imediată și necondițio
nată a experiențelor cu arma nu
cleară și lichidarea tuturor blocu
rilor militare și bazelor militare 
de pe teritorii străine. Aceasta o 
cer cei 300.000 de tineri și tinere 
care fac parte din Federația 
noastră, a declarat Kodzima.

declarat că

prețioasele 
în mesajele

Declarația lui Edgare Faure

Tratative : Un mijloc 
de întărire a păcii 

în lume
BRUXELLES 16 (Agerpres).- 

TASS transmite: Mesajele adre
sate de N. A. Bulganin guverne
lor unor țări în problema slăbi
rii Încordării internațicna'e au

Sesiunea 
Comisiei Dunării

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 
La 16 ianuarie s-a deschis la 

Budapesta cea de-a 16-a sesiune 
a Comisie] Dunării

Sesiunea va discuta o serie de 
probleme în legătură cu naviga
ția pe Dunăre.

La lucrările sesiunii, în afară 
de delegațiile țărilor membre ale 
Comisiei și de reprezentanții Ad
ministrației fluviale a Porților de 
Fier și Administrației fluviale a 
gurilor Dunării, participă experți 
ai ministerelor interesate ale Re
publicii Austria și Republicii Fe
derale Germane, precum și — în 
calitate de observator — un re
prezentant al Comisiei permanen
te pentru schimbul de energie e-

F*
A 13-a aniversare a eliberării Varșoviei de sub Jugul hitlerist

CAPITALA R. 
IN COATI ALA

P. POLONE
Înflorire

:

♦Conferința de presăt 
: a Agenției Inter- 
: naționale pentru 
: r ‘ -f
t VIENA 15 (Agerpres). —
4 TASS transmite ;
♦ La 14 ianuarie a avut Ioc la 
I Viena o conferință de presă a
4 Agenției Internaționale pentru T
♦ Energia Atomică. I
t Stcrling Cole, directorul ge- ! 
Jneral al Agenției, a prezentat! 
4 ziariștilor austrieci și străini pej 
J locțiitorii săi, care au vorbit ♦

: despre sarcinile secțiilor lor. T
Prof. V. V. Mikulin (U.R.S.S.),j 

T director general adjunct alt 
4 Agenției, va conduce secția ♦ 
4 pentru „Pregătirea de specia- “ 
Tliști și schimbul de informații“, <► 
4 profesorul G. de Laboulaye4’ 
♦ (Franța) — secția „Lucrărilor^ 
T tehnice“, dr. G. Soligman (An-! 
4 glia)— secția de „Cercetări și* 
♦ izotopi“, P. R. Jelles, reprezen-J 
Ttantul Elveției, este însărcinat! 
leu conducerea administrativă ar 
♦ Agenției. K. Gruber, fostul am-J 
^basador al Austriei în S.U.A., 
4 care a fost numit în postul der 
* consilier special al directorului I 
* general, va îndeplini și rolul!

de mediator între agenție șir 
4 guvernul austriac. t
♦ S. Cole și P. Jolles au vorbit! 
t ziariștilor despre sarcinile pri-J 
♦ mordiale ale agenției. *
♦ Una dintre sarcinile centrale 
Tale agenției pe o perioadă înde-4 
♦ lungată va fi schimbul de in-* 
♦formații științifice și ajutorulJ 
î reciproc în pregătirea de spe-4 
♦ cialiști — atomișli. Prof. Miku-I 
♦lin a anunțat că Uniunea So-! 
} vietică și S.U.A. au pus la dis-! 
♦ poziția agenției un mare număr♦ 
♦de burse pentru studenții din 4 
4 țările mici și slab dezvoltate. + 
♦ Agenția dispune în acest scop* 
♦ de un fond în valoare dei 
J 250.000 dolari. ♦
♦ Răspunzînd la întrebările co-J 
♦ respondenților, S. Cole a anun- 4 
:țat printre altele că lucrările ♦ 

pregătitoare ale Agenției vor 
♦ fi terminate în luna martie a.c.

♦ 
♦

Energia Atomică |

PARIS 16 (Agerpres).—Edgar 
Faure, fost președinte al Consi
liului de Miniștri al Franței, a 
publicat în ziarul „Le Monde“ o 
declarație în care recunoaște ne
cesitatea tratativelor între Răsă
rit și Apus. „După toate proba
bilitățile, scrie el, va trebui să 
pășim într-o fază nouă a tratati
velor între Răsărit și Apus“.

„La prima privire, scrie în con
tinuare E. Faure, propunerea so
vietică nu conține nimic nerațio
nal... De altfel, dacă formula pro
pusă nu ne convine întrutotul.

trebuie să propunem alta. In 
orice caz nu trebuie să refuzăm 
tratativele, ci să depunem efor
turi ca ele să înceapă“.

„După ce în decursul unei pe
rioade atît de îndelungate ne-am 
temut de un război, scrie în în
cheiere Faure, nu trebuie să ne 
temem de pace“.

trezit un viu ecou în rindurile o- j lectrică între jările participante la 
piniei publice belgiene. Cercurile 
progresiste din Belgia sprijină 
propunerile șefului guverniiluj so
vietic cu privire la o conferință 
la nivel înalt, consfderînd că a- 
cesta este unul din mijloacele de 
întărire a păcii în lumea întreagă.

In favoarea tratativelor cu U- 
niunea Sovietică se pronunță cu- 
noscuji oameni politici și acti
viști pe tărîm obștesc, din Bel
gia, indiferent de convingerile 
lor politice și religioase.

Jean Demal, redactor șef al zia
rului „Independence“, scrie : 
„Trebuie să se răspundă fără nici 
o ezitare la propunerea sovietică 
cu privire la convocarea unei 
conferințe la nivel înalt“. Nu 
trebuie respinsă coexistența cu 1 
lumea comunistă, declară Demal; • 
este timpul ca occidentul să în
ceteze de a mai refuza tratative 
cu Uniunea Sovietică, este timpul 
să se pună capăt politicii absurde 
care 
tate

C.A.E.R
Și-a exprimat dorința să parti

cipe la lucrările sesiunii un obser
vator din partea Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa.

La prima ședință plenară au 
fost constituite cinci grupuri de 
lucru care vor examina probleme
le incluse pe ordinea de zi a se
siunii.

La deschiderea sesiunii toți cei 
prezenți au păstrat un minut de 
reculegere în memoria lui Grigore 
Preoteasa care a deținut timp dc 
mulți ani funcția de președinte al 
Comisiei Dunării.
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17 Ianuarie 1945 — 17 tanuerle 195®. Se împlinesc 
13 ani de ctnd. după lupte crîncene, glorioasa Armată 
Sovietică și unitățile armatei poloneze au zdrobit șl 
alungat pe cotropitorii hitlerlști din încercata capi
tală a Poloniei — Varșovia.

Ce au lăsat In urma lor ocupanții hitlerlști a de. 
venit cunoscut tuturora : mormane de ruine, foc. 
nenumărate victime, durere nemărginită. Poporul po
lonez a găsit totuși forțele necesare pentru a porni 
la muncă pașnică, constructivă. Insuflețitor și Îndru
mător i-a fost partidul clasei muncitoare, care a mo
bilizat toate forțele patriotice pentru ca viața să 
pulseze din nou. Și astfel, prin munca plină de ab. 
negație a poporului și tineretului polonez, din ruine, 
a renăscut Varșovia.

Astăzi ea ia devenit un oraș modern, un important 
centru cultural și industrial al Europei în continuă 
înflorire. Construcțiile noi și frumoase ale Varșoviei 
sînt dominate de înălțimea celor peste 230 m. a 
mărețului edificiu din fier și beton, care este Palatul 
Culturii și Științei — minunat dar făcut de Uniunea 
Sovietică poporului polonez.

Tn ziua celei de-a 13-a aniversări a eliberării Var. 
soviei. tineretul patriei nostre urează locuitorilor ca. 
pitalei victorioase a poporului polonez continuă pros
peritate. urează ca Varșovia să devină tot mai bo. 
gată, mal frumoasă și mai înfloritoare.

In fotografii : Palatul Culturii și Științei din cen
trul Varșoviei. Filarmonica din Varșovia distrusă și 
reconstruită.
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nu dă nici un fel de rezul- 
ppzitive.

Salutăm aceste propuneri 
ale Uniunii Sovietice

NEW DELHI 16 (Agerpres) — 
China Nouă transmite : Numeroase 
ziare indiene continuă să comen. 
teze în mod favorabil propunerile 
guvernului sovietic în problema 
slăbirii încordării internaționale, 
criticînd în același timp atitudinea 
de opoziție și tergiversare adop
tată față de aceste propuneri de 
către S.U.A. și Marea Britanie.

,.Salutăm aceste propuneri ale 
Uniunii Sovietice" scrie ziarul 
„Hindustan" într-un editorial, ară-

de

„Un progrni
al unui adversar 

al dezarmării“
BERLIN 16 (Agerpres). — 

Presa democrată berlineză din 
16 ianuarie critică discursul ra
diodifuzat al cancelarului Ade
nauer. Ziarul „Neues Deutsch
land“ subliniază că discursul ro
stit de Adenauer cu o săptămînă 
înainte de dezbaterile de politică 
externă din Bundestag, a fost dic
tat de dorința de a salva concep
ția strategică a N.A.T.O. în fața 
mișcării crescînde de masă din 
Germania occidentală pentru 
crearea în Europa a unei zone 
denuclearizate.

Ziarul caracterizează declara
țiile cancelarului vestgerman ca

de-programul unui adversar al 
zarmării.

După cum arată ziarul „Neue 
Zeit“, declarația cu privire la po
litica externă făcută de cancela
rul de la Bonn dovedește că el 
continuă să promoveze politica sa 
extrem de periculoasă și respinsă 
de opinia publică.

In discursul său radiodifuzat, 
subliniază „Neue Zeit“, Adenauer 
s-a pronunțat pentru continuarea 
politicii „de pe poziții de forță“ 
și a războiului rece, în sprijinul 
unui program care se opune des
tinderii încordării internaționale 
și reunificării Germaniei.

tînd că atitudinea adoptată 
S.U.A., așa cum reiese din decla
rațiile președintelui Eisenhower, 
„ar putea duce la amînarea sau 
chiar la împiedicarea convocării 
unei conferințe internaționale 
cel mai înalt nivel".

Ziarul scrie în continuare 
toate țările ar trebui să depună 
forturi în direcția participării ac. 
tlve și reale la organizarea unei 
asemenea conferințe la nivel înalt.

la
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Rezultatul votului 
de încredere dovedește 
slăbiciunea guvernului 

Gaillard
PARIS 16 (Agerpres). — La 

16 ianuarie Adunarea Națională 
Franceză a reluat dezbaterile în 
problema ordinei de zi. Obiec- 
tînd împotriva propunerii consfă
tuirii reprezentanților grupurilor 
parlamentare de a include pe or
dinea de zi interpelarea cu pri
vire la situația materială a vete
ranilor de război și a foștilor 
prizonieri de război, Gaillard a 
pus chestiunea de încredere.

Jacnues Duclos, președintele 
grupului parlamentar al partidu
lui comunist, a declarat că de
putății comuniști vor vota îm
potriva încrederii în guvern.

Trecîndu-se la vot guvernul 
Gaillard a obținut încrederea cu 
253 voturi pentru, contra 233 și 
30 abțineri.

Deși a obținut vot de încredere 
rezultatul votului dovedește însă 
elocvent slăbiciunea cabinetului 
Gaillard.
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SOFIA. Ziarele din 16 ianuarie 
publică articole redacționale și re
portaje consacrate celei de-a 10-a 
aniversări de la semnarea Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Repu
blica Populară Bulgaria și Re
publica Populară Romină.

COLOMBO. — După cum reia, 
tcază agenția Associated Press 
Ceylonul a hotărît să naționalizeze 
instalațiile din portul Colombo. 
Hotărîrea guvernului este salutată 
de numeroase grupări politice și 
organizații de masă.

ALGER. — In Algeria continuă 
luptele grele între trupele franceze 
și detașamentele de patrioțl alge
rieni. Agenția United Press rela
tează că într-o luptă care a avut 
loc în apropiere de localitatea 
Kenșela, la 90 km vest de fron. 
tiera tunisiană, 12 algerieni au 
fost uciși.

ANKARA. — Autoritățile turcești 
au refuzat să acorde viza de in-

trare arhiepiscopului Makarios care 
a vrut să aibă întrevederi cu oa
menii politici turci in legătură cu 
problema Ciprului.

PRAGA. — La 1 ianuarie a. e. 
populația orașului Praga se ridica 
la 984.000 locuitori.

I SCURT
BERLIN. — După cum transmite 

Agenția A.D.N. Tribunalul din Dres- 
da, a judecat procesul lui R. Wag- 
ner, care a fost acuzat de spionaj 
economic și militar tn folosul ser. 
viciului de spionaj american. Tri
bunalul a condamnat pe agentul 
american ta 8 ani și jumătate în
chisoare.

BERLIN. — Ziarul „Neues Deu>- 
schland" publică un articol tn care 
se pronunță împotriva creării in 
Marea . Baltică de baze maritime- 
militare ale țărilor N.A.T.O. și 
pentru transformarea Mării Bal.

i.
3î&

*<»>

tic» într-o zonă a păcii șl colabo. 
rărit.

PARIS. La 15 ianuarie, tn su 
burbia Parisului Saint-Deniș, s-a 
deschis plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Fran
cez. Pe ordinea de zi a plenarei 
figurează două probleme: pregăti
rile in vederea alegerilor pentru 
consiliile generale ale departamen. 
telor (raportor Waldeck Rochct) 
și lupta partidului pentru pace, 
împotriva înarmărilor atomice (ra
portor Laurent Cassanova). Ple. 
nara va dura 2 zile.

PARIS. — Potrivit relatărilor 
presei, la Madrid se operează a- 
restări tn rindurile studenților șl 
tinerilor muncitori acuzați de a fi 
..simpatizanți ai comunismului“. 
Au fost arestați aproximativ 50 de 
tineri spanioli care au participat la 
cel de-al Vl-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților.

TELEGRAMA
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

:
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Sosirea Anului Nou a fost 
pentru Perez Jimenez, dicta
torul Venezuelei, de prost au
gur. Chiar în noaptea reve
lionului, la baza aeriană din 
orașul Maracay, aflată în 
imediata vecinătate a capita
lei acestei țări — Caracas, a 
izbucnit o insurecție armată. 
Scopul acestei mișcări insu
recționale era de a-1 răstur
na pe președintele Jimenez, 
care se menține în 
statului 
staurării 
dictatorial și sprijinului ame
ricanilor din Nord.

împotriva insurgenților au 
fost trimise de urgență trupe 
de represalii, în timp ce în 
întreaga țară, s-au făcut a- 
restări în masă. Temnița „mo

Una din frumoasele con
strucții din Calcuitta

M Vf

Dragi tovarăși I
Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a semnării tratatului de 

prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Popu
lară Bulgaria și Republica Populară Romină, Prezidiul Adunării 
Populare a Republicii Populare Bulgaria, Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, Comitetul Central al Partidului Co
munist Bulgar și întregul popor bulgar vă trimit dv., și prin dv. 
poporului romîn frate, salutul cel mai cordial.

Acest tratat semnat de marele fiu al poporului bulgar, Gheorghi 
Dimitrov și de eminentul constructor al Romîniei socialiste, dr. 
Petru Groza, a unit cele două țări ale noastre printr-o prietenie și 

mai strînsă și le-a deschis posibilități nelimitate de cunoaștere reci
procă și mai profundă și colaborare frățească multilaterală.

Eliberate de exploatarea capitalistă și de dependența străină, cu 
ajutorul frățesc dezinteresat al Uniunii Sovietice, cele două popoare 
ale noastre și-au desfășurat forțele creatoare pentru a construi 
societatea nouă, socialistă.

Dragi tovarăși, salutîndu-vă cu prilejul celei de-a 10-a aniversări 
a semnării tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
ne exprimăm convingerea profundă că prietenia dintre cele două 
popoare ale noastre vecine se va întări și pe viitor tot mai mult 
și-și va aduce contribuția la lupta pentru triumful cauzei păcii și 
socialismului in Întreaga lume.

GHEORGHI DAMIANOV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a R. P. Bulgaria
ANTON IUGOV 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria
TODOR JIVKOV

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar

fruntea
numai datorită in- 
unui crunt regim

del“ din Caracas și toate ce
lelalte închisori au devenit 
neincăpătoare.

Cu toate că dictatorul Ji
menez a introdus un aspru 
regim de cenzură pentru in
formațiile cu privire la eve
nimentele din Venezuela, a- 
genții'Ie de presă transmit știri 
din care reiese că revolta po
porului nu poate fi ușor în- 
frîntă. Tulburările din această 
țară a Americii latine nu tre-

buie considerate de loc întim- 
plătoare. Ele sînt puse în le
gătură cu manifestările tot 
mai numeroase de nemuițu- 
mire aie maselor populare din 
Venezuela care se pronunță 
împotriva regimului dictato
rial.

BOGĂȚIILE ȚARII 
IAU DRUMUL S.U.A.

Venezuela — cea mai boga
tă țară din America Latină 
— după denumirea oficială, 
Statele Unite ale Venezuelei, 
este situată în partea de 
Nord a Americii de Sud. Coa
sta de nord este scăldată de 
Marea Caraibeior și Oceanul 
Atlantic. Vecina ei la vest și 
sud-vest este Columbia, la sud 
și sud-est Brazilia și la est 
Guyana britanică. De Vene
zuela mai aparțin o serie de 
insule situate in apropierea 
litoralului, dintre care cea 
mai mare este insula Mărgă
ritelor. Pe o suprafață de 
912.000 km.p. trăiesc aproxi
mativ 5.000.000 de locuitori, 
dintre care cea mai mare 
parte se ocupă cu agricultura.

In timpurile străvechi tră
iau pe aceste meleaguri tri
buri indiene. Cind Venezuela 
a fost cucerită de către spa
nioli, indienii au fost însă ex
terminați sau alungați,

YEN EZU ELA
pentru munca pe plantații au 
fost

în prezent metișii și mu
latrii 
populației — 79 la sută, negrii 
12 la sută, indienii 5 la sută.

Principala ramură a econo
mici țării a devenit extracția 
țițeiului. Venezuela ocupă lo
cui II printre țările capita
liste in ceea ce privește ex
tracția de țiței. Fiind o țară 
Înapoiată, însă bogată în pe
trol, Venezuela a atras de tim
puriu poftele capitalului străin 
și in special ale celui nord- 
american. Pentru acapararea 
acestei bogății, izvor de uriașe 
venituri, s-a dat o luptă în
verșunată între capitalurile 
engleze și cele din S.U.A. As
tăzi, capitalul american deți
ne o situație dominantă. In. 
treaga industrie petroliferă 
extractivă este concentrată în

aduși negri.

formează majoritatea

mîinlle a 40 de companii a- 
mericane. Jefuind petrolul 
Venezuelan monopoliștii străini 
cbțin profituri uriașe. Astfel, 
din producția anuală de 44 
milioane tone de petrol în va
loare globală de 2.200.000.000 
dolari, Venezuelei îi revin doar 
600.000.000 dolari. Restul sute
lor de milioane de dolari, in
tră în casele de fier ale mag
naților americani.

O altă bogăție a Venezue
lei este și producția de 
(aproape 10.000.000 tone 
nual). Și această bogăție 
drumul S.U.A.

In schimb, ca urmare a 
llticii colonialiste a S.U.A. și 
a cercurilor guvernante reac
ționare poporul din Venezuela 
duce o viață foarte grea. In- 
vățămîntul și cultura este la 
un nivel extrem de scăzut. 
Peste 70 la sută din populația 
rurală este analfabetă. Jumă-

fier 
a- 
ia

po.

țate din copiii de vîrstă școla
ră nu frecventează școlile.

MASCARADE Șl METODE 
FASCISTE

Perez Jimenez, fost colonel, 
și devenit apoi general, s-a 
remarcat de mult prin veleită
țile sale de dictator și de om 
al americanilor din nord. El a 
ajuns președintele Venezuelei 
cu ajutorul unei clici trădă
toare, de jefuitori ai bunuri
lor poporului. Dacă vom ob- 
serva că Jimenez se bucură de 
sprijinul larg al trusturilor 
nord-americane, în primul 
rînd al celor petrolifere, și al 
siguranței naționale condusă 
de un agent al F.B.I.-ului, Te- 
dro Estrada, ne putem da ast
fel seama mai ușor de ascen
siunea sa.

Pentru ca să ne dăm scama 
și mai bine de felul în care

Jimenez a ajuns președinte 
trebuie să ne întoarcem 
țin cu gindul in anul 
și să vedem cum au 
loc alegerile. Jimenez 
ganizase aceste alegeri 
tru a-și creia o aparentă 
existență legală la cirma 
țării. Rezultatele 
alegeri au constituit însă o 
grea lovitură pentru el și clica 
de trădători de care era încon
jurat. Adversarii lui Jimenez 
au obținut 1.200.000 de voturi 
in timp ce guvernul numai 
100.000 de voturi. Jimenez insă 
s-a cramponat de fotoliul său 
dictatorial și așa cum era de 
așteptat în faimoasa „lume li
beră“ trece la veritabile mij
loace fasciste pentru a obține 
supremul titlu. Alegerile au 
fost anulate, iar rivalii arun
cați în celule.

Nemulțumirile poporului au 
răbufnit însă mai puternic, de
venind generale, in perioada 
din urmă. In decembrie, anul 
trecut, expirase termenul Îm
puternicirilor lui Jimenez. A- 
cesta, pentru a-și continua odi
oasa sa dictatură, organizează 
o nouă mascaradă. In locul 
alegerilor prezidențiale el a- 
probă o lege cu privire la or
ganizarea unui „plebiscit“ care 
să-i asigure guvernarea in 
fond pe un timp nelimitat. Po-

pu- 
1952 
avut 

or- 
pen-

acestor

porul venezuelan a organizat 
șl de data aceasta numeroase 
demonstrații de protest.

Jimenez „s-a reales“ preșe
dinte cu ajutorul bastoaneior 
de cauciuc, al gloanțelor, tem
nițelor și dolarilor americani.

După aceste evenimente, ne
mulțumirile față de regimul 
lui Jimenez au inceput să de

vină însă și mai puternice.
Ca urmare firească a acestor 

împrejurări a izbucnit insu
recția de la Maracay. care a 
fost înăbușită în singe de că
tre trupele guvernului.

îngrijorat de situația gravă 
creată în țară, Jimenez este si
lit să formeze un nou guvern. 
Pentru a-și atrage de partea 
sa armata, el oferă unele po
sturi cheie in noul guvern mi
litarilor. Demonstrațiile împo
triva lui Jimenez n-au încetat 
însă. Ultimile știri de presă 
anunță că ele au luat din nou 
amploare, 
este într-o 
de alarmă.

Acțiunile 
pînă in git 

al lui Jimenez. pot fi compa
rate cu un barometru care 
arată că regimul dictatorial 
din Venezuela stipendiat de 
Washington nu are baze t-ai-

Capitala 
permanentă

Caracas 
stare

poporului 
de actua u|

sătul 
regim

,(

R. LUCIAN
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