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Motto: Dedic rîndurile ce urmează, ca o pildă, 
unor tineri din aceeași colectivă despre ale căror 
fapte se va vorbi în reportajul viitor.

întîi a căzut n zăpadă care a acoperit totul pe neașteptate, 
într-o noapte. Stepa Dobrogei părea o mare albă, ale cărei 
valuri au înghețat. în clipa cînd unduirea lor era mai perfectă. 
Peste cîmpie era liniște și lumina albă, pe care pămînlul o 
trimitea ca pe o explozie. în văzduh, iradia orbitoare.

Sprijinindu-se în baston. Sabri se plimba peste timpuri. Cim- 
purite acelea, pînă la marginile privirii, erau ale lui. Răscoli cu 
mina sub zăpada pufoasă pînă ajunse la țarina neagră, înghe
țată. Firele de griu răsăriseră și-și dormeau somnul binefăcător 
sub plapoma caldă a zăpezii. Sabri se mai uită odată peste tim
puri, desfătîndu-și privirile, respirînd adine și porni apoi spre 
sat, șchiopătând, cu obrazul palid, crispat de durerile numai de 
el știute. In noaptea care a trecut, Sabri a dormit puțin. Trupul 
lui chinuit s-a svîrcolit luptîndu-se să învingă cerbicia bolii. Sabri 
n-a gemut și nu s-a văitat, pentru că el nu știe să se vaite. Copiii 
și nevasta îl văd zimbind. zîmbetul lui se frînge în mijlocul obra
zului palid, dar nimeni nu observă asta.

Războiul și-a trecut peste Sabri aripa sa neagră și morbidă, dar 
el a învins-o și a trăit. A băut apa băltoacelor, a mîncat rădă
cinile ierburilor, s-a târît prin noroaie ca șerpii, a înghețat în 
zăpadă și-a păstrat în el schijele obuzelor și grenadelor. Jumă
tate din trup pare amorțită, picioarele nu-l mai ascultă. Cînd se 
întunecă cerul și e vremea urîtă, Sabri se posomorește si el. încep 
durerile mari.

Sabri e invalid 80 la sută. Doctorii i-au spus să stea în 
la căldură, să nu muncească și să nu se zbuciume. Sabri a 
bit : să nu muncească și să nu se zbuciume ! Adică să i se ia 
ce înseamnă de fapt viața.

Sabri însă s-a zbuciumat. Și s-a zbuciumat 
1950 împreună cu uiți cîțiva comuniști au
roaiele satului în sus și-n jos. a cheltuit nopțile 
la tind în discuții și ședințe pentru ca în
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să se facă în Cobadin gospodăria colectivă. Se înscriseseră, in 
afară de numeroși mijlocași, aproape toți oamenii săraci, adu- 
cînd cu ei brațele, cîteva pogoane de pămînt muncit prost și do
rința de a trăi mai bine. Oamenii nu știau prea bine cum o să 
fie, cum vor trăi.

— Tovarășe Sabri, o să trăim mai bine aici?
— O să trăiți mai bine.
Președintele Sabri nu putea să-i mintă pe oameni. Ei voiau 

să trăiască mai bine. Pentru asta trebuia să le învingă propriile 
lor opreliști începînd de la banalul și învechitul „mincat la ca
zan" pînă la neînțelegerile dintre turci și romîni. Cei cu cre
dința musulmană voiau brigăzi separate pentru că romînii, care 
mănîncă carne de porc, vin și beau apă din aceeași cană cu ei 
și-i spurcă, in primul an s-au făcut, cum au vrut oamenii, bri
găzi pe naționalități. Sabri mergea însă tot timpul printre ei, 
discuta și-i convingea — și a spălat într-o zi rușinea aceasta. In 
anul următor, turcii, romînii și tătarii au muncit la un loc, în 
deplină înțelegere.

De atunci și pînă acum Sabri a fost mereu președinte. Colec
tiva a crescut ; față de Ce a fost e ca un uriaș pe lingă un 
copil. S-nu făcut peste 200 de case noi, colectiva e ■ bogată și 
puternică. Foștii săraci sini astăzi oameni cu stare, cu hambarele 
pline, cu lumină electrică și radio în casă, llagimurat Mangla- 
sis, fostul văcar al satului, sărac lipit pământului, cu 1 copii goi 
și flămânzi, e acum colectivist de frunte, membru în consiliul de 
conducere, cu casă nouă, cu 6 fete măritate cu oamoci de cinste.

Chipul moral al lui Sabri, cu toate semnalmentele lui particu
lare și generale, a fost săpat în linii precise și drepte de mina 
aspri și gingașă a neîntrecutului meșter pe care ne-arn obișnuit 
să-l numim simplu și familiar : partid.

Reîntilnindu-l. Sabri m-a impresionat mai mult decît un poem 
zguduitor. Mi se părea scos din filele unei cărți. Parcă despre el 
a scris Gribaciov pateticul poem „Primăvara în colhozul Po- 
beda", cinstind figura uluitor de omenească a unui comunist 
care se dăruie cauzei fericirii oamenilor jertfindu-se pe sine.

Sufletul lui Sabri tresaltă de bucurie pentru fericirea de as- i 
lăzi a oamenilor din jurul său. " 
odihnă, se zbuciumă, gîndurile lui sînt veșnic la treburile colec- g 
tivei. în timpul viforului care a fost nu de mult, Sabri a fost 
îngrijorat toată noaptea din cauza vitelor. Să nu se facă cumva 
vreo înzăpezise și să rămînă fără nutreț. S-a sculat cînd încă nu 
se luminase de ziuă și-a venit la colectivă șchiopătînd prin tro
iene. așa cum a putut. Peste tot era pustiu. Sabri a chemat oa 
menii și i-a pus pe treabă. Pitele trebuiau apărate.

Sabri se zbuciumă pentru fiecare lucru mărunt. Pentru niște 
saci care trebuie imprumtați de la siloz, pentru o lopată pier
dută, face de zece ori calculul banilor care revin la ziua-muncă 
— „nu cumva e mai mult cu 5 bani ?“ — e în același timp teh
nician, plugar de rind și conducător.

Lui Sabri doctorii i-au prescris odihnă totală și liniște. Sabri 
însă nu poate avea liniște deocamdată. Sabri, comunistul, va 
avea liniște atunci cînd toți oamenii vor fi fericiți pe deplin, 
cînd recoltele vor fi mai mari decît visurile de odinioară, cînd 
toți oamenii își vor iubi colectiva ca pe propria lor familie, cînd 
nu vor mai fi oameni care risipesc avutul.

Fa nveu liniște doar atunci cînd pe timpurile nesfîrșite ale 
colectivei vor fi trase liniile drepte ale perdelelor de proiecție, 
cînd fiecare spic se va strînge doar cu brațele de metal ale ma
șinilor, cînd se t>a face cinematograful colectivei, cînd oamenii 
vor începe să-și cumpere motociclete, tind...

Atunci va fi — și poate nici atunci. El va fi liniștit doar 
printre oameni, în zbuciumul necontenit al luptei pentru feri
cirea lor — și nu va aminti nimănui suferința lui fizică de 80 
la sulă. .

_ --------- ,-------  ,______ ___
. Pentru ei, nopți la rimi nu are
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DI. RENARD.
AȘTEAPTĂ

Domnul Michel 
Renard, de profesie 
inspector financiar și 
în orele libere cer- 
cetator-economist a 
luat o hotărîre teri
bilă : a pornit să ni
micească marxismul. 
El a publicat recent 
la Paris o carte inti
tulată foarte promi
țător ..Politica econo
mică in secolul ato
mic**. In cartea acea- 

t domnul Renard 
- împărtășește cate

gorica, definitiva și 
senzaționala lui des
coperire : socialismul 
'este sortit pitirii, Ar
gumentele sint de-a 
dreptul „zdrobitoa
re'*.

1 nspectorul-econo- 
mist este nevoit să 
admită că economia 
sovietică obține mari 
succese și și-a de
monstrat superiorita
tea înlr-o serie in-
treugă de domenii.
El scrie : „Economia
sovietică constituie 
fără îndoială tipul 
cel mai desăvirșil de 
economie din cîte 
există în epoca noa
stră**. Mai departe, 
el vorbește despre re
sursele inepuizabile 
și uriașa energie a

poporului sovietic. 
„Meritul marxismu
lui — recunoaște 
dînsul — este că a 
dat posibilitatea să 
se mobilizeze această 
energie pentru a se 
obține succese evi
dente în producție, 
pentru a se ridica ne
încetat nivelul de 
trai, ceea ce permite 
Sovietelor să spere 
cu mult temei că in
tr-un viitor nu prea 
îndepărtat vor ajun
ge din urmă și vor 
depăși simțitor Ame
rica în ce privește 
nivelul de trai al lo
cuitorilor*.

După toate acestea, 
domnul Renard a- 

junge la concluzia 
genială care consti
tuie fi marea lui 
descoperire. El „face 
praf“ socialismul 
printr-o lovitură spec
taculoasă. El afirmă: 
„Ritmul rapid de 
creștere constituie 
slăbiciunea fatală a 
economiei socialiste!“ 
Merită să reprodu
cem întreaga argu-

mentație a acestui 
economist descoperi
tor. „Să admitem că 
Uniunea Sovietică va 
ajunge din urmă Sta
tele Unite ale Ame
rica în ce privește 
producția pe cap de 
locuitor — raționea
ză domnul Renard.— 
Și mai departe ? Pe 
cine să mai întreacă? 
Ce sarcini va trebui 
să mai îndeplinească 
economia sovietică?“ 
Și tot el se grăbește 
să răspundă senten
țios : „In momentul 
în care Uniunea So
vietică va ajunge din 
urmă Statele Unite 
ale Americii ea va 
intra intr-un impas 
de nerezolvat din 
lipsa spiritului de ini
țiativă“.

Progresul rapid — 
iată calamitatea ! Și 
ilustrul nostru inspec
tor-economist are ae
rul să dea avertis
mente țărilor socia
liste : dacă vreți să 
vă mențineți multă 
vreme, mergeți mai 
încet, nu vă grăbiți

EM. RUCAR
(Continuare 
in pag. 3-a)
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PREMII PENTRU STIMULAREA 
CREAȚIEI LITERARE ORIGINALE

Sîmbătă la amiază a avut 
loc la Ministerul Invățămîntuiui 
și Culturii decernarea de pre
mii unor scriitori pentru crea
ții remarcabile în anul 1956. 
Aceste premii au fost instituite 
în vederea stimulării creației li
terare originale cu tematică de 
actualitate.

Pentru opere literare valoroa
se Ministerul Invățămîntuiui și 

Scriitorilor 
au atribuit 

scriitori :
pentru ro- 
TH.

Culturii și Uniunea 
din R- P. Romînă 
premii următorilor 
TITUS POPOVICI, 
mânui „Străinul" ;
ZILU, pentru volumul de schi- 
țo „Insectar de buzunar"; VE
RONICA PORUMBACU, pen
tru volumul de poezii „Genera
ția mea" ; AL. MIRODAN, 
pentru piesa „Ziariștii" ; RADU 
TUDORAN, pentru romanul 
„Ultima poveste", (Literatură 
pentru copii).

Luînd cuvîntul, acad. Athanase 
Joja a subliniat succesele pe 
care creația literară originală 
cu tematica de actualitate le-a 
obținut în ultimii ani și nece
sitatea îmbogățirii ei cu noi și 
noi opere de valoare. Pentru a- 
ceasta — a arătat vorbitorul — 
se cere scriitorilor o profundă 
cunoaștere și înțelegere a bogă
ției de fapte și realizări pe 
care ni le oferă astăzi viața,

MA-

opera construcției socialiste din 
țara noastră. In munca de dez
voltare a literaturii originale cu 
tematică de actualitate scrii
torii vor primi sprijinul perma
nent al Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii.

In numele scriitorilor a luat 
cuvîntul M. Gafița care a mul
țumit Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii pentru pre
miile acordate și pentru întrea
ga grijă acordată scriitorilor, 
creației lor.

Tov. Ion Pas a adus un cald 
salut tinerilor scriitori care dau 
literaturii noastre opere de va
loare-

In numele scriitorilor pre- 
miați, Veronica Porumbacu, 
Al. Mirodan și Radu Tudoran, 
după ce au mulțumit pentru 
cinstea de a fi prerpiați, au 
arătat că dorința lor este să 
dea și pe suitor opere valoroase 
în care să se oglindească omul 
nou și marile transformări din 
țara noastră. In încheiere tov. 
Constanța Crăciun a urat noi 
și mari succese scriitorilor noș
tri în activitatea lor literară, 
care va trebui să oglindească 
din ce în ce mai mult realită
țile vii ale construirii socialis
mului.

(Agerpres).

Urări prietenești 
din partea 
copiilor indieni
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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
La adunarea cetățenilor în 

cumscripția electorală nr. 50 a 
raionului Tudor Vladimirescu s-a 
vorbit despre două lucruri : rea
lizările de pînă acum ale sfatului 
popular raional și despre tova
rășul Gheorghe Neagu care a fost 
propus candidat al F.DP. în a- 
ceastă 
trecute _________
100.000 metri pătrați pavaj, 23.600 
m. de rețea electrică apartamente 
în noile blocuri muncitorești din 
șoseaua Mihai Bravu și Dudești ; 
3.700 m. canalizare, alte opt cir
cumscripții sanitare. 109 maga
zine, 3.000.000 lei investiții pen
tru reparația școlilor și multe 
alte realizări înfăptuite doar în 
ultimii doi ani. Cetățenii circum
scripției raionale nr. 50 ce cuprin
de străzile Haiducul Bujor și in
trarea Clucereasa Maria, n-au 
uitat însă să sublinieze că o bună

circumscripție. Au fost 
în revistă realizările :

(III) 0 oglindă fidelă
A CARACTERULUI:

parte din lucrări au fost realizate 
prin muncă voluntară, sub îndru- 

cjr_ marea și cu sprijinul deputaților 
sfatului popular raional.

Ieri seara a fost propusă candi
datura tovarășului Gheorghe 
Neagu, un harnic ceasornicar de 
la cooperativa „30 Decembrie“- 
Atîț bătrînul Simion Braunstein, 
care a făcut propunerea cît și 
tovarășii Radu Răceanu, Ion Vă
duva, și ceilalți cetățeni care au 
sprijinit propunerea făcută, au 
vorbit despre Gheorghe Neagu ca 
despre un bun gospodar.

— Tovarășul Gheorghe Neagu 
a mai fost de două ori deputat în 
sfatul popular raional Tudor Vla
dimirescu, în alte circumscripții. 
Și munca sa de pînă acum ne 
face să-l propunem centru a treia 
oară !

Partlcipanții la adunare au vor
bit și despre faptul că tovarășul 
Gheorghe Neagu este cunoscut și 
stimat de cetățeni, iar spiritul său 
gospodăresc este apreciat. De a- 
ceea ei au adoptat în unanimitate 
candidatura lui Gh. Neagu, pen
tru circumscripția electorală nr. 
50 a raionului T. Vladimirescu.

GH. ANGELESCU.
★

La adunarea care a avut loc la 
școala elementară nr. 62, cetățenii 
din cartierul Pantelimon au pro
pus drept candidat al Frontului 
Democrației Populare în circum
scripția electorală orășenească nr.

In regiunea Cluj
La Cluj ca și în orașele și 

satele regiunii, oamenii muncii 
romîni și maghiari continuă să 
propună în cadrul unor însufle
țite adunări cetățenești pe can- 
didații Frontului Democrației 
Populare pentru alegerile de de- 
putați în sfaturile populare.

Cetățenii din circumscripția 
electorală regoinală nr. 11 — 
Cluj au propus drept candidat 
al F.D.P. pe Petru Jurcă, preșe
dintele sfatului popular orășe
nesc Cluj, iar cetățenii din cir
cumscripția electorală regională

(Continuare în pag. 2-a)

felul
Multora poate să li se pară curios 

că facem o legătură între caracter 
;i muncă.

Ca să înțelegem legătura dintre 
caracter și felul de a munci al 
omului nu trebuie să uităm înțele
sul adine al cuvîntului caracter. 
Caracterul nu exprimă o însușire 
oarecaro a persoanei, a omului. Un 
om poate avea o memorie bună, 
altul poate avea un auz slab. Un 
al treilea are o gindire rapidă. A- 
eestea sînt diferite însușiri pe tare 
le putem întîlni la oameni — sau 
la același om — alături 
însușiri. Caracterul însă 
personalitatea omului în întregul 
ei așa cum se raportează în rela
țiile cu ceilalți oameni. Acest lu
cru a reieșit și dintr-un articol pu
blicat intr-un număr trecut al zia
rului intitulat „Tînărul în contact 
cu societatea“. Așa de pildă, știind 
că din punct de vedere al tempe
ramentului un om este caracteri
zat ca echilibrat, atunci cînd vom 
vorbi do caracterul acestui om ne 
vom pune întrebarea : ce între
buințare dă el acestui echilibru 
sufletesc în relațiile sale cu ceilalți 
oameni ?

E posibil atunci ca între carac
terul unui om și felul său de a 
munci să nu fie nici o legătură ?

Munca este modul fundamental 
do manifestare a omului în relațiile 
sale cu mediul în care trăiește și 
mai ales cu mediul social in care

de alte 
exprimă

de a munci
trăiește. Spre deosebire de animale 
— care-și procură cele necesare 
traiului fiecare prin propriile sale 
eforturi (sau ajutîndu-se dintr-un 
instinct orb) munca oamenilor cere 
întotdeauna o anumită colaborare, 
o anumită organizare colectivă. 
Muncind, noi intrăm în mod nece
sar în legătură cu ceilalți oameni, 
luăm atitudine față de ei (chiar 
dacă nu sintem întotdeauna conș- 
tienți de faptul acesta). De aceea, 
în felul în care muncim se va ex
prima în mod necesar caracterul 
nostru.

Se înțelege nu e vorba de as
pecte izolate, întîmplătoare, mă
runte alo felului nostru do a munci. 
Faptul că unul își așează sculele 
în dreapta și altul și le așează în 
stingă, faptul că unul lovește meti
culos și ritmic, iar altul izbește cu 
sete, faptul că unul scrie mai 
drept și altul scrie mai înclinat — 
toate acestea nu ne spun nimic 
despro caracter.

Caracterul se exprimă sub forma 
unor aspecte esențiale stabile a'e 
modului nostru de a munci și mai 
ales sub forma acelor aspecte în 
care se oglindește organizarea vie
ții noastre sufletești în raport 
lumea înconjurătoare.

Cine nu știe ce înseamnă
om hamio și cine nu știe ce în
seamnă un om leneș ? Dar cîți s-au 
gîndit că hărnicia și lenea sînt de

cu

un

♦ ♦ »
Cu cîtva timp în urmă, tinerii de la uzinele „Tudor Vladimi

rescu" din Capitală au declarat „război“ dezordinei și proastei 
organizări a locului de muncă. De atunci .uzina a luat o altă în
fățișare. Chiar și rezultatele obținute de tineri sînt altele.

Fotoreporterul nostru a surprins doar un crîmpei 
din felul cum arată astăzi secțiile uzineî. Priviți fo
tografia. Ea reprezintă un aspect din secția meca
nică. Mai e nevoie de comentarii ?

Foto: N. SCARLETo
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S. Bhakyam Anni, elevi în cla
sa a V-a a Liceului Municipal de 
fete Tirimenhveli In. din India 
a adresat tovarășului Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi. 
niștri al Republicii Populare Ro- 
mine, rîndurile care urmează: 

„Stimate tovarășe președinte. 
Vă rog să primiți felicitările 

mele cu ocazia Anului Nou 1958.
Solicit să binevoiți să transmi

teți copiilor din Romînia felicită
rile mele cu ocazia Anului Nou.

Din partea copiilor din India le 
urez toată fericirea și succesul.

Vă rog, tovarășe președinte, să 
acceptați sincerele mele omagii“.

Un monument închinat 
eroilor ,,6riviței Roșii“

Consiliul de Miniștri a hotărlt 
să se ridice In București un mo
nument cu prilejul Împlinirii a 
25 de ani de la eroicele lupte ale 
ceferiștilor de la Grivița Roșie.

Monumentul va fi ridicat in 
piața Gării de Nord, in fața clă
dirii Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor.

Azi, la București, 
satelitul artificial
Observatorul astronomic din Bu

curești a primit comunicarea tete, 
grafică de la Moscova că satelitul 
al 11-lea st va vedea astăzi, 19 
ianuarie 1958, la orele 18,56, la 
înălțimea de 32 de grade deasupra 
orizontului, azimut 236 de grade 
(Nord-Est).

Cu un minut mal devreme, adică 
la orele 18,55. satelitul va trece 
la jumătatea distanței dintre 
steaua polară și orizontul Nord.

fapt noțiuni foarte complexe care 
nu pot fi privite numai sub ra
portul randamentului (produce 
mult — deci e harnic, produce 
puțin — deci e leneș).

Randamentul pe care-1 obținem 
în munca noastră poate fi, întîi, o 
chestiune temperamentală. Un om 
cu un sistem nervos puternic are 
în general o capacitate de muncă 
mai maro și o rezistență mai mare 
la eforturi decît unul cu un sistem 
relativ slab. Avem, deci, dreptul 
să-l socotim pe cel de al doilea 
mai leneș decît primul ? Se în
țelege că nu.

Sa poate intimpla ca un copil 
să dea rezultate slabe la învăță
tură pentru că este suferind. Se 
poate întîmnla ca alt copil să dea 
rezultate slabe la învățătură pentru 
că nu aude sau nu vede bine. Se 
poate întîmpla ca un tînăr să în
ceapă Ia un moment dat să mun
cească fără spor, neatent, superfi
cial pentru că trece printr-o criză 
sufletească (o neînțelegere în fa
milie, o decepție etc.).

So poate vorbi în toate aceste 
cazuri de lene în sensul deplin al 
cuvîntului ? Se înțelege că nu.

Hărnicie, lene, egoism:
Lenea se manifestă ca o rezis

tență sistematică față de muncă. 
Omul leneș — deși organismul său 
funcționează normal, deși din 
piinct de vedere sufletesc nu este 
tulburat — fuge sistematic de 
muncă. So și simte mai bine ferit 
de încordări, de eforturi fizice sau

E. FISCHBEIN

f Au Început examenele in fa- j 
j cultăți. In fotografie, studen-j 
[tul Andrei Nicolae din anul V,j 
( Facultatea Eiectro-energetică j 
(din București, răspunde la su-| 
[biectul „Protec- 
I ția diferențială a 
i barelor colec-
C toare din cen- 
( tralele electrice".
( Răspunsul a fost 
! bine apreciat.

o
Rezultatele concursului
ai „Scinteti tineretului“

K

ie
* Z.

’r 1

>:• $

■

■

XȘ

&

oTînnnrîrirînnrînnnn
(o In perioada 1 octombrie—29 decembrie 1957, tn care s-a desfășurat concursul corespondenților voturi-

tari, organizat de ziarul nostru pentru cele mai bune informații, note critice (insolite de fotografii o 
2 și caricaturi) și reportaje, au sosit la redacție 1.880 de materiale trimise de peste 500 de cores- £ 
io ponden(i. o
° Concursul a trezit un viu interes In rîndurile tinerilor. La concurs au participat tineri muncitori, o 
o colectiviști, activiști al U.T.M., elevi șl studențl, militari ai forțelor noastre armate, funcționari, etc. £ 
o Mulți dintre ei au scris, cu acest prilej, pentru prima oară ziarului nostru și s-au transformat In o 
° corespondenți voluntari permanent! °
o Concursul a dus nu numai la o creștere numerică a scrisorilor, ci șl la îmbunătățirea calitativă a ® 
o materialelor trimise de corespondenți și, tn special, a informațiilor. o
° In afara corespondențelor publicate, multe dintre materialele primite au adus sezisărl importante o 
° care au ajutat la rezolvarea unor probleme urgente care privesc viața și activitatea tineretului.
o Recomandăm participantilor la concurs care n-au reușit să se clasifice printre premiant! să con- o 
0 tinue cu consecventă trimiterea materialelor lor la ziar, să se considere corespondenți voluntari per- o 
a manenți ai ziarului. „
» La stabilirea premiilor șl menflunilor s-a (inut seama atlt de numărul materialelor trimise cit șl de o 
J calitatea lor. °
» A fost stabilită următoarea listă de premiantl p « care o publicăm tn ordinea clasificării, tmpreună cu ° 
’ titlurile principalelor corespondente: e

Premiul I
o 
o 
o 
o
O
o 
o 
o 
o 
e

Ionel Hîncu — forjor, Secția L. 14 C.F.R. Ga
lați („Neglijentă la domiciliu“ ; „Importante eco
nomii“ ; „Anunț“...).

Premiul II
1. Radu Constantin — activist al Comitetului 

regional U.T.M Pitești („Tot pe drum, pe drum, 
pe drum“ ; „Domnu* Furdui e tare“...).

2. Dorel Vladislav — ajustor — Atelierele 
C.F.R- Simeria („Scrisoare deschisă, adresată to
varășului diriginte al Oficiului Poștal Sjmeria“ ; 
„Scrisori“...).

Premiul III
1. Gigi Ilinca — tehnician — Atelierele T.E.G.- 

Moreni, („Purtători ai insignei „Prieten al cărții”; 
„Logică“ ; „Imbold în muncă“...).

2. George Stoica — actor — Teatrul de Stat 
din Craiova („Foto-textele: „Filme pe ecran lat"; 
„Și pentru orașul lor” ; „Popas la cabana Parîn- 
gul“).

3. Traian Bădulescu — tehnician — Uzinele 
„23 August“-București („Tineri cutezători“; „Casa 
de cultură a tineretului...“).

Mențiuni
1. Dragomir Dumitru — tehnician Viscofil — 

București („O zi memorabilă..-“).
2. Momete Alexandru — profesor — Clsnădie 

(„Pregătiri pentru Spartachiada de iarnă a tine
retului“...).

3. Manucă Gheorghe — țăran muncitor, co
muna Flămînzi, raionul Hîrlău („Orchestra din 
Flămînzi“...).

4. Jura Ion — învățător — Lăpușnicul Mare, 
raionul Bozovici („Letopisețul satului“...).

5. Ene Florian — activist cultural S.R.S C.- 
București („Către unele depozite de cherestea din 
Turnu Măgurele“...).

6. Enea Constantin — Stația de radioamplifi
care — Pașcani („File de istorie“...)-

7. Guțuleanu Petre — elev — Școala tehnică
de radio Timișoara („O înaltă pildă de colegiă- o 
litate“...). ®

8. Carol Bora — funcționar — Craiova („Lupta £
cu furia apelor a fost cîștigată"...). o

9. Ștefan Marcoci — ofițer — Galați („Curajul °
unui pui de marinar“...). —

10. M. Lerner — funcționar — București („In 
colectivul sportiv „Recolta“ M.A.S “...).

Ciștigătoril din București sint invitați la redac
ție pentru a-și ridica premiile, 
cie, premiile li se vor trimite 
poștă.
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Viața de organizație

Cc facem după ora 16 ?
Ce facem după ora 16, după oraș ca Depoul C. F. R., Revizie, 

sfîrșitul schimbului ? Cum Mișcare, • pentru organizațiile 
organizăm timpul liber al U. T. M. formate mai mult din 

tinerilor muncitori ? Iată o între- fete, fiindcă băieții vor să aibă, 
bare firească ce și-au pus-o mai 
multe comitete U.T.M. din între
prinderile regiunii Timișoara, la 
care răspunsul a primit contururi 
precise.

Un. asemenea răspuns constă în 
Organizarea „Joii tineretului“. Joi
le tineretului în unele întreprin
deri. au de-acum o tradiție de un 
an sau chiar doi, ca de pildă la 
întreprinderea de încălțăminte 
„Nikos Beloiannis“ din Timi
șoara. i

Se observă un fenomen îmbu
curător — tot mai multe organi
zații U.T.M. din întreprinderi se 
preocupă de organizarea joilor ti
neretului (de exemplu la mina 
Anina, la „Ambalajul Metalic“ și 
„13 Decembrie ‘ Timișoara, la în
treprinderile din Jimbolia, etc.). 
O i, în sfîrșit, joile tineretului, de 

la o întîlnire numai de dans, 
*5 au ajuns să fie acțiuni cu un 
bogat și variat conținut educativ. 
Fiecare joie a tineretului are o 
temă sau este închinată unui eve
niment deosebit. Iată cîteva exem
ple : „întîlnire cu vechi luptători 
antifasciști“,’ „Slujim Republica 
Populară Romînă“ — închinată 
tinerilor care plecau să-și satis
facă stagiul militar t— „Lansarea 
Sateliților artificiali âi pămîntului 
de către U.R.S.S.“ (joile tineretu
lui de la Clubul muncitoresc 
C.F.R. Arad ținute de organiza
ția U.T.M. a Atelierelor C.F.R.). 
La întreprinderea „Nikos Beloian
nis“ ele au fost închiriate tineri- 

’ lor fruntași în producție și în ac
tivitatea de organizație, zilei ono
mastice a unui tînăr muncitor, ori 
s-a organizat ooncursul „X... răs
punde“. La concurs se puneau în
trebări despre noutăți, fapte, cu
riozități, cuprinse în paginile ma
gazin din săptamîna anterioară a 
ziarelor „Scînteia tineretului“ și 
„Drapelul roșu“. Cei care dădeau 
răspunsurile cele mai bune erau 
premiați. La Anina, la joia tine
retului a tinerilor mineri, tehnicia
nul geolog Senco Vasile membru 
în biroul comitetului orășenesc 
U.T.M., a vorbit despre felul cum 
trebuie să-și organizeze tinerii 
viața de familie, cum să se com
porte pe stradă, în localuri pu
blice sau de cultură, cum să-și 
gospodărească salariul, cum să-si 
ajute părinții etc. Și fiindcă pil
dele bune sînt urmate întotdeau
na de tineri, în expunerea sa a 
vorbit despre maistrul miner Va
sile Bartolomeu, despre Șusu Mir- 
cea, responsabilul unei brigăzi 
de tineret și despre minerul Ian- 
cu Mircea, tineri harnici, cu o 
frumoasă conduită morală.

Mai întotdeauna sînt pregătite 
și programe culturale 
„joia“ și bine înțeles 
dansul.

Ebine să arăt în cîteva rîn- 
duri și unele amănunte de 
organizare, de „bucătărie in

ternă“. cum se spune.
— Noi, vinerea — spune Ilde- 

rim Popescu, secretarul organiza
ției U.T.M. a Atelierelor C.F.R. 
din Arad — ținem ședință de co
mitet în care analizăm cum s-a 
desfășurat joia tineretului și întoc
mim planul pentru joia următoa
re. Stabilim sarcini precise pentru 
fiecare; pregătirea brigăzii arti
stice de agitație, expunerea sau 
conferința, jocurile, invitațiile pen
tru alte organizații U. T. M. din

Ce facem după ora 1 
sfîrșitul schimbului

e și firesc, partenere de

în temă ca 
nu lipsește

cum _ __ _ r____ ...
dans. Apoi orchestra, sala, garde
roba,

Sînt și unele legi nescrise ale 
acestor joi ale tineretului, legi 
care țin de comportarea morală. 
La ■ joile tineretului' de la „Nikos 
Beloiannis“,- acelora care tulbură 
buna dispoziție, fumează în sală, 
stau cu șapca în cap, sau, mă rog, 
un alt asemenea gest nepoliticos, 
li se cînta „Marinică“ sau un cîn- 
tec satiric maghiar „Botgi, botzi 
tarka“, care tradus sună cam așa:

„Vițeluș, vițeluș tărcat,
N-ai nici urechi, nici coadă...“
Comitetele U. T. M. își fac din 

vreme planuri de perspectivă, ca 
de pildă cel de la „Nikos Beloian
nis“. Vor urma joi ale tineretului 
lllliii|l||llllilllllllllllllllll|țllllllllllllllllllllllllllfllHlll|lllllllllll

Din experiența 
organizării „joii 

tineretului“ în regiunea 
1 imișoara 
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închinate tinerilor căsătoriți, fete
lor, fruntașilor tineri și altele.

Fără îndoială că asemenea Joi 
ale tineretului, cu un bogat 

conținut educativ, joacă un 
rol însemnat în educarea tinere
tului. Tocmai de aceea oganiza- 
ția U.T.M. de la întreprinderea 
„Nikos Beloianis“, care a dobîndit 
o bogată experiență în cei doi ani 
de cînd organizează asemenea 
după amiezi ale tineretului, a ini
țiat în ultima vreme și alte ac
țiuni atrăgătoare. Utemiștii de aici 
au ajutat în permanență în tim
pul verii și în toamnă pe tinerii 
muncitori de la G.A.S. Recaș, la 
strînsul recoltelor.

— Intre tinerii noștri și tinerii 
de la G.A.S. s-a legat o prietenie 
— spune tov. Vladimir Magdu, 
secretarul comitetului U. T. M. 
Noi am organizat o reuniune In 
care au participat și tineri de la 
G.A.S. De asemenea ei au organi
zat o întîlnire cu tinerii noștri 
muncitori. Noi acum ne pregătim 
să mergem cu un program artistic 
la ei.

Tot la „Nikos Beloiannis“ unele 
organizații de secție U.T.M. — 
ca de pildă cea de la sectorul 
cauciuc — au organizat un concurs 
„Cine știe, cîștigă“ dotat cu pre
mii în obiecte ca : bibelouri, cărți 
sau bilete de cinema.

Pentru o mai bună cunoaștere 
a tinerilor, s-au ținut întîlniri în
tre tinerii a două secții. De cu- 
rînd. tinerii de la sectorul cau
ciuc s-au întîlnit cu cei de la 
texuri. Intîlnirea a constat în me
ciuri de șah, tenis de masă, au
diție muzicală pe discuri, audiție 
la radio, discuții prietenești etc.

Cu toate că 
șoara există o 
în organizarea 
din nefericire 
U.T.M. din întreprinderi ca: „Oțe
lul roșu“, „Iosif Rangheț“ Arad. 
„Electromotor“ și „Uzinele textile 
Timișoara“, întreprinderea textilă 
„Cazanele“ Orșova, Filatura de 
mătase Lugoj și altele, unde nu 
sînt organizate asemenea manife

ordinea.

în regiunea Timi- 
experiență bogată 
joilor tineretului, 
sînt și comitete

stări tinerești, și în sfîrșit altele 
precum Combinatul Metalurgic 
Reșița, unde joia tineretului se re
zumă numai la dans.

Ar fi util ca atît comitetul re
gional cît și comitetele raionale și 
orășenești să inițieze schimburi de 
experiență între organizațiile de 
bază U.T.M. cu responsabilii cu 
educația politică și responsabilii 
culturali din comitetele U. T. M., 
pentru generalizarea experienței 
pozitive.

Asemenea schimburi de expe
riență ar ajuta organizațiile 
U.T.M. să dea tinerilor un răs
puns concret la întrebarea: „Ce 
facem după ora 16 ?“

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scinteii ti
neretului“ pentru regiunea 

Timișoara

TELEGRAMENumirea ambasadorului 
Republicii India 

la București

I La Școala de 7 ani nr. 171 București, tov. Costea Aurelia, 
j secretară a comitetului raional U.T.M. „Grivița Roșie“, pro- 
i pusă candidată a F.D.P. pentru circumscripția 44 raională s-a 
j intimii cu picherii din detașamentul nr. 10.

Foto: EUGEN CS1KOȘ

OAMENII MUNCII propun

Candidat» F.D.Ps

în alegerile da la 2 martie pentru
In Capitală

(Urmare din pag. l-a)

140 pe loan Răducanu, strungar 
fruntaș la uzinele „23 August“.

O însuflețită adunare cetățe
nească a avut loc și în cartierul 
„Ostrov“, în cadrul căreia cetă
țenii au propus pentru’ a treia 
oară, drept candidată a Frontului 
Democrației Populare în circum
scripția electorală orășenească nr.
141 pe gospodină Maria Stoica.

Pensionarul Ion Oprea a fost 
propus candidat al F.D.P. de că
tre alegătorii din circumscripția 
electorală raională nr- 22 din 
cartierul Traian.

In cartierul Grivița, pe strada 
Vasile Gheorghe și străzile încon
jurătoare, cetățenii o cunosc bine 
pe tînăra Aurora Popescu. O cu
nosc și ca sportivă de frunte p 
țării noastre, dar și ca pe o tînără 
care se preocupă de problemele 
gospodărești ale cartierului. Re- 
cunoscîndu-i meritele, ei au pro
pus-o candidat în alegerile de la 
2 martie pentru circumscripția 
electorală orășenească nr. 405-

in regiunea București
In regiunea București au con

tinuat de asemenea să aibă loc 
adunări pentru propuneri de can
didați în alegerile de la 2 mar
tie.

Colectiviștii, întovărășiții și ță
ranii muncitori cu gospodărie in
dividuală din comunele Conțești 
și Frumoasa au propus, pentru a 
doua oară candidat ’ ""
pentru circumscripția 
regională nr. 90, pe 
Doicin, președintele 
colective din comuna

Alegătorii din 
electorală regională nr. 87 Pielea 
au propus drept candidat F.D.P. 
în această circumscripție pe Du
mitru Dinu, tipograf. Ion Năsta- 
se, mecanic la S.M.T. Ciocănești 
a fost propus de către tractoriștii 
și țăranii muncitori candidat în 
circumscripția electorală regio-

nală nr. 48. Muncitorii, funcțio
narii și țăranii muncitori, colec
tiviști, întovărășiți și cu gospodă
rie individuală din comuna Ol
teni au propus candidatura pen
tru circumscripția electorală re
gională nr. 122 Olteni, a tov. Va- 
sile Cristache, prim secretar al 
comitetului regional București al 
P.M.R.

Tehnicianul agronom Alexarw 
dru Enciu a fost propus drept 
candidat pentru circumscripția e- 
lectorală regională nr. 67 de că
tre colectiviștii, întovărășiții și 
țăranii muncitori cu gospodărie 
individuală clin comuna Comana. 
Candidatul tractoriștilor și țăra
nilor muncitori din circumscrip
ția electorală regională nr. 120, 
este mecanicul Nicolae Stănciu- 
lescu de la S.T.M. Tătărești, iar 
Veronica Dindăreanu, președinta 
comitetului raional al femeilor a 
fost propusă candidată F.D.P. în 
circumscripția electorală regiona
lă nr. 6 Grădiștea.

Au mai fost propuși candidați 
pentru alegerile de la 2 martie, 
muncitorul Ion Neaga, montato- 
rul Aurel Szoke, colectivista Lina 
Manea, învățătoarea Anca Tihon, 
juristul Ejlimie Olteanu, fierarul 
Pericle Bariu.

sfaturile populare
al Comitetului regional Suceava al 
P. M. R„.................
torul S. M.
Aglaia Munteanu, colectivista Fio- 
rica Potlog din comuna Baia și

Vir gii Stănescu, direc- 
T. Rădăuți, croitoreasa

al* F.D.P. 
electorală 
Gheorghe 

gospodăriei 
Conțești.

circumscripția

In regiunea Suceava
Peste 400 de cetățeni din ora

șul Cîmpulung Moldovenesc au 
luat parte la adunarea în care 
profesorul Alexandru Vasilescu a 
fost propus candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală regională 
nr. 7. Țăranii muncitori din co
muna Boroaia au propus drept 
candidat în circumscripția electo
rală regională nr. 20 Suceava pe 
profesoara Ana Covătaru, iar mun
citorii forestieri de la I.F.E.T. 
Broșteni au propus candidat în 
circumscripția electorală nr. 2 Su
ceava pe tovarășul lor de muncă, 
fruntașul Dumitru Bălău.

Printre cei propuși să candide
ze în alegerile din 2 martie se 
găsesc și Ion Martalogu, secretar

rica Potlog din comuna Baia 
mulți alți cetățeni.

In regiunea Cluj
(Urmare din pag. l-a)

84 Cluj au propus candidat 
al F.D.P. pe lăcătușul fruntaș Ion 
Podaru, de la uzinele de produse 
sodice din Ocna Mureșului.

Muncitorii forestieri, întovără
șiții și țăranii cu gospodării in
dividuale din Cîmpeni și Bistra 
au propus candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală raiona
lă nr. 30 Cîmpeni pe Ștefan Da- 
vid, președintele sfatului popu
lar raional Cîmpeni.

Printre candidați! F.D.P. care 
au fost propuși în regiunea Cluj 
mai sînt Constantin Nițu, lăcă
tuș fruntaș în producție ia De
poul C.F.R. Bistrița, colectivista 
Ana Moldovan din comuna Cuci, 
muncitorul Ion Cristea, de la 
întreprinderea „Menajul“, mun
citoarea Irina Bandi de ia uzi
nele „Ianoș Herbak“, deputată în 
Marea Adunare Națională, țăra
nul muncitor Ion Crețu.

Pînă .acum, cetățenii din regiu
nea Cluj au propus 21 candidați 
în circumscripțiile electorale re
gionale, 74 candidași în circum
scripțiile electorale raionale, 170 
candidați în circumscripțiile e- 
lectorale orășnești și 473 candi
dați în circumscripțiile electora
le comunale.

nr.

(III) 0 oglindă fidelă a caracterului:
»

felul de a nitiiici
(Urmare din pag. l-a)

sufletești acceptînd fără jenă să se 
înfrupte din rezultatele muncii al
tora.

Se înțelege că în această atitu
dine a omului față de muncă se 
manifestă, în esență, atitudinea 
sa față de ceilalți oameni. Omul 
leneș nu este tulburat de faptul că 
dacă el nu muncește, alții trebuie 
să muncească pentru el, lui nu-i 
este rușine să recurgă la diferite 
mijloace pentru a obține ceea ce 
n-a produs prin munca sa.

Toate acestea nu se referă decî, 
pur și simplu, la randament, la 
cît a produs într-o perioadă dată. 
Toate acestea oglindesc atitudinea 
profundă a acestui soi de om față 
de ceilalți oameni, o adevărată fi
lozofie a vieții Iui : trăiește cît 
mai bine pe seama altora. Atitu
dinea sa oglindește o anumită or
ganizare a vieții sufletești, o orga
nizare strîmbă, contrară, sensului 
celui mai adine al omeniei: omul 
nu este om decît ca ființa socială, 
decît ca participant activ la o 
viață colectivă organizată. Cu cît 
este mai mult redus la nivelul unui 
beneficiar pasiv pentru care con
sumația este suprema lege, cu atît 
se apropie omul respectiv mai mult 
de animalitate. Lenea nu poate fi 
despărțită do aceea de o altă tră
sătură negativă de caracter și a- 
nume de egoism, trăsătură de ca
racter josnică, pe care societatea 
noastră o disprețuiește și o con
damnă.

Pentru omul harnic, munca este 
o adevărată trebuință. Omul har
nic simte 
deosebire 
muncind, 
suporta o 
minată și 
ajunge oboseala, el nu se poate 
opri pînă nu-și duce munca la ca
păt. Omul harnic se bucură să 
vadă roadele muncii sale, el se 
simte înălțat, realizat ca om, cînd

plăcere muncind spre 
de leneș care suferă 
Omul harnic nu poate 
treabă începută și neter- 
de aceea, chiar dacă îl

poate fi de folos și societății prin 
munca sa. Omul leneș nu cunoaște 
asemenea satisfacții. Ba, uneori, 
satisfacția cea mai mare o are 
cînd poate da drept rezultate ale 
muncii sale ceea ce de fapt a fost 
produs de munca altora.

Hărnicia, ca trăsătură de carac
ter, oglindește deci și ea o anu
mită atitudine a omului față de 
ceilalți oameni. Este atitudinea o- 
mului care simte nevoia să se inte
greze activ în viața societății, care 
simte nevoia să se manifeste mai 
ales prin foloasele pe care le poate 
aduce celorlalți oameni. Tocmai a- 
ceasta este atitudinea majorității ti
nerilor din țara noastră care vă
desc astfel minunate trăsături 
de caracter.

Bucurie, pentru bucuria 
celorlalți

Dar caracterul so exprimă și 
prin alte aspecte ale muncii, refe
ritoare mai ales, la calitatea activi
tății. Mi-amintesc de o echipă de 
tineri carp făceau instalațiile de 
baiu și bucătărie într-un bloc nou 
construit. Unul dintre ei mi-a atras 
atenția. Lucra repede, aducînd ma
teriale, fixînd țevi, așezînd robi
nete etc. fără să-și îngăduie nici 
o clipă de răgaz. Dar vai cum lu
cra ! Robinetele rămîneau strîmbe, 
jucîntl jalnic, ipsosul mînjea pere
ții, tuburile do canal nu mai pu
teau servi uneori la nimic căci se 
înfundau chiar în timpul lucrului 
cu materiale. Decît așa hărnicie, 
mai bine lipsă !

L-am întrebat de ce lucrează ast
fel. L-am întrebat dacă nu-1 inte
resează cum se va folosi de insta
lațiile acestea muncitorul care se 
va muta în noul apartament.

A ridicat din umeri și a zîmbit 
disprețuitor.

— Dar ce, eu mă mut aici ? E 
pentru ruine ? Mi-am luat golo
ganii și am plecat.

Oare nu se exprima aici cît se

poate de bine caracterul acestui 
tînăr? în robinetele așezate strimb, 
în lucrul urît pe care-1 face nu se 
poate citi tocmai caracterul său 
strimb și urît ? Lui nu-i pasă ce 
vor spune oamenii care se vor fo
losi de roadele muncii sale. Nu 
simte bucuria creației, a lucrului 
făcut frumos și bine. Disprețul său, 
indiferența față de ceea ce face, 
sînt în fond dispreț și indiferență 
față de ceilalți oameni. Ele dove
desc un caracter meschin, un 
caracter pe care societatea noa
stră socialistă îl respinge cu ho- 
tărire. Din păcate mai există ti
neri caro vădesc asemenea trăsă
turi urîte de caracter, tineri mun
citori care fac lucru de mîntuială 
și caută numai să-și umple buzu
narul tineri colectiviști care nu 
pun umărul la dezvoltarea colecti
vei și sporirea avutului obștesc ci 
urmăresc doar chiverniseala perso
nală.

Omul care lucrează îngrijit, cu
rat, conștiincios, care nu poate să 
sufere lucrul de mînitjMlă, dove
dește prin acest fapt (chiar dacă 
adeseori el nu-și dă pe deplin sea
ma) că el se bucură de bncuria ce
lor ce vor folosi rezultatele muncii 
sale.

Conștiința semnificației 
sociale

Totuși munca nu este decît O 
componentă a manifestărilor perso
nalității. Munca unui om nu ne 
poate arăta decît unele aspecte 
care se cer neapărat întregite și 
prin cunoașterea altor aspecte ale 
personalități. Spre a folosi munca 
omului drept criteriu pentru apre
cierea caracterului său, trebuie să 
ne dăm seama și ce semnificație, 
ce înțeles are pentru omul respec
tiv propria sa muncă.

Doi oameni pot munci Ia un 
moment dai la fel de bine, la fel 
do îngrijit și corect De la început 
aceste fapte pot fi socotite ca ele-

mente pozitive ale caracterului lor. 
Totuși între cei doi oameni pot fi 
diferențe importante în ceea ce 
privește caracterul. E posibil ca 
unul să fie preocupat numai de a- 
gonisirea cu ajutorul muncii sale a 
unor bunuri personale, în timp ce 
celălalt să dovedească, prin întrea
ga lui comportare că e dornic să 
fie de folos societății. Se înțelege 
că cel de al doilea dovedește un 
caracter superior. Diferența de ca
racter poate ieși Ia iveală în anu
mite împrejurări chiar în apariția 
unor deosebiri în munca celor doi 
oameni. Cei doi sînt trimiși — de 
pildă — în diferito misiuni în afara 
întreprinderii unde nu mai pot fi 
controlați imediat.

Primul socotindu-se necontrolat 
va aluneca ușor pe panta lucru
lui de mîntuiaiă, în timp ce cel de 
a] doilea nu se va simți ispitit să 
procedeze.

In societatea noastră socialistă 
so pune mare preț tocmai pe acea
stă latură a muncii, pe semnifica
ția socială pe care munca noastră 
o are pentru noi. In sistemul ca
pitalist, copilul învață de mic că 
viața este o luptă îndîrjită pentru 
existență și că scopul principal al 
muncii fiecărui este chiverniseala 
personală. Societatea socialistă, 
însă, esto o societate care trăiește 
prin cooperarea conștientă a tu
turor, prin participarea activă a 
fiecărui om al muncii la progre
sul societății. De aceea formarea 
unui om harnic,, conștiincios, con
știent de înaltul înțeles social al 
muncii sale, devine o chestiune 
centrală a educației și autoeduca- 
ției caracterului.

Astfel stînd lucrurile este limpe
de că organizațiile de U.T.M. pot 
și trebuie să aducă un aport de 
seamă în educarea caracterului ti
nerilor, cultivînd cu mereu mai 
multă eficiență în rîndurile tinere
tului atitudinea socialistă față de 
muncă.

Tn urma ridicării la rangul de 
ambasadă a Legației Republicii, 
India din București, guvernul 
indian a cerut agrementul guver
nului romîn pentru numirea dom
nului Jagan Nath Khosala ca 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii India la 
București, cu reședința la- Praga.

Guvernul romîn și-a dat agre
mentul pentru această numire.

Sosirea la București a Prof.
Pollock, președintele 

Facultății de Ștudii Politice 
a Universității 

din Michigan, S. U. A.
La 16 ianuarie a.c. a sosit la 

București într-o vizită 
profesorul J. K. Pollock, 
ședințele Facultății de Științe 
Politice a Universității din 
chigan, S.U.A.

In cursul șederii sale în 
mînia, dl. Pollock va vizita 
stiituiții de stat, organizații 
șteșit'i, sfaturi, populare din 
verse regiuni ale țării, și se va 
întîlni cu reprezentanți ei vieții 
politice, sociale și culturale din 
țara noastră.

La aeroport oaspetele ameri
can a fost primit de reprezetanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, profesori universitari și 
ziariști, precum și de membri ei 
Legației S.U.A. din București.
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Contractări de cereale 
pe termen Irnig

Paralel cu livrarea cantităților 
de cereale contractate anul tre
cut, gospodăriile colective din re
giunea Constanța continuă să în
cheie cu statul contracte de vîn- 
zare de cereale pe mai mulți ani. 
Gospodăria colectivă din comuna 
Pecineaga, raionul Negru Vodă, 
do pildă, a contractat pe următo
rii 3 ani cantitatea de 750 tone 
grîu, 750 tone porumb și 180 tone 
floarea soarelui, iar gospodăria 
colectivă din comuna Sudiți, raio
nul Fetești, 1.500 tone grîu, 1.050 
tone porumb și 90 tone floarea 
soarelui. încheierea contractelor 
cu statul aduce însemnate venituri 
bănești gospodăriilor colective.De 
exemplu, pentru cele 700 tone 
grîu, 460 tone porumb și 150 tone 
floarea soarelui contractate cu în
treprinderea „Recolta“ anul ace
sta, gospodăria colectivă din co
muna Săveni, raionul Fetești, pri
mește un avans bănesc de peste 
600.000 lei. Mai mult de 30 la 
sută din totalul veniturilor bă
nești realizate în anul 1957 de 
gospodăriile colective din regiune 
provin din contractările de ce
reale.

Pînă acum, peste 150 gospodă
rii colective din regiunea Constan
ța s-au angajat prin contracte în
cheiate cu întreprinderea „Recol
ta“ să vîndă statului în următorii 
3 ani o cantitate de peste 41.000 
tone grîu, 37.000 tone porumb și 
9.000 tone floarea soarelui.

Descentralizarea lucrărilor
de construcții

— O Hotărîre a Consiliului de Miniștri
Recent Consiliul de Miniștri a 1 

emis o Hotărîre privind trecerea 
unor unități și lucrări de eon- 1 
strucții de la Ministerul Construc
țiilor și Materialelor de Construe- ] 
ții la sfaturile populare regionale 
și al Capitalei. I

Hotărîrea prevede printre altele - 
trecerea în executarea organizați- 1 
ilor de construcții ale sfaturilor 
populare a unor șantiere de con
strucții de locuințe, clădiri social- I 
culturale, precum și lucrări de 
construcții industriale de interes 
local, cuprinse pînă acum în pla
nul organizațiilor de construcții 
republicane.

Datorită acestei măsuri impor
tante, comitetele executive ale sfa
turilor populare vor putea să 1 
coordoneze îndeaproape construe- - 
țiile cu caracter local din regiu- i 
nea respectivă și să obțină o re
ducere a costului lucrărilor prin 
folosirea pe o scară mai largă a 
materialelor și forțelor de mun
că locale. i

Se prevede ca volumul lucrări
lor de construcții care urmează 
a fi executate în anul 1958 de 
organizațiile de construcții ale sfa
turilor populare să crească cu 70 
la sută față de realizările anului 
trecut.

Trecerea lucrărilor de construc
ții din sectorul de construcții re
publican în sectorul de construcții 
locale s-a făcut concomitent cu tre- 
crea unor organizații de construc
ții, dotate cu mijloacele de pro
ducție aferente, de la Ministerul 
Construcțiilor ți Materialelor de

Construcții sub controlul și îndru
marea sfaturilor populare regiona
le și al Capitalei.

Sub îndrumarea sfaturilor popu
lare au trecut de asemenea și une
le organizații de producție indus
trială care produc prefabricate din 
beton și alte materiale de con
strucție. Unele dintre aceste uni
tăți industriale, cum este cea din 
Arad, care are o capacitate de 
producție mai mare decît necesa
rul regiunii Timișoara, va putea 
deservi și regiunile învecinate 
Oradea și Hunedoara.

Pentru asigurarea organizațiilor 
de construcții locale cu cadre de 
muncitori calificați au fost trecute 
la sfaturile populare — odată cu 
organizațiile republicane de con
strucții — și școlile profesionale 
de la Craiova, Gheorghieni, Deva, 
lași, Timișoara, Tg. Mureș etc.

Ministerul Construcțiilor și Ma
terialelor de Construcții, care exe
cută în continuare, prin organiza
țiile sale, complexe mari indus
triale de interes republican, va 
acorda organizațiilor locale de 
construcții asistența tehnică nece
sară și le va sprijini pentru înde
plinirea sarcinilor prin unitățile 
sale de specialitate.

(Agerpres)

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne 
București

Iubite tovarășe Maurer,
Cu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Rontîne, vă trimit 
in numele meu personal și în numele Prezidiului Adunării Popular« 
a Republicii Populare Bulgaria felicitări cordiale și prietenești.

Vă urez, tovarășe Maurer, sănătate si multe succese în activitate* 
dv. în acest post de răspundere pentru înflorirea Republicii Popu. 
lare Romîne, pentru binele poporului romin de care noi bulgarii sin- 
tem legați prin relații de prietenie tradiționale de multe veacuri ș: 
alături de care stăm umăr la umăr în puternicul lagăr socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, și luptăm pentru întărirea păcii în Eu
ropa și în lumea întreagă.

Sofia

GHEORGHI DAM1AN0V 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Cu ocazia alegerii dv. în funcția de președinte al Prezidiu!!; 

Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, vă adre
săm, în numele poporului vietnamez, al guvernului și Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam, precum și în numele nostru personal, cele 
mai călduroase felicitări

Vă dorim noi succese în munca dv. de conducere a poporului ro
mîn pentru construirea unei Romînii socialiste, bogate și puternice.

HO Șl M1N
Președintele Guvernului Republicii Democrate 

Vietnam
TON DUC THANG

Președintele Comitetului permanent al Adunări! 
Naționale a R- D. Vietnam

felicitărl

Către Excelența Sa ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Republicii Populare 

Romîne
București

Cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Republicii Populare Ro- 
ffiîne, adresez Excelenței Voastre Sincerele mele felicitări și ceia 
mai bune urări de fericire.

IZHAK BEN ZVI
Președintele Israelului

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Stimate președinte,
Ingăduiți-mi să vă felicit în mod sincer în numele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Co
reene și în numele poporului coreean cu prilejul alegerii dv. în pos
tul de președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne. Sînt convins că relațiile de prietenie între 
popoarele coreean și romîn se vor întări și se vor dezvolta și pe 
viitor în interesul popoarelor celor două țări, în interesul întăririi 
unității și coeziunii lagărului socialist, în frunte cu Uniunea So
vietică.

Vă urez, stimate președinte, mari succese în activitatea dv. rod
nică îndrepată spre construirea socialismului în Republica Populară 
Romînă, întărireă prieteniei și colaborării între popoarele celor două 
fări ale noastre, precum și spre întărirea unei păci trainice și a 
securității în lumea întreagă.

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

Supreme a Republicii Populare Democrate 
Coreene

Phenian

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER
București

Stimate tovarășe președinte,

Permiteți-mi ca în numele Prezidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole și în numele meu personal să vă transmit cele mai 
sincere felicitări cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne.

Vă doresc sincer multă sănătate și succese în munca dv. rod
nică îndreptată spre prosperitatea continuă a poporului romîn, 
spre lupta pentru pace în întreaga lume. Să se întărească și mal 
mult prietenia frățească dintre popoarele noastre 1

Președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole

J. SAMBU
Ulan Bator

★ ★

Au mai trimis telegrame de felicitări tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer cu prilejul alegerii sale ca președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romine, Vaclav David, ministrul Afacerilor 
Externe al R. Cehoslovace, Kocea Popovici, secretar de stat pentru 
Afacerile Externe al R.P.F. Iugoslavia și Adam Rapacki, ministrul 
Afacerilor Externe al R.P. Polone.

Un jubileu glorios
Fabrica de cherestea din Sibiu 
împlinit 75 de ani de activita

te. Istoria ei consemnează puter
nica mișcare grevistă care a avut 
loc în anii 1925 și 1928, cînd 
muncitorii s-au ridicat împotriva 
asupririi și jafului capitalist 
pentru o viață mai bună. Vremu
rile acelea au apus pentru" tot
deauna.

în anii regimului de democra
ție populară această fabrică a fost 
dotată cu gatere, macarale, trans
portoare și alte mașini moderne 
care înlocuiesc acum munca ma
nuală a lucrătorilor și ridică pro
ductivitatea muncii. Față de a- 
nul trecut, productivitatea muncii

a
a sporit cu 17,2 la sută, iar pro
ducția fabricii a crescut de trei 
ori. Muncitorii din această între
prindere, cărora partidul și gu
vernul le-au creat posibilități largi 
de afirmare, înconjoară cu dra
goste pe vechii lucrători, care au 
îndurat în trecut exploatarea. 
Printre acești muncitori vîrstnioi 
se află Gh. Hodișan, care a lu
crat 32 de ani în această fabrică 
în calitate de gaterist, acum di
rector al trustului pentru indus
trializarea lemnului Sibiu, Gh. 
Baboi, Mihai Sogar și alții care 
privesc cu mîndrie la dezvoltarea 
de azi a fabricii.

(Agerpres)

La centrul de 
cercetări experi
mentale de în
grășăminte bac- 
teriene, de pe 
lingă Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, se 
Fabrică un sortiment complect 
de îngrășăminte bacteriene. 
Numai în acest an se vor efec
tua peste 600 000 doze de în
grășăminte bacteriene care vor 
duce la creșterea producției a- 
gricole.

In clișeu : un aspect din fa
bricarea îngrășămintelor — 
sala de autoclave unde se ste
rilizează 
înainte 
culturile

borcanele cu substrat, 
de a fi inoculate 
de bacterii.

Foto: S. NORU
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Divergente între 
participant la 
Consiliul
european

La

va obține

350400 milioane tone 
da petrol anual

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite; în următorii 
15 ani in U.R.S.S. va fi obținută 
o producție de petrol de 350—400 
milioane tone anual.

în timp ce în trecut industria 
petroliferă era aproape în între
gime concentrată în Caucaz, a- 
cum centrul ei s-a mutat in ră
sărit — în regiunea Volgăi și in 
Ural. Două treimj din petrolul 
extras în U.R.S.S. revin în pre
zent R.S.F.S.R. Aici în ultimii 
zece ani rezervele prospectate de 
combustibil au crescut aproape 
de cinci ori. în cincinalul dintre 
195! și 1955 în R.S.F.S.R. au fost 
descoperite 265 de noi zăcăminte. 
Numai din Tuimazî și Bașkiria 
se extrage în prezent mai mult 
petrol decît se extrăgea în în
treaga Rusie in anul 1913.
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Succesul teatrului 
de păpuși 

„Țăndărică“ în Egipt
CAIRO 18 (Agerpres). — Tea

trul de păpuși „Țăndărică“ și-a 
încheiat de curînd seria specta
colelor pe care le-a prezentat în 
capitala Egiptului, Cairo. Repre
zentațiile date de Teatrul „Țăndă
rică“ au cunoscut un foarte mare 
succes, biletele la aceste spectacole 
epuizîndu-se într-un timp scurt de 
la punerea lor în vînzare.

în continuarea turneului, Tea
trul „Țăndărică“ va mai da patru 
spectacole la Alexandria, după 
care se va înapoia în țară.

?

Răspunsul puterilor occi
dentale la mesajele premieru
lui N. A. Bulganin s-a lăsat 
așteptat o luna de zile. De la 
ispravirea sesiunii N.A.T.O.— 
la care participanții au fost 
nevoiți să ia în considerare 
propunerile premierului sovie
tic — opinia publică interna
țională aștepta cu nerăbdare 
răspunsul ce urma să fie dat. 
Se faceau tot soiul de presu
puneri, iar atitudinea unor oa
meni politici occidentali — ca 
de pildă propunerea iui Mac- 
Miilan cu privire la un pact 
de neagresiune ca și primirea 
favorabilă făcută în uneie 
cercuri planului polonez de 
denuclearizare — lăsa să se 
înțeleagă — ce e drept destul 
de vag — că măcar de data substanțial încordarea 
asta, puterile occioeniale vor 
adopta o atitudine mai pozi
tivă față de propunerile rea
liste și repetate ale Uniunii 
Sovietice.

Primul răspuns și anume a- 
cela al președintelui Eisenho- 
wer dezamăgește însă.

Cititorul va căuta în zadar 
răspunsul direct la propune
rile precise și concrete ale gu
vernului sovietic ceea ce lasă 
impresia că Ei
senhower a gț 
căutat să le o- F 
colească. Refe- £1! 
rindu-se La a- 
ceste propuneri, 
președintele S. U. A. conchide 
că nu e necesar ca statele să- 
și asume obligații suplimen
tare sau să le întărească prin 
garanții, întrucît Charta Or
ganizației Națiunilor Unite ar 
cuprinde aceste obligații. La 
această concluzie se rezumă 
de fapt discutarea unor pro
bleme vitale ce intersează as
tăzi omenirea ca de pildă 
semnarea unui angajament 
comun al U.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei de a nu folosi arma 
nucleară, normalizarea situa
ției din Orientul Apropiat, în
cheierea unui pact de neagre
siune între statele membre ale 
N.A.T.O. și semnatarele Tra
tatului de la Varșovia. Nimeni 
nu are de gind să subapre
cieze rolul O. N. U. Dar asta 
nu înseamnă Că în actuala în
cordare existentă, nu se pot 
iniția și duce tratative pe ba
ză de egalitate in drepturi în
tre părțile interesate, intre 
grupuri mai mici sau mai 
mari de state.

in același spirit tratează 
Eisenhower și propunerea cu 
privire la denuclearizarea 
unei zone in centrul Europei. 
Fără să respingă definitiv 
examinarea acestei propuneri, 
președintele S.U.A. caută s-o 
minimalizeze considerind că 
zona ce ar urma să fie denu- 
clearizată e... mică. Poate fi 
oare astfel considerată o re
giune cuprinzînd o suprafață 
de 800.000 km. păirați și o 
populație de 100.000.000 locui
tori ?

Folosind mereu aceeași me
todă a ocolirii răspunsurilor 
clare Eisenhower evită limpe
zimea atunci cînd răspunde 
unej propuneri de însemnăta
tea celei cu privire la trata
tive neintîrziate între condu
cătorii 
Apus. 
S.U.A.
„astfel 
pot fi valoroase“ ca apoi 
pună în calea lor o seamă de 
obstacole, ca de pildă exami-

de state din Răsărit și 
Mesajul președintelui 
constată in treacăt că 
de contacte personale 

să

narea prealabilă a probleme
lor ce ar urma să tie cerce
tate de conducătorii de state, 
mai întîi pe cale diplomatică 
și apoi de către miniștrii de 
externe. O astfel de cale în
seamnă tergiversări, înseam
nă amînarea rezolvării grab
nice a unor probleme impor
tante de care depinde bunul 
mers al relațiilor internațio
nale.

Observatorul obiectiv nu 
poate să nu remarce că răs
punsul președintelui S. U. A. 
nu răspunde direct propuneri
lor guvernului sovietic și că 
de fapt împinge pe un plan 
secuntlar cele mai arzătoare 
probleme ale vieții internațio
nale a căror rezolvare ar slăbi 

inter
națională. Ba mai mult, in loc 
de a incerca să contribuie la 
aceasta, Eisenhower se stră- 
duie să reînvie vechea do
rință despre amestecul in tre
burile interne al țărilor din 
răsăritul Europei ca și ve
chile propuneri occidentale, 
nerealiste, cu privire la pro
blema germană.

Ea numai cîteva zile după 
răspunsul lui Eisenhower a 

fost dată publi-
, cității scrisoa

rea lui Mac Mii- 
lan. în linii 

ș generale răs
punsul premieru

lui britanic este asemănător 
cu ce! ai președintelui S.U.A. 
„News Chronicle“ remarcă: 
„Răspunsul britanic adresat 
lui Bulganin este de tipul 
obișnuit. El este lipsit de fer
mitate și este în general ne
gativ. Nu se dă un răspuns 
direct invitației la o conferin
ță de cel mai înalt nivel“.

Așa cum remarcau mulți 
observatori, mesajul de răs
puns ai lui Mac Millan are 
însă un ton deosebit de cel 
al președintelui Eisenhower.

Există un ton mai puțin a- 
gresiv și se pare o mai mare 
receptivitate țață de problema 
tratativelor la nivel înalt, de 
un tratat 
și pentru studierea pianului 
polonez de ' 
Tendința de a adopta o opti
că diierită de cea a Departa
mentului de Stat față de une
le probleme, tendință manife
stată în cadrul sesiunii 
N.A.T.O. de la Paris și con
tinuată după aceea, pare să se 
mențină. S-ar putea ca tonul 
luj Mac Millan cu privire la 
un pact de neagresiune între 
Est și Vest să fie dictat de 
unele rațiuni de politică inter
nă ca și de unele necesități 
ale relațiilor Angliei cu țările 
Commonwealth-ului. Ori care 
ar fi însă cauzele, tendințele 
de diferențiere cel puțin a to
nului deocamdată nu și a 
esenței politicii, există.

In concluzie, răspunsurile 
date pină acum de unele pu
teri occidentale mesajului a- 
dresat de premierul N. A. Bul
ganin, nu îndreptățesc spe
ranța pe care opinia publică 
a avut-o într-o schimbare a 
liniei politice negativiste pe 
care o practică puterile occi
dentale și seamănă cu un 
„da“ care e mai de grabă 
„nu“. Popoarele așteaptă însă 
o rezolvare grabnică a mari
lor probleme ale epocii noa
stre, ale dezarmării, ale pă
cii, a relațiilor pașnice între 
state.

de neagresiune ca

denuclearizare.
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„Ocupații“ fasciste
NEW YORK. — Poliția din 

New York a descoperit o 
bandă de tineri, care plănu- 
iau să fure de la o bancă 
40.000 de dolari pentru fi. 
nanțarea unei asociații de 
tip nazist constituită de ei.

Banda, formată în cea 
mai mare parte din studenți, 
era condusă de un tînăr ger
man educat în spirit hitlerist. 
Banda purta numele de 
„confederația nordică unită“. 
Membrii ei au depus un ju- 
rămînt prin care se obligau 
să lupte pentru „purificarea 
popoarelor de rasă nordică“ 
și pentru „restabilirea supe
riorității“ acestei rase.

Membrii bandei își procu
raseră pistoale și cuțite și 
făceau „repetiții“ în vederea 
spargerii plănuite.

Export 
d e

In articolul publi
cat cu trei săptă- 
mîni în urmă în 
„LMe“, dl. Dulles 
făcea apel la cetă
țenii americani a- 
flați peste hotare să 
răspindească „larga, 
dinamica și pătrun
zătoarei libertate 
americană“. Datele 
statistice publicate 
de comandamentul 
suprem al armatei 
americane din Ger
mania occidentală

„democrație«

dovedesc, că înainte 
chiar de apelul dom- 
niei-sale, băieții a- 
flați pe
R.F.G. au și aplicat 
principiile libertăți
lor americane.

teritoriul

„ConcorcianJele“ luì
Cam de două ori pe an, cu fatalitatea și re

gularitatea solstițiilor, Salvador Dali, face 
zgomot în jurul persoanei sale. O dată expune 
tabloul cu automobilul ce naște un cal vorbind 
la telefon, altă dată lucrează proiectul unui film 
imbecilo-abstract, cu un al treilea prilej face 
profesiuni de credință demne de un schizofrenic 
cu vechime sau anumite teorii estetice cel puțin 
dubioase.

Cu două săptămîai în urmă Salvador Dali 
a mai făcut puțin zgomot în juru-i. La Paris 
și-a expus litografiile executate de el la „Don 
Quichotte“. Pentru a spori prețul — de altfel 
exemplarul nr. 1 a fost vîndut cu 12.500.000 
francj — Dali a declarat că a făcut cele 12 
ilustrații trăgînd cu archebuza proiectile în
cărcate cu cerneală asupra pietrelor litografice. 
Drept proiectile pictorul — iertați-mi expresia — 
s-a folosit de cochilii de melci, arici de mare, 
mici broaște țestoase și alte asemenea. La 
urma urmei toate acestea îl privesc. Poate să 
picteze cu turul pantalonului cu coada mîței, 
să tragă din archebuză cu melci sau nuci de 
cocos, Dacă găsește cumpărători să fie sănă
tos. Fabrica face reclamă, fabrica desfice. Nu-

Ele

s-au concretizat în 
1957 in 11 ucideri 
de cetățeni germani, 
99 de cazuri de vio
lență sau tentativă 
de violență și 1.013 
cazuri de daune a- 
duse bunurilor apar- 
ținind unor cetățeni 
germani.

Avea dreptate dl. 
Dulles. Libertatea 
dumisale e largă a 
naibii. Și pătrunză
toare, pătrunzătoare 
ca pumnalul.

O I â
atît.mulțumește numai cu 

și profeții. Iar din această 
mat fi un extrava-

mai că Dali nu se 
Face și teorii, face 
clipă Dali încetează de a 
ganț și intră în tagma profeților mincinoși și 
a calomniatorilor. Ca să nu se desmintă Dali 
încearcă și aici să fie original cu orice preț. 
Mai întîi lansează teoria „concordanțelor“. 
Aceste „concordanțe“ pe .care pictorul uită 
să le definească, cuprind totul și țin locul 
toate.

Anunțînd că se va reîntoarce la Paris 
aprilie, năbădăiosul Salvador a precizat:

— „Voi reveni la Paris în 1958 care va 
un an extraordinar, anul concordanțelor, 
fi la Paris în aprilie, care va fi luna restaurării 
monarhiei în Rusia“.

Din „concordanțele" astea a ieșit o discordan
ță cît toate zilele. Discordanță cu istoria. Dali 
nu e primul profet care a prezis în timpul celor 
patru decenii de la Revoluția Socialistă din Oc
tombrie prăbușirea Uniunii Sovietice și reveni
rea „dulcilor" vremuri țariste. Și în toată această 
lungă perioadă viața și istoria i-a dezmințit și 
i-a făcut de rîs și de batjocură.

la

in

fi
Voi

PARIS 18 (Agefpres). —
17 ianuarie a luai sfîfșit sesiu
nea Adunării consultative a Con- 
sdliului european de Ia SC as- 
burg.

Dtlipă cum reiese din relatările 
corespondenților de presă, în ca
drul acestei sesiuni s-au mani
festă o st! fie rfe diVfFfeiCe se-‘ 
tjoase între diverși participanți 
într-o-sertie de probleme politice 
și în primul rînd în’ ce privește 
problema tratativelor dintre Est 
și Vest.

Delegatul norvegian Finii Moe, 
deputat socialist in Stortingul 
norvegian, s-a pronunțat în fa- 
foarea începerii imediate de tra
tative între Est și Vest. Ei ă 
declarat că planul Rapacki ar 
putea constitui pentru început o 
bază serioasă pentru asemenea 
tratative. „Adoptarea propunerii 
lui Rapacki, a declarat Finn 
Moe, ar putea duce la o slăbire 
simțitoare a încordării dintre 
Est și Vest“.

In cadrul sesiunii s-au mani
festat divergențe și în ce privește 
problema creării unei zone de li
ber schimb. Ideea creării unei 
asemenea Zone, sprijinită de 
Anglia, este respinsă de Repu
blica Federală Germană, intere
sată în consolidarea pieții comu
ne în cadrul căreia ea joacă un 
rol conducător.

—•—

Petrolul canadian 
în di s grații le S.U.A.
OTTAWA 18 (Agerpres). — 

Fleming, ministrul Finanțelor al 
Canadei, a dat citire în Came
ra Comunelor notei de protest 
adresată de Canada guvernului 
Statelor ' Unite în legătură cu 
limitarea importului de petrol 
canadian în S.U.A. „Această 
acțiune, se subliniază în notă, s 
fost întreprinsă în ciuda celor 
mai hotărîte avertismente pre
zentate în repetate ronduri de 
guvernul canadian, guvernului 
S.U.A. în decursul ultimelor 
săiDtămîni

Noi amănunte
despre „Omul zăpezilor”
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Ziarul „Iivestia" a publicat la 18 
ianuarie convorbirea dintre cores
pondentul^ său de la Leningrad și 
hidrologul sovietic Aleksandr Pro
nin. Se știe că acesta a căzut în 
Pamir o vietate care, după părerea 
sa, era md mult ca probabil 
„Omul tiipezilor“.

Pronin pooesteșta următorul epi
sod. Înainte de a pleqa din Pa
mir ctt detașamentul hidrologic pe 
tare n ^mifFen, de pe m'i'tll 
rîului în apropierea căruia se e- 
fectuau cercetările dispăruse o 
barcă de cauciuc. Căutările au 
fost zadarnice. Abia peste o lună 
colaboratorii st:ițiunei științifice 
a A.cactemiei de științe a R.S.S. 
Uzbece au găsit barca la cinci 
kilometri de locul din care a dis
părut. Barca nu era deteriorată. 
Nu s-a putut explica atunci cum 
a afuns barca în acel loc. Pronin

lllllllltlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Știința medicală 
în țările socialiste

găsit barca la citici

In U.R.S.S,

încercări de antibiotice 
canceroase

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : La institutul de 
cercetări antibiotice al Academiei 
de Științe Medicale a U.R.S.S. se 
află în curs de încercare antibio
tice anticanceroase. Unele dintre 
aceste preparate s-au dovedit a fi 
inhibitoare ale evoluției tumori
lor maligne.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS, prof. 
Gheorghi Gauze, director adjunct 
al Institutului, a declarat :

— Preparatele pe care le ex
perimentăm au fost obținute ca 
rezultat al studierii problemelor 
teoretice în legătură cu elaborarea 
antibioticelor anticanceroase. Ca 
punct de plecare al studiului no
stru am luat faptul cunoscut că 
celulele canceroase se deosebesc de

MOSCOVA. — La 18 ianuarie a 
fost semnat la Moscova un acord 
intre guvernele U.R.S.S. șl R. P. 
Chineze cu privire lă efectuarea 
tn comun q. unor cercetări in do
meniul științei și tehnicii și la a- 
jutorarea Chinei in această activi, 
late de către Uniunea Sovietică.

PARIS. — Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez și-a încheiat lucrările. 
Plenara a adoptat două rezoluții 
la raportul prezentat de Laurent 
Casanova cu privire la lupta par. 
tidului împotriva înarmărilor ato
mice și pentru pace.

MINSK. — La 17 ianuarie la A- 
sociația bielorusă pentru legături 
culturale cu străinătatea a avut loc 
o reuniune consacrată Republicii 
Populare Romtne, la care au par. 
ticipat oameni de știință, munci, 
tori și funcționari.

VARȘOVIA. — După cum trans
mite agenția P.A.P., la Varșovia a 
fost semnat protocolul cu privire 
la rezultatele tratativelor duse de 
experțil Poloniei, Cehoslovaciei șl 
R. D. Germane tn problema con. 
struirii canalului Oder-Dunăre.

MADRID. — După cum transmite 
agenția France Presse ăe la înce
putul lui ianuarie in capitala Spa
niei au fost arestați 70 de tineri 
„pentru simpatie față de comu
niști". Toți arestații slnt studenți și 
tineri muncitori care in vara anului 
trecut au participat la Festivalul 
Mondial al Tineretului și al Stu
denților.

PARIS 18 (Agerpres). — Du
pă cum anunță presa pariziană,

la 16 ianuarie la mina „Plichdn“ 
din regiunea Menceaux-Los-Mi- 
nes (departamentul Seine et 
Loire) s-a produs o explozie de 
pe urma căreia au fost răniți 
40 de mineri. In dimineața zi
lei de 17 ianuarie au murit 
oinci mineri de pe urma arsuri
lor grave căpătate in timpul ex
ploziei. Ceilalți se află în stare 
gravă.

BUDAPESTA. — Tribunalul po. 
pular din Budapesta a pronunțat 
sentința în procesul intentat lui 
Egori Albert Turcsapyi Și compli
cilor săi.

Pentru crimele comise împotriva 
statului democrat-popular, incom. 
patiblle și cu funcțiile sale bise
ricești, Tribunalul popular din Bu- 
dapesta a condamnat pe Egon Al
bert Turcsanyi la închisoare pe 
viață. Ceilalți acuzați au fost con
damnați . la închisoare între 4 și 
10 ani.

PARIS. — Agenția France Presse 
relatează că în Africa occidentală 
franceză există ’500.000 de oameni 
bolnavi de lepră din totalul de 
20.000.000 de locuitori ai acestei 
colonii franceze.

NL'.W YORK. — In declarația sa 
de Anul Nou, publicată in numărul 
din ianuarie al revistei „Corner, 
cial and Financial Chronicle", cu
noscutul industriaș și financiar a- 
mcrican Cyrus Eaton a arătat că 
sarcina principală tn anul 1958 
este de a se găsi un modus vl. 
vendi Intre S.U.A. și Uniunea So
vietică.

NEHRU despre dezvoltarea 
economică a INDIEI

a întrebat pe localnici dacă n-au 
avut prilejul să observe în munți 
o vietate bizară cu chip de om. 
Unii au răspuns afirmativ. Ei sus
țineau că acestei vietăți misterioa
se ii place să facă pozne. Au fost 
cazuri, de pildă, cind unor lo
cuitori le-au dispărut obiecte cas
nica — coveți, lighiine, chiar și 
rufărie, iar apoi unele obiecte dis
părute s-au găsit in munți.

Poate că există o legătură, a 
spus Pronin, între aceste fapte și 
dispariția misterioasă a bărcii.

De altfel, a spus în încheiere 
Pronin, condiții de viață necesare 
unei ființe există în aceste locuri 
ale Furnirului, fapt confirmat de 
însăși denumirea văii în care s-a 
produs episodul susmenționat. A- 
ceastă Vale se numește Baleand- 
kik, ceea ce înseamnă „un milion 
de capre“. In întreaga regiune 
cresc diferiți arbuști fructiferi cu 
roade comestibile.

cele sănătoase în special prin tul
burarea respirației intracelulare. 
Noi am obținut modele biologice 
de microorganisme cu aparatul 
respirator vătămat în mod eredi
tar. Drept asemenea modele au 
servit celule de drojdie cultivate 
anume în acest scop și care au 
constituit materialul pentru selec
ționarea antibioticelor.

In R. Cehoslovacă

Un aparat care înlocuește 
inima și plămînîi

PRAGA 18
CTK transmite: 
chard Eschler 
constructoare de . 
din localitatea Lutina, în apropie
re de orașul Olomouc (R. Ceho
slovacă), a terminat de curînd 
construirea prototipului unei apa
raturi care, pe baza concluziilor 
chirurgiei cehoslovace, poate în
locui inima și plămînii în corpul 
uman. Noul aparat face posibilă 
circulația și oxidarea sîngelui in 
afara corpului omenesc, dînd ast
fel chirurgilor posibilitatea să 
facă operații pe inimă sub un 
control complect, în care timp 
inima pulsează fără ca sîngele 
să circule.

(Agerpres). — 
Proiectantul Ri
de la fabrica 
pompe „Sigma“

Agravarea crizei 
franco-tunisiene

PARIS 18 (Agerpres). — Cri
za care s-a produs în relațiile 
franco-tunisiene ca urmare a po
liticii „de forță“ dusă de Fran
ța față de țările Africii de 
Nòrd, s-a agravat și mai mult 
în ultimele două zile.

Incercînd să pregătească vii-

GAOHATI 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luînd cuvîntul 
la 17 ianuarie în ședința de seara 
a Comitetului de redactare a re
zoluțiilor Congresului partidului 
Congresul Național Indian, J. 
Nehru a subliniat că rușii au fă
cut un lucru extraordinar, lan- 
sînd un satelit în spațiul inter
planetar. , ■

In legătură cu rezoluția cu pri
vire la situația economică pe care 
a prezentat-o spre examinare co
mitetului, Nehru a rostit o cuvîn- 
tare. El a chemat pe membrii 
partidului Congresul Național 
Indian să nu se lase cuprinși de 
panică dat fiind dificultățile prin 
care trece în prezent India în 
dezvoltarea sa economică.

Noi, a spus Nehru, sîntem re-

cunoscători pentru ajutorul pri
mit din afară. In cele din urmă 
însă trebuie să depindem de re
sursele noastre interne în pro
gresul nostru.

Comparînd dezvoltarea Indiei 
cu dezvoltarea altor țări, Nehru 
a declarat că pentru prosperita
tea țărilor Europei și Americii a 
fost nevoie de 150 de ani. Noi nu 
putem aștepta atît de miilt. In 
Rusia s-a produs cu 40 de ani în 
urmă revoluția. Această țară a 
atins un progres economic, bi
ruind mari lipsuri și dificultăți, 
in prezetit însă Rusia este o mare 
țară, înalt dezvoltată din punct 
de vedere economic. Nehru și-a 
exprimat convingerea că India va 
putea să obțină pe calea sa pro
prie un progres rapid.

TELEGRAMA

Excelenței Sale CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri

București

Am onoarea să exprim sincere mulțumiri pentru primirea deose
bit de cordială și pentru calda ospitalitate pe care ne-ați acordat-o 
dv. și Guvernul dv. în cursul recentei noastre vizite.

Sînt convins că asemenea contacte personale și schimburi de ve
deri vor servi Ia dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești, deja 
stabilite, între ambele noastre țări.

Aștept pe curînd ocazia să mă revanșez de bunăvoința dv.
Cu cea mai deosebită stimă din partea mea personal.

U KYAW NYE1N 
Reprezentantul primului ministru

Rangoon

• I
I

Turul ciclist
CAIRO 18 (Agerpres). — Cea 

de-a 6-a etapă a turului ciclist al 
Egiptului, desfășurată sîmbătă pe 
ruta El Ghizeh-Suez, a fost ctști- 
gată de sportivul sovietic Iurii 
Melehov oare a parcurs distanța 
de 130 km în 3h 49’10“. In același 
timp cu el au sosit în ordine : Pe- 
trov (U.R.S.S.), Kolev (R.P. Bul
garia), Stoltze (R. D. Germană), 
Arany (R. P. Ungară) și romînui 
Constantin Mâiceanu. După 6’07“. 
a trecut linia de sosire un pluton 
condus de sovieticul Cerepovici. 
Koțev, Șelaru, Torok și alți prota
goniști ai cursei au ajuns cu o 
întîrziere de aproape 9 minute.

Această etapă în care favoriții 
cursei au pierdut minute prețioase 
a adus noi schimbări în clasament. 
Tricoul galben a fost îmbrăcat de 
Concurentul bulgar Dimiter Kolev, 
dar în primele 5 locuri se află trei

al Egiptului 
alergători sovietici și formația 
U.R.S.S. s-a distanțat considerabil 
în clasamentul pe țări. Reprezen
tantul nostru Constantin Moiceanu. 
tn revenire de formă, a făcut o 
cursă excelentă.

Clasamentul general individual : 
1. Kolev (R.P.B.) 23h 59’44” ; 2. 
Olizarenko (U.R.SIS.) 2ffi 02’06“ ; 
3. Arany (R.P.U.) 24h 03’01“ ; 4.
Petrov (U.R.S.S.) 24h 04’35” ; 5.
Melehov (U.R.S.S.) 24h 04’51“: 
6. Moiceanu (R.P R.) 24h 05’29“; ur
mează Stoltze, Koțev, Cerepovici, 
Șelaru și Torok.

Clasamentul pe țări: 
72h 7’10“; R.P.B. la 
R.P.R. la 
18’23“ ; 5. 
gipt : 7. 
Siria.

Astăzi 
Suez-Port

: 1. U.R.S.S.
........  11’58“; 3.

15’36“ ; 4. R. D. G. 1« 
R.P.U. la 45’04“ ; 6. E- 
Turcia ; 8. Liban ; 9.
se disputa etapa 7-a, 
Said (174 km,).

Campionatele
de tenis de masă ale R. P. R

internaționale

Capionatele internaționale de 
tenis de masă ale R.P.R. au conti- 

Inuat sîmbătă în sala sporturilor 
de la Floreasca cu desfășurarea 
jocurilor de simplu și a meciuri- 

ia;i uauvuc | ‘ “ ------ --- -
Gaillard a anunțat că a trimis 
un mesaj președintelui Republicii 
Tunisia, mesaj în oare expune 
punctul de vedere francez în ce 
privește reluarea și continuarea 
discuțiilor dintre cele două țări.

Considerînd că felul în care 
guvernul francez trimite mesajul 
adresat președintelui Republicii 
Tunisia, constituie „o măsură cu 
caracter de intimidare“, preșe
dintele Burghiba a refuzat să-i 
primească pe emisarii primului 
ministru francez.

primul ministru 8 lor AngHa _ r.p.r, n (feminin)

(R.P.R.) 3—2; Moszoczi (R.P.U.)
— Babikian (R.P.R.) 3—0 ; Gro- 
pescu (R.P.R.) — Popa (R.P.R.) 
3—0 ; Elliot (Scoția) — Silber- 
man (R.P.R.) 3-0; Lelea (R.P.R.)
— Gheorghiu (R.P.R.) 3—0.

Echipa feminină a Angliei a 
întrecut cu 3—0 formația secundă 
a R.P. Ronune. Rezultate tehni
ce: Hăydon—Pitică 2-1 ; Rowe— 
Tompa 2—1 ț Rowe, Haydon—Pi
tica, Folea 2—(T.

în meciul R.P. Romînă — R.P. 
Ungară (inascillîa) după 4 me
ciuri echipa maghiară conducea 
cu 3—1. Iată rezultatele înregis
trate : Reiter 
Sido 
Harasztosi 2—0; 
2—0.

Astăzi de la 
pînă la 13, campionatele progra
mează jocuri de simplu. După a- 
miază programul începe la ora 17 
și durează pînă la ora 22.

și R.P. Ungară —- R.P.R. (mascu
lin).

In proba de simplu masculin, 
singura surpriză a zilei a fost fur- 
nizată de Negulescu (R.P.R.) care 
l-a învins cu 3—2 pe Teran, cam
pionul de juniori al R.P.F. Iugo
slavia. în rest, rezultate scontate: 
Leach (Anglia)—Bottner (R.P.R.) 
3—0; Hrbud (R.P.F. Iugoslavia)— 
Bujor (R.P.R.) 3—1 ; Harangoao 
(R.P.F. Iugoslavia) — Sîndeanu 
(R.P.R.) 3—1 ; Vogrinc (R.P.F. 
Iugoslavia) — Covaci (R.P.R.) 
3—0.

Cele 5 partide programate în 
cadrul probei de simplu fete s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
Cobîrzan (R.P.R.) — Ardelea

Bubony 2—1 ;
Gantner 2—0 ; Berczik— 

Berczik—Reiter

ora 9 dimineața
O consecință 

a uriașului buget 
militar al S. U. A.

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
Un comitet al Camerei reprezen
tanților a aprobat 
proiectul de lege 
dicarea plafonului 
ce a Statelor 
275.000.000.000 la 
de dolari. Ministrul 
Anderson, a declarat în fața comi
tetului că nivelul „îngrijorător de 
scăzut“ al încasărilor statului im
pune această măsură.

încă în mesajul asupra stării 
Uniunii președintele Eisenhower 
pomenise de eventualitatea aces
tei măsuri întrucît veniturile ac
tuale ale visteriei statului nu pot 
acoperi cheltuielile uriașului bu
get militar al Statelor Unite.

RENARD.DL.la 17 ianuarie 
privitor la ri- 
datoriei publi- 
Unite de la 
280.000.000.000 

finanțelor,

Sînt ' în Europa occidentală 
cîteva instituții care se ocupă 
cu sondarea opiniei publice în 
legătură cu problemele arză
toare ale zilei. Recent institu
tul francez pentru sondarea o- 
piniei publice a efectuat o an
chetă in rîndurile cetățenilor 
din Franța, Italia, Anglia, 
R.F.G. etc. Principalele pro
bleme au fost : nivelul de 
trai, apărarea păcii, oportuni
tatea unei conferințe la nivel 
înalt. Iată rezultatele.

La întrebările cu privire la 
înrăutățirea nivelului de trai 
pe anul în curs, 90 la sută din 
cetățenii francezi cred într-o 
înrăutțire serioasă a lui. In 
Anglia 85 la sută au dat un 
răspuns asemănător, iar in Ita
lia 89 la sută.

Răspunzind la întrebarea 
dacă pentru apărarea păcii ar 
fi necesară retragerea tuturor 
trupelor din Germania au răs
puns afirmativ : Franța 62 la 
sul, R.F.G. 73 la sută, Anglia 
80 la sută.

ln legătură cu necesitatea 
unei conferințe la nivel înalt 
in viitorul imediat au răspuns 
afirmativ ." Franța 74 la sută, 
R.F.G. 81 la sută, Anglia 71 
la sută,

Pentru noi, aceste rezultate 
nu sînt deloc neașteptate. Cu
noaștem din acțiunile opiniei 
publice și din alte manifes
tări, că masele populare din 
țările captaliste sînt îngrijo
rate de scăderea vertiginoasă 
a nivelului lor de trai, că se 
dorește retragerea tuturor tru
pelor străine de pe teritoriul 
german, că e oportună o con
ferință la nivel înalt a pute
rilor răspunzătoare de soarta 
omenirii. întrebarea e, dacă 
mai ales, despre pulsul opi
niei publice în ultima proble
mă are cunoștință și Departa
mentul de Stat. După ultimile 
declarații ale d-lui Dulles, se 
vede că Ia Departamentul de 
Stat nu prea se ascultă pulsul

Sir Walter Mercer și Ja
mes Robertson Justice aspi
rau la postul de rector al 
Universități! din Edinburg. 
Fiecare dintre ei aveau sitn- 
patizanții respectivi (îi ve
dem incăierîndu-se în incin
ta universității). Se pare că 

băieții lui Ja
mes Robertson 
Justice au fost 
mai „în formă“. 
James a învins I

• •

AȘTEAPTĂ
Urmare din pag. 1-4

în întrecerea cu ca
pitalismul !

Noroc de avertis
mentele domnului Re- 
nard. Altfel, noi, cei 
din lumea socialistă, 
nu vedeam „catastro
fa“ care ne paște. Noi, 
„naivii“ ne închipuim 
că dacă vom produce 
mai multă stofă, mai 
multă carne, mai 
multe mașini decît 
țările capitaliste vom 
trăi mereu mai bine. 
Și cînd colo, sîntem 
amenințați de peri
colul să rămînem 
„fără obiectiv“, să ne 
„pierdem spiritul de 
inițiativă“ și de alte 
asemenea pericole 
înfricoșătoare.

Nu știm dacă citi
torii cărții lui Re- 
nard pot citi aseme
nea năzbîlii fiindcă 
au pierdut simțul u- 
mărului atît de ca
racteristic francezilor, 
ori s-au apucat să 
citească „Politica eco
nomică în secolul a-

— _ _J a 
umorul de 
prin care 

era cindva

tomic" pentru că 
dispărut i_____ ‘
calitate 
Franța 
vestită. N-am putea 
jura că domnul Re- 
nard are vreo încli
nație pentru econo
mie sau logică. Am 
căpătfit însă certitu
dinea că el face parte 
din categoria oame
nilor care, fără a a- 
vea darul umorului, 
îi fac totuși să rîdă 
pe ascultătorii sau 
cititorii cu un cit de 
minim simț al ridi
colului.

domnul Re-

Nu ne vom opri a- 
supra concluziilor ab
surde ale lui Renard. 
Și atunci cind spui 
absurdități sau anec
dote trebuie să ai o 
măsură ! Altceva me
rită să fie subliniat : 
felul în care Renard 
„critică" orînduirea 
sovietică și socialis
mul în zilele noas
tre. Nici o aluzie la 
inevitabilul faliment 
ca acum patruzeci de 
ani, nici ironii la a- 
dresa „înapoierii“ 
țării sovietice, ca a- 
cum treizeci de ani, 
nici tendința de a se 
amăgi cu iluzii ali
mentate de greutățile 
izvorîte din urmările 
războiului ca acum 
zece-doisprezece. ani. 
Nu, acum scribii bur
ghezi bolborosesc că 
într-un viitor nu prea 
îndepărtat, după ce 
va fi ajuns din urmă 
Statele Unite, Uniu
nea Sovietică va pier
de chipurile, orice 
stimulent de dezvolta
re, iar economia ei 
va ajunge în impas. 
La drept vorbind, 
asta nu mai este cri
tică. Este panică, de
rută și, totodată, un 
ciudat mod de a se 
liniști singur.

Mai e oare cazul 
să amintim că, pe 
lingă întrecerea cu 
capitalismul, econo
mia socialistă are un 
uriaș stirăulent IN
TERN de dezvoltare 
necontenită — creș 
terea nevoilor mate
riale și culturale ale 
oamenilor muncii?

în- 
lu-

Socialismul va 
vinge în întreaga 
me tocmai pentru că 
el dovedește, și va 
dovedi mereu mai cu 
tărie, că poate da oa
menilor o viață in
comparabil mai îm
belșugată decît le-o o- 
fera rînduielile capi
taliste. Socialismul va 
birui pretutindeni toc
mai pentru că țelul 
lui suprem este sa
tisfacerea cit mai de
plină a nevoilor ma
teriale și culturale ala 
oamenilor.

Michel Renard își 
intitulează în chip 
necugetat unul din 
capitolele cărții sale: 
,-Așteptări zadarni
ce“. In capitolul res
pectiv e vorba de ro
lul — chipurile — 
distrugător al pro
gresului tehnic. Dar 
titlul acesta se po
trivește de minune 
pălăvrăgelilor lui de
spre speranțele ce și 
le pune în impasul 
socialismului... din 
lipsa spiritului de 
inițiativă.

Domnul Renard aș
teaptă pieirea socia
lismului. Așteptare 
zadarnică !

— Dar, dacă vrea. 
n-are decît să aștepte 
Noi am dori însă, să-t 
sugerăm ca, pînă una 
alta, să mai scrie o 
carte de „cercetări 
economice“. După ca
litățile pe care le-a 
vădit, are toate șan
sele să cîștige 
concurs pentru
mai mare absurditate 
o anului 1958,

un
cea



Primul film de păpuși 
pentru cinemascop
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talentatul cinematograf ist ) 
ceh Jiri Trnka, specializat în J 
filme de păpuși, lucrează în j 
prezent la prima sa realizare j 
pentru ecran lat. Filmul va I 
constitui o originală trans-j 
punere pe ecran a comediei J 
lui Shakespeare „Visul unei I 
nopți de vară“. Iată-4 pe unul j 
dintre eroii filmului.

Cînd a apărut 
umbrela ?

trebult adesea 
milenii pentru a 
dintre cele mai 

folositoare meca. 
.de pildă, atit de 

bine venită pe timp de ploaie, a 
apărut în Europa abia in secolul 
al XVII-lea. Unii' istorici afirmă că 
primele umbrele au fost aduse din 
Orient de ambasadorii Uiumului 
la curtea lui Ludovic al XlV.lea. 
Se pare. insă, că adevăratul ,,pă. 
rinte“ al umbrelei in Europa a 
fost un englez, Jonas llanway, 
care după întoarcerea dintr.o călă
torie in Orient a început să se 
plimbe pe străzile Londrei cu o 
ciudată ,.ciuperca" de pinză. Han- 
tvați stirnea peste tot ilaritatea 
concetățenilor săi și era chiar cit 
pe ce să fie arestat ca nebun. Ori. 
ginalul londonez nu s-a descurajat 
însă și a continuat să folosească 
instrumentul adus din Orient. 
După,citeva luni, londonezii au 
fost nevoiți să recunoască utili, 
tatea umbrelei și au adoptat-o, 
răspindind.o in toată Europa.

Omenirii l-au 
multe secole și 
descoperi unele 
simple și mai 
nisme. umbrela,

i
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Din istoria Bucureștiuhii

„Hardughia
și testemelurile de la Cișmigiu

H lui Ipsilante
Primele întreprinderi manufac- amenințînd pe muncitori cu tri- 

turiere au apărut în București și - miterea lor la ocnă, 
în împrejurimi, în cea de-a doua 
jumătate a veacului al XVIIl-lea.

Acumulările de capitaluri, în 
acel timp, nu puteau fi realizate 
decît de domnitori și de marii 
boieri.

Au apărut întîi manufacturi 
domnești, făcute cu capital din 
vistieria țării. în veacul al XVII- 
iea au apărut „mori de hîrtie“ și 
sticlării la Călimănești. A venit 
apoi rîndul întreprinderilor reali
zate de boieri, cu capitaluri strîn- 
se din arenzi, camătă și răscum
părări de „rumînie“. Abia spre 
sfîrșitul veacului al XVIII-lea se 
ivesc Întreprinderile create de 
marii negustori.

întreprinderile manufacturiere 
au fost întemeiate cu privilegiu 
domnesc, un drept de monopol. 
Domnitorii numeau în fruntea în
treprinderii un „epistat“, ales 
dintre boieri sau dintre marii ne
gustori.

Deși numite impropriu 
brici“, totuși aceste manufacturi 
apar în toate hrisoavele domnești 
cu acest nume. Cam în același 
timp (1765-1766) au luat naște
re „hardughia“ Domnitorului 
Scarlat Ghica pe apa Colentinei, 
pe moșia Fundeni, a dumnealui 
biv vel vistiernicului Dumitrache 
Racoviță, ca și fabrica de postajă 
(postav) a biv vel clucerului Ra
du Slătineanu, de la Pociovaliște.

Fabrica de la Pociovaliște, mu
tată la București, a fost arendată 
negustorului Chiriac Arbut din 
Chios, care obișnuia „să ridice 
pe postăvari cu bătăi, de-i adu
cea la lucru“.

Se cunosc chiar conflicte de 
muncă la această fabrică. Munci
torii plîngîndu-se la Domnie con
tra condițiilor neomenoase de lu
cru, domnitorul și boierii din 
Divan au dat dreptate patronului,

„fa-’"

Au fost aduși, apoi, la lucru, 
bărbații ce fuseseră închiși pen
tru datorii, femeile „netrebnice“, 
ce fuseseră trimise la mînăstire, 
precum și copii de 12 ani, sub 
pretextul „deprinderii meșteșugu
lui“, toți aceștia formînd o cate
gorie de muncitori ce nu trebuiau 
plătiți.

La 1793 este pomenită o altă 
„moară de hîrtie“ pe apa Saba- 
rului, care „aduce stricăciuni mo
șiilor și morilor, prin înecăciune“.

Domnitorul Alexandru Moruzzi 
a ridicat la 1776 o „fabrică de 
hîrtie“ din început și din nefiin
ță, tot pe apa Sabarului, pe mo
șia Ciorogîrla și a cedat-o Mi
tropoliei, care fu obligată să plă
tească de două ori costul insta,- 
lațiilor.

La 1800, Domnia dă pitac peri- 
tru înființarea uneț fabrici de 
„testerneluri și ghermesuturi“ lui 
Stănuță sin Tudorache Țărigră-

deantt, cit drept de monopol pînă 
în anul 1817. Fabrica s-a înfiin
țai pe, lingă minăstirea Mărcuța, 
fiind mutată mai tîrziu lingă 
balta Cișrnigiului, spre Fîntîna 
Boului, la Șipotul Fintînelor, în 
dealului despre nord al 1 
Cjșmigiului, cum relatează 
Gliica.

Minunat povestitor, Ion Cihlca 
mai comunică o savuroasă con
statare :

„La un bal de gală, la Hotel 
de Viile din Paris, în 1870, mar
chiza de Lavalette, soția mini
strului de Interne, fostă ambasa- 
drice la Constantinopol, purta o 
rochie de testerneluri care făcea 
admirațiunea tuturor elegante
lor“.

In primii ani ai veacului al 
XlX-lea, au luat ființă în Bucu
rești, una după alta, numeroase 
întreprinderi: de fidea și de ma
caroane, de mătase, de farfurii 
etc.

lacului
Ion

-O VIPERĂ'. 
tCURIOASĂt
♦

Ugandei,
♦ *' ‘
♦
I v .♦ sarl<
♦ mod foarte curios. Vipera
J are 
f în care crește pizonia, o plan-
♦ tă ale cărei fructe conțin un 
'' lichid foarte, lipicios.
o Păsărilor care vin să ciugu-
II leaseă fructul sau scormonesc 

sub plantă, lichidul li se pre-
. linge pe coadă și aripi împie- 

11 dicîndu le să-și mai ia zborul.
Se întîmpla uneori ca vi- 

n pera să aștepte, flămîndă, săp- 
' tărnîni întregi pînă ce o pa- 
" săre epuizată de efort, își 
< pierde puterile și devine o 

' pradă lesnicioasă. De cele mai 
i multe ori, însă, animalul n-are 

vreme să-și potolească foamea 
' căci vînătorii care-i cunosc o- 
,, biceiul plantează special pizo

nia care servește astfel drept 
capcană și ie prind cu ușu- 

,, rință.

In pădurile din răsăritul 
colonie engleză din 

o viperă care 
decît eu pă- 

le prinde în 
își 

cuibul numai în pădurile

Africa, trăiește 
nu se hrănește 

pe care

URSULEȚUL 
pădurilor 
tropicale

B. SARAȚEANU

».
„CONSERVE
de acum 2.000 de ani

ODescifrînd
graiul animalelor

înlăuntrul amforelor s-au găsit numeroase „trufandale“ ala 
timpului: măsline, bucăți de pește sărat și melci.

AAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA/SAAAAAA^

Intr-o dimineață de 
toamnă, în largul 
coastei veșnic însorite 
a Rivierei franceze, nu 
departe de Capul An. 
tibes, un grup de ti
neri exploratori sub. 
marini își încercau 
măiestria sportivă 
scufundindu-se In re
petate ri riduri în al. 
bastra Mediterană.

Deodată, unul din. 
tre exploratorii care 
înotau pe fundul apei, 
la vreo 25 de metri 
de suprafață, observă 
o ridicătură neobiș. 
nuită peste care al
gele și stelele de 
mare creșteau tntr-o 
formă ciudată. înde, 
pârlind ușor flora 
submarină și nisipul 
pe care creștea, scu
fundătorul descoperi 
spre marea lui mirare 
un obiect care setnă. 
na perfect cu o am. 
foră romană. De jur 
împrejur, se vedeau 
urmele multor altor 
vase identice care 
serveau cu mii de 
ani in urmă la păs.

tratul șl transportul . 
vinului șl altor ali
mente.
Astfel, a fost desco. 

perit recent unul din. 
tre cele mai prețioase 
tezaure arheologice 
sumbarine. Scafan
drii și scufundăto
rii amatori, folosind 
toate mijloacele teh. 
nicii moderne, au 
scos treptat la sttpra- 

citeva sute de 
romane pre. 

resturi ale 
cu care fu. 
transportate.

după 2.000 de ani. 
Alte amfore conțineau 
vin. Fiecare dintre ele 
cintărea peste 10 ki
lograme și pentru a. 
ducerea sa la supra
față trebuia să se re. 
curgă la instalații 
submarine speciale.

Mai Importante de. 
cit cele aproape 500 
amfore, par să fie 
insă resturile galerei 
cu care 
portate. Cu ajutorul 
acestor ' .
cialiștii speră să poa. 
tă reconstitui aspec
tul integral al coră. 
biel, care avea 30 
metri lungime, și să 
precizeze astfel o se
rie de nelămuriri cu 
privire la tehnica na
vală a romanilor. Cer. 
cetările arheologilor 
sînt încă in toi șl la 
terminarea lor este ne
îndoios că , .conserve, 
le" de acum 2.000 de 
ani vor fi adus im. 
portante contribuții 
la cunoașterea trecu, 
tutui îndepărtat.

Șâ intrăm direct în miezul problemei și să vă prezentăm „acustica 
fiziologică“, una dintre cele mai proaspete ramuri ale științei vre
murilor noastre. O știință autentică, care a depășit de pe acum sta
diul tatonărilor și al cărei scop este studiul limbajului animal și 
descifrarea codului său. Mai mult decît atît: o știință cu aplicații 
practice și care s-ar putea dovedi foarte folositoare- Și iată de ce.

Lumea tăcerii... zgomotoase !
După^ terminarea războiului, specialiștii acusticii submarine din 

multe țări au avut prilejul să constate că ajunseseră cu toții la re
zultate asemănătoare în cursul lucrărilor lor. Perfecționarea micro
foanelor de ascultare sub apă a permis pentru întîia oară înregistra
rea „vocii“ animalelor marine și a deschis savanților o lume de cer
cetări inedite, dovedind că peștii, crustacee'e și cetaceele pot emite 
sunete. In scurt timp, acustica fiziologică marină a depășit stadiul 
experimental și a trecut la studii amănunțite. Astăzi, oceanografii cer
cetează în mod curent emisiunile sonore ale peștilor în acvarii și au 
stabilit că nici un soi de pește nu este „mut“. Foarte mulți reac
ționează printr-un fel de „mormăit“ la excitațiile exterioare. Nu de 
mult, specialiștii care se ocupă cu studierea delfinilor au descoperit 
că acești pești sînt înzestrați — pe lîngă „voce“ — și cu un fel de 
radar. Intr-adevăr, delfinii emit sunete care, lovindu-se de un perete 
sau alt obstacol sînt reflectate și recaptate de pești, indicîndu-le 
prezența obstacolului și permițîndu-le să-l ocolească.

Limbajul corbilor
Cîntul și ciripitul păsărilor îl aude oricine. Că acest cînt și ciripit 

are însă și o semnificație, un înțeles foarte important pentru păsări 
șl eventual, și pentru oameni, iată o altă descoperire a acusticii fi
ziologice-

Profesorul francez R. G. Busnel, de pildă, studiază de doi ani cu 
o răbdare demnă de admirație, strigătele emise de corbii dintr-o 
regiune apropiată Parisului. încetul cu încetul, prof. Busnel a reușit 
să deosebească mai multe feluri de strigăte, emise de corbi în con
diții și din motive diferite strigăte de adunare a stolului, strigăte 
de groază, de alarmă, de dragoste, etc., foarte deosebite între ele.

Intr-o a doua etapă a studiului pe care l-a întreprins savantul 
francez, prof. Busnel cercetează efectul produs asupra păsărilor de 
strigătele lor înregistrate pe bandă pentru a stabili dacă ele deter
mină într-adevăr anumite reacții celor care lc aud. Reacțiile corbilor 
nu sînt precise, afară de cazul strigătului de groază, al cărui efect 
este uimitor. Experiențele în acest sens sînt edificatoare.

Intr-o pădure din regiunea pariziană, unde se strîng în fiecare 
seară, la apusul soarelui, mii și mii de corbi, s-au instalat mai multe 
megafoane. Deodată, stolurile înegresc cerul și vin să se așeze pe 
copacii transformați în „dormitoare“. Aceste „dormitoare“ sînt fixe ; 
în fiecare seară, aceeași corbi vin să-și petreacă noaptea pe aceeași 
copaci. După ce se așterne liniște peste pădure, megafoanele încep 
deodată să emită țipatul de groază înregistrat în prealabil. Instanta
neu, mesajul este recepționat și-și face efectul: întregul stol își ia 
zborul, dezordonat, în panică și timp de cîtcva seri nici o pasăre nu 
se mai întoarce la „dormitor“. Nici un alt stinct emis de megafoane 
nu produce un asemenea efect asupra ciorilor.

Lucrările în curs sînt menite să aducă desigur alte dezvăluiri inte
resante cu privirea la limbajul animalelor. De pe acum, însă, ex
periențele prof. Busnel pun la dispoziția agrotehneienilor o armă 
eficace și simplă pentru combaterea miilor de păsări stricătoare care 
aduc atîtea pagube în fiecare an lanurilor încărcate cu roade

C. ORBAN

erau trans.iată 
amfore 
cum șl 
corăbiei 
seseră

După primele cerce, 
țări, arheologii au 
stabilit că vasul seu. 
fundal aparținea ar. 
matei romane șl 
transporta alimente de 
soi pentru legiunile 
angajate in războiul 
de cucerire a Guliei, 
între anii 
intea erei 
interiorul 
perfect 
s.au „" ___
bucăți de pește sărat 
și melci, dintre care 
unele nu s-nu alterat
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CALENDARULUI

Scafandrii smulg fundului nisipos al mării amforele scufun
date acum 2.000 de ani.

ze îi asigură toate 
materiile necesare 
vieții ,' inclusiv apa 
pe care nu o bea 
decît foarte rar. Nu
mele său înseamnă, 
de. altfel, în dialec
tul băștinașilor „ca
re nu bea“. Koala 
doarme în general 
ziua și aleargă pe 
copaci 
nopții, 
ducă o 
ră.

Nici 
mul al 
sire nu 
cu boala, 
ultimul 
al unei specii 
cale de dispariție. 
Lucrul acesta, pre
cum și farmecul său 
excepțional, i-a de
terminat pe austra
lieni să organizeze 
un serviciu special 
pentru apărarea sa 
de vinători și de 
pericolele naturii. 
Cînd o pădure de 
eucalipt se desfrun
zește, amenințînd 
animalele cu foa
mea, sute și mii de 
boala sint transpor
tate în altă pădure. 
Iar primăvara, ocu
pația de predilecție 
a locuitorilor din 
orașe este o vizită 
făcută ursuleților 
ce se joacă prin co
pacii tropicali.

Nici o grădină 
zoologică din lume 
nu se poate mîndri 
că posedă un koa
la, unul dintre cele 
mai ciudate anima
le ale faunei 
mîntene. La 
actuală, koala 
mai trăiește 
în 
Australia și 
nu s-ar fi luat mă
suri speciale pentru 
protecția sa. ar fi 
dispărut complect. 
Asemănător unui 
pui de urs, koaln 
are corpul acoperit 
cu o blană deasă și 
moale de culoare 
cafenie sau roșiati
că, foarte prețuită 
de vinători. Înălți
mea sa maximă este 
de 60 cm.

Motivul pentru 
care acest ciudat a- 
ni mal — imagine 
fidelă a ursuleților 
pentru copii — nn 
poale fi crescut in 
nici o altă parte a lu
mii sau in grădini 
zoologice, îl consti
tuie modul său de 
alimentație. Intr-a
devăr koala se hră
nește exclusiv cu 
frunzele unor ar
bori tropicali—două 
specii de eucalipt— 
eonsumînd cantități 
uriașe de frunze : 
peste un kdogram 
pe zi. Aceste frun-

po
or« 
nu 

decît 
pădurile din 

dacă în timpul 
preferind tă 
viață solita-

un alt ani- 
zilelor hou
se înrudește 

El este 
deseedent 

pe

entru a putea fi deplin fo
losit, timpul trebuia împărțit 
în mod rațional. De aci ne
cesitatea calendarului.

Astăzi există calendare în 
orișice casă, în orișice fa
brică, birou, ba uneori le și

purtăm în buzunar, ca agende.
Ia gîndiți-vă puțin ce s-ar întîmpla dacă 

nu ar exista calendare. Totul ar merge 
anapoda. Cum să efectuezi la vreme muncile 
agricole fără calendar ? Cum să știi cînd să 
faci aprovizionarea cu combustibil ? Cum să 
organizezi mersul trenurilor și vapoarelor? 
Astfel de întrebări s-ar putea pune ia nesfir- 
șit.

Prin cîte n-a trecut calendarul, pînă ce 
a ajuns la f>rma pe care o are astăzi în ma
joritatea țărilor civilizate I

Acum 8—9.(100 de ani, acest îndrumător 
de seamă al existenței omenești lipsea. Oa
menii acelor vremuri îndepărtate bijbîiau în 
căutarea unei împărțiri a timpului, care să 
facă scurgerea acestuia mai lesne de înțeles 
și de utilizat in viața de toate zilele.

Stabilirea calendarului s-a făcut în toate 
timpurile prin observarea atentă și exactă a 
mișcărilor astrelor cerului, chiar dacă uneori 
s-a considerat în mod greșit că scurgerea 
timpului este supusă influențelor forțelor su
pranaturale.

Lunii este consecința modului în care acest 
corp ceresc întunecat e luminat de Soare 
sau că anul reprezintă durata revoluției l'ă- 
mîntului 'în jurul Soarelui. De aceea și in
terpretarea pe care o dădeau era adesea 
mistică, idealistă, iar durata fenomenelor era 
stabilită doar aproximativ.

Pe lingă aceasta, cele trei etaloane, pe care 
se baza măsurarea timpului și implicit preve
derea viitorului, prezentau destule dificul
tăți.

Măsurarea altor mărimi se bazează pe 
stabilirea unei unități fundamentale, in ra
port cu care calculele se fac cu ușurință.

Nu același lucru se poale spune despre 
relația zi-lună-an.

în ce privește săptămîna, e vorba de o 
unitate arbitrară, care nici măcar nu-i ba
zată pe vre-un fenomen astronomic. Origi
nea ei stă în vremurile cînd oamenii, în igno
ranța lor, credeau în posibilitatea influențării 
soartei oamenilor și popoarelor de către astre. 
De aceea cele 7 zile au dobîndit numele unor 
astre. („Luni“ — Lunii, „Marți“ •—planetei 
Marte, „Miercuri“—planetei Mercur, „Joi“— 
planetei Jupiter, „Vineri“ — planetei Venus, 
„Sîmbătă“ — planetei Saturn [în engleză 
„Saturday“J, iar „Duminică“ — Soarelui 
germană „Sonnlag“ — ziua Soarelui! ).

In fotografia de sus:
Ajutat de gardianul grădinii zoologice, cercetătorul înregistrează 

pe bandă de magnetofon „vocea“ de.., tenor a unui elefant.
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A

aeamă de fenomene care se 
repetau cu o mare regulari
tate i-au ajutat să treacă la 
măsurarea timpului.

O unitate de timp precisă, 
evidentă, era de exemplu 
ziua,
timp mai mare, care s-a do-O unitate de t ,

vedit de folos omului primitiv a fost ciclul 
fazelor Lunii. După cum se știe, de la o 
Lună plină la Lună plină următoare trec 29 
zile și jumătate.

In afara zilei și lunii, omul de demult a 
avut presimțirea și apoi conștiința clară a 
existenței încă a unei perioade esențiale pen
tru viața sa, a ciclului anual. In cadrul 
acestui ciclu se desfășura succesiunea atît de 
importantă a anotimpurilor. Pe măsură ce o- 
mul făcea progr»? în observarea cerului, ieșea 
la iveală că în decursul aceleiași perioade, a 
ciclului anual, își modificau poziția, dispăreau 
sau reapăreau pe boltă diferite constelații, iar 
Soarele se ridica la ora prânzului pînă la o 
înălțime mai mare sau mai mică. Toate 
acestea puteau servi la prevederea fenomene
lor pămînteșli amintite, de pildă a ivirii 
anotimpurildr.

Oamenii care se foloseau astfel de zi, 
lună și an pentru împărțirea și măsurarea 
timpului, nu erau desigur conștienți de sub
stratul fenomenelor respective. Ei nn știau 
că ziua se datorește rotirii globului terestru 
în jurul propriei axe, că succesiunea fazelor

trămoșul calendarului 
care-1 folosim noi astăzi 
calendarul vechi 
un calendar solar 
cum vreo 7.000 de ani. Gra
ție unor observații foarte 
exacte pentru acea vreme a- 
supra deplasării anuale a 

Soarelui față* de stele, durata anului a fost 
stabilită la 365 zile. Ca o rămășiță a calcu
lului timpului după lună, acest interval a 
fost împărțit în 12 luni de cîte 30 zile 
(30X12 = 360), • la care se adăugau 5 zile 
suplimentare. Ca și lunile calendarului no
stru, lunile egiptene nu aveau nici o legă
tură cu luna sinodică, o fază sau alta 
țiului nopții 
lunii calendaristice*

Durata anului calculată de vechii egipteni 
era cu aproximativ un sfert de zi mai mică 
decît cea reală. Calendarul rămînea astfel 
în urmă la fiecare patru ani eu o zi, iar în 
120 de ani cu o lună. Aceasta 
troducerea din timp în timp

pe 
este 

egiptean, 
apărut a-

a am
putimi cădea în oricare zi a

introduși drept corective ani de 377 și 378 
zile, inten-alîndu-se o lună în plus.

Socotelile calendarului erau ținute de preoți, 
care proclamau, cu prilejul unor ceremonii, 
începutul anului. Adesea ei făceau intercală
rile numai pentru a asigura stoarcerea de im- 
pozite suplimentare. Nefiind prea pricepuți, 
și dedîndu-se la tot felul de manevre, ei au 
ajuns să facă mari greșeli. S-a întîmplat ast
fel ca sărbătoarea culesului viilor să cadă... 
iarna.

Necesitățile vieții economice au impus o 
reformă radicală a calendarului roman, pe 
care a înfăptuit-o în anul 46 î.e.n. Inlius Cae- 
zar, cu ajutorul astronomului egiptean Sosi- 
gene. Acesta calculase durata anului la 365 
zile și un sfert. De aceea el a propus ca trei 
ani să fie considerați de 365 de zile (ani co
muni), iar al patrulea de 366 zile (an bisect). 
Noul calendar, denumit iulian, avea luni de 
30 și 31 de zile (ca și cel actual), cu excep
ția lunii februarie, care avea 28 în anii co
muni și 29 în cei bisecți. Bineînțeles că nici 
în acest calendar (solar, ca și cel egiptean), 
lunile nu mai aveau vreo legătură cu durata 
fazelor lunii, deci cu lima sinodică.

obliga la in
de corective.

mai departe 
nostru,

entru a urmări 
istoria calendarului 
trebuie să ne referim la Ro
mani. Inițial aceștia au avut 
un calendar lunar foarte com
plicat, izvor de veșnice 
încurcături. La anul de 10 
luni (însumînd 304 zile) s-au 

luni suplimentare, apoi au fost

14 secunde.
— Ce mare 

tr-un an? 
toată I

urata reală a anului nu este 
însă exact de 365,25 zile (365 
zile și 6 ore), ci de 
365,2-12199 zile sau, altfel 
spus, de 365 zile, 5 ore, 48 
minute și 46 secunde. Dife
rența între anul iulian și cel 
real e deci de 11 minute și

lucru unsprezece minute în- 
ar putea remarca cineva. O nimica

Ei bine, această „nimica toată“ ■ produs 
multe discuții. Diferența amintită a făcut ca 
în fiecare 128 ani să se acumuleze o zi în 
plus, calendarul fiind în situația unui ceas 
care merge înainte.

în secolul al XVI-leg avansul ajunsese la 
10 zile.

Pentru a se reveni asupra avansului de 
zece zile, s-a hotărît ca după ziua de 4 octom
brie 1582 să 
1582.

Pentru a se 
s-a hotărît ca 
ani bisccți să

Acest nou calendar, numit „gregorian“ sau 
„stil nou“, nu s-a impus cu ușurință. Anglia, 
de pildă, a menținut „stilul vechi“ (iulian) 
pînă în 1752, în Rusia acesta a persistat pină 
la Marca Revoluție din Octombrie, iar la 
noi în țară reforma a întîrziat pînă la 1 oc
tombrie 1924. Și astăzi mai există secte care 
nu acceptă din considerente religioase „sti
lul nou“, socotind timpul după calendarul 
iulian.

Adevărul este că nici precizia calendarului 
gregorian nu-i desăvîrșită, dar e incomparabil 
mai bună ca a celui iulian. El o ia înaintea 
anului adevărat doar cu 26 secunde anual. 
Abia peste 3.300 ani eroarea va atinge o zi!

Există totuși un neajuns.
E vorba de subîmpărțirea nerațională a a- 

nnhii calendaristic în luni și săptămîni.
Calendarul nostru — nerațional ?
Gîmlițivă bine la următoarele lucruri:
— Lunile conțin nu număr diferit de 

(de la 28 la 31).
-țr- Trimestrele au de asemenea un număr 

diferit de zile și nu cuprind un număr defi
nit de săptămîni.

— Data unei luni nu corespunde unei anu
mite zile a săptămînii.

Și pe lingă calendarul nostru mai există, 
e adevărat mai puțin răspîndite, și alte ca
lendare, ceea ce îngreunează colaborarea în
tre popoare. In India de pildă se folosesc 
peste 30 sisteme de calendare.
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urmeze ziua de 15 octombrie

evita pe viitor neconcordanțele, 
în decursul a 400 de ani trei 
fie socotiți comuni.

„I

Națiunilor Un

zile

ată de ce în ultimele decenii 
a luat un avînt însemnat mi?- 
carea pentru o nouă reformă 
calendaristică, care să ducă la 
crearea unui calendar univer
sal, cît mai rațional.

Pe lîngă Consiliul Econo
mic și Social al Organizației 

lite, funcționează actualmente un 
comitet pentru reforma calendarului, care a 
examinat pînă acum vreo 200 proiecte. Dintre 
acestea, cei mai mulți sorți pare să-i aibă mi 
sistem care în linii mari a fost propus în'ă 
înainte de război. El păstrează unitățile tra
diționale, intrate în uz, ale lunii și săptămînii. 
însă într-o organizare mai rațională. Iată 
cîtcva din prevederile Acestuia:

— Cele patru trimestre au un număr egal 
de zile — 91 și de săptămîni — 13.

— Prima lună a fiecărui trimestru are 31 
zile, celelalte două — 30.

— Fiecare trimestru și fiecare an începe 
cu aceeași zi a săptămînii — Duminica.

— Intrucît 91X4 = 361, în fiecare an se 
adaugă după 30 decembrie o zi fără dată și 
fără o denumire de zi a săptămînii S-a pro
pus ca această zi să fie proclamată Sărbătoa
rea internațională a păcii (în anii bisecți se 
mai intercalează o zi suplimentară, între 30 
iunie și 1 iulie). 1. M. ȘTEFAN
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