
Tlnărul Inovator Năprădeanu 
Valeriu (al doilea din dreap
ta) de la „Electroaparataj“ 
din Capitală a făcut o nouă 
Inovație. Este vorba de între
rupătorul automat în ulei de 
100 amperl căruia el l-a 
modificat clamele de Ieșire 
făcind astfel economie de ma
terial, reducere de manoperă 
șl Îmbunătățiri tehnice adu- 
cind o economie de peste 

8.000 lei anual.

lată-l In fotografie cu In
ginerii Cănescu Troian, Do- 
brogeanu Emil șl tehnicianul 
Nicoiae Ion discutînd des

pre Inovația Iul.
Foto : N. STELOR1AN

Grajduri 
mai ieftine 

și vaci 
mai multe

Intrînd în satul Umbrărești din 
raionul Bujorii, pe mina stingă 
a șoselei dinspre Galați, prunele 
așezări care ți ies in cale sînt 
construcțiile gospodăriei colective 
„Al doilea Congres al P.M R.“. 
U. ele sini abia începute, altele 
aproape terminate (le .nai tre
buie doar acoperișul) iar majori
tatea sînt deja date in .olos'nță. 
Cu greu te poți stăpini sâ nu te 
oprești pe loc și să le privești 
curios, cu in.eres. Și trebuie sâ 
știți că nu s.nt niscaiva palate, 
care să-ți ia ochii, luxoase, stră
lucitoare la înfățișare. Nu, sînt 
construcții simple, modeste dar 
foarte trainic și solid lucrate. Și 
țoale iși au o poveste a lor anu
me, pe care am aflat-o mai tîr- 
ziu.

Intr-o adunare generală a co
lectiviștilor ținută mai pe vară, 
Sirbu Nedelcu, secretarul organi
zației de partid din gospodărie a 
vorbit oamenilor despre ceva 
care-l frămîntă pe el și pe alți 
comuniști.

— Noi vrem să mărim secto
rul nostru zootehnic. Acesta e un 
îndemn dat de către partid și 
bine facem că-l urmăm. Dar pen
tru animalele pe care le cumpă
răm ne trebuie noi adăposturi. 
Astea costă bani grei. Ce trebuie 
să facem ?

— Lucrul e simplu: facem 
grajdurile și cînd om putea, mai 
încolo, luăm și animalele — a 
strigat cineva.

— Nu, nu-i bine așa — i-a 
răspuns Sirbu. Cu banii care-i 
avem cumpărăm animalele, graj
durile le facem noi cu mîinile 
noastre.

Unii s-au privit nedumeriți în
tre ei. Știau că pînă atunci obi
ceiul era așa la ei: să se toc
mească meșteri de prin alte părți 
cu ziua, care făceau cărămizile, 
ciopleau lemnăria și apoi ridicau 
construcțiile. Și-acum, iată cine
va venea să le spună câ toate 
astea le vor putea face ei sin
guri și încă fără sâ cumpere ma
teriale. S-a dovedit în alte 
gospodării, în mod practic, că se 
pot construi grajduri din vălă
tuci de lut amestecați cu paie, 
le-a explicat secretarul de partid. 
Adică un fel de cărămizi mari, 
late, foarte rezistente și călduroa
se. Și totul numai prin munca 
colectiviștilor, din materiale care 
nu costă nimic.

Povestea legată de aceste în- 
tîmplări este lungă. Important 
este că pînă la urmă inițiativa 
comuniștilor a izbîndit. S-au for
mat echipe de colectiviști care au 
pornit la lucru. In urma unei 
adunări generale U.T.M., ute- 
miștii și tinerii colectiviști au 
liotărît să muncească cu toții la 
ridicarea acestor construcții. Ei 
au format o echipă in frunte cu 
Gheorghe Cudălbeanu, brigadie
rul zootehnic, echipă care a ve
nit zi de zi la lucru chiar și pe 
ploaie.

Și iată că în numai cîteva săp- 
tămini au fost înălțate două 
grajduri cu o capacitate de 50 de 
capete fiecare.

— Cred că ieșeau mai fru
moase din cărămidă și din be
ton, spuneau cite unii.

Important e că sînt trainice, 
la te uită, pereții parcă-s de be
ton. Nu-i spargi nici cu toporul, 
recunoșteau pină și cei care din- 
tr.un inceput n-avuseseră încre
dere în noua propunere. Unde 
mai pui că am economisit și 
50.000 lei.

Colectiviștii din Umbrărești au 
primit cu o deosebită însuflețire 
documentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie a.c. 
Colectiviștii au citit cu atenție 
Expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. au discutat te
meinic pe marginea ei, au chib
zuit bine.

— Trebuie să ne îndreptăm a- 
tenția tot mai serios spre sec
torul zootehnic, să-l sporim cu 
mult in anul viitor. Trebuie să 
facem economii la construcțiile 

Începute, la cele pe care le avem 
In plan, le-a vorbit Sirbu Nedel
cu, secretarul de partid. Uite, 
partidul ne îndeamnă să folosim 
mai mult mijloacele proprii, să 
ridicăm construcții prin puterile 
noastre. Și avem asemenea pu
teri.

Ufemistul Cudălbeanu Gheor
ghe, brigadierul zootehnic, a ve
nit chiar atunci cu o propunere:

— Noi avem începută construc
ția maternității pentru scroafe. 
Pînă acum era hotărî! s-o înve
lim cu țiglă. Asta costă destul 
de mult. Ce-ar fi să punem în 
locul țiglei niște stuf ? E mai căl
duros decit țigla și nu ne costă 
nimic.

Conducerea a găsit bună pro
punerea. Maternitatea, ridicată 
din vălătuci de păinint și paie, 
acoperită cu stuf, va costa cu 
mult mai puțin. Colectiviștii 
au calculat că din economiile re
zultate din ieftinirea acestor con
strucții vor putea să sporească 
sectorul zootehnic cu încă 20—25 
vaci de lapte, 200—300 oi și ci- 
teva sute de păsări.

Gospodăria mai are in plan 
pentru viitor numeroase construc
ții. Ei vor construi o magazie 
de cereale, o remiză de mare ca
pacitate, o crescătorie de păsări 
și un sediu pentru gospodăria 
colectivă. Colectiviștii au hotărit 
să facă schimbări în planurile 
acestor construcții. Ei vor înlocui 
la toate aceste construcții cără
mida prin vălătuci de pămînt a- 
mestecat cu paie iar la unele 
dintre ele vor folosi pentru aco
periș în locul țiglei, stuful.

Utemlștii șt tinerii din gospo
dărie au mers la organizația de 
partid și conducerea gospodăriei 
și s-au angajat că vor munci la 
toaie aceste construcții. Ei au 
hotărît să aducă stuful din bal
tă, necesar acoperirii unora din
tre construcții, prin muncă vo
luntară, conștienți că aceasta 
este în folosul întăririi fondului 
de bază al gospodăriei lor, izvo
rul veniturilor lor personale. Se 
va reuși astfel să se economiseas
că încă 60.000 lei, bani care vor 
fi folosiți pentru lărgirea secto- , 
rului zootehnic.

...La marginea satului Umbră
rești stau așezate una Ungă alta, 
frumos aliniate, construcțiile gos
podăriei colective, unele abia în
cepute. Nu sînt niscaiva clădiri 
impunătoare, înalte și arătoase. 
Ele arată modest ca înfățișare, 
dar sînt ieftine și durabile, ridi
cate de mîinile pricepute ale co
lectiviștilor, care urmează cu în
credere sfatul înțelept al partidu
lui.

A. I. ZAINES8U 

Utemista Maria Moraru, de la 
Fabrica de tricotaje „Varga Ka- 
talin" din Cluj, primind ajutorul 
tovarășei inginer Niculina lo- 
nescu in ceea ce privește ridi
carea calificării profesionale, a 
obținut in ultima vreme rezulta

te frumoase in muncă.

Noua mea cunoștință de la Uzinele „23 
August“, rabotorul Lazâr Eduard, are in 
buzunarul salopetei de lucru- un caiet, pe 
care îl numește „caietul de cereri". Din 
cînd in cind, fie că vine la strungarul Jipa 
Ion și-i spune ceva ce nu aud decit ei doi 
in marea halo unde se ciocănește, se strun- 
jește și se sudează intr-un vuiet ca de scoi
că uriașă, fie că se intîlnește cu maistrul 
Sokolov Gheorghe, care, de asemenea, ii 
spune ceva ce nu aud decit ei doi, fie că-l 
înconjoară cîțiva tineri, cam de vîrsta lui, 
care au și ei de comunicat ceva — Lazâr 
Eduard scoate caietul, un creion și, ca ur
mare a acestor fugare mesaje, notează gră
bit La despărțire, în timp ce el ascunde 
cu grijă in buzunar caietul misterios, cel 
cu care a stat de vorbă ii pune o între
bare ca asta :

- Cînd ?
La care Lazâr, răspunde la fel de la

conic :
- Cred câ mîlne.
— Bine, să te vâd, face Interlocutorul 

lui.
Și fiecare își vede de treabă.
Ce-au pus la cale? Nimic conspirativ. 

Sau, dacă vreți sâ ne păstrăm încă un mi
nut în domeniul misterului, numiți-o conspi
rație : conspirația cărții. In caietul lui La- 
zăr Eduard stă scris 1

Vizita delegației
C. C. al U. T. M. 
în R. P. Ungară

BUDAPESTA 19 Coresponden
tul Agerpres transmite :

In după-amiaza zilei de 18 
decembrie, în sala muncitorilor 
metalurgiști din cartierul „An- 
gyalfold“ al Budapestei a avut 
loc un mare miting cu prilejul 
vizitei in R.P. Ungară a dele
gației C.C. al Uniunii Tineretu
lui Muncitor din R.P. Romînă.

După intonarea imnurilor de 
stal ungar și romîn au luat 
cuvîntul Zoltan Komocsin, mem
bru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., prim-secre- 
tar al C.C. a) U.T.C. și Nicoiae 
Roman, secretar al C.C. al 
U.T.M., conducătorul delegației 
tineretului romîn.

Tov. N. Roman a Inminat apoi 
Comitetului de circumscripție un 
drapel al U.T.M., iar secretarul 
Comitetului de circumscripție a 
înmînat delegației tineretului ro- 
min un drapel al U.T.C.

In continuare s-a prezentat 
filmul „Vizita lui N. S. Hrușciov 
In S.U.A.“, după care delegația 
tineretului romîn a avut o întil- 
nire prietenească cu cadre ale 
organizației de tineret din cir
cumscripție.

---------•---------

Apariția în limba 
romînă a cărții

„Să trăim in pac* 
și prietenie 1“

Vizita lui N. S. Hrușciov 
în S. U. A.

In Editura politică a apărui 
cartea ..Să trăim In pac* fi prie. 
tenie /“, despre vizita lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S S. in 
Statele Unite ale America.

Cartea cuprinde materiale tn 
legătură cu vizita șefului guver. 
nului sovietic in S.U.A , intimi- 
rile pe care le-a avut cu preșe. 
dintele D Elsenhower.

Sînt publicate reportajele tn- 
tllnirilor pe care N. S. Hruș
ciov le-a avut tn S.U.A., cu- 
vintă'ile lui, declarațiile făcute 
la conferințele de presă, cuvlniă- 
rile rostite la posturile de tele
viziune.

Cartea „Să trăim tn pace si 
prietenie /" este ilustrată cu nu
meroase fotografii.

(Agerpres)
n- ______

Biblioteca personala
de H. Rohan

Sokolov Gheorghe : „Calculul strungaru
lui“ ; „Economia politică“ ; „Despre con
strucția de partid". ,
Jipa Ion. „Așa s-a călit oțelul"; „Scorpio
nul“; „Mecanica generală“.

Acesta e tot secretul : Lazâr Eduard e 
difuzor voluntar de cărți la sectorul meca
nic șef. „Caietul de cereri" nu e altceva 
decît caietul care oglindește dorințele mun
citorilor în materie de cărți, pentru complec- 
tarea sau îmbogățirea bibliotecii persona
le. Unii n-au avut bibliotecă personală : 
vor să-și facă.

Dacă pînă nu de mult, prin bibliotecile 
de pe lingă cluburi cartea l-a căutat pe 
muncitor, aferindu-i-se gratuit, prin simpla 
ei prezență în apropierea locului de muncă, 
stăruind să fie luată în seamă, pentru a-l 
stimula să se cultive, a-i dezvolta gustul 
pentru citit, acum muncitorul este acela 
care o caută cu o splendidă stăruință. Asta 
te face să te gîndești la lansarea unui mare 
vas : bibliotecile create în întreprinderi, ca 
școli ale gustului pentru citit, au constituit 
platforma de lansare; de pe această plat
formă acum, vasul pornește singur în larg,

Acesta este și secretul mișcării ce se dez
voltă acum in masa muncitorilor, bătrîni și 
tineri, de a-și crea biblioteci personale. 
Burghezul citea - cînd citea I ultimul ro
man la modă, pentru a putea susține o 
conversație „de salon“ la următorul five 
o’clock de la madam cutare, unde trebuia 
să facă figură bună. Lectura era concepută 
ca o ocupație mondenă, ca și jocul de 
cărți, adulterul și tăietura hainei după ul
timul jurnal. Cărțile corespundeau, în con
ținutul lor, acestei concepții, neavînd alt 
scop decît de a furniza material de rume
gat in felurite reuniuni unor idioți, inculți, 
sau, în cel mai fericit caz, semidocți. Ei își 
umpleau bibliotecile cu cărți de valoare 
numai pentru „a face impresie", a fi luați 
drept oameni culți. In realitate nu le ci
teau. Era și asta o formă a luxului. Feno
men destul de răspindit în lumea burgheză, 
atunci cînd nu era vorba de intelectuali 
care, obia după ani de zile de sacrificii 
susținute, izbuteau să-și alcătuiască o bi
bliotecă cu cărți valoroase.

Muncitorii nu urmăresc nici să facă im
presie, nici nu cumpără cărți groase, car
tonate, numai pentru că sînt frumoase și 
„fac bine in bibliotecă“. Deși unii, mai pu
țin inițiați, la începutul carierei lor de ci-

(Continuare în pag. 3-a)
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Primirea de către 
tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a ministrului Comerțului 

Exterior al U.R.S.S., 
N. S. Patolicey

Staibătă după-atniază tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R , a 
primit pe tovarășul N. S. Pato- 
licev, ministrul Comerțului Ex
terior al U.R.S.S., conducătorul 
delegației guvernamentale comer
ciale a Uniunii Sovietice.

La primire au fost de față to
varășii Emil Bodnăraș, Al. 
Bîrlădeanu și G. Rădulescu.

Au fost de asemenea de față 
V. F. Nikolaev, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, și S. A. Jol- 
nin, reprezentantul comercial al 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

O delegație 
guvernamentală 

comerciala 
a Uniunii Sovietice 
a sosit la București
Sîmbătă dimineața a sosit în 

Capitală o delegație guvernamen
tală comercială a Uniunii Sovie
tice, In legătură cu încheierea 
tratativelor comerciale romîno- 
sovietice șț semnarea acordului 
pe anul 1960. Delegația este con
dusă de Nikolai Patolicev, mi
nistrul Comerțului Exterior al 
U.R.S.S.

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Al. Bîrlă
deanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, G. Rădulescu, 
ministrul Comerțului, A. Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Extern?, V. Steriopol, ad
junct al ministrului Comerțului, 
precum și de funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului, 
și conducători ai unor întreprin- 
deri de stat pentru comerțul ex
terior.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

La orășelul copiilor Foto S. NICULESCU

Un acord de colaborare 
economică frățească

în ultimul timp au fost duse 
tratative cu privire la livrările 
reciproce de mărfuri între Repu
blica Populară Romînă și 
U.R.S.S. pe anul 1960.

In urma tratativelor, care s-au 
desfășurat Într-o atmosferă de 
prietenie frățească, colaborare și 
înțelegere reciprocă deplină, Ia 
19 decembrie a.c. a fost semnat 
la București acordul comercial pe 
anul 1960, care prevede lărgirea 
continuă a schimbului de mărfuri 
între R. P. Romînă și U.R.S.S. 
Volumul livrărilor reciproce de 
mărfuri, stabilit de comun acord, 
va depăși considerabil nivelul li
vrărilor pe anul 1959 și va fi de 
peste două miliarde ruble.

Conform acordului, Uniunea 
Sovietică va livra R. P. Roinîne 
utilaj industrial, tractoare, ma
șini agricole, automobile, lami
nate feroase, minereu de fier, 
cocs, cărbune cocsificabil, fero
aliaje, cupru, aluminiu, cabluri, 
bumbac, concentrat de apatită, 
cauciuc sintetic, azbest și alte 
mărfuri necesare economiei na
ționale a R. P. Romine.

La rîndul său R. P. Romînă 
va livra Uniunii Sovietice pro
duse petrolifere, unele tipuri de 
nave, aparataj pentru industria 
chimică, instalații și aparate pen
tru rafinării de petrol, material 
lemnos, ciment, produse chimice, 
mobilă, confecții, fructe proaspete 
și conservate și alte mărfuri.

La fel ca și în anii trecuți, 
acordul prevede un schimb de 
mărfuri de larg consum.

Semnarea acordului comercial 
pe anul 1960 constituie un nou 
aport la dezvoltarea relațiilor 
economice reciproc avantajoase 
între R. P. Romînă și U.R.S.S., 
care corespund intereselor dez
voltării economiei naționale a 
celor două țări.

în timpul tratativelor comer
ciale părțile au avut un schimb 
de păreri cu privire la încheierea 
unui acord comercial pe termen 

< lung pentru perioada I96t-1965 
și au căzut de acord să înceapă 
în viitorul cel mai apropiat tra
tative in legătură cu această 
problemă.

Acordul cu privire Ia schimbu
rile comerciale pe anul 1960 a 
fost semnat: din partea romînă 
de G. Rădulescu, ministrul Co
merțului, iar din partea sovietică 
de N. S. Patolicev, ministrul Co
merțului Exterior.

La semnare au participat tova
rășii Emil Bodnăraș, Ștefan Voi- 
tec. Alexandru Bîrlădeanu, vice- 
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, A. Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
V. Steriopol, adjunct al ministru
lui Comerțului, Dionisie lonescu, 
șeful Ceremonialului de Stat, 
funcționari superiori din Ministe
rul Comerțului, conducători ai 
Întreprinderilor de stat pentru 
comerțul exterior.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București 
și membri ai Ambasadei U.R.S.S.

După semnarea acordului co
mercial tovarășii G. Rădulescu 
și N. S. Patolicev au rostit 
cuvin țări.

(Agerpres)

Citiți in pag. 3-a i
• Cuvintarea tovarășului G. 

RADULESCU.
• Cuvintarea tovarășului N. S. 

PATOLICEV.

Săptâmîna colectării

fierului vechi

Da eurînd, din inițiativa orga
nizațiilor U.T.M. de la Școala e- 
lementară de 7 ani și Școala a- 
gricolă din comuna Homorod. 
raionul Rupea a fost organizată 
o săptămînă a colectării fierului 
vechi.

Intre utemiștii și pionierii da

„LA PATRU MUNI". Fotografia 

da D. Neelov h U.R.S.S.

la cele două școli a pornit o 
pasionanta întrecere. Fiecare 
căuta să colecteze cit mai mult 
fier vechi. Iar rezultatul acțiunii 
intregului colectiv de utemiști și 
pionieri nu a intirziat să se a- 
rate : in șapte zile ei au colec
tat 6.000 kg fier vechi.

Pînă la 30 Decembrie elevii 
celor două școli s-au angajat să 
trimită oțelarilor patriei incâ 
alte patru tone fier vechi.

MAHT1A MARTIN 
muncitor

Oare a fost iubire?
Ți-am parcurs... mesajul... cu 

mult interes și ne.am simțit che. 
mâți să țj răspundem. Nu cu 
autoritatea unui mentor. Depar- 
te de noi intenția de a-ți da „sfa- 
turi“, de a ți face morală. N avem 
nici o pretenție de a trage con
cluzii sau a pune punctul pe i. 
Noi vom fi sinceri. E nevoie de 
aceasta în discuția noastră mai 
cu seamă că dumneata, se pare, 
nu ești sinceră cu propria ț; per. 
soană.

Important este 
Insă că ai semnalat 
probleme foarte se 
rioase, e drept, pro- 
bleme intime, dar de 
o valabilitate mult 
mai generală. Acest 
lucru merită o apro. 
bare fără rezerve și 
un sprijin călduros.

Să trecem la analiza faptelor. 
De acord ? Povestea începe pe o 
bancă. Pe banca cu pricină s-a 
așezat lingă dumneata tînărul 
Mircea Dima. Ceva deosebit ? 
Nu. Să ni-l închipuim pe Dima 
cu cîteva clipe mai înainte. Ta 
privește cu un ochi sigur de „cu
noscător în materie“.

Te-a „evaluat“. Nu vrem să te 
complimentăm dar se vede că 
i-ai plăcut. Se vede că figura 
dumitale exprima o dezarmare 
promițătoare pentru tînărul nos. 
tru-. Prietenii lui Dima vor afla 
sigur că nu numai pe bulevardul 
6 Martie e plăcută plimbarea... 
Bine, dar totul e închipuire. Rea
litatea e că ți a părut un tinăr 
serios, simpatic... Știa și cine e 
Gorki, s-a oferit să te conducă, 
ți-a dat și numărul de telefon, 
„firește ne-am cunoscut“. Foarte 
bine „insistența și politețea tui 
m-au făcut să accept o nouă în- 
tîlnire“. Iar e bine...... Ce frumos
suna I... Mircea Dima...“ Spui 
dumneata. Riscăm totuși să afir
măm că fantezia juca un mare 
rol „în „sonorizarea“ numelui a- 
mintit. Riscăm doar.

V-ați cunoscut (poate numai 
ca înfățișare fizică, dar să admi
tem totuși). Apoi ai fost bolnavă. 
El a fost foarte bun „renunțind 
la plimbări și la filme“. Apoi, 
ți-a adus bomboane, prăjituri 
etc... Frumos lucru... In scrisoare 
nu mai specifici alte „atenții“ 
ale tînărului Dima. Noi ne între
băm: acestea de pînă acum sînt 
dovezile moralității, fidelității a- 
cestui tînăr? Discutabil. Aici își 
are izvorul greșeala dumitale,

Sâ discutăm 
despre 

tinerețe, educație, 
răspunderi

Citiți

pag. 2-a:

Din 
duminică 

in duminică

(Din Salonul internațional 
de arti fotografici al R.P.R.)

-------•------- -

Vacanța de Iarnă

a elevilor
Ministerul Invățămîntulul și 

Culturii comunică: Vacanța de 
iarnă la toate școlile de cultură 
generală, pedagogice de învăță
tori și educatoare, profesionale, 
de meserii, agricole, tehnic« și 
tehnice de maiștri va începe în 
ziua de 24 decembrie 1959 
și va dura pină in ziua de 16 
ianuarie 1960 Inclusiv.

Cursurile vor reîncepe la 11 
ianuarie 1960 dimineața.

greșeală pornită dintr o lipsă de 
exigență surprinzătoare față de 
oameni, printr.o acceptabilitate 
naivă a lucrurilor. La vîrsta du. 
mitale nu ne-o putem explica de
cît printr-o existență puțin indivi
dualistă, prin lipsa unei maturități 
(maturitate care de obicei e ro
dul vieții de colectiv). Se pare
că in viața dumitale colectivul 
n-a jucat rolul unui pedagog.
Sau poate n-a jucat nici un rol. 
Ai căutat dumneata să afh vreo

dată cum se com
portă tînărul Mircea 
în relațiile cu alți 
oameni, cum mun
cește el. ce a reali
zat pînă acum ? Se 
pare -a întrebările 
acestea țiau fost 
străine, iar dezori
entarea dumitale ul

terioară își are aici rădăcinile. Nu 
știm dacă ai văzut filmul sovietic 
„Omul meu drag“. Numai atunci 
cînd eroina filmului îșj dă sea
ma, înțelege idealurile omului pe 
care n-a știut să-l prețuiască, ne 
cunoscîndu-l, ea izbucnește: „ce 
om minunat... cît de mult il iu
besc". Și cu toții am crezut o 
fără nici o rezervă, cu toată sim
patia noas.Vă. In schimb, dum
neata nu ne convingi... Ne spui 
că îl iubești pe Mircea Dima, că 
l-ai iubit... Permite-ne ca în cel 
mai bun caz să le credem cu 
foarte mari rezerve. Sperăm sâ 
nu te simți jignită, că ne vei în
țelege.

Dar să continuăm, fn ultima 
zi a concediului medical, Mircea 
a venit întunecat, tulburat... 
Te-a privit in ochi și întrebarea 
a venit brutală : „Dorina, cind 
vei fi a mea ?“ Intr-adevăr, te-a 
surprins. N.ai înțeles. Instinctul 
s-a revoltat in fața acelui ceva 
urît și josnic, care ieșea din ca
drul gindurilor dumitale. Să a- 
nalizăm răspunsul. Aici proble
ma devine interesantă.

întrebarea lui Mircea fe.a 
pus evident în tensiune. In mo- 
mentul acela dumneata n-ai 
reușit să-ți impui un autocon
trol asupra impulsurilor (care de 
altfel joacă un rol prea mare la 
dumneata). Să zicem că-l iu. 
bești (sau îl iubeai) cu aievă-

PELTEACU STELIAN 
Și BORIS MENR 

studenfi la Institutul 
politehnic București

(Continuare în png 3-a)



Vestigii seculare

părtașii 
autor al

ianuarie se împlinesc 
de ani de la nașterea 
P. Cehov. Fotografia

revezi 
„Cea- 
om”, 
alte

ale medicinei

» zugrav “
©înd Luchian și-a făcut auto

portretul întitulat „Un zugrav“ 
b— una din capodoperele picturii 
romînești — avusese timp să 
cunoască pînă-n străfunduri so
cietatea care îi guverna destinul. 
In 1906, Ștefan Luchian crease 
cîteva din marile opere care 
atrăseseră venerația puținilor 
săi prieteni întru artă; făcuse 
experiența contactului cu „publi
cul cumpărător" — întîlnind pe 
ministrul care îl punea să îi spo- 
iască apartamentul 
cu o pereche de pan
taloni jerpeliți; trăi
se primul act al 
paraliziei care avea 
să-l ucidă peste 10 
ani. €u alte cuvin-

Luchian intrase 
făgașul destinu- 
tipie al artistu- 
în Rominia bur

terioară. Privirea „zugravului“ 
lucidă și energică, dar capul 
înclinat a resemnare, adică

in- 
Un 
de- 

ma-

Să cunoaștem 
comonle 
Muzeului 
de Artă 

al R. P.R.

te, 
pe 
lui 
luț
ghezo-moșierească.

Destinul acesta e 
portretului său.

Tragismul din chipul persona
jului vine de la conflictul anta
gonic dintre individ și societa
tea capitalistă. „Individul" e aici 
cazul concret al unui om supe
rior moralmente, iar „societa
tea“, e dincolo de 
tabloului, acea burghezie 
tuză, îndobitocită de pofta 
nului, care-1 constrînge pe
grav“ să se exileze în mizera 
lui singurătate. Gustul insupor
tabil de amar al acestui tablou 
rezultă din sugestia subtilă, per
suasivă, a incompatibilității în
tre spiritul eroului și lumea ex-

tema auto-

rama 
ob- 
ba- 

„zu-

• Zaharfaa a fost descope
rită în anul 1879 de către 
chimistul german Tahlberg. 
Deși este de 500 de ori mai 
dulce decît zahărul, ea nu 
a-re aceeași valoare nutritivă.

14 ani 
numai 
de ce-
17 ani

foarte 
lor de

m pe 
oră și 
să rà
de păr.

• Celulele nervoase din 
creier se distrug, iar alte ce
lule nu se regenerează în lo
cul celor care dispar. Cer
cetările făcute pe cîine au a- 
rătat că la vîrsta de 
creierul mic conține 
2,/s din numărul inițial 
lule nervoase, iar la 
numai 'f3.

• Porumbeii sînt 
prețuiți pentru simțul
orientare și pentru viteza lor 
de zbor. Porumbelul poate a- 
tinge viteze de 1.500 
minut adică 90 km pe 
se poate întoarce fără 
tăcească de la mari
țări. In urrnă cu mult timp 
porumbeii erau folosiți pentru 
transmiterea știrilor și pen
tru transportul unor mici 
greutăți. Un demnitar egip
tean de pildă, vrînd să facă 
un dar unui prieten ce lo
cuia în alt oraș, La cerut a- 
cestuia 600 de porumbei, c-u 
ajutorul cărora i-a trimis 
1800 de cireșe, în total 20 de 
kg. Porumbeii au transpor
tat numaîdecît această deose
bită încărcătură.

Filme pe... bandă 
de magnetofon

«
• 
a 

neputință ; degetele țin cu pioasă
mîngîiere pensula, dar mina pare 
răstignită pe piept, suferind că 
creația e exclusiv „treaba 
utilă“ a artistului însuși, 
colorit minor, mohorît, 
presiv, cu cîteva accente
jore, luminoase, tonice și în a- 
ceastă dramă a culorilor în care 
seînteierea ochilor și a pensulei 
luptă să destrame cenușiurile — 

se oglindește drama 
omului. E portretul 
unui personaj pu
ternic și neputin
cios — intangibil 
și vulnerabil, para- 
dox tragic pe care 
l-a întruchipat 
rîndu-i alături 
unii mai mici și 

mare întru geniu 
Eminescu. In loc

la 
de 
un
Și 
de

frate mai 
părăsire : 
pensulă, personajul lui Luchian 
ar fi putut să țină tocul ori ar
cușul, și-n loc de zugrav, să se 
numească „scrib“ ori „scripcar“ 
(indicînd nu profesia, ci ironia 
lumii banului față de o treabă 
nerentabilă) — esența tabloului 
nu se schimbă. Luchian nu s-a 
pictat pur și simplu privindu-se 
în oglindă, ci scrutîndu-și exis
tența. Nu l-au interesat trăsătu
rile chipului său decît ca ma
nifestare concretă a adevărului 
moral pe care voia să-l dezvă
luie. Din alt autoportret ori din 
portretul său făcut de Ressu, 
trăsăturile lui, altfel pronunțate, 
dau o idee mai exact documen
tară despre înfățișarea lui Lu
chian, chiar urît, sfredelit de 
ochi negri, vii și buni. „Zugra
vul“ însă definește 
cial-umană și nu o 
o stare civilă. De 
terea de fascinație
tabloului, senzație că ți s-a ridi
cat vălul de pe un adevăr. Prin 
această calitate, revelatorie, adică 
prin știința de a revela într-un 
obraz, o lume complexă și exte
rioară personajului, „Zugravul“ 
lui Luchian se întîlnește cu ma
rile portrete din pictura univer
sală.

o esență so- 
fizionomie cu 
aici vine pu- 
spirituală a

...Ai auzit odată o melodie, 
îți place, ai dori să o poți as
culta oricind. Foarte simplu : 
intri intr-un magazin, îți cum
peri respectivul disc, ai posibi
litatea să asculți de cite ori 
vrei, și peste cîți ani vrei, res
pectiva melodie.

...Iți place o carte. O poți 
avea în bibliotecă. Ți-a plăcut 
un tablou, aricind ai posibili
tatea să găsești o reproducere. 
Se transmite la radio un con
cert frumos, cu ajutorul mag
netofonului e posibil să-l fixezi 
pe bandă pentru totdeauna.

Nu același lucru se intîmplă 
cu filmele. Viața lor pe ecrane 
este — relativ — scurtă. Și de 
cile ori n-ai dori să 
„Crucișătorul Potemkin“, 
paev“, „Soarta unui 
„Fanfan la Tulipe“ sau 
capodopere ale cinematografiei 
mondiale.

La televizor ai văzut o emi
siune care ți-a plăcut. Ai posi
bilitatea să imprimi vocile, me
lodiile pe bandă de magnetofon, 
dar imaginea ? Ea se pierde 
pentru totdeauna.

Ce ați zice însă dacă ați pu
tea avea acasă o colecție cu 
toate filmele și emisiunile de 
televiziune care vă plac și care, 
oricând doriți, le puteți reve
dea, așa cum ascultați un disc 
sau recitiți o carte ? Lucrul a- 
cesta va fi posibil, datorită a- 
paratelor și metodei realizate 
de un grup de oameni de știin
ță de la „Institutul de cercetări 
în domeniul imprimării sune
tului“ din Moscova.

Oamenii de știință sovietici 
au pus la punct sistemul impri
mării imaginilor pe bandă mag
netică. Imaginile, care sînt cap
tate de un obiectiv al cărui a- 
parat special construit (în ge
nul celor de luat vederi la te
leviziune) sînt transformate în 
semnale electrice, iar acestea, la 
rîndul lor, sînt transformate — 
așa cum se întimplă cu sunetul 
ce trece prin magnetofon — în 
unde electromagnetice, ce pot fi 
fixate pe o bandă. Același lucru 
se poate realiza și cu undele 
captate de un televizor. Banda 
de magnetofon pe oare se află 
imprimată imaginea, poate re
produce imediat și fără nici o 
prelucrare tot ce a căzut în raza 
obiectivului aparatului de 
vederi.

Datorită acestei calități a 
lui sistem de filmare, cit 
faptului că banda e ușor 
montat, imprimarea magnetică 
a imaginii deschide largi posi
bilități de dezvoltare a cinema
tografiei și televiziunii.

Mai trebuie adăugat că s-a 
definitivat și metoda imprimării 
și redării imaginilor colorate pe 
bandă de magnetofon.

Institui despre care vorbeam 
mai sus se preocupă acum de 
introducerea în producția de 
serie a noii aparaturi destinată 
cinematografiei, televiziunii 
amatorilor. Ceea ce ne face 
credem — cum am arătat 
început — că într-un viitor 
propiat vom putea avea în oa
sele noastre, alături de biblio
tecă, alături de o mică disco
tecă și o filmotecă.

DAN LAZARESCU

Un găligan de școlar, cit un 
bivol de mare, tăbărîse pe un 
băiat slab și pirpiriu, îl trîntise 
la pămint și-i . căra la pumni, 
căutind să-i ia din mină o buca
tă de halviță...

De astă dată însă găsise îm
potrivire. Băiatul, deși trîntit |a 
pămînt, dar nu lăsa să-i scape 
halvița, o apăra din mîini și din 
picioare, cu dinții și cu unghiile.

Mi-am luat inima în dinți și 
m-am aruncat în ajutor...

Cea dinții grijă a băiatului, 
cînd s-a ridicat de la pămînt, 
g fost să-și adune de pe jos 
foile caietului său, zdrențuite și 
risipite în luptă, operație lungă 
și migăloasă... Dar ce m-a mirat 
mai mult a fost..."

Ion Ghica, unul din 
revoluției de la 1848, 
celebrelor scrisori din 
care am extras pasajul 
de mai sus, a fost mi
rat să vadă cum caie
tul băiatului slab și 
pirpiriu era înțesat
de citate din scrierile cro
nicarilor și istoricilor romîni ; era 
lucru de mirare, nu atît pentru 
că istoria părea o ocupație pre
matură pentru micul elev, cit 
pentru că „pe atunci nu se po
menea în școalele noastre de 
istoria națională".

Caietul micului școlar curajos 
pe care-l chema Nicu Bălcescu 
avea să se transforme într-o 
armă minunată și teribilă, oțel 
curat a cărui strălucire ne mai 
face și azi sufletul să tresalte 
de mîndrie ; căci în mîinile ma
relui patriot revoluționar Nicolae 
Bălcescu istoria romînilor a de
venit o sabie îndreptată îm
potriva boierilor, un imn mă
reț închinat forțelor creatoare 
ale norodului, capacităților sale 
revoluționare, viitoarei Republici 
în care „poporul va fi suveran, 
adică stăpîn pe dînsui".

Există vieți de senină măreție 
olimpică, îndelungate, la adă
post de primejdii, și există vieți 
scurte și înfrigurate ale unor oa
meni care au transformat noap
tea, ceasul de răgaz, plim
barea cu o fată sub clar de 
lună, în zile, luni, ani de muncă 
dîrză și dezinteresată, ceas de 
ceas închinată poporului. O ast
fel de viață, tragică și minu
nată, mistuită în luptele revolu
ției și-n amărăciunea exilului, 
au alcătuit-o cei treizeci și 
ceva de ani ai existenței lui Băl
cescu : ca acei îndrăgostiți care 
nu-i pot supraviețui iubitei, el 
s-a prăpădit la numai cinci ani 
după înfTîngerea revoluției : dar 
în schimb cei opt ani, din 1840 
(cînd Bălcescu a organizat pri
ma conspirație revoluționară, în 
urma căreia a fost întemnițat 
pentru trei ani) pînă în zilele

de culme ale revoluției de la 
’48, și cei doi-trei ani de mai 
apoi, in care Bălcescu a tras 
concluziile revoluției au fost de 
ajuns pentru a iăsa imaginea 
Unei vieți și unei opéré cu care 
puține se pot măsura.

Cheia personalității lui Băl
cescu se află in ceea ce am 
numi pasiunea lui revoluționară; 
în vreme ce alți tineri proveniți 
din rîndurile micii boierimi se 
mulțumeau cu o vorbărie „pro
gresistă" foarte vagă, care nu 
cerea nimic precis și nu ducea 
nicăieri, Bălcescu a avut curajul 
de a vedea realitatea, de a as
culta ceea ce spune poporul, de 
a se face un exponent al său ; 
în vreme ce alții dădeau îndă
răt atunci cînd era vorba de 
desființarea proprietății moșie
rești, Bălcescu a spus răspicat 
că aceasta e problema funda

mentală a revoluției, Clnmoni condiția mersului îna- 
jnle a| Țării Romînești; 

neînfricați b"’hSÏ:
luție „intimă“, fără 

participarea poporului, de com
promis de culise cu moșie- 
rimea, Bălcescu a spus răspicat 
că este nevoie de înarmarea ma
selor populare, a clăcașilor, că 
revoluția nu poate trăi cu com
promisuri; cînd intrigile împăra
tului din Viena și patimile na
ționaliste au despărțit și aruncat 
unii contra altora pe luptătorii 
lui Avram lancu și cei ai lui 
Kossuth, Bălcescu a alergat 
neobosit între cele două fron
turi, sol al internaționalismului 
caracteristic revoluționarilor. Ca 
luptător și conducător ca autor 
al unor studii admirabile, în 
care Sînt deopotrivă de stăpîne 
știința istorică riguroasă, cre
dința fierbinte în progres și arta 
literară plină de suplețe și for
ță, Bălcescu ne oferă, în toate 
privințele și deasupra tuturor 
limitelor sale, o pildă impresio
nantă de devotament pentru po
por, de puritate a conștiinței și 
faptelor unui revoluționar.

Desigur, visurile lui Bălcescu, 
cîndva trădate de burghezia li
berală, sint astăzi mult depășite 
de către poporul muncitor condus 
de partidul marxist. Iar Bălces
cu, de-ar trăi, ar putea să vadă 
norodul, urmașii săi de azi, cu 
adevărat „stăpîni pe soarta lor", 
așa cum ii dorea. Lectura 
lui Bălcescu, te ajută să simți 
mîndrie pentru tot ce a făurit 
poporul astăzi, energie pentru 
noi înfăptuiri, regret pentru fap
tul că, totuși, Bălcescu n-a 
apucat să vadă toate astea cu 
ochii lui, și bucurie pentru că îl 
avem mai departe alături de 
noi: oricind vrem putem să ne 
cufundăm în izvorul proaspăt și 
limpede al scrisului său.

SERG1U FAR6AȘAN

o sută 
lui A. 
de față nl-l prezintă pe ma
rele scriitor rus în mijlocul 
unui grup de artiști de la 
Teatrul de Antă din Moscova 
citind piesa sa „Pescărușul“.

Un manuscris 
inedit al lui 
Ceaikovski

In fondurile secției din Lenin
grad a Uniunii compozitorilor 
sovietici a fost descoperit un 
manuscris de note al lui ®eai- 
kovski, necunoscut pînă acum. 
Manuscrisul a fost predat Muzeu, 
lui memorial al lui Seaikovski 
din Klin (situat la 80 km de 
Moscova), unde compozitorul și-a 
petrecut ultimii ani ai vieții.

Manuscrisul a fost studiat de 
cunoscutul cercetător al creației 
Iui Ceaikovski, Vladimir Protopo- 
pov. El a declarat că este vorba 
probabil de o pagină detașată 
dintr-un caiet de însemnări al 
lui Ceaikovski 
și care a fost
de o generație întreagă de mu
zicieni.

Protopopov este de părere că 
această descoperire. va ușura 
poate găsirea întregului caiet. 
Manuscrisul datează de la înce
putul deceniului al noulea al se
colului al XlX-lea șj reprezintă 
o temă originală cu caracter 
popular.

cunoscwt 
clujenilor, 

sale au 
științifică, 
lume.

care s-a pierdut 
căutat în zadar

O varză uriașă recoltată in provincia Sandun (R.P. Chineză)

ANCA ARGHIR

TREABA GREA. Fotografie de
Ferenc Bartol - R. P. Ungara

(Din Salonul internațional de 
artă fotografică al R. P. RJ.

Victime ale
Există în cunoscutul 

giei și ateismului“ din 
Sobor" din Leningrad 
privirile tuturor: „Tribunalul inchizițional". Mult 
timp după ce ai vizitat muzeul îți rămîne în 
minte groaznicul tablou al tribunalelor închizi- 
ționale care au constituit în cumplita epocă a 
domniei misticismului și bigotismului spaima în
tregii Europe.

Inchiziția — armă de luptă a marilor feudali 
împotriva maselor exploatate — a sugrumat 
veacuri de-a rîndul, cu cele mai bestiale mijloace, 
zeci de înaripați luptători împotriva întunericului, 
misticismului, pentru rațiune.

Inchiziția întruchipa tribunalul bisericesc care 
era însărcinat cu „depistarea, prevenirea și pe
depsirea ereziilor“. Ea a fost instituită în Franța 
de Sud de către Papa Grig,ore al IX-lea în 1229 
la început spre a stîrpi complet erezia Albigen« 
zilor iar apoi, a servit ca instrument pentru mă
celărirea tuturor acelora care s-au ridicat împo
triva obscurantismului, minciunii și ipocriziei pro
povăduită de cei îmbrăcați în purpură regală sau 
în lungi sutane negre.

_ Toți acei care încercau să dezlege tainele natu
rii, să spargă carcasa ignoranței clericale, care își 
manifestau oprobiul față de exploatarea feudală 
erau duși în fața tribunalelor inchiziționale arși 
pe rug sau întemnițați ani și ani de zile în ceie 
mai groaznice închisori de cei care se intitulau 
cu atîta emfază „apărători ai dreptății divine“.

In întreaga istorie a omenirii, nimeni, nici cei 
mai cruzi satrapi orientali nu și-au imaginat 
mai crude, mai barbare mijloace de ucidere, de 
Împilare.
„Dacă unul nu rămîne întru mine — citau în apă
rarea barbarelor sisteme de ardere pe rug, emi
sarii inchiziției din Sfînta Scriptură — este lă- 
pădat ca o mlădiță ce s-a uscat și o adună lu
mea și o aruncă în foc și arde“.

Nu erau iertați de la această „ardere a mlă- 
dițelor care s-au uscat“ nici cei morți câ

muzeu de „Istorie a reli- 
monumentalul „KaZanski 
un exponat care atrage

rora li se dezgropau cadavrul și ardeau. Cifrele 
celor uciși și arși pe rug sînt îngrozitoare. 
Numai inchiziția din Spania a ars, de pildă, pe 
rug între 1481—1808, 30.000 de oameni și a con
damnat la alte înfiorătoare pedepse 290.000 de 
oameni.

Cele mai luminate minți ale epocii, gînditori de 
uriașă valoare care și-au dăruit toate forțele pro
gresului științific, pasionați cercetători ai naturii 
înaripați vizionari a unor vremuri viitoare — iată 
cine au fost cel mai adesea victimele inchiziției.

— Giordano Bruno, Michel Șervet, Lucilio Va
nini — iată trei din cele mai glorioase nume ale 
științei celui de-al XVI-lea veac care au fost arși 
pe rug.

Galileo Galilei, marele savant italian a suferit

In bine cunoscutul cartier al 
clinicilor clujene, în acea atmos
feră de necontenită efervescență 
se află un colț liniștit, retras : 
un muzeu. Nimic nu-i trădează 
existența modestă la ultimul etaj 
al uneia dintre clădiri. Și totuși 
acest muzeu nu este 
numai studenților, 
Multe din exponatele 
stîrnit vîlvă în lumea 
sînt unice în întreaga

Sînt aici, într-o aparentă neo
rânduială ediții rare — Gallenus, 
Hipocrat, Dioscoride, cărți vechi 
medicale din secolul al XVII-lea 
și al XVIII-lea cu filele îngălbe
nite de vreme și o serie de obiec
te simple cărora e totuși greu să le 
descoperi destinația.

Instrumentar medical — din 
toate epocile... Azi privim aceste 
obiecte cu curiozitate, 
zîrnbet de îngăduință, 
pas mare s-a făcut, ce

cu un 
Dar ce 
răsunet 

au avut la vremea lor, fiecare 
din aceste mici descoperiri 
lupta omului pentru viață.

lată o carte de medicină popu
lară balineză (populație din Su-> 
matra) din secolul al XlX-lea, 
care cuprinde descrierea bolilor, 
descîntecele, leacuri și desenele 
demonilor care produc boala și 
cei care îi apără. „Tratatul“ cu 
un format neobișnuit de evantai, 
e scris cu caractere indiene pe 
foi de palmier și s-a păstrat 
nealterat de vreme.

Intr-un alt raft se află un pri
mitiv instrument cu care se sco
teau gloanțele 
roșu“ cu care 
pînă în urmă 
ani.

in muzeu ne 
fi cu privire la vechea și 
numita medicină tradițională 
chineză, a cărei actualitate se 
verifică și astăzi : un ac cu aju
torul căruia se practica tratamen
tul prin acupunctură, pilule îm
potriva gripei întrebuințate în 
urmă cu zeci de ani de mărimea.., 
unui măr.

Resturile casetei de lemn găc 
site cu prilejul săpăturilor făcute 
în anul 1955 la Grădiștea Munce- 
lului ce a aparținut unui medic 
a cărei casă a fost arsă înaintea 
venirii romanilor — este de ase
menea un obiect foarte prețios. 
In această casetă se aflau cinci 
ulcele dacice, un cuțit de fier, la 
fel de origină dacică, o pensetă 
de bronz fabricată încă pe atunci 
în atelierele de instrumente mer*

Rușinos este șj modul cum clericii din zilele 
noastre încearcă să ia apărarea acelor care 
veacuri de-a rîndul au baricadat drumul științei, 
au înecat în sînge orice încercare de independen
ță a spiritului uman.

Iată de pildă cum se străduiește iezuitul An
tonio Romana în recenta sa lucrare „Universul, 
originea și structura lui în lumina științei și cre
dinței“ să ia apărarea inchizitorilor. Consacrînd 
un capitol special din lucrarea sa „demascării 
legendei despre obscurantismul bisericii“, Roma
na, după ce bineînțeles nu spune un cuvînt des
pre uciderea lui Bruno, Vanini, despre groazni
cele persecuții la care au fost supuși alți oameni 
de știință, autorul lucrării încearcă să se oprea
scă asupra „cazului Galilei". Deși nu poate nega

FILE DE ISTORIE
aprige persecuții din partea inchiziției pentru că 
a justificat și apărat învățătura lui Copernic.

— „Legat strîns cu frînghii, de îmi pătrundeau 
pînă la os, am fost spînzurat de mîini, răsucite 
cu putere înapoi, deasupra unui par ascuțit, In
cit, dacă încercam să mă țin in aer încordîndu-mi 
brațele astfel răsucite, simțeam dureri insuporta
bile în mîini. in umeri și gît; dacă dimpotrivă, 
mă lăsam învins de greutatea corpului, țeapa îmi 
sfîrteca carnea și pierdeam o mare cantitate de 
sînge. După 40 de ore, crezînd că am murit, au 
încetat a mă chinui. Printre cei ce asistau la 
torturile mele, unii mă înjurau și, ca să-mi mă
rească chinurile, scuturau frînghiile de care a- 
tîrnam..." își amintea la sfîrșitul vieții sale înari
patul luptător pentlru libertate și dreptate, marele 
gînditor Tomasso Campanella care a stat 27 de 
ani în temnițele inchiziției.

Și aceste înspăimîntătoare exemple ar putea 
fi mult continuare...

că Galilei a avut dreptate și că Pămîntuf se în- 
vîrtește în jurul Soarelui, apărătorului contempo
ran al inchiziției, nu-i vine deloc greu să-i apere 
pe inchizitori și să-1 acuze pe Galilei. Romana 
susține că Galilei n-a putut să demonstreze ade
vărul teoriei lui Copernic șl în afară de aceasta 
a avut o „comportate imprudentă“ 
rămînă numai pe terenul faptelor, 
drăznit să le interpreteze:

...el și-ar fi schimbat comportarea,

căci în loc să
Galilei a în-

Dacă ar fi fost mai inteligent... scrie Romana 
?’ *' '----- ( n.ar fj stîrnit

atîtea animozități și gloria ar fi fost eternă".
Istoria ne arată dimpotrivă, că inchiziția s-a 

purtat cu cea mai cumplită cruzime față de Ga
lileo Galilei. unul din cei mai mari învățați ai 
lumii, întemeietorul mecanicii, celebru astronom, 
fizician și matematician, deschizător curajos de 
drumuri noi in știință.

lată ce oameni au fost victime ale inchiziției:

în

și celebrul „fier 
se ardeau rănile 
doar cu 100 de

putem documenta
re-

dicale din Asia Mică. In sfîrșit, tn 
aceeași casetă s-a mai găsit o 
mică placă dintr-o substanță 
compactă de culoare cenușie 
care multă vreme n-a putut fi 
identificată. La o analiză micro
scopică minerologul a dovedit 
că această mică plăcuță ar fi o 
bucată de cenușă vulcanică din 
Vezuviu sau Etna. Dar cercetările 
cu privire la acest ciudat obiect 
nu s-au oprit aici. Cu ce scop a 
fost pusă în casetă împreună cu 
celelalte obiecte ? Cercetînd lu
crările lui Dioscuride care a stu
diat încă în antichitate substan
țele medicamentoase, se desco
peră o listă de prafuri silicoase 
și cenuși vulcanice absorbante 
care se așterneau pe rănile care 
supurau.

Iată dar lămurit „misterul" 
acestui obiect găsit în caseta me
dicului.

In acest deosebit muzeu clu
jean se mai află macheta unui 
instrument a cărei identificare a 
fost pasionantă pentru cercetă
torii specialiști.

In săpăturile făcute în anul 
1955 la Galații Bistriței s-a gă
sit într-un monument de incine
rare celt, alături de resturile ce
lui incinerat, și un instrument 
de fier moale de formă semilunară 
cu o muchie care trădează exis
tența inițială a unor 
Scopul acestui instrument nu a 
putut fi determinat multă vreme 
de arheologi. In cele din urmă, 
cercetătorii noștri clujeni în frun
te cu cunoscutul specialist prof. 
dr. Valeriu Bologa, confruntînd 
observațiile făcute în legătură cu 
un instrument asemănător găsit 
la Kis Kdszeg descoperă în 
acest obiect un instrument de 
trepanație — un fel de 
fierăstrău chirurgical folosit 
pentru deschiderea cutiei crani
ene. Interesant de menționat este 
faptul că încă în urmă cu 2.000 
de ani se practicau destul de 
frecvent asemenea operații cra
niene. Numai în Europa s-au 
descoperit nouă cranii trepanate.

★

Muzeul de istoria medicinei 
deși poate trece neobservat în 
mijlocul tumultoasei activități a 
acestui mic orășel medical din 
Cluj, este intr-adevăr o realizare 
remarcabilă : obiectele expuse 
aici smulse din adâncul veacu
rilor, demonstrează simplu și 
convingător forța mereu eres 
cindă a geniului uman.

DANA MIN613

ției

zimți.

GALILEO GALILEI — despre care contempo
ranii spuneau „Columb a descoperit un continent 
nou iar Galilei a descoperit un Univers nou" au
torul unor excepțional de importante lucrări știin
țifice, eminent experimentator, savant care a în
scris una din cele mai îndrăznețe pagini din isto
ria științei.

— iată una din victimele inchiziției, silit la 70 
ani să-și renege sub amenințarea, torturii înaltele 
sale convingeri.

GIORDANO BRUNO — eminent filozof italian, 
materialist și ateist, purtător al noilor concepții 
cosmogonice, om de știință înaintat care a pro
clamat infinitul spațiului universal, energic lup
tător împotriva scolasticilor.

— iată pe cine l-a ars la 17 februarie 1600 în» 
ehiziția pe rug.

MICHEL ȘERVET — gînditor și savant progre
sist spaniol, militant cunosout împotriva spiritelor, 
retrograde, autor al unor importante lucrări știin
țifice cu privire la circulația sîngelui.

— iată pe cine a ars la 27 octombrie 1553 it> 
ehiziția pe rug.

LUCILIO VANINI — înaintat filozof italian au
tor al unei interesante lucrări intitulate „Despre 
minunatele taine ale naturii", critic vehement al 
aberațiilor propovăduite de mistici.

— iată pe cine a ars în 1619 inchiziția pe rug.

Bruno, Șervet, Vanini, Galilei — iată doar cî
teva nume din victimele inchiziției care au scris 
pagini de mare valoare în istoria științei, în is
toria gîndirii umane.

Lupta inchiziției împotriva materialismului și 
ateismului a fost totuși zadarnică. Rațjunea 
umană a fost mult mai puternică. Tocmai de aceea 
omenirea cinstește pe marii luptători pentru știință 
Și progres care au căzut cu veacuri în urmă vic
time acelora care au înscris cea mai neagră pa
gină din istoria omenirii.

I. SAVA
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Problemele economice
în propaganda 
prin conferințe

Dacă cercetezi tematica confe
rințelor pentru tineret elaborate 
de comisia de propagandă prin 
conferințe a Comitetului orășe- 
nec U.T.M. București remarci 
că o gamă variată de probleme 
a fosi făcută cunoscută tinere
tului pe această cale. In anul a- 
cesta tinerii din Capitală au au
diat interesante conferințe de 
popularizare a științei și culturii, 
privind normele de comportare 
în societatea socialistă, despre 
prietenie, tovărășie, dragoste și 
altele. Ele oglindesc o parte din 
multiplele preocupări ale tineri
lor, precum și încercarea comi
tetului orășenesc de a răspunde 
— și în acest fel — setei de cu
noaștere a acestora.

Există însă un capitol din te. 
matica conferințelor la care Co
mitetul orășenesc U.T.M. Bucu
rești a rămas dator tineretului 
și anume capitolul privind pro
paganda în jurul problemelor e- 
conomice. Cele cîteva conferințe 
existente: „Petrolul — o mare 
bogăție a țării", „Bogățiile de 
subsol ale R. P.Romîne", „Dez
voltarea industriei grele — te
melia dezvoltării întregii econo
mii naționale" și încă 2-3 legate 
tot de bogățiile subsolului, dove
desc o orientare cu totul întîm- 
plătoare și o preocupare cu totul 
sporadică.

Partidul pune în fața în
tregului popor — deci și a 
tineretului — importante sarcini 
privind dezvoltarea economiei 
noastre naționale. Probleme 
ca . mărirea productivității mun
cii. reducerea prețului de cost, 
realizarea unor însemnate econo
mii. ridicarea calificării profesio
nale, însușirea tehnicii moderne, 
sini probleme cheie în lupta 
pentru crearea abundenței bu
nurilor materiale necesare ri
dicării nivelului de trai al popo
rului, pentru construirea socia
lismului în patria noastră. Ase
menea probleme se pun în mod 
pregnant în fața tineretului în 
general și în mod special a ti
neretului din Capitală, unul din 
cele mai mari centre industriale 
din țară. Ele nu numai că nu 
trebuiau să lipsească din tema
tica conferințelor, dar trebuiau să 
constituie obiectivul nr. 1 al pro- 
pagandei desfășurate de comite
tul orășenesc U.T.M. în rîn
dul tineretului. Este de ase
menea indicat ca astfel 
conferința să fie astfel întocmite 
îneît să ducă la răspîndirea ex
perienței organizațiilor U.T.M. în 
lupta pentru reducerea consumu
rilor specifice, pentru populari
zarea muncii celor mai buni ino. 
vatori, a fruntașilor în lupta pen
tru economii eic.

Lipsa de orientare a comisiei 
de propagandă prin conferințe a 
comitetului orășenesc U.T.M. în

această direcție este cu atît mai 
vizibilă acum, cînd nici după Ple
nara C.C. al P.M.R. din 3-5 de
cembrie a.c. munca n.a fost o- 
rientată spre a răspunde prompt 
chestiunilor la ordinea zilei 
privind larga mobilizare a ti
neretului la înfăptuirea sarcini- 
lor economice trasate de partid. 
La cîteva săptămîni de la publi-

In legătură 
cu activitatea comisiei 

pentru propaganda 
prin conferințe 
a Comitetului 

orășenesc U.T.M. 
București

de

carea expunerii tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej, comisia continuă 
să muncească după planul în
tocmit la începutul acestui tri
mestru și în care nu și-a găsit 
loc nici o temă cu caracter e- 
conomic.

Cum este justificată această 
situație ? Tovarășa Eugenia Ba- 
lașa, șefa comisiei de propagan
dă prin conferințe — este preo
cupată exclusiv de reorganizarea 
comisiei, de recrutarea a noi to
varăși ou care să o completeze, 
preocupare nu lipsită de impor
tanță, dar insuficientă să poată 
explica lipsa de orientare și de 
operativitate a comisiei. Se flu
tură părerea că întrucît de orga
nizarea propagandei în jurul 
probtemelor economice se ocupă 
și sindicatele și S.R.S.C., atri
buțiile comisiei ar fi mai mici. 
In schimb tovarășii se declară 
foarte mulțumiți ou ceea ce se 
face în acest sens la universi
tățile populare pentru tineret, la 
lectorate și la casele de cultură 
ale tineretului.

In Capitală există două uni
versități populare pentru tineret: 
una la Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ și alta la uzina 
„Tudor Vladimirescu". Chiar 
dacă în programele acestora te
mele economice și de cultură 
tehnică ocupă un loc important, 
evident că aceasta nu rezolvă 
problema pentru întreaga masă 
a tineretului din oraș. Dar lecto
ratele ? Ele funcționează pe lîngă 
casele de cultură ale tineretului 
și se adresează tinerilor din or
ganizațiile foarte mici (5-7 ute- 
miști), celor din cartiere, și au în 
obiectivul lor mai mult educa
rea bunelor deprinderi, populari
zarea realizărilor regimului de
mocrat-popular etc. Au mai ră
mas conferințele care se țin la 
casele de cultură ale tineretului, 
pentru marele număr de tineri 
care le frecventează. Trebuie 
spus însă că și aici există o să-

răcie tematică evidentă și o frec
vență cam de o conferință la 
două săptămîni.

Tinerii din oraș doresc să cu
noască și să audieze conferințe 
avînd ca teme problemele majore 
care se pun astăzi în fața colec
tivelor de muncitori din fabrici 
și uzine. Mărturie în această di
recție stau desele cereri pe care 
le formulează comitetele raionale 
U.T.M. De ourînd ia comitetul 
orășenesc au sosit propuneri din 
partea acestora pentru planul de 
conferințe de care ar avea ne
voie în anul 1960. lată numai 
citeva dintre acestea: „Automa
tizarea producției — factor de 
seamă pentru ridicarea producti. 
vității muncii", „Ce sînt rezerve
le interne și cum pot fi ele des
coperite“, „Importanța dezvoltă
rii tehnicii în societatea socialis
tă și cum poate contribui tinere, 
tul la aceasta", și multe altele. 
Aceste propuneri sînt adunate 
frumos și păstrate pentru anul 
viitor. Oare ele n-ar fi putut că
păta pînă acum forma unor con
ferințe interesante, demonstrati
ve, pline de concluzii practice î

Organizației noastre îi revine 
sarcina de a apropia mai mult 
tineretul de problemele economi
ce concrete ale locului de 
muncă, de-ai dezvolta spiritul 
gospodăresc, de a-1 determina 
să-și ridice continuu calificarea 
profesională pentru a ține pas cu 
tehnica cea mai înaltă. Printre 
celelalte mijloace pe care le fo
losește în acest sens, un rol deo
sebit îi revine propagandei, ca 
armă verificată și eficientă de 
mobilizare a tineretului la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de par
tid. Comitetul orășenesc U.T.M. 
București are datoria să curme 
munca întîmplătoare pe care o 
desfășoară comisia de propagan
dă prin conferințe în domeniul 
amintit, să orienteze rapid și sis
tematic activitatea ei în direcția 
organizării unei propagande ac
tive și eficace pentru înfăptuirea 
marilor sarcini politice și econo
mice pe care le pune recenta 
plenara a C.C. al P.M.R. în fața 
întregului nostru popor.

80 de copii între 5 și 12 ani frecventează cercul de balet de la Casa de cultură a Sindica
telor din Baia Mare. Foto i AGERPRES

Consfătuiri științifico
Sîmbătă s-au încheiat în Capi

tală lucrările consfătuirii privind 
aprovizionarea cu apă potabilă și 
protecția apei organizată de So
cietatea Științelor Medicale din 
R. P. Romînă, Asociația științi
fică a inginerilor și tehnicienilor 
din R. P. Romînă și Institutul 
de igienă și sănătate publică al 
R. P. Romine.

Au participat cadre didactice, 
cercetători, medici din Sanepi- 
duri, precum și ingineri chimiști 
și tehnicieni.

In cadrul celor 60 de referate 
și comunicări expuse au fost pre
zentate aspecte ale cercetărilor 
științifice și soluțiilor practice

cu caracter medical
pentru rezolvarea tehnică a uti
lizării în economie a apelor, cu 
respectarea condițiilor sanitare, 
în vederea scăderii în continuare 
a morbidității, a creșterii stării 
de sănătate a populației.

La încheierea consfătuirii a 
fost adoptată o rezoluție referi
toare la sarcinile de cercetare în 
viitor și ou fost făcute recoman
dări ministerelor și întreprinde
rilor cărora le incumbă aprovi
zionarea cu apă potabilă și pro
tecția bazinelor de apă, subli- 
niindu-se importanța rezolvării în 
comun a acestor probleme între 
tehnicieni, medici și biologi.

• Pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August“ va încape 
astăzi campionatul de hochei pe 
gheață al orașului București. 
Programul jocurilor de astăzi 
este următorul; ora 18: Con
structorul li — Știința; ora 
19,45: Dinamo — Constructorul 
I. Etapa a Il-a a competiției va 
avea foc joi 24 decembrie după 
cum urmează : Constructorul I 
— Constructorul II (ora 15,30) 
și Dinamo — Știința (ora 19,30). 
Duminică 27 decembrie este pro
gramată etapa a IlI-a. Returul 
competiției se va disputa între 
24 și 31 ianuarie 1960.

1 Pe gheață al ‘ orașului București.

INFOR
Sîmbătă a avut loc în Capi

tală prima consfătuire pe țară 
a diriginților din școlile de cul
tură generală, profesionale de u- 
cenici, de meserii și agricole.

Consfătuirea a avut drept scop

Oare a fost iubire?
(Urmare din pag. l-a)

rat. Intensitatea dragostei deter
mină cursul vieții celor doi oa
meni care se iubesc. Sentimen
tele puternice pot înlătura din 
cale unele piedici. Din răspun
sul dumitale a răzbătut însă ne
încrederea, frica (nebănuită) de
terminată de lipsa unei garanții 
palpabile, a existenței ulterioare. 
Iată deci că te-ai trădat singură. 
Dumneata nu-l iubești pe acest 
Dima într.adevăr de ce apelezi 
la căsătorie cu atîta ușurință ? 

fiindcă dumneata 
. Nu știi 

bine de ce e în stare. Cînd el 
ți-a pus întrebarea, cine îți spu
ne că tulburarea lui nu era pro
vocată de nerăbdarea de a ve
dea rodul „operei sale de bine
facere ?“ Dar e o presupunere. 
Să vedem ce spune bravul no
stru tînăr... „Nu, Dorina, de că
sătorie nu poate fi vorba... Nu 
vreau și nu pot... trebuie să în
văț"... Acest „nu pot... trebuie să 
învăț" e mai mult un praf arun
cat în ochi... El nu vrea. O aven
tură consumată nu-l mai intere
sează. Partenerele nu mai con
tează. Iată însă că Dima își 
asumă rolul de „moralist“ : îți 
dă lecții de istețime, de clarvi
ziune, amenințîndu-te cu posibi
litatea de a rămîne „fată bă- 
trînă". Cine vorbește așa ? Un 
tînăr al zilelor noastre? Nu. Un 
om mic. cu sufletul mărunt și 
caracter josnic. Femeia e pen
tru el un obiect al plăcerii. Mai 
cunoaștem noi tineri de genul 
lui Mtrcea. Iar adresîndu-ne lui, 
ne adresăm și lor. Viza iui Mir- 
cea e valabilă și pentru cei care 
nu poartă numele lui dar care 
procedează la fel.

Dumneata, tovarășă Dorina 
Grtgore, spui „felul lui Mircea 
de a privi viața e superficial și 
lipsit de răspundere. Așa gîn- 
dese eu", Așa gindim și noi, fe
lul acesta e mult mai condam
nabil decît nevinovatul „superfi
cial“ pe care-l folosești la a- 
dresa lui Mircea Dima. Este 
condamnabil căci este străin 
spiritului sociaiisr.

Duna vroia să învețe, să intre 
la facultate. De ar veni la noi, 
la Facultitea de chimie indus, 
trială. am vedea noi ce-i lipsește 
șl ce e greșit in educația junelui 
amintit. Iar dumneata, tovarășă 
Dorina, privește în față lucrurile. 
Ai dreptate cînd spui că nimic 
nu-i poate împiedica pe doi tineri 
să se căsătorească, d ică ei se 
iubesc însă ei trebuie să se cu
noască reciproc, să se verifice 
și să se iubească cu adevărat, 
ceea ce nu prea e cazul la 
dumneata. Ne spui că „Viața 
mi-a ridicat o problemă". Nu 
iîntem convinși dacă dumneata 
'.unoști bine cum arată viața 
asta. Această neîncredere ne e

trezită de faptul că dumneata 
l.ai citit pe Gorki, poate îl iu
bești și nu știi bine să-1 înțelegi. 
Poate că marele scriitor ți-ar fi 
arătat că problema pe care „ți-a 
ridicat-o viața“ nu e atît de 
complicată și nerezolvabilă. Poa
te că privirea marelui 
te-a urmărit din prima 
noștinței dumitale cu 
Dima (încă de la acel
bil „început al lunii septembrie“).

psiholog 
zi a cu.

Mircea 
memora-

Te-ai trădat 
nu-l cunoști pe Dima.

Cuvintarea tovarășului
6. Rădulescu

Stimate tovarășe ministru Pa
tolicev,

Stimați tovarăși I
Tratativele comerciale romi« 

no-sovietice începute la Moscova 
și continuate la București în 
aceeași atmosferă tovărășească 
de reciprocă și deplina încredere 
și înțelegere, s-au încheiat cu 
succes azi, prin semnarea Acor
dului pe 1960 cu privire la 
schimbul de mărfuri între Repu
blica Populară Romînă și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste.

Acordul semnat prevede o 
nouă intensificare a schimburi
lor de mărfuri și constituie incă 
o verigă importantă ta colabora
rea economică între țările noas
tre.

Colaborarea economică și spri
jinul Uniunii Sovietice, precum 
și relațiile economice ou cele
lalte țări ale sistemului economic 
socialist mondial, au avut și au 
o deosebită însemnătate pentru 
construirea economiei socialiste 
în țara noastră. Subliniind acea
stă însemnătate, tovarășul Gheor. 
ghe Gheorghiu-Dej arăta cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist : „Ajutorul internațio
nalist al Uniunii Sovietice, rela
țiile de intr-ajutorare dintre ță
rile socialiste acționează ca o 
puternică forță materială care 
sporește considerabil eficacitatea 
eforturilor creatoare ale fiecărui 
popor din aceste țări, accelerea
ză dezvoltarea lor“.

In anul 1960, ca și în anii pre
cedenti, livrările sovietice vor sa
tisface o mare parte din necesa
rul de import al economiei noas
tre naționale în domeniul unor

materii prime și materiale im
portante ca de exemplu: cocș^ 
minereu de fier, feroaliaje, lami
nate, țevi, metale neferoase, cau
ciuc sintetic, bumbac și altele..

Livrările de mașini și utilaje 
din Uniunea Sovietică, inclusiv 
livrările de instalații și materiale 
pentru întreprinderi complete, e- 
fectuate în cadrul ajutorului teh
nic acordat de Uniunea Sovietică 
țării noastre, contribuie la acce
lerarea ritmului de punere în 
funcțiune a unor importante o- 
biective industriale și permite a- 
tingerea unor ritmuri mai înalte 
în dezvoltarea industrială a. Re
publicii Populare Romine.

Acordul semnat prevede de a- 
semenea livrarea în Uniunea So
vietică a unui sortiment variat 
de mărfuri romînești, ca de e; 
xemplu : produse ale industriei 
petrolifere, ale industriei lemnu
lui, mașini și utilaje, motonave, 
produse ohimice, materiale de 
construcții și altele.

De asemenea menționăm livră
rile reciproce de mărfuri de larg 
consum.

In încheiere, vă rog să-mi per
miteți să exprim convingerea că 
acordul semnat azi, ca și acor
durile precedente, va fi îndepli
nit cu succes și va reprezenta 
încă o dovadă a relațiilor eco
nomice de tip nou, în spiritul 
internaționalismului socialist.

Vă felicit și vă mulțumesc, to- 
șarășe ministru Patolicev, 
d-voastră și întregii delegații so
vietice, pentru munca depusă 

pe 
de
Populară Romînă și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste.

depusa 
ocazia semnării acordului 
1960 privind schimburile 
mărfuri între Republica

Cuvintarea tovarășului 
N. S.

Dragi tovarășii Prietenii

M. VIDRAȘC0

Elevele Dumitrache Dorina șl Pivada Georgeta din clasa a X-a
G. a Școlii medii nr. 6 din Ora șui Sterlin studiază cu multă aten

ție plantele din laboratorul școlii.
S. NICULESCU

MÂȚII
să înlesnească un larg schimb 
de experiență în vederea gene
ralizării celor mai bune metode 
de activitate folosite de dirigin- 
ții fruntași în munca de educare 
comunistă a elevilor.

★
La 18 și 19 decembrie a avut 

loc la București în amfiteatrul 
Spitalului Colțea o consfătuire 
referitoare la probleme de cultu
ră fizică medicală, la care au 
participat medici din clinicile de 
boli interne, chirurgie, ortopedie, 
precum și medici de cultură fi
zică din țară.

• Meciul pentru titlul mondial 
feminin de șah dintre Elisabeta 
Bîkova și Kira Zvorîkina a con
tinuat cu desfășurarea, partidei 
a 7-a Victoria a revenit la mu
tarea 25-a jucătoarei Bîkova. 
Acum, scorul este de 4—3 în fa
voarea campioanei lumii Elisa
beta Bîkova.

• Concursul internațional mas- 
oulin de patinaj artistic de la 
Moscova a fost cîștigat de cam- 
pionul european Karel Divin (R. 
Cehoslovacă). Pe locul doi s-a 
clasat campionul unional Lev 
Mihailov.

(Agerpres)

Plecarea unor oaspeți care au participat 
la Sesiunea Comitetului Executiv al F.S.M,

T-n cursul zilei de sîmbătă au 
părăsit Capitala tovarășii: A- 
gostino Novella, președintele 
F.S.M., secretar general al Con
federației Generale a Muncii din 
Italia, V. V. Grișin, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din U.R.S.S., Benoît Frachon, 
secretar general al Confederației 
Generale a Muncii din Franța, 
Herbert Warnke, președintele 
Federației Sindicatelor Libere 
Germane, Enrique Pastorino, se
cretar general al Uniunii gene, 
rale a muncitorilor din Uruguay, 
și Vicente Lombardo Toledano, 
președintele Confederației oame
nilor muncii din America Latină,

Biblioteca personala
(Urmare din pag. l-a)

titori reacționează deocamdată mai mult la 
un impuls de orgoliu : „Ce, ăla poate și eu 
nu ?". Cumpără și el cărți groase, ca de 
pildă : Alexei Tolstoi „Opere“, volume de 
o mie pagini unul. Și ca să-i arate „ăluia” 
că poate, poate chiar mai mult, cumpără 
și „una mică“- din „Biblioteca pentru toți": 
Dimitrie Cantemir: „Descrierea Moldo
vei“.

Dar dacă orgoliul nu e cea mai nobilă 
pornire omenească, în cazul acesta nu e 
prea dăunător, căci o dată luată cartea, 
mai de vreme sau mai tîrziu, ea va „lucra" 
asupra omului, va lumina din colțul ei cu 
atîta stăruință, pînă cînd lumina va pătrun
de și în om. Cu toate acestea, pentru a 
demonstra contrariul și anume ca imbolduri 
adinei și nobile determină pe cei mai mulți 
dintre muncitori să cumpere cărțile ce le 
trebuie, cred că e util și semnificativ să re
latez următoarea scenă : din grămada de 
cărți etalate pe platforma autocarului elec
tric, cu care se face difuzarea în secția me
canică ușoară și grea, „îți lua ochii“ una 
(Stendhal „Roșu și Negru“) legat cu pan
glică violetă și ambalată într-o frumoasă 
și sclipitoare pungă de material plastic 
transparent.

Un muncitor cu hainele lucioase de ulei, 
lăcătuș, nu prea arătos el, cere cartea. 
In aceeași clipă difuzorul de cărți o dă
dea altuia care o ceruse doar cu o clipă 
înainte, lucru pe care nu-l observasem. Pă- 
rîndu-mi-se că cel ce o avea în mină se 
uita la ea nehotărât, deci că nu o luase 
încă, i-am strigat difuzorului că era aici ci
neva care voia s-o cumpere, adăugind pen
tru precizare și absolut fără nici o inten
ție :

- Aia în pungă de nailon.
Atunci s-a petrecut un fapt de o mare 

frumusețe. Lăcătușul s-a uitat la mine cu 
reproș :

— Nu punga mă interesează, ci ce este 
în pungă.

Erau în jur douăzeci de oameni care se 
uitau sau cumpărau cărți, l-am cerut scuze. 
Astfel, intrând în vorbă, am aflat că sub 
acea înfățișare modestă se afla un om care 
putea să spună, uitindu-se la diversele 
titluri :

- Am citit cam tot ce se vede aici, afară 
de cîteva...

Fusese locțiitor politic în armată, cores-

pondent voluntar al ziarului „Crișana“ din 
Oradea. Chiper Ion e numele lui. Urmărea 
de mai multă vreme cartea lui Stendhal. 
Difuzorul de cărți l-a notat în caietul lui 
de cereri. A doua zi avea s-o aibă.

Cărțile iau loc în biblioteca personală a 
muncitorului, nu l-a întîmplare, ci fiindcă 
muncitorul urmează o anumită formă de 
învățămînt politic, urmează o universitate 
serală, școala medie, facultatea și toate a- 
cestea „bat în cărți". De aceea nu e de 
mirare că se caută mult asemenea lucrări : 
„Capitalul“ de Karl Marx, toate cele patru 
volume, Lenin „Opere“ în întregime (38 vo
lume au apărut pînă acum în limba ro
mînă) „Istoria filozofiei“, „Istoria descoperi
rilor geografice" de Maghidovici.

In plus, în funcție de meserie, în biblio
tecă iau loc cărțile tehnice, care desenează 
un fel de profil profesional al posesorului 
lor. Biblioteca muncitorului e autentică.

Intr-o cronică a moravurilor de astăzi ar 
trebui să se arate că a avea sau nu a avea 
biblioteca personală, a avea sau a nu a- 
vea o fișă cît mai bogată de cărți la biblio
teca clubului, a devenit un criteriu după 
care uzina, prietenii, familia, cartierul ju
decă omul, luînd în considerare ca o vir
tute a avea.

Am cunoscut la sectorul mecanică grea 
pe tînărul frezor Istrate Barbu. Era ora 
sosirii celui de-al doilea schimb. Istrate 
Barbu a intrat în secție, surîzînd, cu mîinile 
în buzunarele paltonului său negru, ele
gant. Costumul de culoare închisă, cravata 
al cărui nod dublu, bine făcut, se vedea 
puțin prin deschizătura voită a fularului de 
mătase, cu motive orientale, strălucea dis
cret în gulerul cămășii albe. Pe cap purta 
cu o cochetărie neglijentă, dar studiată, un 
basc bleumarin. Avea în ținută și în mers 
acea degajare a tînărului sigur de el, care 
se simte bine pus la punct, ceea ce-i da 
un aer de îndrăzneală ceva mai... îndrăz
neață decît s-ar fi cuvenit. Nu era un șme
cher, dar voia să pară. Trecînd spre vestiar, 
s-a oprit lîngă autocarul difuzorului de 
cărți, unde era adunată multă lume, adre- 
sîndu-i-se difuzorului cam în acești termeni:
- E luna cadourilor ? Faceți cărți cadou? 

Așa zicea unu’ în stația de tramvai.
Difuzorul de carte nu și-a pierdut cum

pătul :
- Tu faci cadou piesele la care lu

crezi ?

Istrate Barbu s-a gîndit o clipă, apoi a 
surîs unui gînd nostim.

— Fac 1 a exclamat el hotărât. Dar numai 
să le poți lua.

Și i-a arătat uriașa mașină de găurit la 
care lucra, pe a cărei platformă se afla la 
uzinaj o piesă de peste o tonă.

Difuzorul a izbucnit in râs, au rîs amîn- 
doi și deodată Istrate s-a pomenit cu o 
carte în mină : „Așa s-a călit oțelul".

— Ai citit cartea asta ?
- Nu mă lua pe mine cu de astea, că 

nu se prinde, a răspuns Istrate.
Atunci, difuzorul i-a smuls cartea din 

mină și ridicînd-o deasupra capului s-a a- 
dresat celor zece sau doispreze muncitori 
care-și alegeau cărți :
- Care-ai citit cartea asta ? „Așa s-a că

lit oțelul...“ ? Cine a citit „Așa s-a că
lit... ?“

Vreo zece glasuri au răspuns. Difuzorul 
a întins-o unuia dintre ei, cel mai tînăr, 
rugîndu-l cu intenție ușor ironică la adresa 
lui Istrate :
- Lămurește-I tu pe dumnealui ce carte 

e asta, că pe mine nu mă crede.
Și și-a văzut de treabă ca și cum nu 

l-ar mai fi interesat ce se va întîmpla. Dar 
pe figura lui plutea un zîmbet, care trăda 
o satisfacție anticipată: Istrate va lua car
tea. Nu faptul că tînărul îl va lămuri mai 
bine pe Istrate, îi dădea certitudinea că 
așa se vor petrece lucrurile - aceasta a- 
vea poate o importanță mai mică- ci, ceva 
care nu-i scăpase, după cum nu-mi scăpase 
nici mie. Auzind cîți dintre cei de față citiseră 
cartea, prin ochii lui Istrate Barbu a trecut 
o imperceptibilă clipire de surpriză. Fusese 
sensibil la asta — și, în clipa aceasta, se 
născuse în el cumpărătorul de cărți.

Din toată înfățișarea lui rezultă că acor
dă o mare grijă îmbrăcăminții - ceea ce 
este foarte important. A avea o înfățișare 
cît mai plăcută, este și aceasta un semn de 
nivel cultural, de respect de semeni. O mare 
parte a cîștigului lui Istrate Barbu este în
vestită în haine. E sigur că de acum îna
inte va lucra și mai productiv, să-și facă 
bani și de cărți.

Cînd ești învățat să fii admirat pentru 
înfățișarea ta exterioară, cu atît mai mult 
vei dori să fii admirat pentru ceea ce ești 
tu însuți iar o parte din ceea ce ești tu în • 
suțl se datorește cărții.

vicepreședinți ai Federației Sin
dicale Mondiale ; Germaine G'Uil- 
le, secretar al Confederației Ge
nerale a Muncii din Franța, Ro- 
berto Lara, membru al Comite
tului executiv al F.S.M., Victor 
Vargas, membru al conducerii 
sindicatelor din industria pielă
riei din Columbia, Eloy Torres, 
secretar al Confederației oameni
lor muncii din Venezuela, Rudolf 
Kirchner, membru în conducerea 
centrală a Federației Sindicate
lor Libere Germane, L. N. Sofo- 
viov, secretar al C.C.S. din 
U.R.S.S., Lazaro Pena, membru 
al Comitetului Executiv al 
F.S.M., Gonzalo Sierra Cantilio, 
secretar general al Confederației 
Generale a Muncii din Costa 
Rica, Hdefonso Aleman, secretar 
al Confederației muncitorilor din 
America Latină, și Domenico 
Banchieri, secretar general al 
Uniunii Internaționale a Sindica
telor lucrătorilor din comerț.

La plecare oaspeții au fost 
conduși de tovarășii: Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă, Anton Moisescu, vice
președinte al C.C.S., Mihai Ma
rin și Petre Despot, secretari ai 
C.C.S., de activiști ai C.C.S.

Ingăduiți-mi să vă mulțumesc 
cordial pentru munca comună 
rodnică și să vă felicit cu pri
lejul încheierii cu succes a tra
tativelor cu privire la schimbul 
de mărfuri între U.R.S.S. și R.P. 
Romînă pe anul 1960.

îmi face o deosebită plăcere 
să subliniez că tratativele noa
stre s-au desfășurat într-o at
mosferă excepțional de activă și 
prietenească și au fost pătrunse 
de dorința de a se satisface la 
maximum cerințele și nevoile 
celor două țări.

In anul curent tratativele co
merciale au fost duse într-un 
timp scurt și acordul comercial 
între țările noastre a fost sem
nat înainte de începerea anului 
livrărilor. Aceasta dovedește de 
asemenea activitatea rodnică 
desfășurată în comun de către 
delegațiile comerciale și experții 
romîni și sovietici. In legătură 
cu aceasta îngăduiți-mi să aduc 
mulțumiri membrilor și exper- 
ților delegației comerciale ro- 
mîne și, în primul rînd, tova
rășului ministru Rădulescu, pen
tru vasta activitate pe care au 
desfășurat-o în cursul tratative
lor.

An de an se întăresc și se 
dezvoltă legăturile economice 
dintre țările noastre. In cadrul 
acordului semnat astăzi schim
bul de mărfuri între U.R.S.S. și 
Romînia în anul 1960 va depăși 
în expresie valorică 2 miliarde 
de ruble și va crește cu apro
ximativ 9 la sută în comparație 
cu nivelul anului curent, iar în 
comparație cu 1950 se va 
dubla.

Acordul semnat prevede că 
Uniunea Sovietică va livra R.P. 
Romîne utilaje industriale, au
tovehicule, laminate feroase, mi
nereuri de fier, cocs și cărbune 
cocșificabil, bumbac și alte măr
furi, urmînd ca volumul livrări-

lor la o serie de mărfuri esen
țiale să crească considerabil în 
comparație cu 1959. Aceasta va 
contribui la rezolvarea cu succes 
de către Romînia a problemelor 
industrializării continue și con
struirii socialismului în țară.

La rîndul ei livrarea mărfu
rilor din R.P. Romînă va con
tribui la îndeplinirea planului 
economiei naționale al Uniunii 
Sovietice.

Ca și în anii precedenti, pre
zintă ■ o mare importanță livră
rile din Romînia de produse pe
trolifere, unele tipuri de nave, 
de aparataj pentru industria chi
mică, material lemnos, ciment, 
bunuri alimentare și industriale 
de larg consum.

Schimbul nostru de mărfuri 
se dezvoltă pe baza diviziunii' 
internaționale a muncii dintre 
țările socialiste, care prevede 
dezvoltarea la maximum a for
țelor de producție în toate ță
rile, luîndu-se ca punct de ple
care interesul fiecărei țări 
parte și avantajul comun 
tuturor țărilor socialiste.

Am căzut de acord ca 
viitorul cel mai apropiat să 
cepem tratative cu privire la

în 
al

în 
ta
in« 

cheierea unui acord comercial 
pe termen lung pe anii 1961- 
1965. Acordul pe termen lung va 
aduce o nouă contribuție la în
tărirea continuă a colaborării 
economice dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară 
Romînă. Sperăm că tratativele 
pentru acest acord vor fi efec
tuate în mod tot atît de orga
nizat și vor fi încheiate in
tr-un timp scurt.

Dragi tovarăși I Permiteți-ml 
să urez din toată inima poporu
lui romîn, Partidului 
rese Romîn și guvernului Re
publicii Populare Romîne noi 
succese în toate domeniile vieții 
politice, economice și culturale, 
în construirea societății socia
liste.

i poporu- 
Munci to-

(Agerpres)

Erată
Titlul informației apărută la 

rubrica „Din viața și munca ti
neretului“ din nr. 3297 al ziaru
lui, se va citi corect: „Ansamblul 
artistic U.T.M. la Uzinele me
talurgice „Grîvița“.

Sîmbătă dimineața a avut Ioc 
la Ministerul Comerțului o șe. 
dință plenară a delegației guver
namentale comerciale a R. P. Ro
mîne, condusă de G. Rădulescu, 
ministrul Comerțului, și a dele
gației guvernamentale comercia
le a Uniunii Sovietice, condusă 
de Nikolai Patolicev, ministrul 
Comerțului Exterior al U.R.S.S.

A avut loc un schimb de ve
deri în legătură cu terminarea 
tratativelor comerciale și încheie-

rea Acordului comercial romino- 
sovietic pe anul 1960.

Ședința a decurs într-o atmos
feră prietenească, de deplină în
țelegere reciprocă.

Recepție în cinstea 
delegației 

guvernamentale 
comerciale a Uniunii 

Sovietice

Scenă din piesa „Ziariștii" de Al. Mirodan Interpretată 
grup de studenți ai Facultății de medicină din Timișoara.

Fotoi P. PAVEL

Sîmbătă seara ministrul Co
merțului al R. P. Romîne G. Ră
dulescu, a oferit o recepție în 
cinstea delegației guvernamen
tale comerciale a Uniunii Sovie
tice, conduse de Nikolai Patoli- 
cev, ministrul Comerțului Exte- 

al Uniunii Sovietice, care 
se află în țara noastră cu prile
jul semnării acordului comercial 
romîno-sovietic pe anul 1960.

Au participat tovarășii Emil
Bodnăraș, Ștefan Voitec, Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Gh. 
Gaston Marin, președintele Co- ■ 
mitetului de Stat al Planificării, 
Aurel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, Va
lentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului Comerțului, Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al planificării, Dio- 
nisie lonescu, șeful Ceremonialu
lui de stat, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului, Minis
terul Afacerilor Externe, condu
cătorii întreprinderilor de stat 
pentru comerț exterior.

Au luat parte V. F. Nikolaev, 
însărcinat ou afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei U.R.S.S.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)
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In spiritul păcii
i destinderii internationale
In sprijinul reunificării Germaniei

Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov 

lui K. Adenauer

„Neutralitatea“
Iui Ollier Larousse

BERLIN 19 
Toate eforturile 
îndreptate spre destinderea încor
dării internaționale cu scopul în
făptuirii dezarmării controlate, 
generale și totale, contribuie la 
rezolvarea problemei reunificării 
Germaniei. Principalul, însă, este 
problema contribuției proprii a 
germanilor la rezolvarea proble
mei dezarmării, se subliniază în 
comunicatul comun al Consiliului 
german al luptătorilor pentru 
pace( R.D.G.) și „Asociației ger
mane pentru pace" (R.F.G.).

Cele două organizații ale par
tizanilor păcii subliniază că con
tribuția germanilor la rezolvarea 
problemei 
conste în 
țarea la 
încetarea 
rece", | 
activă a

(Agerpres). — 
marilor puteri,

dezarmării trebuie să 
primul rînd îr. renun- 

înarmarea atomică, în 
imediată a ,,războiului 

precum și în sprijinirea 
i tuturor propunerilor

care urmăresc să creeze între 
cele două state germane și ve
cinii lor o atmosferă de încrede
re și înțelegere.

Reunificarea Germaniei, se 
subliniază in comunicat, este 
posibilă numai printr-o apropiere 
treptată a celor două state ger
mane în condiții de egalitate în 
drepturi.

In comunicat se arată de ase
menea că reprezentanții celor 
două organizații au căzut de 
acord să acționeze în conformi, 
tate cu principiile expuse și să 
întrețină legături una cu cea
laltă.

După cum transmite agenția 
A.D.N., comunicatul constituie 
rezultatul tratativelor care au 
avut loc recent la Wiesbaden în
tre reprezentanții celor două or
ganizații. Scopul acestor trata
tive a fost să găsească căi care 
să contribuie la o apropiere

prin urmare, la reunificarea Ger
maniei. Printre cei care au sem
nat comunicatul se află : Grete 
Kuckhof și prof. Karl Steinhof 
(R.D.G.) pastorul Niemöller 
contele von Wedel (R.F.G.) 
alții.

Ș< 
Ș'

și.

se pronunțăDiefenbacker
pentru îmbunătățirea relațiilor 

economice Est- Vest
TORONTO 19 (Agerpres). — 

Intr-o cuvîntare rostită în fața 
Asociației agenților comerciali 
din Canada, primul ministru ca. 
nadian John Diefenbacker s-a re- 
ferit la problema relațiilor co- 
merciale Est-Vest. El a declarat 
că întruoît guvernele occidentale 
se pregătesc în vederea tratati- 

‘ velor cu Uniunea Sovietică în 
domeniul dezarmării și în alte 
domenii, „nu există nici 
pentru care să nu se 
pentru a se realiza un

un motiv 
acționeze 

progres

asemănător in îmbunătățirea 
laț iilor noastre economice“.

Conferința la nivel înalt occi- 
dentală care se desfășoară în 
prezent „ar fi bine inspirată, a 
adăugat premierul canadian, 
dacă ar acorda atenția cuvenită 
și ar studia modalitatea de sta. 
bilire a unor relații comerciale 
serioase și regulate intre Uniu
nea Sovietică și țările occidenta. 
le“. Diefenbacker a subliniat in. 
fluența pozitivă pe care 
relații o 
merțului

pot exercita asupra 
internațional.

America Latină se pronunță 
împotriva cursei înarmărilor

BUENOS AIRES 19 (Ager
pres) TASS transmite : Propune
rile președintelui, chilian, Ales
sandri, și a președintelui statului 
Peru, Prado, cu privire la adop
tarea unor măsuri îndreptate spre 
încetarea cursei înarmărilor și 
cu privire la convocarea unei con
ferințe latino-americane ' pentru 
dezarmare continuă să se afle în 
centrul atenției opiniei publice 
și cercurilor oficiale din America 
Latină. Această inițiativă a fost 
deja aprobată de guvernele Co
lumbiei, Argentinei, Ecuadorului, 
Boliviei, Hondurasului și Urugu- 
ayului.

aceste 
co-

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La sfirșitul 
acestei luni orchestra simfonică 
de stat a U.R.S.S., unul din cele 
mai bune ansambluri muzicale 
din țară, va pleca intr-un turneu 
de două luni în Statele Unite ale 
Americii și ■ Canada. Orchestra 
va da în total 40 de concerte la 
care își vor da concursul dirijorii 
Kbnstantin Ivanov și Kiril Kon- 
drașin, soliștii Emil Ghilels, Da
nii! Șafran, Gailina Vișnevskaia 
și Văleri Klimov.

Acest turneu a fost anunțat în 
cadrul unei conferințe de presă 
de Mitrofan Beloțerkovski, direc. 
torul Filarmonicii din Moscova.

Directorul filarmonicii a pre
zentat ziariștilor pe membrii or
chestrei simfonice de stat din 
U.R.S.S. care vor întreprinde 
acest turneu.

Orchestra simfonică de stat a 
U.R.S.S. și instrumentiștii sovie
tici vor lua parte la Festivalul 
muzical Ceaikovski, organizat de 
impresarul american Sol Hurok 
cu prilejul aniversării a 120 de 
ani de la nașterea marelui corn- 
pozitor rus.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 19 decern- 
brie a avut loc la Ministerul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. o 
conferință de presă în cadrul că
reia a fost citit mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cancelarului federal al 
R.F.G., Konrad Adenauer, ca 
răspuns la scrisoarea acestuia din 
27 august.

In mesaj se constată că scri
soarea lui Adenauer oferă anu
mite temeiuri să se presupună 
ca guvernul R.F.G. nu are o pă
rere diferită de cea a Uniunii 
Sovietice in problema coexisten
ței pașnice a tuturor statelor, in
dependent de orînduirea lor so
cială și pozițiile lor ideologice.

Șeful guvernului sovietic de
clară că atribuie acestei împre- 
jurări o importanță primordială, 
pentru că vede în ea posibdita. 
tea de a se înlătura actualele fric
țiuni între U.R.S.S. și R.F.G. șl 
de a se stabili între aceste state 
relații de încredere și colaborare.

„Ne bucură interesul manifes
tat de dv. față de problema de
zarmării, care are în zilele noas
tre o însemnătate cu adevărat 
hotărîtoarc și afectează nemijlo. 
cit pe toți oamenii care trăiesc 
pe pâmînt“, scrie N. S. Hrușciov 
în mesajul adresat cancelarului 
Adenauer.

Totodată el arată că acest in
teres față de dezarmare poate fi 
cu greu compatibil cu anumite 
fapte concrete care au caracte
rizat pînă în prezent politica gu
vernului R. F. Germane.

N. S. Hrușciov se referă aci la 
înzestrarea Bundeswehrului cu 
arme atomice și rachetă, pune
rea la dispoziție a teritoriului 
vest-german în vederea amplasă
rii unui număr mereu crescînd 
de baze străine pentru arme ra
chetă și nucleare, lipsa perseve
rentă de dorință a guvernului 
R. F. Germane de a contribui la 
înfăptuirea în Europa centrală a 
măsurilor îndreptate spre redu
cerea periculoasei concentrări de 
forțe armate și armamente, spre 
slăbirea riscului de izbucnire a 
unui război nuclear în această 
regiune.

Propunerile cu privire la 
cetarea cursei înarmărilor 
sesc cel mai larg răsunet in 
ganele de presă ale țărilor 
America Latină. Astfel, ziarul 
argentinian „Democrația“, într- 
un articol de fond consacrat pro
blemei dezarmării, scrie că „Ame. 
rica Latină se pronunță cu ho- 
tărîre pentru pace“. Ziarul sub
liniază că țările Americii Latine 
își exprimă dorința fierbinte „de 
a se elibera de povara grea pe 
care o reprezintă procurarea de 
materiale militare inutile".

Semnarea acordului comercial
romîno-albanez pe anul 1960

TIRANA 19 (Agerpres). — Tn 
urma tratativelor purtate între 
delegațiile guvernamentale ale 
Republicii Populare Rotnîne și 
Republicii Populare Albania, la 
19 decembrie 1959 a fost semnat 
la Tirana acordul comercial și 
de plăți pe anul 1960.

In baza acestui acord, eare 
prevede o importantă creștere a 
schimburilor de mărfuri față de 
1959, Republica Populară Romi- 
nă va livra în Republica Popula-i 
ră Albania utilaje și mașini pen«< 
țru industria petroliferă, ciment,

și alte produse, iar Republica 
Populară Albania va livra în 
Republica Populară Romînă mi
nereu de crom, cupru, piei, 
bumbac și alte produse.

Tratativele au fost duse lntr-un 
spirit de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Acordul comercial pe anul 
1960 a fost semnat din partea 
romînă de N. Anghel, secretar 
general în Ministerul Comerțului, 
și din partea albaneză de Njazi 
Demi, adjunct al ministrului Co
merțului.

Guvernul englez participă eu fonduri însemnate la 
înarmarea Germaniei Occidentale.

După 20 de an1.„

(Desen de KUKRINIKSI din ziarul „Pravda“) I
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„Pacea este în prezent
lucrul cel mai imperios din lume“

Un articol
NEW YORK 19 (Agerpres). 

— TASS transmite: Adlay 
Stevenson, care a candidat 
de două ori pentru postul de 
președinte al S.U.A. din par
tea Partidului democrat, a 
publicat, în numărul din ia
nuarie 'al revistei „Foreign 
Affairs“ un articol în care 
analizează critic politica Sta
telor Unite.

Autorul își propune obiec
tivul de a găsi în politica 
externă mijloace care, după 
părerea lui, ar reduce la mi
nimum eșecurile politice ale 
Statelor Unite în noile condi
ții din lume.

Subliniind că „pacea . este 
în prezent lucrul cel mai im
perios din lume“, autorul 
rată că S.U.A. „se află 
fața unor mari prefaceri

a- 
in 
Pe 

arena mondială“. Aceste prei 
o 

i:e,
faceri, scrie el, „reclamă 
nouă atitudine față de pa 
o nouă politică, sporirea efor
turilor.

Stevenson critică vehement 
pe reprezentanții Partidului 
republican din guvernul 
S.U.A. care, după cum arată 
dînsul, „au dus o cruciadă“ 
pentru o politică a „eliberă
rii", adică au mizat pe resta
bilirea regimurilor antipopu
lare în țările de democrație 
populară. „In fond, sublinia
ză Stevenson, întreaga lor

republican din

al lui Stevenson din Foreign Affairs — 
politică s-a redus la crearea 
unui lanț de alianțe militare 
în jurul comunismului“. A- 
cest „accent pus pe politica 
conservatoare“, continuă au
torul, a făcut ca S.U.A. „să 
răimînă în unmă pe toate 
fronturile, în timp ce Uniunea 
Sovietică și alte regiuni in
dustriale au înaintat în ritm 
rapid“.

Arătînd în continuare că 
vechile rînduieli colonialiste 
aproape au dispărut, iar noile 
state năzuiesc spre industria, 
lizare, Stevenson scrie deose
bit de alarmant despre im
presia produsă asupra po
poarelor din aceste țări de 
grandioasele realizări econo
mice și tehnice și de politica 
externă de pace a Uniunii 
Sovietice.

„Spre veșnica noastră ru
șine, arată el, comunismul a 
deschis drumul în Cosmos 
și a făcut ca pe Lună să 
ajungă stema sovietică.

Domnul. Hrușciov își expu
ne clar țelul. El spune: să 
depunem armele și vă vom

Învinge tn coexistența pașni
că pe baza întrecerii.

Autorul expune mai depar
te o serie de măsuri care, 
după părerea lui vor întări 
poziția internațională a S.U.A,

Referindu-se la problema 
dezarmării, el declară că Sta
tele Unite „nu trebuie să res
pingă în mod pripit și cinic 
propunerile d-lui Hrușciov cu 
privire la dezarmare“.

Stevenson scrie că nu este 
de acord cu cei care afirmă 
că dezarmarea este imposibi
lă pină nu se realizează o re
glementare politică șj nu se 
restabilește încrederea.

„Am fost zguduit — scrie 
în - continuare Stevenson —• 
de recentele propuneri ale 
unor personalități de la noi 
ca Statele Unite să reînceapă 
experiențele cu arma nuclea
ră tocmai în momentul cînd 
se ivește posibilitatea unei 
prime ieșiri din impasul în 
problema înarmării“.

Liderul partidului democrat 
Consideră însă, că, în aștepta
rea dezarmării, Statele Unite 
trebuie „să remedieze neajun
surile“ din sistemul militar al 
S.U.A.. „Totuși — scrie In 
continuare el — se prea poate 
că ne apropiem de momen-

Im
populare

planurile 
față de 

regiuni ale lumii, Ste- 
declară în încheiere 
toate problemele de 
internațională „prima 
a Occidentului este de

tul cînd se va putea opri în
trecerea cu Rusia în dome- 
niul Înarmării“.

Stevenson cere să se caute 
posibilități de „instaurare a 
păcii“ în Extremul Orient pe 
baza „unei reglementări largi 
a problemelor litigioase“. In 
acelașj timp însă el se dedă 
la atacuri neîntemeiate 
potriva Republicii 
Chineze.

Ocupîndu-se de 
concrete ale S.U.A. 
diferite 
venson 
că în 
politică 
sarcină
a recăpăta inițiativa... In pre
zent, sincer vorbind, inițiati
va nu ne aparține. Tocmai 
Uniunea Sovietică este aceea 
care ajungindu-ne din urmă 
In domeniul armelor, lansea
ză un apel răsunător la de
zarmare și întrecere pașnică, 
tocmai ea este aceea care, 
puternică și sigură pe sine, 
deține în prezent rolul con
ducător în eforturile îndrep
tate spre asigurarea păcii.

r.

Arătînd că el nu intenționează 
să polemizeze din nou cu Ade- 
nauer, N. S. Hrușciov sublinia
ză că în prezent „este important 
să se descopere ce posibilități e- 
xistă ca cele două țări ale noas
tre să acționeze împreună in in
teresele șalvarii omenirii de pe
ricolul unui nou război“.

In legătură ou aceasta, N. S. 
Hrușciov atrage atenția cance
larului asupra propunerilor so
vietice cu privire la dezarmarea 
generală și totală in condițiile 
unui control internațional cores
punzător.

Con-statînd că aceste propu
neri s-au bucurat de uu ecou fa
vorabil în toate țările lumii, N. 
S. Hrușciov și-a exprimat spe
ranța că guvernul R.F.G., călau- 
zindu-se de ideile juste expri
mate de cancelar cu privire la 
importanța dezarmării generale, 
va sprijini planul sovietic con
cret de dezarmare controlată a- 
totcuprinzătoare și totală.

N. S. Hrușciov subliniază că 
„dacă guvernul Republicii Fede
rale Germane se pronunță cu 
adevărat în favoarea dezarmă
rii el are acum un bun prilej 
să-și exercite influența pentru a 
înclina balanța în favoarea ace
lor forțe care luptă pentru rezol
varea acestei sarcini cu adevă. 
rat mărețe“.

Renunțarea la înarmarea a- 
tomică a R. F. Germane ar adu
ce o mare contribuție la dezar
marea generală și la slăbirea în- 
cordării internaționale, se spune 
în mesaj. Aceasta ar fi totodată 
cea mai bună dovadă a năzuin
țelor pașnice ale guvernului fe
deral.

N. S. Hrușciov cheamă pe 
cancelarul Adenauer să facă uz 
de influența și experiența lui în 
treburile de stai pentru înlătura
rea în calea spre dezarmare a 
obstacolelor care s-au ivit în anii 
„războiului rece“.

Șeful guvernului sovietic subli
niază că citirea scrisorii cance
larului lasă impresia că Ade
nauer consideră încheierea unui 
Tratat de pace cu Germania 
drept o chestiune măruntă, de 
mică însemnătate.

După cura arată N. S Hruș
ciov. poate fi cu greu înțeleasă 
poziția adoptată de guvernul R< 
F. Germane în cursul conferinței 
de la Geneva a miniștrilor Afa
cerilor Externe, cînd delegăți.a 
R. F. Germane a ridicat rieince- 
tat fel de fel de opreliști în calea 
unei înțelegeri in legătură cu 
reglementarea pașnică a proble
mei germane și cu tratativele în
tre cele doua state germane pen
tru înlăturarea scindării țării.

Subliniind că in relațiile din
tre U.R.S.S. și R.F.Gertnană e- 
xistă nu numai aspecte sumbre, 
ci și factori pozitivi, N. S. Hruș. 
ciov declară : „Apreciem măsu
rile concrete care au fost între
prinse în ultima vreme pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile noastre pe o bază reciproc 
avantajoasă".

Nu sint folosite încă nici pe 
departe posibilitățile pe care le 
oferă acordurile încheiate recent, 
se spune în mesaj. Guvernul so
vietic este dispus să examineze 
orice probleme concrete ale a- 
cestor relații, probleme ce pot fi 
ridicate de guvernul R. F. Ger
mane și care prezintă un interes 
comun.

Memoria e un dar admi
rabil al omului. Fără memo
rie, viața ar avea greutatea 
și consistența plutei și ar fi 
lipsită de valoare. Anii sar 
preface în minute, iar ființa 
umană și-ar consuma paginile 
existenței sale in preocupări 
efemere, lipsite de coordo
nate precise, statornice. Se a- 
firmă că printre acei caro 
jinduiesc uitarea se numără 
doar criminalii și lașii. Stă
ruința lor în acest sens nu e 
determinată, desigur, de cri
terii etice, căci, povara fap
telor nedemne arareori le co
pleșește conștiința. Pur și 
simplu ei speră că colbul 
vremii se va așterne asupra 
delictelor lor. Și chiar dacă 
timpul sau amnezia oamenilor 
nu-i va metamorfoza în mar
tiri sau eroi, oricum, se vor 
bucura, de privilegiul supra
viețuirii.

Ce legătură au însă toate 
aceste considerațiuni cu dl. 
Ollier Larousse ? El e o per
soană gravă, conduce editura 
care-i poartă și numele. Mica 
enciclopedie — această chin- 
tensență a cunoștințelor uma
ne — cunoscută pretutindeni 
sub denumirea de „Le Petit 
Larousse“ — a oferit pini de 
curînd cititorilor ei date și 
informații utile, bucurindu-se 
de prestigiu nu numai în 
Franța dor și în numeroase 
alte țări.

Lui Ollier Larousse i s-a 
părut însă că ,,Le Petit La
rousse“ ar avea un oonținut 
prea desuet și că nu ar mai 
reflecta spiritul.., timpurilor 
moderne. De la o ediție la 
alta să apară neschimbate a- 
celeași definiții ale cuvinte
lor : Galii — strămoșii fran
cezilor ; Alsacia și Lorena — 
provincii de pe valea Rinului 
disputate in repetate rînduri 
de militariștii germani. Ce 
oroare...

Enciclopedia trebuie să cul
tive senzaționalul... obiectiv. 
„Noi nu reprezentăm nici un 
partid, nici religie, nici o 
filozofie“ și-a mărturisii re
cent profesiunea de credință 
d-l Ollier Larousse. Acest 
semi-negustor și semi-literat 
care și-a afișat, chipurile, 
„neutralitatea“ convingerilor

sale, în modificarea profilului 
ultimei ediții a Larousse-ului 
s-a dovedit a fi pină la urmă 
fervent filonazist și antisemit. 
El a crezut că cei 14 ani care 
au trecut de la zdrobirea Ger
maniei hitleriste au fost ani 
in care fie că din memoria 
popoarelor Europei s au șters 
vremurile de urgie fascistă, fie 
că, anumite persoane politice 
au acordat organizatorilor 
băilor de singe in care s-a 
prăvălit omenirea indulgențe 
binevoitoare. Și, în conse
cință, el a oferit paginile en
ciclopediei, în ultima ei edi
ție, reabilitării acelora care 
au lătrat la istorie înfigind 
colții in pulpanele viitorului. 
Doar „Le Petit Larousse“, prin 
tradiția ei îndelungată, con
stituie o garanție de informa
re serioasă și nepărtinitoare..,

Vreți să știți, de pildă, din 
mica enciclopedie ce a fost 
Hitler ? Vn cancelar al Rei- 
chului între anii 1933—1945. 
Atita tot. Iar Goering ca și

Himmler, niște bieți miniștri, 
Goebbels ? Ün publicist ger
man, ca atîția alții. Cît des
pre crimele lor și jafurile lor 
nu se pomenește absolut ni
mic. Ollier Larousse • de 
părere că „nu pot fi expri
mate aprecieri de fond decit 
după ce evenimentele vor fi 
fost supuse judecății tribuna
lului istoriei“. Deci, milioa
nele de polonezi, cehi, fran
cezi, iugoslavi, evrei, greci ele, 
exterminați de bestiile naziste, 
cotropirea unei părți însem
nate a Europei, dezlănțuirea 
celui de al doilea război mon
dial sint elemente insuficiente 
și, probabil, neconvingătoare 
pentru întreprinzătorul editor 
hiperobiectiv. In consecință, 
lui Ollier Larousse, sentințele 
Tribunalului internațional de 
la Nürnberg care au exprimat 
verdictul popoarelor împotri
va conducătorilor hitleriști i 
se par doar niște episoade- ju
ridice insignifiante, curiozități 
trecătoare ale istoriei.

„Le Petit Larousse“ mai cu
prinde și alte definiții de 
soiul acesta. Căci, în toate.

Conferința puterilor occidentale 
de la Paris

PARIS 19 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă, 
James Hagerty, secretar al Ca
sei Albe pentru problemele pre
sei, a declarat ca în dimineața 
de 19 decembrie conducătorii ce
lor patru puteri occidentale — 
președintele de Gaulle, președin
tele Eisenhower, primul ministru 
Alacmillan și cancelarul Ado- 
nauer au disoutat problema da
tei și locului convocării conferin- 
ței la nivel inalt între Fst șl 
Vest. Hagerty a arătat că con
ducătorii puterilor occidentale au 
căzut de acord să propună ca 
această conferință să fie convo
cată la sfirșitul lunii aprilie 1960.

După cum a declarat Hagerty. 
tratativele s-au referit și la fon
dul problemelor care vor fi in
cluse pe ordinea de zi a confe-

rintei dintre Est și Vest. Au fost 
examinate printre altele problema 
Berlinului și problema reunifică
rii Germaniei.

■i*
PARIS 19 (Agerpres). — Șe. 

dința din duipă-amiaza de 19 
decembrie a șefilor guvernelor 
S.UA, Angliei, Franței și R.F.G. 
a durat circa o oră.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Franței a declarat in cadrul un«i 
conferințe de presă că la această 
ședință au fost discutate proble
mele pregătirii conferinței la ni
vel înalt între Vest și Est și au 
fost definite pozițiile țărilor oc
cidentale.

Conferința de Ia Geneva și-a întrerupt lucrările 
pînă

GENEVA 19 (Agerpres). - 
TASS transmite; La 19 decem
brie a avut loc cea de-a î50-a 
ședință a conferinței celor trei 
puteri cu privire la încetarea ex< 
periențelor cu arma nucleară. 
Ședința s-a ținut sub președin
ția reprezentantului S.lj^k.

Grupul tehnic de lucru pentru 
elaborarea criteriilor a prezentat 
conferinței un raport care va fi 
înaintat de delegațiile _ Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite și Marii

Ia 12 ianuarie 1960

r
MOSCOVA. în legătură cu ca. 

lamitățile naturale care s-au e- 
bătut asupra populației din ora. 
șui fnancez Fréjus, N. S. Hruș
ciov a adresat o telegrairă de 
condoleanțe lui Charles de Gau
lle, președintele Republic’! Fran
ceze.

In numele populației care n 
avut de suferit și în numele său 
personal, președintele de Gaulle 
a exprimat în telegrama sa de 
răspuns cele mai sincere mulțu
miri lui N. S. Hrușciov pentru 
solidaritatea exprimată.

DELHI. La scurtă vreme după 
ridicarea la Cambay, în India, 
a turlei primei instalații de fo
raj de tipul 4-LD, livrele de R. 
P. Romînă, la 14 decembrie a.c. 
a fost ridicată în aceeași locali
tate cea de-a doua instalație de 
foraj romînească livrată Indiei 
recent. fn cadrul acordului co
mercial dintre cele două țări.

BELGRAD. După cum trans- 
mite presa iugoslavă, la 17 de
cembrie între guvernul Iugosla. 
viei și Fondul american al dez
voltării economice s-a semnat la 
Washington un acord cu privire 
la acordarea unui împrumut de 
15 milioane dolari Iugoslaviei 
pentru achiziționarea de utilaj 
pentru hidrocentrala „Trebisnița“. 
Acesta este al patrulea împru
mut american acordat Iugosla. 
viei tn anul 1959. Suma totală a 
celor oatru împrumuturi se ridică 
la 51.500.000 dolari.

Britanii guvernelor respectiv« 
spre examinare. In raport se a- 
rată că între experți s-a ajuns 
la un acord în problema unor 
eventuale îmbunătățiri a metode
lor tehnice și a aparatajului pen
tru descoperirea și identificarea 
exploziilor nucleare subterane. 
Includerea acestor metode și 
perfecționările aduse aparataju
lui permit sistemului de control 
să descopere și să identifice mai 
ușor și mai precis exploziile nu
cleare subterane în cazul în care 
vreunul din participanții la tratat 
ar păși pe calea violării acestuia.

Există însă divergențe în pro
blema interpretării noilor date 
seismice americane, obținute în 
urma experiențelor nucleare sub
terane care au avut loc în S.U.A. 
în toamna anului 1958 și în pro
blema camuflării seismice a sem
nalului provenit de la o explozie 
subterană.

Continuă de asemenea să exis.

te divergențe în ceea ce privește 
folosirea indicațiilor obiective ale 
aparatelor (criteriilor) în legă
tură cu alegerea fenomenului 
care nu poate fi identificat de 
organul internațional de control 
și care poate fi suspectat ca 
fiind o explozie nucleară, cu 
scopul de a se stabili o bază 
pentru trimiterea unei inspecții 
pe teren.

Concluzia experților în legă
tură cu îmbunătățirea metodelor) 
tehnice și a aparatajului este pre
zentată ca anexă la raport. Ca 
anexă la raport vor fi prezen
tate și declarațiile unor delega
ții care își exprimă punctul lor 
de vedere în legătură cu aceaștă 
problemă.

La propunerea delegației 
S.U.A., conferința a hotărît să-și 
întrerupă lucrările pînă la 12 
ianuarie 1960, dată cînd va avea 
loc următoarea ședință a confe
rinței.
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greu e doar începutul» Dacii 
deschidem enciclopedia la li
tera S și curiozitatea ne în
deamnă să știm ce înseamnă 
inițialele „S.S“ vom afla că 
e vorba de ,.poliția militari
zată a Germaniei național- 
socialiste cu sarcinq deosebită 
de a supraveghea lagărele de 
concentrare și de a păzi, teri
toriile ocupate de R&ich**, Ob
servați, cită îngăduință față 
de acești scelerați care au 
acționat cuptoarele morții de 
la Auschwitz și au presărat 
cu morminte drumurile bătrî- 
nului nostru continent, au in
trodus un regim infernal în 
ghetouri, și au stins orice 
seînteiere de demnitate uma
nă. Iar la litera C, în drep
tul cuvîntului „colaborațio
nism*1 întâlnim definiția ten
dențioasă : „Cel care este 
partizan unei politici de 
colaborare**. Astfel, edito
rul Ollier Larousse a a- 
cordat un certificat de bună 
purtare tuturor trădătorilor 
care au colaborat cu hitleriștii 
— Petain, Antonescu, cardio 
naiul Tissa, Anta Pavelici ele, 
Semănînd în mod voit con
fuzie, editorul pune un semn 
de egalitate între o adevărată 
politică de colaborare dintre 
state pe o bază echitabilă și 
înfeudarea țărilor cotropita 
de hitleriști prin interpușii 
lor, fasciștii autohtoni.

Redactat într-un asemenen 
„spirit**, nu ne surprinde că 
în „Le Petit Larousse** lip
sesc nume de eroi și conducă
tori ai rezistenței franceze, că 
„maquis** e definit doar ca 
un „loc izolat unde se întru
neau acei care opuneau rezis
tență față de ocupația ger
mană**.

Dl. Ollier Larousse s-a de
clarat epigon al artei pure șl 
a mizat pe amnezia cititorilor 
midi enciclopedii. El susține: 
„Hoi distribuim cărămizi. A- 
poi, fiecare este liber să-și 
clădească casa pe care o 
vrea**t ln realitate însă, edi
torul a zidit din „cărămizile** 
sale lăcașuri călduțe — defi
nițiile sub care hitlerismul și 
capii lui s-au dedublat din 
criminali în persoane absol
vite de tot răul pe care I au 
pricinuit omenirii. Cît pri
vește pe cititori, din neferi
cire pentru dl. Ollier Larous
se, ei n-au uitat nimic. Cercu
ri largi ale opiniei publice 
franceze au cerut ca proaspă
ta ediție a mi-cii enciclopedii 
să fie scoasă din circulație, 
iar pînă atunci, să fie inter
zisă in școli.

VALENTIN URUM

—•—
Răsculajii din Paraguay 
au obținut noi victorii-

RIO DE JANEIRO 19 (Ageri 
preș). — Din cauza stării de a- 
sediu și a cenzurii aplicate pre. 
sei, știrile privind situația din 
Paraguay continuă a fi trans-i 
mise de corespondenții străini 
instalați în regiunile de frontieră 
cu această țară ale Braziliei și 
Argentinei. Agenția Prensa La
tina anunță că răsculații au ob
ținut noi victorii în zona fluviu
lui Parana, ocupînd o serie de 
localități importante la nord de 
Encarnacion, unul din centrele 
militare cele mai întărite ale gu
vernului Stroessner, și își conti
nuă înaintarea spre interiorul 
țării. Se menționează ocuparea 
localităților Caaguazti, Hernana- 
daria și Itaquiri. Corespondentul 
lui United Press Internațional 
informează că la Bela Vista și 
Capitan Badu unitățile de parti
zani au stabilit două capete de 
pod. La Encarnacion au avut lcc 
lupte sângeroase cînd grupurile 
de partizani din oraș au luat cu 
asalt garnizoana. Se pare că o 
parte a orașului s-ar afla deja 
sub controlul comandamentului 
Frontului de eliberare națională.

Despre situația din sudul țării 
a publicat numeroase informații 
și ziarul „Noticias Graficas", ca
re apare în Argentina, și care a 
anunțat că la 18 decembrie s-au 
produs puternice ciocniri între 
trupele dictatorului Stroessner 
și partizani pe traseul căii ferate 
Asuncion-Buenos Aires între lo
calitățile Bogado și General Ar- 
tigas. A avut loc o nouă debar
care în portul San Cosme situat 
pe Parana.

S.UA

