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i In regiunea Stalln

50 de localități
complect cooperativizate

ORAȘUL STALIN. — Pînă acum 50 de localități din regiunea 
Stalin au fost complect cooperativizate. Numai în raionul Ag
nita au fost complect cooperativizate 21 comune și sate. La 
Hălchiu, unde există o gospodărie agricolă colectivă milionară, 
au fost create în ultimul timp două întovărășiri agricole, o 
cooperativă agricolă de producție. Ultimele 42 de familii de ță
rani muncitori din comună au intrat în gospodăria colectivă. De 
asemenea, comuna Ghimbav, unde starea materială a țăranilor 
muncitori este foarte bună, a fost complect cooperați vizată. Prin
tre localitățile complect cooperativizate în ultimul timp se nu
mără Bod, Codlea, Agnita. Comunele Cristian, Feldioara, Sîn- 
petru și Orașul Rîșnov, din raionul Codlea se află de asemenea 
în pragul complectei coooperativizări.

De la ideea "nor înaintea

sidzi începe în întreaga fără „Luna Culturii", 
yCs uriașă trecere in revistă a realizărilor poporu

lui nostru în domeniul cultural-artistic. Luna 
culturii este o sărbătoare bogată în semnificații, ea 
se va transforma în întreaga țară intr-o dovadă eloc
ventă a devotamentului oamenilor muncii față de 
patria lor scumpă. Republica Populară Romînă, față 
de partidul nostru scump care le asigură ridicarea 

necontenită a nivelului de trai material și cultural, 
o armonioasă dezvoltare multilaterală. Departe de a 

doar o suită de manifestări cultural-artistice ce 
eced cea de-a zecea aniversare a republicii, „Luna 

Culturii" va reprezenta o încoronare și un bilanț 
al nemaicunoscutului avînt pe care l-au cunoscut 
științele, artele, literatura in anii regimului democrat- 
popular, în slujba celor ce muncesc fără deosebire, 
de rasă, naționalitate, religie.

Ca de la cer la pămînt se deosebește starea cul
turală a țării noastre de azi față de anii regimului 
burghezo-moșieresc. De la o țară care avea un nu
măr record de analfabeți, R.P.R. a devenit nu 
numai o țară a știutorilor de carte, ci un stat al 
unei culturi înaintate; solii culturii, științei și 
artelor noastre sint primiți*cu bucurie și entuziasm 
peste hotare, contribuția lor la dezvoltarea generală 
a culturii umane este unanim apreciată. Mărturie, 
a acestei aprecieri stau articolele și studiile publi
cate în ziarele și revistele străine, invitațiile de 
participare la numeroase manifestări internaționale 
pe care le primesc solii culturii poporului nostru, 
premiile și laudele cu care sint răsplătite eforturile 
lor. în întreaga lume, Romînia este cunoscută azi 
nu ca țara analfabetismului, a pelagrei și tubercu
lozei, a bunului plac al moșierilor, capitaliștilor șt 

durmitor ca pe vremuri, ci o țară care a dat 
iernii pe Enescu și Brîncuși, pe Grigorescu și 
Traian Puia, care are asemenea cîntăreți ca Dan 
lordăchescu și Ladislau Konya laureați a numeroase 
concursuri internaționale, o țară în care cultura se 
dezvoltă pe baza înfloririi întregii țări, pe baza creș
terii economiei naționale, a industrializării socia
liste și a socializării agriculturii. într-o țară în care 
cea mai bună carte nu depășea altădată un tiraj 
de cîteva mii de exemplare, s-au tipării anul trecut 
2.9J4 titluri de cărți și broșuri intr-un tiraj de 
33.573.000 exemplare dintre care beletristică 1.200 
titluri in 16.660.000 exemplare, minoritățile națio
nale avind la dispoziție 745 titluri de cărți și bro
șuri în 3.487.000 exemplare. Numărul cinematogra
felor a crescut față de trecut de aproape 
cinci ori, al abonaților radio de la 232.094 La 
1.325.705. în unii regimului democrat-popular au 
apărut noi ramuri ale artei cum ar fi cine
matografia romînă înzestrată cu mijloace tehnice 
ultramoderne, dintre care nu e nevoie să pomenim 
decit studiourile de la Buftea, teatrele de păpuși 

î au ajuns la număr de 21, televiziunea etc., au 
mat o mare dezvoltare mijloacele de difuzare în 
masă a culturii, căminele, culturale, bibliotecile etc. 
Cel mai însemnat lucru din toate acestea îl repre
zintă însă faptul că toate aceste mijloace culturale, 
tot conținutul activității cultural-artistice este închi- 
*at nu slujirii plictisului claselor exploatatoare, ci 
educării în spirit nou a celor ce muncesc, sprijinirii 
eroicei lupte a poporului pentru făurirea- socialis
mului, pentru un viitor fericit.

Fiecare zi și fiecare manifestare din Luna culturii, 
Săptămîna artelor plastice și a muzeelor, Săptămîna 
muzicii, Săptămîna teatrului, Festivalul filmului ro- 
minesc, Decada culturii minorităților naționale vor 
vorbi despre marile succese repurtate de poporul 
nostru pe frontul revoluției culturale, în mersul săli 
înainte spre bunăstare și lumină. __

cercetători
la un nou produs romînesc-PĂL

Creatorii noului produs pe care 
vi-1 prezentăm astăzi sînt oameni 
tineri. Au părăsit băncile școlii 
numai de cîțiva ani. Și cum tine
rețea este un rezervor nesecat de 
îndrăzneală, curaj și dragoste pen
tru tot ceea ce tehnica are mai 
nou, tinerii noștri și-au luat atunci 
o sarcină importantă. Lucrînd în 
cadrul Institutului de cercetări și 
experimentări pentru industriali
zarea lemnului (I.C.E.I.L.) colec
tivul condus de către tovarășul 
inginer Titus Orădeanu și-a pro
pus să studieze posibilitatea valo
rificării lemnului de salcie și plop, 
aflat în cantități însemnate de-a- 
lungul bălților Dunării, de la Că
lărași pînă în Deltă.

Rezolvarea pozitivă a studiului 
inițial aducea soluții tennico-eco- 
uomice de mare importanță. Era 
vorba în primul rînd de valorifi
carea unor resurse naturale nefo
losite încă pe scară industrială, 
într-adevăr. salcia și plopul își 
găseau utilizarea numai ca lemn 
de foc și în construcțiile rurale. 
Pe de altă parte, întrebuințarea pe 
scară industrială a lemnului lor 
reduce consumul rășinoaselor 
(brad, molid) care sînt 
scumpe și a căror recoltare 
mai costisitoare.

Experimentările făcute 
I.C.E.I.L. au fost încununate 
succes. Se putea elibera „certifica
tul de naștere" pentru un nou 
produs romînesc, care a și primit 
dealtfel un nume cu rezonanță 
puțin neobișnuită : PAL.

Ce este deci PAL-ul ? Cele trei 
inițiale ne arată că sîntem în fața 
unei plăci aglomerate din lemn, de 
un fel deosebit. într-adevăr, pu
tem spune, cu justificată, mîndrie, 
că sîntem prima țară care va pro
duce plăci aglomerate ulilizînd pe 
scară industrială așchiile lemnului 
de salcie și plop. Plăci de lemn 
se mai produceau și în alte țări. 
Ba chiar plăci aglomerate din 
mărunte așchii presate. Așa cum 
am mai arătat însă, materia primă 
o constituia lemnul de rășinoase, 
mai costisitor.

Calitățile și posibilitățile 
de îmbunătățire

ale PAL-ului pledează puternic 
pentru situarea acestui nou produs 
romînesc pe primul loc în ierar
hia plăcilor de lemn. PAL-ul are 
aceeași greutate specifică ca și 
„suratele" sale din străinătate. El 
are însă unele rezistențe fizico- 
mecanice superioare celorlalte pro
duse.

Valoarea economică a noului 
produs, dată de faptul că avem 
rezerve uriașe de materie primă, 
este deosebit de însemnată. Cei 
care cunosc cantitățile de salcie 
și plop ce se află de-a lungul băl
ților Dunării, pînă la vărsarea a- 
cesteia în mare, largile posibili-

mai 
este

tați de exploatare și transport, își 
pot face o idee despre însemnata 
valoare economică a noului pro
dus romînesc.

PAL-ul are o utilizare impre
sionant de largă. Avînd un aspect 
deosebit de frumos, elegant, el 
este folosit pentru construirea de 
pereți despărțitori, la planșee, de
corarea plafoanelor, ca izolant ter
mic și fonic în laboratoare, stu
diouri, cabine telefonice, ca pa
nouri despărțitoare. Una dintre 
cele mai largi utilizări o va găsi 
însă PAL-ul în construcția mobi
lierului, deoarece, presat la gro
simea corespunzătoare — 20 mili
metri — el este un foarte bun în
locuitor dc panel.

Pa șantierul fabricii
Ss punea problema amplasării 

viitoarei fabrici de plăci aglome
rate. Cercetările întreprinse și în 
această direcție au dus la con
cluzia că locul cel mai potrivit a- 
cestui scop este Brăila, în apropie
rea malului Dunării. Două consi
derente au stat la baza acestei ho- 
tărîri : vecinătatea imediată a ce
lor mai mari rezerve de materie 
primă, precum și transportul pe 
apă.

Inginerul Ion Rîmbu, din per
sonalul ingineresc al viitoarei fa
brici a terminat Institutul Politeh
nic abia de un an. Priceperea și 
avîntul său compensează însă cu 
prisosință lipsa unei experiențe 
bogate. El este animat — la fel ca, 
ceilalți tineri de aici — de do
rința vie de a fi cît mai folositor 
patriei, de a-și pune cunoștințele 
c“pătate în anii de studii în slujba

dezvoltării economiei noastre na
ționale.

Lucrul cel mai important îl 
constituie faptul că la aceasta 
mare fabrică o bună parte din 
procesul de producție va fi auto
matizat.
Stadiul actual al lucrărilor

Stadiul „actual" este un fel de 
a vorbi, pentru că lucrările de 
construcții se desfășoară într-un 
ritm vertiginos. La cîteva zile după 
începerea moutării instalațiilor de 
transport pneumatic se și termina
seră pregătirile pentru începerea 
montării în hala de așchiere. In 
hala presei, acolo unde printre 
fruntași se află utemiștii Toma 
Hîrjoghe dulgher, Ion Blesneac 
zidar, și fierarul betonist Vasile 
Manea a început montarea agre
gatelor de presare, s-a terminat 
montarea instalațiilor de iluminat 
și se fac lucrări pregătitoare pen
tru începerea montării subcentra- 
lei termice și a stației de apă 
supra-încălzită. Deosebit de carac
teristic pentru ritmul în care 
se lucrează aci este faptul că ope
rațiunile dc finisare a construc
țiilor (tencuiri, montări de fe
restre etc) merg paralel cu mon
tajul părților de bază 
nilor.

Tinerii muncitori dc 
nu precupețesc nici un 
tru a termina înainte 
această importantă construcție. Aju
tați și îndrumați în permanență 
de tinerii specialiști ei vor reuși’ 
în curînd să înzestreze industria 
noastră cu o nouă ramură de pro
ducție : plăci aglomerate din lemn.

MIRCEA SPIRIDON

ale maji-

pe șantier 
efort pen- 

de termen

timpului
H lnițiatoarea 

chemării la în
trecere către 
toate întreprin
derile orașului 
Plopști, pentru 

îndeplinirea 
planului de pro
ducție pe anul 
1957 in 11 luni, 
uzina de repa
rații mecanice 
din Ploești, ra
portează că în 
ziua de 30 no
iembrie, datori
tă creșterii pro
ductivității mun
cii cu 9.85 la 
sută, a început 

lucreze în 
anului

să 
contul 
viitor.

■ Cu o lună 
înainte de ter
men și-au reali
zat planul a- 
nual la produc- 
ția-marfă și mun
citorii de la 
I.P.R.O.F.I.L.- 

„București".
H Planul pro

ducției globaL' 
pe anul 1957 a 
fost realizat șt 
de muncitorii în
treprinderii Me- 
talo-Globus din 
Capitală.
S Au mai 
nunțat îndepli
nirea sarcinilor 
de producție pe 
anul 1957 încă 
28 de întreprin
deri industriale 
din orașele Ga
lați, Focșani și 
Brăila.

a-

0 delegație guvernamentală 
din R. D. Germană 
a sosit în Capitală

Zilele acestea a sosit în Capi
tală. o delegație guvernamentală 
din R. D. Germană condusă de 
Hans Adler, adjunct al ministru
lui industriei chimice.

Delegația guvernamentală ger. 
mană va discuta cu conducătorii 
Ministerului 
și Chimiei 
colaborării ______ .. ....... .
noastră șt R. D. Germană în do
meniul industriei chimice. In tim
pul șederii în țara noastră dele
gația germană va vizita întreprin
deri și uzine ale industriei chi- 
mice.

Industriei Petrolului 
posibilitatea lărgirii 

economice între țara

N

Prima zăpadă

Bobii na
o pagină de eroism
din lupta țărănimii ardelene

Din peisajul citadin 
al Bucureștiului

Se împlinesc curînd 520 de ani 
de la strălucita victorie cîștigată 
la Cluj de armata țăranilor arde
leni răsculat*- Flacăra răscoalei 
izbucnise mai înainte. în primă
vara anului 1437. cînd cetele de 
țărani s-au strîns pe dealul Bobii- 
nei, în preajma Dejului, pentru a 
impune prin forță nobilimii o ușu
rare a greutăților lor. Situația 
țărănimii ardelene romînă și ma
ghiară era deosebit de grea spre 
jumătatea veacului al XV-lea, in 
preajma ridicării ei la luptă. Un 
cronicar medieval arăta — ca- 
racterizînd starea țărănimii sub 
regimul feudal — că țăranii „sînt 
aceia care fac cu putință viața ce
lorlalți", ei trăind însă ,.tn mari 
lipsuri și infometați... o viată as
pră de nevoiași și cerșetori". Pe 
țărani îi apăsa deopotrivă nobili
mea, biserica și regele. Dările, 
dijmele, prestațiile, amenzile, abu
zurile nenumărate vlăguiau pe ță
rani, le făceau viața amară, adu
ceau nefericirea în locuințele mi
zere ale muncitorilor pămîntului. 
Aparatul de stat feudal nu era 
mai puțin asupritor față de oră
șenii de rind. cît și față de 
mica nobilime. Un șir întreg 
de' răscoale arătau de mai 
bine de un veac că jugul feudal 
nu mai putea fi îndurat. Răscoala 
din 1393 a țăranilor din districtul 
Bihor împotriva zeciuelii, cea de

la 1400 din Comitatul Arad, răs
coala armată din 1430, a secui
lor împotriva nobililor 
dovedeau că războiul 
nesc din anii 1437 — 1438 nu a 
fost un eveniment întîmplător. 
El a fost urmarea firească a lup
tei poporului împotriva feudalis
mului, un moment culminant al 
acestei lupte. Răscoala de la Bo
bîlna a contopit mișcările locale 
țărănești care au avut loc pînă 
atunci într-un război comun dus 
de țăranii romîni și unguri îm
potriva dușmanului de clasă co
mun.

etc. 
tără-

s
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i Din faptele utemiștilor *
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Aspect dm noul magazin pentru difuzarea presei străine des chis în Capitală.

For|a transformatoare
A COLECTIVULUI

Un camion. L-am văzuț pe • 
șosea. Nu gonea, și nu era în- • 
cărcat. Despica zarea cu vite- • 
ză înceată. Șoferul trăsese • 
geamul cabinei pentru ca aerul • 
rece să-i răcorească obrajii. • 
Cinci litere mari scrise apăsat • 
cu creta mi-au atras atenția — • 
RODAJ. |

Un camion plecase in rodaj. • 
Un camion nou ieșit acum • 

de pe porțile uzinei? •
Nu. Un camion cu o poveste • 

aparte... •
In curtea stațiunii de mașini * 

șl tractoare din Vrăniuț, raio-• 
nul Oravlta, zăcea de mai * 
multi ani aruncat la fier vechi ț 
un camion. Un grup de ute- ț 
miști din stațiune și anume ț

520 de ani de la marea 
răscoală a țăranilor 

romîni ți maghiari din 
Transilvania

După pilda husiților cehi, ce
tele de țărani se string pe 
dealul Bobîlnei, își formează o 
tabără pe care ' înalță steagul 
lor alb cu un corb în mijloc și 
înfruntă oastea nobiliară aduna
tă în preajmă spre a zdrobi în
drăzneala „nerușinatilor iobagi".

Focurile pe dealuri vestesc sa
telor izbucnirea răscoalei. Plini de 
sine, nobilii ucid cu cruzime pe 
solii trimiși de cei din Bobîlna. 
Țăranii se pregătesc de luptă 
cruntă și atunci cînd făloșii si în- 
zăuații nobili atacă tabăra țără
nească. răsculații zdrobesc oști
rea nobilimii. Stăpînii de pămîn- 
turj sînt siliți la . o înțelegere cu 
răsculații. Aceasta — perfectată 
în iunie — este întărită la Mă- 
năștur în ziua de 6 iunie 1437. 
înțelegerea prevedea desființarea 
dijmei din produse, limitarea dij
mei către biserică, restatornicirea 
libertății de strămutare, dreptul 
unei adunări generale anuale a 
țărănimii transilvane la Bobilna 
spre a controla respectarea înțe-

legerii și alte concesii impuse no
bilimii.

La Bobîlna țăranii romîni și 
maghiari, minerii de la ocnele 
de sare, orășenii săraci și parte 
din mica nobilime înfrîng orgo
liul feudalilor, dar nu și dorința 
lor de dominare și de răzbunare. 
In tot timpul verii, nobilimea își 
strînge rîndurile, atrage de par
tea sa mica nobilime, cîștigă pe 
fruntașii secuilor și ai sașilor, 
pentru ca apoasă se strîngă la 
Căpîlna — după ce încercarea 
întrunirii unei diete la Turda 
fusese împiedicată de țărani 
— și să încheie actul denu
mit Unio Trium Nationum. Prin 
acesta se stabilea o rușinoasă 
cîrdășie între păturile conducă-< 
țoare din Transilvania împotriva 

și maimaselor de țărani romîni 
ghiari.

Istoriografia burgheză 
și maghiară au denaturat 
rușinare adevăratele cauze șj ca
racterul răscoalei din 1437—1438. 
Negînd faptul că această răscoală 
a fost o răscoală a țăranilor ro
mîni și maghiari împotriva asu
pritorilor de orice nație, istorio
grafia rorpînă prezenta „Reuniu
nea celor trei națiuni" (feudalii 
unguri, patriciatul sas și nobili
mea secuiască) ca pe o înțelegere 
a acestor națiuni împotriva națiu
nii romîne care ar fi fost chiptH 
rile unitară iar istoriografia un
gară vorbea despre incapacitatea 
romînilor pentru viața politică.

Numele conducătorilor acestei 
răscoale, documentele privitoare 
la 
a

romînă 
cu ne-.

ea arată clar că acest război 
fost dus în comun de țăranii

DAN BERINDEI ]

Adunarea festivă

Educația burgheză avea în vedere 
formarea spiritului individualist care 
reflecta lupta brutală pentru asigura
rea succesului personal în viață, căi- 
cîndu-se chiar pe cadavrele celor din 
jur. întreaga educație burgheză era 
făcută în acest sens : „ce-mi pasă mie 
de ceilalți ? Ce mă interesează de cei 
din jur? Eu să-mi asigur succesul 
meu 1 Muncească toți pentru mine l“. 
Această morală a individualismului 
animalic cultivă izolarea și închide
rea individului în carapacea proprii
lor interese, agresivitatea și lipsa de 
respect față de om, fățărnicia și vi
clenia ca arme necesare celui slab 
în lupta pentru existența sa.

Fondul individualist al educației bur
gheze nu este contrazis de faptul că 
și în societatea burgheză există forme 
organizate ale unei așa zise „educații 
în colectiv" : asociații de elevi, aso
ciații extra-școlare de tineret etc. Dar 
aceste asociații constituie forme orga
nizatorice prin care se urmărește rea
lizarea unui țel dezvăluit de însăși 
pedagogii burghezi: să educe încă din 
copilărie tînăra generație în spiritul 
supunerii față de statul burghez.

Educarea conștiinței colectiviste rea
lizată în colectiv prin colectiv și pen
tru colectiv constituie o trăsătură spe
cifică a educației comuniste ce decurge 
din chiar relațiile social economice 
socialiste. Relațiile social-economice 
socialiste se caracterizează prin coo
perarea forțelor de producție și-și gă
sesc expresia în deplina unitate dintre 
lupta individului și cea a societății 
pentru progresul general.

Unitatea și armonia de interese in- 
divid-colectiv constituie baza edu
cației conștiinței socialiste. Dar

procesul educației conștiinței colecti
vului nu e un proces ce se realizează 
spontan, de la sine, chiar dacă există 
o bază obiectivă pentru aceasta. Ar 
fi să 
tiștiințifice despre mersul 
proceselor de conștiință.

★
în societatea noastră 

soartă individuală izolată 
fiecare 
existența și fericirea sa independent 
de existența și fericirea societății.

Colectivul socialist e o forță pu
ternică, organizată prin care și in car-

rwrrmrmrmrrsirsirrrrira
Fiaira unghiulară a educajiei 

comuniste o constituie 
educarea conștiinjei 

colectiviste

ne lăsăm pradă concepției an- 
siihial al

existănu
de colectiv, 

individ neputîndu-și ■ clădi
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afirmare a individualității, că educa
ția în colectiv ar răpi prin urmare li
bertatea individului. Nimic mai fals 
decît o asemenea afirmație. Colectivul 
nu e o abstracție ci o realitate vie 
formată din indivizi cu variate talente 
și înclinații. Întreaga educație multi
laterală comunistă se face in vederea 
dezvoltării personalității în direcția În
clinațiilor saie pozitive, a talentului. 
Alegerea liberă a profesiei, scon al e- 
ducației politehnice confirmă printre 
alteie această teză.

Mîndria colectivului o constituie toc
mai acei oameni multilateral dezvol
tați și bogati sufletește. Cu cît indivi
zii vor fi mai puternici, cu cit ci vor 
fi mai bine pregătiți cu atît posibili
tățile colectivului vor fi mai mari. Să 
luăm spre exemplu un colectiv de pro
ducție. Cu cit strungarii, frezorii, su- 

fi mai pregătiți, mai desă- 
arta lor cu atît colectivul 
puternic. Intr-un colectiv 
cît diversitatea talentelor 

alcătuiesc va fi mai mare,

•
? Gheorghe Poenaru-șofer, Nico- ?
? lae Luca-strungar, Ioan Tepe- ț 
------------------- j Mii o van-?

cerut con- î 
li se per- ? 
„picioare". î 
de atunci, ••

nea-sudor și Moise 
șef de atelier, au 
ducerii stațiunii să 
mită să-1 pună pe 
Nu știu cît a trecut 
dar un lucru este cert — ca- 
mionul a plecat în rodaj, ca • 
rod al unei munci devotate, “ 
tinerești.

Fără investiții, S.M.T. Vră- 
niuț a mai primit în dar un 
autocamion care va ajuta la 
aprovizionarea stațiunii cu ali
mente și piese de schimb, la 
aprovizionarea brigăzilor cu 
carburanți, piese, ziare. Un dar 
al utemiștilor, o faptă lăuda
bilă.

drul căruia se făuresc caracterele, se 
dezvoltă idealuri umanitare, se îmbo
gățește conținutul vieții și se ridică 
demnitatea omului pe o treaptă necu
noscută în societatea burgheză. Forța 
de neînvins a colectivului nostru șî 
trăsătura care-1 deosebește radical de 
orice „colectiv" burghez constă în fap
tul că el constituie o asociație de oa
meni liberi, egali în mod real din punct 
de vedere social, deoarece a dispărut 
relația exploatator-exploatat.

Dușmanii educației socialiste afirmă 
mereu că educația in colectiv unifor
mizează, că ea nu dă posibilitatea de

dorii vor 
vîrșiți în 
var fi mai 
școlar, cu 
celor ce-1 ................
cu atît vor fi asigurate varfîții mai 
mari de manifestări care vor asigura 
succese întregului colectiv. E intere
sant, din acest punct de vedere, de ur
mărit legătura ce se crea’ză între co
lectivul unei clase și reprezentanții 
clasei, de pildă, în cadrul concursuri
lor devenite azi atît de populare „Dru
meții veseli". O diversitate de indivi
dualități se manifestă și talente va
riate încurajate de colectiv luptă nu 
numai pentru „succesul" individual dar 
pentru onoarea școlii respective.

Conf. univ.
OTTO SCHECHTER

(Continuare în pag. 2-a)

2-

I

C. BUCUR
î

CITIȚI
in pag. 4-a

D i n

duminică
i n

duminică

CLUJ (de la trimisul special 
Agerpres). — La Cluj au început 
festivitățile prilejuite de împlini
rea a 520 de ani de la răscoalele 
iobagilor romîni și maghiari din 
Transilvania între care răscoala de 
la Bobîlna a constituit un mo
ment important.

Sîmbătă după amiază a avut 
loc la Teatrul Național din loca-> 
litate o adunare festivă consa
crată acestui eveniment. Au par
ticipat reprezentanții autorităților 
locale de partid și de stat, oa
meni de știință și cultură, nume
roși oameni ai muncii romîni și 
maghiari din orașul și regiunea 
Cluj.

Participanții la adunare au sa
lutat cu căldură sosirea în sală 
a membrilor delegației C.C. al 
P.M.R. și guvernului Republicii 
Populare Romine, care participă 
la festivități : tov. Emil Bodna- 
raș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, lanoș Fa- 
zekaș, secretar al C.C. al P.M.R., 
Atanase Joja, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul Invățămîntului 
și Culturii, Augustin Alexa, mem
bru al C.C. al P.M.R., procuror 
general al Republicii Populare 
Romîne, Ladislau Banyai, direc
tor general în Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, acad. Andrei 
Oțetea, care au luat loc în pre
zidiu.

In prezidiul adunării au luat 
loc de asemenea tovarășii Csupor 
Ludovic, membru al C. C. al 
P.M.R., membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și prim- 
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. al Regiunii Autonome Ma
ghiare. Vasile Vaida, membru su« 
pleanț al C.C. al P.M.R., prints

secretar al Comitetului regional 
Cluj al P.M.R., scriitorul Nagy 
Istvan, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale. Kuic. 
sar Francisc, președintele Co
mitetului Executiv al Statului 
popular regional Cluj, precum și 
reprezentanți aj comitetului oră
șenesc P.M.R. Cluj, ai sfaturilor 
populare regional, orășenesc, re

prezentanți ai muncitorilor, țărai 
nilor și intelectualilor din re
giune.

Adunarea lestivă a fost des
chisă de tov. Petru Jurcă, pre
ședintele comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Cluj.

A luat cuvîntul tov. acad. Ata
nase Joja, care a adus adunării 
salutul C.C. al P.M.R. și al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne.

Se împlinesc peste 500 de ani 
de la evenimentul memorabil cînd 
țăranii romîni și maghiari, înfră- 
țindu-se prin jertfe de singe în 
lupta împotriva exploatatorilor 
și asupritorilor feudali și cleri
cali au ridicat steagul glorios al 
răscoalei pentru demnitatea o- 
menească, pentru libertate și 
pentru o existență mai bună — 
a spus vorbitorul. Răscoala de la 
Bobîlna este una dintre cele mai 
importante acte revoluționare ale 
istoriei patriei noastre; ea se 
încadrează în rîndul marilor 
mișcări țărănești din Evul Mediu 
împotriva feudalismului, fiind 
prima manifestare de luptă revo
luționară organizată a țărănimii 
împilate din țara noastră.

Răscoala de la Bobîlna a lumi*



Râsfolnd agenda 0.S.T.1
. Către ora primului, Calea
• Victoriei devine un furnicar de
• oameni. Ministerele, marile 
; instituții se golesc brusc. Li.
• muzinele claxonează strident, 
! scurgîndu-se iute dinspre Aca-
• demia R.P.R. către „Athenăe
• Palace". Seara se lasă repede
• și umbrele ei au și început
• să.și întindă aripile. La orele 
î acestea problema numărul „1"
• a orașului devine spectacolele
; artistice. In e,-~— -----*
? trele, sălile
• concert ale
i pildei etc.,
• ghit mii și
• de oameni
• Ce surprize
• îl așteaptă pe 
•'Spectatorul hucu- 
: reștoan în vii-
• torul apropiat ?

fiecare seară, tea.

pentru cititorii „Scînteii tine- 
retului“ o serie de personalități 
artistice care vor fi oaspeții 
țării noastre pînă la încheierea 
actualei stagiuni 'i

— Cu plăcere. Melomanii 
noștri se vor putea delecta la o 
serie de spectacole artistice de 
înaltă ținută. Astfel, printre 
alții vor veni la București, vio. 
lonistul Rogan șt pianistul 
Ghilels -(U.R.S.S.), ghitarista 
sud-amerlcană Maria Luiza

Pentru a răspunde la această 
întrebare va trebui să ne re- 
întoarcem pe Calea Victoriei 
și să intrăm în clădirea ce 
ooartă nr. 174...•I .______

; Foarte amabil tovarășul N.
• Minei, conducăto-ul Oficiului 
ț de spectacole șl turnee artistl-
• ce — O.S.T.A. — este gata să
• răspundă la tnirebările noastre. 
î Deci să tncepem :
j — Cum se poate aprecia ac. 
i luata stagiune artistică, privită 
t prin prizma turneelor unor
• teatre, ansambluri și artiști de 
î peste hotare tn țara noastră ?
• — O.S.T.A. a realizat o serie 
ț de contracte ou formații tea-
• trate cu renume din lumea tn.
• ireagă. Astfel, așteptăm tn lu. 
î na februarie Teatrul de balet 
’ „ Kirov" din Leningrad care va 
: sta tn țara noastră timp de o 
? tună de zile. Din Milano vor 
ț veni pentru o serie de specta. 
-. cote (două săptămtni) Teatrul 
j Picollo cu un repertoriu Gol-
• donl. Apoi, sperăm că putem 
î avea tn aprilie la București
• „Balșol Teatr" din Moscova
; — După cît se știe... păpușile
? vor avea o bogată activitate
• internațională în Capitala noa-
• stră. Ce ne puteți spune despre 
î aceasta ?
j — Intr-adevăr, la București,
• urmează să se desfășoare un 
: festival international al tea. 
? trelor de păpuși. Cu acest prilei 
t noi am contractat pentru pe.
• rioada 15 apritie — 1 Mai o se-
• rie de spectacole ale unor echl. 
; pe de teatru de păpuși din
• Franfa, Anglia, Italia, R. F. 
i Germană, Austria, U.R.S.S. și 
: din democrațiile populare.
• — Pentru luna ianuarie aveți
• ceva deosebit tn repertoriu ?
• — Desigur, In spre sfîrșitul 
a lunii ianuarie, bucureștenit vor 
î putea urmări spectacolele ,.Pa-
• ris sur Glace".

A ni go, cunoscutul dirijor ita. 
lian Carlo Zechi, violonistul 
francez Pierre Douhan și după 
toote probabilitățile o vom re
vedea pe Monique de la Bru. 
chollerie.

— Aveți contracte și cu so. 
Uști vocali de peste hotare ?

— Desigur. In cadrul con. 
trudelor despre care ați între
bat, va veni la București cin- 
tăteața vest-germană de lie. 
duri Erna Berger, tenorul Emil 
Gruber (R. D. G.) și alții. In 
plus, țin să amintesc că este 
așteptat în Capitală și dirijorul 
cehoslovac Vaclav Smetacek.

— Intr.adevăr. aveți dreptate, 
O. S. T. A. a realizat o serie 
de contracte interesante cu ar
tiști de peste hotare.- Desigur 
că publicul bucureștean va aș
tepta cu neiăbdare sosirea în 
Capitali a ,,starturilor despre 
care ne-ați informat. Am vrea 
acum să știm în ce măsură vor 
continua turneele artiștilor no?- 
tri pes,țe hotare.

— Renumele excelent pe care 
și l-au cîștigat artiștii romîni 
în deplasările peste graniță au 
făcut cd>. orice turneu al vre. 
unui arișamblu romîneșc și a 
unor muzicieni romîni să fie 
privit cu foarte mult interes, a. 
deseori cu bucurie. Pentru vii 
torul apropiat, o serie de artiști 
cunoscuți ai țării noastre au 
contracte încheiate în nume, 
roase țări. ' Filarmonica cu di
rijorii G.. Georgescu și Mircea 
Basarab va întreprinde un tur...neu tn U.R.S.S., Finlanda 
Suedia.

— „Păpușarii" au ceva 
program ?...

— Este foarte probabil 
Teatrul ..Țăndărică" să

în

Cît timp va fi prezentat 
acest spectacol în Capitală ?

j — Francezii vor sta ta Bu- 
® curești o lună de zile.

— Ați putea să ne indicați
i

ca 
-------- ------ ------ între, 
prindă un turneu in Egipt, Li
ban și Siria.

— In această activitate inter, 
națională ce rol au ansamblu
rile noastre folclorice ?

— Vor avea destul de lucru: 
timp de o lună de zile, probabil 
decembrie — ianuarie, un an. 
samblu de folclor din Capitală

va da o serie de spectacole în 
Anglia, Iialia, și Franța.

— Aveți înscrise pe agendă 
perfectarea unor contracte pen- 
tru turnee în țări pe unde n-au 
mai fost artiștii noștri ?

— Acum tratăm pentru trimi. 
terea unor ansambluri In Ja
ponia și Australia; vă putem 
informa totodată că stadiul a- 
cestor tratative este foarte a. 
vansat.

i

P D $ TA Adunarea festiva

— Ce planuri 
are muzica u- 
?oară ?

— Orchestra 
Electrecord va

I

pleca pentru o ?
serie de con
certe trei săptă
mâni în Polonia 
și Iugoslavia.

—Ne-ați putea destăinui unele 
din planurile de turneu ale mu
zicienilor noștri ?

— Maestrul George Georges, 
cu va pleca din nou în Italia 
pentru o serie de concerte; a. 
poi are un angajament pentru 
Franța și probabil că va dirija 
și în Elveția. Ion Voicu are 
contracte pentru Grecia, Suedia 
și Anglia, iar Valentin Gheor
ghiu pentru Grecia și Anglia, 
și însfîrșit Radu Aldulescu are 
un contract pentru Franța.

După cum vedeți — a înche. 
lat tovarășul N. Minei amabi
lele sale răspunsuri — O.S.T.A. 
are cîteva obiective destul de 
interesante.

— Fără îndoială !

M. ZONIS
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ION STANCULETE - Bacău, 
ILEANA FOJICA. comuna Izbl- 
ceni, raionul Corabia, ELEO
NORA FRANCISC, comuna Șiria. 
raionul Arad, NEACȘU PAMFIL 
— Buhuși. Pasiunea voastră pen
tru științele juridice nu este cu 
nimic justificată.

E păcat ca un tînăr specialist, 
fie în metalurgie sau agricultură, 
în textile sau zootehnie, cum este 
cazul vostru, să renunțe cu atîta 
ușurință la specialitatea căreia 
i-a închinat ani mulți din viață. 
Or voi încercați să abandonați 
meseriile în care lucrați pentru o 
ocupație spre care e problematic 
dacă aveți aptitudini. Lucrul ace
sta nu vă poate aduce nici un fo
los. Științele juridice sînt pentru 
voi un cîmp de activitate încă 
neexplorat. Adevărata profesie 
oare vă poate aduce satisfacții 
este tocmai specialitatea în care 
lucrați. Ei trebuie să-i dăruiți 
priceperea, talentul și cunoștin
țele.

RODICA BRATU, IOANA BA
RAN, ANICA TOPIRCEANU și 
IRINA MOSCU de la cooperativa 
meșteșugărească de producție din 
comuna Tlsmana, raionul Baia de 
Aramă. Puteți face schimb de ii, 
marame, broderii, carpete și alte 
obiecte de artă, cu prietenele din 
alte țări, cu care purtați cores
pondență.

Astfel de schimburi sînt folosi
toare. Ele întăresc și mai mult le
găturile de prietenie cu tinerii 
de peste hotare Este însă necesar,

să luați legătura cu biroul spe
cial, de pe ungă Direcția regio
nală P.T.T.R. Craiova.

MONICA LEABU și ION 
VRANCEA, comuna Cehu-Sllva- 
niei — Baia-Mare. — Ideea voa- 
șiră este interesantă. Credem că 
organizația de bază U.T.M. din 
sat va sprijini activitatea pe care 
o desfășurați, pentru culegerea 
materialelor necesare in vederea 
întocmirii unei monografii a co 
munei Cehu-Silvaniei.

Tov. MILITARU COSMASCHI: 
Intr-adevăr, vreme îndelungată. 
Colțul roșu de la fabrica de mo
bilă din comuna Sadova a fost 
transformat în... dormitor.

in urma sezisării tale organele 
în drept au dispus reorganizarea 
Colțului roșu, dotarea lui cu 
mese, șahuri, dulapuri pentru cărți 
și s-a fixat un program bogat de 
activitate.

Te rugăm să ne comunici cum 
se respectă aceste hotărîri.

N. I. — Liești, regiunea Galați: 
Faptele semnalate au fost reale 
Celor doi delapidatori, funcțio
nari la sfatul popular al comunei 
Umbrășești, li s-au întocmit acte 
de trimetere tn judecată. Atitudi
nea ta curajoasă față de cei ce 
jefuiesc avutul public merită toată 
lauda.
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Gervaise — PATRIA, I. C. FRI. 

MU, ALEX. SĂHIA, MIORIȚĂ ; 
Ulisse - REPUBLICA, V. ALEC- 
SANDRI, BUCUREȘTI, ÎNFRĂȚI. 
•REA INTRE POPOARE, 1 MAI, 
LIBERTĂȚII ; Intîlnire la bal - 
MAGHERU, N. BALCESCU ; Strâ- 
hătînd Parisul — ELENA PAVEL ; 
Sacrificiu de Anul Nou — LUMI. 
NA ; Povestea micului cocoșat — 
CENTRAL ; Don Quijotte — VIC
TORIA, 23 AUGUST; Poetul - 
DOINA ; Yves Montand, Cîntecele 
Parisului - MAXIM GORKI ; Cel- 
kaș — TIMPURI NOI ; Fedra - 
TINERETULUI ; Asasin^ fără voie 
—, GH. DOJA ; Moulin rouge — 
ALEX. POPOV; în Oceanul Păci, 
fie - GRIVIȚA; Călătorie în ti
nerețe — CULTURAL ; Căile dra. 
gostei — VASILE ROAITA ; Ale

ksandr Nevskl — UNIREA ; Tran- 
dafiril lui Allah — CONST. DA. 
VID, DONCA SIMO; Camelia - 
PLACARĂ : Malva - ARTA ; O 
dată în viață — MUNCA ; Trepte 
abrupte — MOȘILOR, G. COȘ- 
BUG I

s
J

nat ca un far conștiința țărăni
mii romîne și maghiare, a unit 
în aceeași luptă de clasă pentru 
aceleași obiective, pentru aceleași 
interese, hotărîtoare in ultima a- 
naliză — interesele de clasă — 
pe țăranii romîni și unguri; ea a 
apărut ca o prevestire minunată 
a unirii lor în decursul veacuri
lor ce au urmat împotriva ex
ploatării și împilării, mai ales 
ca o prevestire a măreței unități 
a oamenilor muncii indiferent de 
naționalitate pentru construcția 
socialismului în patria noastră 
scumpă, Republica Populară Ro- 
mînă. Acest fapt este o strălu
cită confirmare a tezei marxist- 
leniniste potrivit căreia interesele 
de clasă sint în ultimă analiză 
determinante, ele constituind mo
torul progresului istoric, al tre
cerii de la societatea de exploa
tare la orînduirea fără exploatare 
socială și națională, dînd conți
nut și țel mișcării istorice de la 
inferior la superior, de la preis
torie la istorie.

Aspirațiile nobile ale răsculeți- 
lor romîni și unguri de la Bo- 
bilna au fost realizate și depă
șite intr-o măsură la care ei nu 
puteau visa — în lupta comună 
dusă tn zilele noastre de poporul 
romîn și de naționalitățile con , ___
locuitoare, sub conducerea Parti- lot coalizați. întreaga 
dului Muncitoresc Romîn, pentru 
înfăptuire. Republicii Populare m^iț^’a 3 uîtinlă’T.ză. 
Romîne și pentru construirea so- t ' ' “ , __
cialismului. In cursul acestei toare se desfășura aici, 
lupte s-a cimentat prietenia veș
nică a poporului romîn șî 
tionalităților conlocuitoare. Unei- mers mișcării de mase de la Bo- 
tlrile dușmanilor de clasă, 
cănile lor de a dezbina pe 
nii muncii romîni, maghiari, ger
meni etc., sînt sortite unul eșec un amănunțit istoric al desfășu- 
rușinos în fața hotărîrii neclin- rării răscoalei.
tite a maselor muncitoare, Eliberarea țării șl a poporului

Țărănimea are astăzi un aliat nostru de exploatarea tot atît de 
credincios — clasa muncitoare— crîncenă a moșierilor și capita, 
iar conducătorul încercat al oa- liștilor în luptă organizată și 
menilor muncii din țaTa noastră, condusă de clasa muncitoare în 
Partidul Muncitoresc Romîn, că- frunte cu Partidul Muncitoresc 
lit tn luptă și înarmat cu fnvin- Romîn a rezolvat definitiv și ra 
cibila teorie a marxism-leninis- dical această problemă a pămîn- 
mului, dezvoltă economia și cui- tului, împlinind visul de veacuri 
tura noastră, unitatea de nezdrun- al țărănimii muncitoare. Astăzi, 

muncii din in regimul nostru de democrație 
de națio- populară, sub înțeleaptă conduce 

re a Partidului Muncitoresc Ro 
succesele mîn, frăția oamenilor muncii d< 
anii. pu- diferite naționalități stă la teme- 
ridicarea lia puterii și progresului patriei.

celor ce muncesc vor- Această realitate izvorăște d'm 
_____  - spus: însăși concepția de bază a învă- 

Poporul nostru nu este numai păturii și practicii marxism-leni. 
un creator de bunuri materiale ct nismului. 
are un bogat fond cultural în 
limbi diferite pe care intelectua
litatea legată de popor are nobi
la misiune de a-1 ridica tot mai 
sus, de a-1 îmbogăți necontenit

Promovarea continuă a frăției 
poporului romîn cu naționalități 
le conlocuitoare, ridicarea conți 
nuă a nivelului de trai cultural 
sporirea și adincirea fondului 
cultural de mare preț al poporu 
lui, înflorirea necontenită a pa 
triei noastre în cadrul lagărului 
socialist în frunte cu marea 
noastră prietenă U.R.S.S., este 
omagiul suprem pe care după 
500 de ani îl aducem luptătorilor 
eroici romîni și maghiari de la 
Bobîlna.

Textul cuvîntării acad. A. Joja 
a fost citit în limba maghiar- 
de tov. Kulcsar Francisc.

A luat apoi cuvintul acad
prof. C. Daicoviciu rectorul Un 
versității „Victor Babeș" 
spus între altele:

Acum 520 de ani, prin 
le zile ale lui noiembrie, 
biile Clujului începînd cu 
turtii, sînt teatrul unor 
crîncenc pe viață și pe

care »
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date între oștile țărănești romi 
ne și maghiar^și trupele feudali 
7 regiune-

din acest centru al Ardealului 
este învolburată de pîrjolul răs.

2 zt. c; ra/,ă, cea
mai crîncenă și cea mai hotărî-

a na
Un nesfîrșit șir de lupte haidu 

cești și de revolte locale au pre

încer- bîlna în 
oame-

cursul veacurilor și 
chiar al deceniilor precedente 

Acad. Daicoviciu a făcut apoi

cinat a oamenilor 
țara noastră, indiferent 
nalitste.

După ce a subliniat 
Importante obținute tn 
terii populare pentru

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA : vreme friguroasă, 
cu cer mai mult acoperit în jumă
tatea de răsărit a țării, unde va 
continua să ningă la începutul in
tervalului. Vîntul va sufita tare la 
început, apoi va slăbi din intensi
tate. Temperatura se menține scă. 
zută • minimele vor oscila între 
minus 8 și minus 20 grade, iar 
maximele între minus 5 și plus 4 
grade. Pe alocuri, în sudul Moldo, 
vei, Dobrogei .și Bărăganului, ză
pada va fi viscolită.
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Adunare consacrată

sărbătoririi R. P. Albania

BoMIna—
o pagină de eroism din lupta 

țărănimii ardelene f

In sprijinul politehnizării 
învățămîntului de cultură ge
nerală, au fost organizate în 
principalele orașe ale țării 
centre școlare înzestrate cu 
ateliere speciale unde elevii, 
sub îndrumarea cadrelor 
specialitate fac practică în 
telier.

In fotografie: Maistrul 
structor Ion Vlad suprave- 
ghind lucrul elevilor Teodor 
Enescu și Angela Boris de la 
Șco*la elementară mixtă nr. 
97 din Capitală.
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Un nou film artistic romînesc
In cadrul Lunii culturii, săptă- 

mîna viitoare va fi prezentat pu
blicului Capitalei noul film arti
stic romînesc „Două lozuri" — o 
producție în culori a Studioului 
cinematografic București, realiza
tă după nuvela „Două loturi" de 
I. L. Caragiale, în regia lui G. 
Nagy și Aurel Miheles. Premiera 
festivă va avea loc joi 5 decem
brie, în sala Patria.

Noua realizare a cinematogra
fiei romînești se bucură de inter
pretarea unor actori de mare va
loare In frunte cu artistul poporu
lui Gr. Vasiliu Birlic și artiștii

emeriți Marcel Anghelescu, Ale 
«andru Giugaru și Ion lancove^ 
seu. Împreună cu filmul „Două 
lozuri" va fi prezentat documen
tarul sovietic „Sub soarele Su
dului", film pentru ecran lat cu 
sunet stereofonic.

Toi în cadrul Lunii culturii, Di
recția rețelei cinematografice și 
difuzării filmelor prezintă între 2 
și 8 decembrie, la cinematograful 
Maxim Gorki din Capitală, filme
le artistice romînești „Alarmă în 
munți", „Citadela sfărîmată", 
„Moara cu noroc", „Pe răspunde
rea mea", „Ora H“, „O mică in- 
tîmplare" și „Vultur 101". Cu 
acest prilej în tlecare zi, înaintea

la Casa Ziariștilor
U-Sîmbătă seara a avut loc la 

niunea Ziariștilor din R. P. Ro
mi nă o adunare consacrată celei 
de-a 45-a aniversări a proclamă
rii independenței Albaniei și a 
celei de a Xlll-a aniversări a eli
berării țării de, sub jugul fascist.

Au 
relor 
tală.

Au
basador, și alți membri ai amba
sadei R. P. Albania la București.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Vasile Dumitrescu, președintele 
Uniunii Ziariștilor din R. P. Ro- 
mînă.

Ziaristul L. Sărățeanu a tmpă. 
tățit impresii din cadrul unei 
zile pe care a întreprins-o 
R. P. Albania.

Pândele Stilu prim regilor

vi- 
în

Referindu-se la învățămintele 
răscoalei de la Bobîlna, faptul că 
dreptatea este de partea celor 
inulți, a luptătorilor pentru liber- 
.ate și că năzuința spre pace și 
libertate care unește pe oamenii 
muncii este chezășia sigură a 
vieții și propășirii fiecărei speie- 
tați omenești, acad. Daicoviciu a 
•pus în încheiere:

Să ni le Însușim și pe unul șl 
pe altul și să le urmăm sub con- 
iucerea partidului clasei munci- 
oare, pină la desâvîrșita zidire 

a socialismului in țara noastră.
A luat apoi cuvintul prof. univ. 

Balogh Edgar de la Universita
tea „Bolyai" care a spus 
intre altele : „Cu 520 de ani in 
urmă in 1437 pe pămintul Ardea
lului s-a desfășurat o răscoală 
țărănească de mare amploare. 
Prin multe din trăsăturile sale e- 
sențiate această mișcare se deo
sebea de manifestăriie obișnuite 
ale luptei de clasă purtată de ță
rănimea asuprită vreme de 
/eacuri întregi. Ea se deosebea în- 
iii prin faptul că pentru pr 
oară eg înfăptuia unitatea 
iuptă a poporului romin și ma
ghiar care trăiau pe același pa. 
mini și aveau aceeași soartă vi
tregă. dar care datorită deosebi
rilor manifestate in formarea lor 
istorică, In caracteristicul etn c, 
in limba maternă și în eietntnie- 
le componente ale culturii lor, 
au fost de atttea ori împinse că
tre antagonism. Se deosebea a- 
poi această răscoală țărănească 
de răsmerițele de dinainte și de 
după ea și prin împrejurarea de 
a fi atras de partea ei mica no
bilime și pe meșteșugarii orășeni, 
de asemenea antagoniști clase
lor dominante. In al treilea rînd 
sîntem îndreptățiți a califica miș
carea revoluționară din 1437 
drept prima mișcare avînd 
un specific deoarece dinco
lo de spontaneitatea brută a 
disperării cu care ca lovea, 
dincolo de caracterul său de in
stinctiv și om antagonism fată 
de feudalism ea conținea de 
cum formele conștiente și org . 
niz«ite ale luptei de clasă.

Ne este folositoare această e- 
vocare pentru că după 500 de 
ani și mai bine, tocmai noi — 
muncitori, țărani și intelectuali 
care am crea: democrația popu
lară tn Republica Populara Ro- 
mînă — siniem acei ce-am în
făptuit definitiv și am depășit 
totodată țelurile de luptă purtate 
de această veche mișcare socială.

Răscoala țărănească din 1437 
a putut fi înecată în sînge dar 
conflictele economice, sociale, 
politice și ideologice ale vremii 
s-au menținut pină in epoca 
noastră. Nouă și noului nostru 
regim |.a revenii sarcina de a 
distruge ultimele rămășițe ale 
feudalismului de a face sa dis
pară prăpastia dintre oamenii 
muncii de la orașe și sate, de a 
ridica la rang de principiu de 
conduită spiritul socialist — con
știent și organizat — urmărir" 
binele poporului romîn, popoi 
lui maghiar, binele omului".

economice, sociale,

luat parte redactori ai zio 
ți publicațiilor din Capi-

fost de față Miha Lako, am-

(Urmare din pag. l-a) 
romîni și maghiari împotriva 
dușmanului lor comun — feuda
lii.

Țăranii răsculați nu.stau însă 
cu brațele încrucișate. Din nou 
sună clopotele prin sate $1 se a- 
prind focurile pe dealuri, din nou 
se pregătesc armele și cetele de 
țărani pornesc iar să înfrunte pe 
nobilii ce nu voiau să respecte 
înțelegerea încheiată cu răsculații. 
La sfîrșitul lunii septembrie, pe 
cîmpia de la Apatiu — căci no
bilii voiau să evite ciocnirea cu o 
tabără întărită țărănească — are 
loc o cruntă bătălie. Apoi, din nou 
se încheie o înțelegere. Ea n-a 
avut însă decît valoarea unui tre
cător armistițiu.

In noiembrie, flacăra se rea
prinde. Budai Nagy Antal și Mi
hai Romînul din Vireag trimit 
pretutindeni soli cu săbii însîn- 
gerate chemînd la arme țărăni
mea transilvană. Nobilii își string 
și ei rîndurile punîndu-și cap al 
oștilor pe Desideriu de Losoncz. 
Luptele reîncep aprige. Dar. de 
data aceasta, țăranii nu.și mărgi
nesc acțiunea la combaterea stă- 
pinilor de moșii în scopul obți
nerii unei, ușurări a vieții lor 
trudnice. Ei se ridică acum într-un 
crunt război țărănesc prin care 
urmăresc desființarea șerbiei și 
răsturnarea rînduielilor feudale.

Cu o forța nestăvilită, cetele de 
țărani atacă curțile și castelele 
nobililor. Infrîngind oastea nobi
liară, ele ocupă Aiudul la începu
tul lunii decembrie. Grosul forțe
lor țărănești sînt conduse spre 
Cluj de Budai Nagy Antal. In 
zilele de 10—14 decembrie ță
ranii atacă cetatea Clujului. Oră- 
șenimea săracă și meșteșugarii 
clujeni li se alătură. Pină la ur
mă, oastea țărănească cîștigă bă
tălia gi orașul intră în stăpînirea 
răsculaților. Timp de o lună de 
zile, Clujul rămîne în mîinile ce
lor ce se ridicaseră pentru liber
tate și o viață mai bună.

Inspăimîntați, nobilii se regru
pează și iau ofensiva. Stabilirea 
armatei țărănești in Cluj avusese 
consecința gravă a izolării răscu
laților de sate. In timp ce arma

tele nobilior sporeau necontenit, 
cea a țăranilor primea cu greu 
întăriri. In mijlocul lunii ianuarie 
Clujul cade în mîinile nobililor. 
Sute de țărani șj orășeni plătesc 
cu viața dorința lor de libertate. 
Budai Nagy Antal este ucis în 
chinuri chiar la Cluj. Ceilalți 
fruntași ai răscoalei sînt spînzu- 
rați pe un deal în preajma Tur
dei. Țărănimea înfrîntă cade din 
nou sub jugul nemilos al feuda
lilor.

Răscoala de la Bobîlna se în
cheiase înăbușită în sînge, dar 
setea de libertate și de mai bine 
a țăranilor ardeleni nu putea fi 
stinsă. Răscoala arătase că nobi
limea putea fi înfrîntă. Aceasta 
a întărit voința de luptă a mase
lor contribuind la luptele anti
feudale de mai tîrziu. Lupta va 
izbucni din nou în ridicări năval
nice și sângeroase, zdruncinînd 
temeliile societății feudale. In 
1514 și în 1784 Bobîlna va fi re
editată. Alături, țărani romîni și 
maghiari, cărora li se vor ală
tura și alte pături muncitele din 
orașe, vor ridica sus steagul lup
tei nestăvilite pentru o nouă via
ță. Aceasta însă n-o vor dobîndi 
țăranii transilvani decît în zilele 
noastre. Strîns uniți, ei și-au vă
zut înfăptuite năzuințele seculare. 
Viata a arătat țărănimii noastre 
că ea n-a putut să se elibereze de 
sub jugul secular decît numai în 
alianță și sub conducerea clasei 
muncitoare care prin victoria ei 
a instaurat o orînduire în care 
dispare exploatarea omului de că
tre om.

In sufletele noastre au rămas 
pururi vii mărețele momente de 
luptă din trecut. Intre acestea 
amintirea celor ce s-au ridicat la 
Bobîlna, jertfa și pilda lor .nepie
ritoare de avînt revoluționar 
sînt cinstite de întregul popor. 
Bobîlna se înscrie drept una din 
cele mai luminoase pagini ale 
istoriei patriei noastre, se înscrie 
ca o mărturie vie a luptei mase
lor pentru libertate, a luptei 
comune duse în Transilvania de 
romîni și maghiari împotriva a- 
supritorllor.

FORȚA 'întîlniri între principalii creatori 
[al filmelor și publicul spectator.

al 
Teatrului Poporului din Tirana, 
care ne vizitează țara, a vorbit a- 
poi despre dezvoltarea artei și 
teatrului albanez.

După adunare o formație cora
lă a ansamblului artistic macedo
român a interpretat cîntece popu
lare albaneze, după care a fost 
prezentat filmul documentar alba
nez „Dansuri populare albaneze**.

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

(A ger preș)

transformatoare a colectivului
(Urmare din pag.

Este cunoscut în sportul bur
ghez așa numitul vedetism prin 
care sportivul caută să-și afirme 
personalitatea în dauna unității 
și afirmării echipei respective. 
Vedetismul e » expresie a luptei 
pentru concurență. In colectivele 
sportive educate în spiritul soli
darității socialiste, fenomenul de 
vedetism dispare (sau apare doar 
sporadic). In locul lui apare 
sentimentul legitim al rnîndriei 
de membru al unui colectiv care 
cu cît e mai puternic își împarte 
gloria asupra tuturor membrilor 
săi. Intr-o competiție _ sportivă 
conștiința fiecărui jucător acțio
nează în vederea dobîndirii suc
cesului colectivului, și mai mult, 
a succesului și onoarei marelui 
colectiv din care face parte: co
lectivul patriei. Este demn de 
subliniat spiritul ce răzbate din 
declarațiile membrilor colective
lor sportive care pleacă in străi
nătate. Din toate aceste declara
ții răzbate aceeași năzuință: de 
a acționa astfel îneît să asigure 
gloria patriei. Tn clipele cele mai 
intense ale emoțiilor jocului, un 
singur gînd îi frămîntă pe cei 
mai buni sportivi: succesele co
lectivului. ale patriei.

Desigur, colectivul nu poate 
admite existența unor tendințe 
centrifugale care tind să-1 submi
neze. să-1 descompună. Aseme
nea tendințe pot lua naștere în 
orice colectiv ca rezultat al va
riatelor influențe. In acest caz 
colectivul acționează fie reedu- 
etnd purtătorii influențelor dizol
vante, fie în cazuri grave, elimi- 
nîndu-i. Un colectiv care asistă 
pasiv, nu reacționează țu putere 
și imediat, e un coleotiv slab ce

poate fi asemănat cu un orga
nism receptiv la boli; e un co
lectiv care se mișcă în virtutea 
inerției și care a pierdut perspec
tiva propriei lui existențe.

Năzuințele, idealurile scopu
rile pe care și le propune co
lectivul constituie forța și fru
musețea existenței sale, 
dau bogăția sufletească, 
sețea și forța membrilor 
colectiv care ar lupta 
scopuri mărunte, pentru 
efemere, nu va putea 
existență durabilă și nu va putea 
lega strîns pe membrii săi, nu-i 
va putea hotărî spre fapte ce re
clamă sforțări mari, disciplină 
severă și sacrificii. Să ne amin
tim de colectivul devenit legen
dar al „Tinerei Gărzi". Forța sa 
de neînvins a constat în convin
gerea că lupta colectivului se dă 
în vederea celui mai înalt scop 
al existenței umane: apărarea și 
eliberarea patriei de cel mai tică
los dușman al omenirii, fascis
mul.

Are o însemnătate capitală ca 
un colectiv să fie pătruns 
semnificația social-politică

Ele 
frumu- 

săi. Un 
pentru 
lucruri 
avea o

de 
a 

luptei sale. In caz contrar este 
a-supus unui pericol grav: 

cela * de a degenera curînd 
într-un organism redus la inte
resele sale mărunte, izolat și 
lipsit de perspectiva luptei co
mune a colectivului întregii patrii 
pentru construirea socialismului. 
Așa se întîmplă în unitatea de 
producție care pierzînd perspec
tiva vieții în ansamblul ei, lu
crează izolat, adună materiale de 
care nu are nevoie, nu împărtă
șește experiența sa bună și al
tora etc. Se poate ca într-un a- 
semenea colectiv, tovarășii să 
muncească foarte bine, foarte

conștiincios. Dar . această „mun
că", aceste succese nu numai că 
nu contribuie la succesul colecti
vului întregii patrii dar de mul
te ori constituie chiar o pie
dică. O gospodărie agricolă 
colectivă poate obține succese 
mari pe baza cointeresării indivi
duale, a obținerii de cîștiguri cît 
mai mari din partea 
săi. Acest lucru este, 
ială, un fapt pozitiv, 
stimulat prin toate 
Dar dacă se pierde 
socialistă a muncii, faptul că iz
vorul adevărat al cîștigului îl 
constituie organizarea colectivă a 
procesului de producție, în acest 
caz, tendințele individualității vor 
crește în dauna solidarității și 
unității iar forțele latente ale in
dividualismului nu vor întîrzia 
să se manifeste. De aceea este 
necesară o temeinică educare a 
conștiinței colectiviste a membri
lor G.A.C., o educare permanen
tă a colectiviștilor în spiritul 
luptei pentru sporirea avutului 
obștesc, pentru transformarea 
gospodăriei într-o mare producă
toare de bunuri necesare mare
lui colectiv al oamenilor muncii 
din patria noastră. Trebuie să 
fim în permanență conștienți 
de ce muncim, pentru ce luptăm 
care-s năzuințele noastre. Pen
tru aceasta noi trebuie să fim în 
permanență contopiți cu năzuin- 
țele, cu sarcinile concrete ale pa
triei noastre în lupta sa pentru 
socialism. Perspectiva socialistă 
a vieții noastre trebuie să fie li
nia pe care se mișcă neîncetat 
colectivul. Un colectiv școlar 
care ar educa (și din păcate mai 
sînt multe asemenea colective) 
elevii exclusiv în spiritul exigen
ței pentru învățătură, fără a dez-

membrilor 
fără îndo- 
E1 trebuie 
mijloacele, 

perspectiva

vaită perspectiva patriotici, so
cialistă, a muncii lor un aseme- 
nea colectiv ar reuși să educe cel 
mult niște elevi conștiincioși, am
bițioși, egoiști, lipsiți de cea mai 
însemnată și luminoasă perspec
tivă a muncii. Același lucru și 
într-un colectiv sportiv, același 
lucru și într-un colectiv de uzină. 
De aceea educația Ideologică și 
patriotică, prin care se dă cea 
mai înaltă perspectivă a vieții 
constituie condiția esențială, ho- 
tăritoare a educării unui colectiv. 
Un colectiv care are o opinie pu
ternică, hotărîtă și rapidă nu va 
lăsa niciodată să pătrundă vreo 
influență distructivă. Pasivitatea 
colectivului, lipsa opiniei sale 
publice constituie fără îndoială 
simptomul slăbiciunii sale. Opi
nia publică a colectivului reflectă 
gradul conștiinței politice și mo
rale a colectivului, forța convin
gerilor sale și măreția scopului. 
Indiferentismul, pasivitatea mem 
brilor săi dovedește că educația 
colectivului a fost făcută greșit 
deoarece i-a lipsit perspectiva 
politică a acțiunii; că această e- 
duoațif a avut un caracter su
perficial, formal. Un colectiv cu 
o puternică opinie va exercita o 
mare influență educativă.

Nenumărate exemple din viața 
școlii noastre, a colectivelor de 
producție, mărturisesc minunata 
forță a opiniei colectivului. In- 
gîmfarea, egoismul, chiulul, lip 
sa de cinste, grosolănia, toate 
viciile de care am amintit mai 
sus, supuse unei necruțătoare 
critici, unei desolidarizări față de 
purtătorii lor. sînt extirpate prin 
forța opiniei colectivului. Opi
nia colectivului se manifestă 
printr-o gamă bogată de mijloa
ce educative: dezaprobarea, cri
tica, sancționarea și, în cele din 
urmă, în cazurile grave, elimina
rea. Pentru ca opinia colectivului 
să funcționeze cu eficientă, se 
impune • condiție: caracterul

so
la 

co-

La 15 decembrie va începe in 
întreaga țară tradiționala compe. 
tifle sportivă de masă „Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului". 
Ca și in anii trecuți, mii de ti
neri de la orașe și sate au posi
bilitatea să-și arate ind:minarea 
și să învețe practicarea uno- 
sporturl noi lnscriindu-se la i 
trecerile de schi, patinaj, săniu-u 
șah, tenis de masa, frintă și gim
nastică. Concursurile de schi, 
șah, tenis de masa și trhit vor 
avea o fază finală pe țară.

Aproape pe intreg cuprinsul 
țării a căzut prima zăpadă. A- 
cesț lucru permite mai ales n 
regiunile din nord ca de pe gcu.n 
să se inceapă antrenamentele. 
Organizațiile sportive din între
prinderi, școli și de la sate tre
buie să la măsuri grabnice pen. 
tru a amenaja pirtli de schi, pa
tinoare, săli de concurs șl sa it. 
sigure materialul sportiv nece
sar.

rJUULM^JLiLKJLSLSLSLSJLOJUULSUULSLSLWLWL^
principial al formelor sale de ma 
nifestare. Aceasta înseamnă sens 
politic, înaltă ținută, lipsa ori 
cărui element subiectiv, dorința 
sinceră de a ajuta și îndrepta 
Dacă opinia colectivului se va 
manifesta prin părtinire, prin pa
timă, dacă ea nu va avea în ve
dere pă se urmărește reeducarea 
individului atunci rezuftatul va fi 
negativ — vom împinge mal de
parte individul pe calea greșeli
lor. Tămîierea reciprocă, cocolo- 
țirea reciprocă a lipsurilor, ati
tudinea părtinitoare și menajarea 
față de cei ce aduc daune 
cietății duc în cele din urmă 
degenerarea și destrămarea 
lec tivului.

Cum se poate educa opinia co 
lectlvului? Printr-o educație ideo 
logică-politicăjirin care acțiunile 
colectivului sa fie în permanen
ță analizate din punct de vedere 
al dezvoltării socialiste a patriei 
noastre. Opinia colectivului se 
educă prin insuflarea încrederii 
în mersul înainte al colectivului, 
prin optimismul căruia-i dau 
naștere succesele pe drumul rea
lizării sarcinilor sale. Conștiința 
succesului trezește dorința apă
rării muncii care întărește colec
tivul, îi mărește coeziunea. Forța 
opiniei colectivului se dezvoltă 
din munca colectivului.

Am spus mai sus că colectivul 
Înfrumusețează și mobilează via- 
ța membrilor sui. Adevărata so
lidaritate omenească bazată pe 
raporturile dintre indivizi libe
rați de blestemul exploatării se 
naște in colectiv și odată cu 
dinsa nobilele sentimente ale Io 
vărășiei și prieteniei, 
parte prin lipsa 
care-1 transformă | 
fiară, pe de altă 
respectul pa care 
rează oamenii liberi 
de demnitatea valorii lor reali
zată prin muncă, se crează bogă. 
ția și frumusețea vieții noastre, | ioc «nul Viitor'la Paris.

Pe de o 
concurentei 

pe om în 
parte prin 
și-l dato- 
?i pătrunși

Șah
VARȘOVIA 30 (Agerpres). 

înaintea ultimei runde a turneu
lui zonal de șah de la Krakovia, 
reprezentanta R.p. Romine, Ma
na Pogorevlci, continuă să con
ducă tn clasament cu 8 puncte din 
12 posibile. Șahiata noastră a 
remizat partida întreruptă in 
runda a ll-a cu Holuj (R.P. Po
lona), iar fn runda a 12-a a ob
ținut de asemenea rezultat egal 
in fața șahistei Hoensch (R. P. 
Ungară).

Pe locul doi In clasament, cu 
T'/i puncte, se află cehoslovaca 
Eretova, o altă pretendentă la 
ciștigarea turneului In ultima 
rundă, Pcgrorevic! va Intilni pe 
Eretova într-o partidă decisivă, 
tn caz di- remiză, Pogorcvici Fa
mine pe primul loc in timp ce 
Eretova trebuie să cișttge pentru 
a trece In frunte. Locul trei este 
ocupat de poloneza Heluj cu 
6‘/i puncte. Indiferent de rezul
tatul partidei cu Eretova, repre
zentanta noastră se califică pen- 
tr-u turneul interzonal ce va avea



La 15 aprilie 1958

va avea loc ■tinerariii

o.

al XIII-lea Congrts ail U. T. C. L

MOSCOVA (Agerpres). — în 
zilele de 28—29 noiembrie a avut 
loc la Moscova, cea de-a VlII-a 
plenară a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist Le
ninist.

Potrivit hotărîrii plenarei, la 15 
aprilie 1958, se convoacă la Mos
cova cel de-al XIII-lea Congres al 
U.T.C.L. Congresul va examina ra
porturile Comitetului Central și 
aie Comisiei de revizie a U.T.C.L. 
și va alege organele centrale.

Plenara a complectat compo
nența secretariatului C. C. al 
U.T.C.L., alegînd ca secretar al 
Comitetului Central, pe Serghei 
Romanovski.

Examinînd problema cu privire 
la îmbunătățirea activității orga
nizației de pionieri „V. I. Lenin", 
plenara a relevat că această orga
nizație a acumulat o experiență 
importantă în educația comunistă 
a copiilor. în decursul a 35 de 
ani de existență, ea a cucerit o 
largă popularitate în rîndurile 
copiilor și stima profundă a po
porului sovietic.

După cel de-al XH-lea Congres 
al U.T.C.L., care a avut loc în a- 
nul 1954, s-a îmbunătățit munca 
de educare a pionierilor, pe baza 
tradițiilor revoluționare și de 
muncă ale poporului sovietic, în 
spiritul dragostei și a devotament 
tului față de patria sovietică și 
față de Partidul Comunist. Viața 
multor unități și detașamente de 
pionieri, a devenit mai variată, 
mai bogată în conținut și a căpă
tat o formă mai vie. Pionierii 
participă mai activ la viața so- 
cial-politică a țării, la rezolvarea 
sarcinilor economiei naționale. In

Hotărîrile plenarei C. C. al
același timp plenara a arătat, 
în activitatea organizației de pio
nieri există lipsuri serioase.

Conducîndu-se după indicațiile 
celui de-al XX-lea Congres al 
P.C.U.S., cu privire la activitatea 
școlii sovietice, plenara a trasat 
drept sarcină cea mai importantă 
a organizației de pionieri, antre
narea mult mai largă a pionieri
lor la viața obștească activă și în 
primul rînd la munca de folos 
obștesc, la participarea pe măsura 
posibilităților lor la lupta poporu
lui sovietic pentru comunism. 
Organizația de pionieri trebuie să 
folosească în munca sa forme și 
metode deosebite de cele folosite 
la învățătură, să nu se rezume 
numai la munca din cadrul școlii.

S-a recomandat ca munca să se 
desfășoare nu numai în cadrul șco
lii, ci să se creeze detașamente de 
pionieri și pe lîngă administra
țiile de clădiri, la cluburi și ins
tituții extrașcolare. Plenara a ho- 
tărît ca în cadrul organizației de 
pionieri să fie primiți școlari în 
vîrstă de 10—15 ani. S-a decis să

U. T. C. L.
că se reînființeze pe lîngă detașa

mentele și unitățile de pionieri 
grupe de octonibriști.

în fiecare an, în ziua de 19 
mai, ziua înființării organizației 
de pioneri, se va organiza sărbă
toarea pionierilor.

C.C. al U.T.C.L. a considerat 
necesară crearea unor consilii ra
ionale, orășenești, regionale, de 
ținut, republicane și centrale ale 
organizației de pionieri, iar pe lîn
gă detașamente — Consilii ale 
prietenilor unității de pionieri.

Plenara a examinat de asemenea 
problema participării organizații
lor comsomoliste din regiunea Bel
gorod la lupta pentru sporirea 
producției produselor animale.

Plenara a aprobat angajamen
tul organizației regionale comso- 
moliste din Belgorod, în care se 
prevede că tinerii și comsoinoliștii 
vor îngrășa în anul 1958, în col
hozuri și sovhozuri, cel puțin 
500.1 ' de porci, 5 milioane de 
păsări și vor crește 150.000 de 
viței.

Tineretul Cehoslovaciei 
salută Manifestul Păcii

Lucrările Adunării Generale
t 
?
i

I

N In problema coreeană 
în problema Irlanulul de vest 
în problema definirii a^reciunii

PRAGA 30 (Agerpres). — La 
29 noiembrie posturile de radio 
cehoslovace au transmis declara
ția Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului din Cehoslovacia 
în legătură cu publicarea Mani
festului Păcii. Tn declarație se 
spune printre altele:

„Manifestul Păcii reflectă inte
resele vitale cele mai profunde ale 
tuturor tinerilor, năzuința lor de 
a trăi în pace și înțelegere reci
procă, de a munci cu succes pen
tru binele patriei lor și a întregii 
omeniri. Numai în timp de pace 
tineretul cehoslovac poate parti
cipa la înfăptuirea sarcinei uriașe 
care stă în fața poporului nostru 
— sarcina de a desăvîrși cons
truirea socialismului în tara noa
stră.

Tineretul din Cehoslovacia sa

Pă-Iută cu însuflețire Manifestul 
cii care este clar și pe înțelesul 
tuturor, care cheamă la luptă și 
mai hotărîtă pentru pace. El își dă 
seama că în alianță cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări so
cialiste și prietene securitatea re
publicii noastre este asigurată. 
Nimeni dintre noi nu dorește răz
boiul. Iată dece tineretul nostru 
va răspunde la Manifestul Păcii 
prin fapte concrete în lupta pen
tru pace.

Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului din Cehoslovacia se 
pronunță cu hotărîre pentru mă
rețele idei ale Manifestului Păcii 
și cheamă tineretul tuturor po
poarelor să-și unească forțele în 
iîipta împotriva războiului, pentru 
a asigura lumii pacea!"

nu numai pentru poeți și istorici
Știam că în urmă cu milenii 

grecii antici fundaseră pe melea
gurile noastre colonii înfloritoare 
la Istros, Tomis, Callatis, cunoș
team mobilul creării lor ca și al 
altor acțiuni asemănătoare, între
prinse de-a lungul antichității Evu
lui Mediu etc., totuși la prima im
presie parcursul Coustanța-Bosfor- 
Pireu mi s-a părut destinat picto
rilor, poeților, istoricilor. La fiece 
pas sînt presărate obiectele de in
spirație și studiu.

...Găsim poarta (baraj metalic 
maritim) Bosforului numai pe ju
mătate deschisă. De pe mare Is
tambulul își desvăluie priveliștea 
sa pitorească, partea frumoasă a 
medaliei sale. Turnurile masive, 
minaretele zvelte, cupolele mosche- 
elor, zidurile crenelate, toate bo
gat colorate, ne plasează în cadrul 
basmelor orientale. Marinarii va
sului Transilvania ne povestesc că 
sînt pictori oare vin de la mii de 
kilometri pentru a prinde pe pîn- 
ze crîmpeie din acest tablou. Mo
numentele, golfurile, edificiile evo
că însă legende, deapănă firul 
unei istorii oîteodată . vitejească, 
de cele mai multe ori crudă, 
rapace. Iată de pildă mitul teme
rarilor Argonauți, care, pentru a 
ajunge la lîna de aur din Colhida 
îndepărtată (Caucazul de azi), an 
trecut prin apele Bosforului expu- 
nîndu-se la sumedenie de încer
cări. ...Pe locul unde azi 
două cetăți, Rumelihisar 
tolihisar, Darius, regele

Arta

străjuesc 
și Ana- 
Persiei,

însemnări la capăt de croazieră 
prin Grecia și Turcia

și-a trecut cei 700.000 soldați pen- blemele internaționale, mi s-a pa
tru expediția sa împotriva sciți- rut foarte
loreterminată în mod nefericit. 1 1 ” -’
tru expediția sa împotriva sciți- rut foarte semnificativă ancheta 
lor terminată în mod nefericit. publicată în ziarul Eleftheria, chiar

In Dardanele ne întîrapină uri ,îp. zilele, .oîn.d grupul nostru tu- 
peisaj diferit, mai cenușiii, mai ' ' 
deșert. Istoria, mitologia și-a lă* 
sat însă și aci amprente adînci. 
Capul Nagara, vechiul Abydos, 
marchează punctul cel mai îngust 
al strîmtorii. în acest loc, între 
Abydos și Sestos, Xerxes, urmașul 
lui Darius, după ce a biciuit ma
rea drept pedeapsă pentru că fur
tuna i-a distrus primul pod, și-a 
durat un al doilea pod pe care 
și-a trecut armatele sale în Eu
ropa în vederea luptelor cu grecii. 
Mai departe către ieșirea din Dar
danele, pe malul asiatic, mici pro- 
montorii marchează locurile din 
vecinătatea străvechii cetăți a lui 
Priam...

Dincolo de Hellespont, în Ma
rea Egee, vasul ne transportă în- 
tr-un peisaj primăvăratic. Ne stre- 
curăm prin 
tul șirag al 
spectacolul 
dese că o 
bilă de 10 ,x. x .
cea a nefericitului Ulyse e de 
nedorit.

Yistic se afla acolo. Ancheta cerea 
opinia unor însemnate personali
tăți din 12 țări capitaliste asupra 
participării la un eventual război 
și asupra rămînerii în continuare 
a trupelor americane pe teritorii 
străine. Majoritatea răspunsurilor 
se pronunțau împotriva participă
rii la un viitor război și pentru re
tragerea imediată a trupelor ame
ricane în interiorul granițelor 
S.U.A.

Despre simpatia cu care ne-au 
primit grecii vorbește și modul în 
care s-au desfășurat nenumăratele 
întîlniri ale grupului de turiști ro
mîni cu diferite personalități gre
cești din lumea științelor, artei, li
teraturii. Deosebit de semnificative 
au fost discuțiile prirtate de aca-

demicienii și profesorii noștri la 
Academia, Politehnica și Univer
sitatea din Atena. Deși, a fost pri
mul contact, oamenii noștri de 
știință au schimbat lucrări cu a- 
cad. I. Kalitunakis, filolog, prof. 
Sakellariu, prof. Teotokratos — 
decanul facultății de științe, cu 
prof. Kapos de la Politehnică. Și 
majoritatea celorlați oameni’ de 
știință greci ca prof. I. D. Hat- 
zopulos — rectorul politehnicii, 
prof. KurmuHs — decanul facul
tății de filologie, Vaghiakakus — 
doctor în litere etc. și-au manifes
tat dorința organizării și intensi
ficării relațiilor cultural-științifice 
ou Romînia sub forma schimburi
lor de lucrări, de conferențiari, 
studenți,. traduceri reciproce de 
opere. S-a recunosout de ambele 
părți cît de utilă ar 
gere balcanică. Prof, 
fost ministru ni s-a 
de altfel ca un adept 
țelegerii balcanice, 
oamenilor de știință 
asigurat că în popor există un pu
ternic curent de apropiere de Ro
mînia, ceea ce, cu bucurie consta
taserăm și noi 
am stat acolo.

fi o înțele- 
Evelvidi — 
recomandat 
activ al în- 
Majoritatea 
greci ne-au

în puținele zile cît

lungul și întortochia- 
insulelor grecești. Deși 
e încîntător mă gîn- 

peregrinare intermina- 
ani pe aceste ape, ca

vechil E!ade
vechilor

Unde se întîlnește Europa cu Asia

NEW YORK 30 — cerespanden- 
tul Agerpres transmite; In după 
amiaza zilei de 29 noiembrie A- 
dunarea Generală O.N.U. a luat 
în discuție rezoluția în problema 
coreeană adoptată de Comitetul 
politic în urma presiunii Statelor 
Unite.

Exprimînd atitudinea delega
ției romîne față de această rezo
luție, Silviu Brucan a subliniat 
că adoptarea ei este în contradic
ție totala cu obiectivul O. N. U. 
care urmărește unificarea și refa
cerea Cdreeii.

Singura cale menită să asigure 
o rezolvare a problemei coreene 
este promovarea unor relații 
multilaterale între cele două state 
ale Corceii, a declarat Silviu 
Brucan. Datorită mașinii ameri
cane de vot, rezoluția americană 
a fost aprobată cu 55 voturi, con
tra 9 Și 16 abțineri.

In continuare Adunarea a tre
cut la examinarea raportului Co
mitetului Politic asupra Irianului 
de vest. Se știe că în cadrul dis
cuției din comitet, rezoluția care 
cerea reluarea tratativelor între 
Olanda și Indonezia a întrunit 
majoritatea necesară prezentării 
ei în fața adunării, dar n-a reali
zat cele două treimi necesare a- 
doptării eț definitive.

La vot s-a repetat și în acest 
caz, întocmai situația din Comi
tetul Politic, puterile coloniale 
cu sprijinul unor țări din America 
Latină și al altor delegații au 
împiedicat obținerea celor două

treimi necesare adoptării rezolu
ției. Rezultatul a fost 41 voturi 
pentru, 29 contra și 11 abțineri.

Adunarea Generală a examinat 
apoi raportul comitetului nr. 6 
pentru problema definirii agre
siunii. în acest raport se propu
ne, în urma presiunilor delegați
ilor puterilor occidentale care au 
împiedicat luarea unei hotărîri, 
amînarea fără nici o perspectivă 
a oricărei discuții asupra defini
rii agresiunii. Orice eventuală ho- 
tarîre de reluare a dezbaterilor 
este lăsată la dispoziția unui co
mitet al O.N.U. Incercînd evitarea 
unei amînări sine die, un amen
dament a fost supus adunării de 
șase delegații cerînd reluarea 
discutării problemei agresiunii la 
cea de-a 14-a sesiune din 1959 a 
O.N.U.

Explicînd poziția delegației ro
mîne față de propunerile existen
te, Mihai Magheru reprezentantul 
permanent al R. P. R. la O.N.U., 
a arătat că Adunarea Generală 
este singura în măsură să stabi
lească continuarea sau reluarea 
unei discuții și ca atare amenda
mentul produs este pe deplin în
temeiat.

Trecîndu-se la vot amendamen
tul urmărind reluarea discuției la 
cea de-a 14-a sesiune din 1959 a 
O.N.U. a fost respins cu 36 vo
turi contra 9 și 12 abțineri. Rezo
luția de amînare a discuției asu
pra definiției agresiunii a întrunit 
42 voturi pentru, 24 contra și 15 
abțineri.

Sub semnul prieteniei 
romînopolone

Conferința de presă a delegației 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. la Varșovia

VARȘOVIA 30. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Sînt- 
bătă a avut loc la Casa Ziariști
lor din Varșovia o conferință de 
presă cu membrii delegației 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
care, de 10 zile, se află într-o 
vizită de prietenie în R.P. Polo
na. Au fost de față reprezentanți 
ai presei centrale poloneze.

Tov. Constantin Pîrvulescu, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, șeful delega
ției parlamentare romîne, a. pre
zentat în fața ziariștilor varșo- 
Vieni o amplă expunere asupra 
impresiilor pe care membrii de
legației romîne le-au cules în 
timpul vizitei lor. Șeful delega
ției romîne și-a exprimat apoi 
satisfacția față de importantele 
progrese ale Poloniei populare în 
domeniul industriei carbonifere, 
metalurgice și a industriei socia
liste în general.

„Intre P.M.U.P. și P.M.R. — a 
spus tov. C. Pîrvulescu — există 
o deplină unitate de vederi în 
cele mai importante probleme' 
teoretice și practice ale construi
rii socialismului și ale politicii 
externe, așa cum se vede și din 
Declarația pe care ele au sem
nat-o recent la Moscova împreună 
cu celelalte partide comuniste și 
muncitorești din țările socialiste. 
Aceasta este chezășia dezvoltării 
continue a legăturii de prietenie 
și colaborare frățească între ță
rile noastre, între poporul romîn 
și polon“.

★
VARȘOVIA 30. (Agerpres). — 

Czeslan JVycech mareșal al Sei
mului R. P. Polone a oferit sîm- 
bată seara în sălile palatului gu
vernamental din Varșovia o re
cepție în cinstea delegației Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. care 
vreme de zece zile a fost oaspe
tele Seimului.

Dezbaterile
din Adunarea Națională franceză
PARIS 30 (Agerpres). — In 

cursul nopții de 29 spre 30 noiem
brie au continuat în Adunarea 
Națională franceză dezbaterile în 
legătură cu cele două proecte de 
legi guvernamentale cu privire la 
Algeria: legea-cadru și legea 
electorală pentru Algeria.

După o scurtă intervenție a 
primului ministru Gaillard care a

cerut Adunării să voteze cele 
două proecte, deputății au trecut 
la vot.

Agenția France Presse anunță 
că guvernul Gaillard a obținut 
încredere cu 269 voturi contra 
200 cu prilejul votării legii-cadru 
și cu 267 voturi contra 200 la vo
tarea legii electorale.

Participarea savanților romîni 
la cercetările din domeniul 

fizicii nucleare
Declarația acad. Horia Hulubei

MOSCOVA 30 (Corespondentul 
Agerpres transmite: După cum 
s-a anunțat între 20—24 noiembrie 
ax. la Dubna (regiunea Mosco
va) a avut loc a 3-a sesiune a 
Consiliului științific al Institutu
lui unificat de cercetări nucleare, 
după care a urmat o consfătuire 
a împuterniciților statelor mem
bre ale Institutului.

Ro-

VARȘOVIA. La 28 noiembrie 
a avut loc la Palatul Culturii și 
Științei din Varșovia o ședință 
a activiștilor cu munci de răs
pundere al C.C. al P.M.U.P. și 
din Varșovia și voievodatul Var
șovia, la care Wladlslaw Gomul
ka, prlm-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a prezentat un raport 
Intitulat „Despre rezultatele cons
fătuirii partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova'*.

BUDAPESTA. La 29 noiembrie 
a avut loc o ședință a Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, în cadrul 
căreia Janos Kadar, prim secre
tar al P.M.S.U. a prezentat un 
raport asupra activității desfășu
rate la Moscova dc delegația de 
partid și guvernamentală a R.P« 
Ungare care a participat la săr
bătorirea celei de-a 4C-a aniver
sări a Marii Revoluții socialiste 
din Octombrie.

MOSCOVA. - La 30 noiembrie 
guvernul U.R.S.S. a oferit o nrare 
recepție în palatul Kremlinului în 
cinstea delegației militare a Re- 
publici! Populare Chineze.

DELGRAD. — In seara zilei de 
29 noiembrie Vecea federativă exe
cutivă a oferit o recepție cu oca. 
zia sărbătorii naționale a Iugo
slaviei — Ziua Republicii, la care 
au participat peste 800 de invi. 
tați..

BERLIN. — Biroul F.D.I.F. a 
liotărît să organizeze la sfîrșitul 
lunii mai 1958 cel de-al IV-lea con
gres al F.D.I.F.

MOSCOVA. — La 30 noiembrie 
K E. Voroșilov, președintele Pre. 
rJdlulul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a primit la Kremlin pe

U Kyaw Nyein, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Birmane și a avut cu el o convor. 
bire. Mai tîrziu U Kyaw Nyein a 
fost primit de N. S. I-Irușciov, prim 
secretar a) C.C. al P.C.U.S. la 
sediul C.C. și a avut cu el o con
vorbire. -------- —_ .,------- -

RABAT. - Ociiplndu-se de tve. a“jo «1 Putin pînă la începutul 
nimeritele din Ifni ziarul ..Al A- «*"»«"’»"" 
lam" relatează că bătăliile conti
nuă cu îndlrfire în această zonă. 
In unele regiuni încercuirea ' sol.

WASHINGTON. - Hagerty, se. 
cretarul de presă al Casei Albe, a 
anunțat l>a 29 noiembrie că starea 
sănătății președintelui Eisenhower 
continuă să se îmbunătățească 
simțitor. Hagerty a adăogat că 
Eisenhower va pleca la 29 noiem
brie la Gettysburg unde va rămîne 

‘-l-i 
săptămmii viitoare.

PARIS. — După cum anunță 
ziarul „L’Humgnite", recent la 
Paris, o bandă de huligani, membri 
ai organizației fasciste „Tînăra 
națiune", a încercat să distrugă 
sediul linei organizații locale a 
Partidului Comunist Francez. Hu. 
liganii au primit riposta cuvenită 

daților spanioli se strînge tot mai din partea comuniștilor. 
mult. Deasupra regiunilor elibe. 
rate flutură drapelul marocan. Va. 
sele de război spaniole caută să 
distrugă regiunile, de coastă prin 
bombardamente pentru a pregăti 
debarcarea de noi trupe. Numărul 
soldaților spanioli care cad prizo
nieri crește în fiecare zi.

MOSCOVA. - Pînă la 1 decem
brie ora 6 dimineața cel de-al doi. 
lea satelit al pămîntului a încon
jurat pămîntul de 390 de ori. Pînă 
la această dată primul satc-lit ar- 
tificial și racheta sa purtătoare 
s-an rotit respectiv de 867 de ori și 
878 de ori în Jurul globului.

NEW YORK. - Ziarul „Union 
San Diego" relatează că expe
riența cu racheta balistică ameri- 
cânii „Atlas" fixată pentru săptă- 
mîna aceasta a fost' din nou atnî. 
nată deoarece racheta s.a defectai 
înainte dc a fi lansată pe poligo- 
nul experimental din Florida.

ROMA. — Celebru tenor italian 
Beniamino Gigli a încetat din 
viață la locuința sa din Roma, la 
30 noiembrie In vîrstă de 67 de ani 
în urma unei bronehopneumonii.

LONDRA. — Potrivit relatărilor 
presei, George Sinclair, guvernate- 
rul ad-interim al Ciprului,' a emis 
la 28 noiembrie un ordin cu pri
vire la prelungirea pe timp de încă 
un an a interzicerii unor organi
zații progresiste din Cipru.

PHENIAN. - La 29 noiembrie, 
la invitația mai multor organizații 
obștești din R.P.D. Coreeană, a 
sosit Ia Phenian într-o vizită de 
prietenie- o delegație a partidului 
socialist din Japonia, tn frunte cu 
Sioițe Miyake, membru al Comite, 
tului Executiv central al Partidu
lui socialist.

NICOSIA — Un număr de 4 
ciprioți care se aflau deținuți în 
lagărul de concentrare de Pylla, 
din sudul Ciprului, au fost con
damnați la pedeapsă cu închisoarea 
pentru participarea la răscoala 
care a avut loc luna trecută în la
gărul de concentrare de la Pylla. 
In semn de protest ’ împotriva a- 
cestor sentințe un număr dec 800 
de ciprioți din acest lagăr au de. 
clara! stmbătă dimineața o grevă 
a foamei de 24 de ore.

La această sesiune, R. P. 
mînă a fost reprezentată de acad. 
Hoția Hulubei, directorul Insti
tutului de fizică nucleară din 
București, acad. Șerben Țițeica 
și prof. Andrei Tudorache.

In legătură cu cele discutate 
la Dubna, acad. Horia Hulubei, 
după ce a enumerat cîteva din 
problemele discutate la sesiune 
și a arătat perspectivele de dez
voltare a Institutului a declarat 
următoarele corespondentului A- 
gerpres la Moscova :

Delegația romînă a luat parte 
activă la toate lucrările de la 
Dubna. Printre comunicările fă
cute în cadrul planului de lu
crări a fost 
rului romîn 
re a vorbit 
tribuției în 
nilor pi în

In prezent la această centrală 
lucrează 20 de cercetători ro- 
mîrfi; activitatea lor se bucură 
de o bună apreciere, printre ei 
fiind unii recomandați a repre
zenta Institutul la congrese și 
conferințe internaționale, a face 
comunicări în cadrul sesiunilor 
anuale științifice ale Institutului.

Colaborarea rodnică realizată 
în spiritul unei înalte principiali
tăți face ca atmosfera de lucru 
să se caracterizeze printr-o prie
tenie și înțelegere desăvîrșită.

Reprezentanții fiecărui stat 
membru iau parte cu deplină e- 
galitate în drepturi și posibili-1 
tăți de lucru la această mare o-: 
peră care este institutul unificat [ 
de cercetări nucleare de la 
Dubna și care constituie un e- 
xemplu de ceea ce pot face țările | 
socialiste pentru o dezvoltare 
științifică. Dar fără seînteia a- 
runcată de Lenin acum 40 de ani, j 
fără înfăptuirea Marii- Revoluții 
din Octombrie, cu greu ne-am fi | 
putut închipui azi existența unui 
asemenea institut menită să adu
că o contribuție esențială la pro
gresul științei universale.

...In Grecia, urmașii 
eleni ne-au primit cu multă prie
tenie. Tn cele patru zile petrecute 
am parcurs sute de kilometri pen
tru a înregistra cît mai multe im
presii din Grecia antică și cea 
contemporană.

Muzeele grecești, Muzeul Ar
heologic, Muzeul Benaki din Ate
na, Muzeul din Delfi mi s-au pă
rut îndeosebi interesante pentru 
descifrarea unor trăsături ale 
nomenului grec și ale creației 
tistice.

Creația antică grecească n-a 
luat naștere pe teren gol, ci pe 
baza a nenumărate încercări autoh- 
tf^fe și a preluării realizărilor unor 
civilizații anterioare înfloritoare; 
greoii se găseau doar la răscrucea 
unor importante civilizații ca cea 
a egiptenilor, babilonienilor, feni
cienilor și a altora.

în exponatele Muzeului de ar
heologie și a celui din Delfi’ sur
prinzi drumul de uriașe eforturi 
proprii cît și influențele primite 
de artiștii greoi de la civilizațiile 
învecinate, pînă să ajungă la pro
ducerea armonioasei -arte grecești, 
cu caractere distincte și superioară 
celor a căror influență a supor
tat-o.

Aceste muzee și în special Mu
zeul Arheologic din Atena îți 
oferă în general un film impre
sionant al strădaniilor consumate 
de omenire pe parcurs de milenii 
pentru progres și perfecțiune. De 
la vasele stîngaei confecționate din 
epoca preeladică 3000 î.e.n. pînă 
la clasica statuie a lui Poseidon 
(sec. V. î.e.n.) sau pînă la figura 
lui Hermes excelent executată, din 
epoca helenistică (sec. IV. î.e.n.) 
e un drum imens. Dacă motivul și 
mobilul inspirației vădeau de cele 
mai multe ori limitarea naivă a 
anticilor la înțelegerea și explica
rea fenomenelor naturii, capacita
tea lor artistică e demnă de toată 
admirația. Dar muzeul nu e nu
mai o frescă a frumosului ci oferă 
un material imens de studiu pen
tru arheologi, istorici, sociologi. 
In fiecare vas, basorelief, friză 
etc. se întrevede tehnica vremii, re
lațiile sociale, obiceiurile etc. Iată, 
de pildă, un amănunt interesant 
pentru amatorii de sport: hocheiul 
se practica încă din sec. V. 
î.e.n ; un vas de la acea dată pre
zintă în relief doi sportivi care-și 
dispută cu înverșunare pucul.

La exterior, ruinele monumen
telor eViden.țiază pe lîngă geniul

fe-
ar-

și aceea a cercetăto- 
Marius Petrașcu, ca- 
despre problema dis- 
transformarea mezo- 
niezoni miu.

Primele cuvinte prin care 
ni s-a prezentat ghidul, ne-au 
introdus în cadrul general al Is
tambulului, clădit pe colinele ma
lurilor european și asiatic ale 
Bosforului. Istambulul — vechiul 
Bizanț și ulterior capitala imperiu
lui otoman — posedă de asemenea 
nenumărate monumente istorice și 
opere de arta. Cele mai multe ope
re bizantine și otomane se găsesc 
în Stambul — vechiul oraș bizan
tin. Una din primele vizite am 
făcut-o la vechea biserică bizan
tină Sf. Sofia. E un monument 
măreț, ridicat în timpul lui Jus
tinian, la care în decurs de cinci 
ani (între 532 și 537) au Iu-

cu minunate 
iar cupola, a 
propie de cea a 
sprijinită pe patru ooloane masive 
de marmoră. In imediata apropie
re a moscheiei pe locul vechiului 
hipodrom bizantin, se înalță trei 
coloane : obeliscul lui Teodosie — 
bloc monolit de granit de 30 tone 
— coloana lui Constantin și co
loana în formă șerpuită care pe 
vremuri purta în vîrf trei capete 
de balauri. Capul de aur — ne 
explică cu mîhnire ghizii — se 
află la British Muzeum. De alt
fel asemenea constatări pline de 
amărăciune le-am auzit de nenu
mărate ori și în Grecia. La Șerai

mozaicuri albastre 
cărei mărime se a- 

Sf. Sofii este

artistic și efortul gigantic depus 
de sclavi pentru înălțarea lor. Să 
ne imaginăm acest efort, la Delfi 
de pildă. Aici, pe unul din ver
santele stîneoase ale muntelui Par- 
nas, la 570 m. altitudine, în con
dițiile tehnice ale secolului VI 
î.e.n., a fost înălțat un adevărat 
ojășel do monumente printre care 
existau două temple (vestitul tem
plu al lui Apollon 
cea Pythia și un 
templu al Athe- 
nei Pronaia), un 
teatru de 4.000 
locuri, un sta
dion pentru 7.000 
spectatori, un 
gimnaziu (loc 
destinat exerci
ți ilor atletice), 
suțB de statui, 
zeci de altare, 
toate executate 
cu o măiestrie 
uimitoare. Sau 
să ne imaginăm 
efortul consu
mat la clădirea 
celui mai mare 
sanctuar al Gre
ciei antice, cel 
al lui Zeus O- 
limpianul din A- 
tena. Azi pe un 
teren viran din 
mijlocul Atenei 
numai 16 coloa
ne (lucrate în 
stil corintic) vorbesc de măreția crat treizeci de mii de sclavi, 
acestui templu. în antichitate pe Materiale din cele mai 
acest loc clădirea se prezenta ca au fost 

pădure de coloane de părăție:
.04 la număr. Procones, marmoră verde din Kâ-

listos, profir din Egipt, coloane de 
la templele Artemidei clin Efes, 
din Edesa etc. Mohamed al II-lea 
a transformat biserica în moschee 
iar după proclamarea Republicii, 
Ataturk a deolarabo muzeu. Bise
rica are o formă aproape pătrată; 
nava centrală e acoperită de o 
imensă cupolă de 31 metri diame
tru, care îți dă impresia că e mai 
curînd suspendată decît sprijinită 
pe zidărie. Tehnică acestei cupole 
e de-a dreptul impresionantă ; de
corul interior — amestec de mo
zaicuri în motive bizantine și oto
mane pe fond de aur — e de o 
bogăție uimitoare ; coloanele sînt 
în Verde și în roșu iar toată par
tea inferioară a pereților e împo
dobită cu iherustațiuni de mar
moră.

Vizităm apoi singura moschee 
cu șase minarete, moscheea albas
tră a lui Sultan Aimed; în interior 
pereții sînt tapisați în întregime

de unde prozi-

ATENA. Templul Atenei Parthenos — Parthenonul — superbă armo nie a marmorei l

o adevărată 
marmoră : 104 la număr.

Apogeul geniului artistic elen și 
al creației maselor îl găsim însă 
pe Acropole operă reprezentativă 
a secolului lui Pericfe. Dictonul 
latin . nec plus ultra (o culme) 
mi so pare drept eticheta cea mai 
potrivită pentru Propylee, Erehte- 
ion și Parthenbn principalele mo
numente de pe /Acropole, Part
henonul — templul zeiței Athena 
Parthenos—are 50 coloane lucrate 
în marmoră pentelică în stil do
ric, fiecare coloană oîntărind cîte 
72 tone. Totul pare însă extrem 
de ușor, întregul templu parcă de- 
abia atinge pămîntul și aceasta 
deoarece fiecare treaptă, fiecare 
coloană are o ușoară înclinație 
ceea oe îi conferă această suplețe 
și în ansamblu o linie dreaptă.

prețioase
aduse din întreaga îm- 
marmoră albă din

Primiți cu interes șl prietenie

Și acum cîteva imagini din Gre- 
cia contemporană. Peisajul teres
tru și maritim — aproape pretu
tindeni este astfel oombinat — pre
dispune la poezie. Atena, în cen
tru, e un oraș modern cu străzi 
largi, curat întreținute. Pretutin
deni în centru, în magazine, la 
periferie, turiștii romîni au fost 
primiți cu interes și prietenie. In 
portul Pireu am avut ocazia să

vorbeso romînește ou muncitori 
și alte categorii de cetățeni greci 
dintre oare unii fuseseră în țara 
noastră, pe la rude. Erau foarte 
interesați să afle noutăți despre 
rude, despre mersul luorurilor la 
noi. Au avut loc discuții apropia
te, prietenești.

In legătură cu starea de spirit 
și punctul de vedere al unor largi 
pături ale cetățenilor greci în pro-

Topkapu — vechiul palat al sul
tanilor, sînt expuse valori fabuloa
se ; colecții unice de porțelanuri, 
bijuterii, cele mai felurite obiecte 
de aur, unele de dimensiuni enor
me etc. De altfel toate monumen
tele și palatele dovedesc consuma
rea unor averi endrme. Un local
nic ne explica că „industria“ care 
a furnizat sultanilor aceste bogă
ții au fost războaiele.

Orașul în general ou străzi în
guste, întortochiate, prezintă un 
tablou tipic oriental foarte divers 
în aspecte vile somptuoase, străzi 
cu case de lemn etc.

In discuțiile purtate1 cu cetățe
nii turci am constatat bunăvoința 
și prietenia acestora față de noi. 
Oamenii de știință și artă cu care 
ne-am întîlnit, printre oare profe
sorul Mustafa Inăn, rectorul Poli
tehnicii, Andikogi, directorul Con
servatorului de Muzică și Artă 
dramatică, Basridedeogîu — direc
torul Teatrului Municipal din An
kara, artista Lele Qraloglu, s-au 
arătat dornici să stabilească legă
turi și schimburi cu oamfenii de 
știință și artă din țăra noastră.

Complectare la o părere inițială

La capăt de croazieră impresiile 
culese sînt multiple. In afara mo
numentelor, a operelor de artă pe 
care le-am admirat am avut ocazia 
să constat unele trăsături a două 
țări balcanice și în special bună- 

sinceră a unuivoința și dorința

ISTAMBUL. Se lucrează la refacerea șl întreținerea monumentelor vechiului Istambul. In fund, 
Moscheea Albastră

număr înseninat de greci și tutei 
de a înnoda și dezvolta relații 
economice, culturale, științifice cu 
țara noastră.

Evident, sîntem țări cu sisteme 
social-economice diferite. Aces
tea sînt însă chestiuni care pri
vesc pe fiecare popor în parte. 
Mai sînt însă și alte Realități a 
căror soluționare pot depinde de 
natura relațiilor dintre popoarele și 
statele noastre. Locuim pe aceeași 
peninsulă și avem interese regio
nale comune, schimburile econo
mice oferă avantaje reciproce, 
•xistă dorința larg exprimată pen
tru stabilirea și intensificarea 
schimburilor științifice, tehnice, 
culturale. Aceasta e problema și 
aceasta o avem de rezolvat (hic 
Rhodus, hic salta) în interesul po
poarelor noastre .In ceea ce-1 pri
cește, statul nostru a făcut propu
neri importante și continuă să în- 
reprindă acțiuni menite să dez- 
olte în chip pozitiv relațiile sta- 
elor balcanice.

...La capăt de croazieră, trebuie 
iă-mi complectez părerea inițială. 
Parcursul Constanța-Istambul-Pireu 
•iu trebuie dedicat numai pictori
lor, poeților, istoricilor, ci în inte
resul statelor noastre el ai- trebui 
să vehiculeze multiple schimburi 
prietenești, comerciale, tehnice, 
culturale.

AL. VOICU



Intilnirea lui
Barbu Lăutarii 

cu Franz Liszt
* Petrecerea de Ea boierul Căriariu * Relatările unui ziar parizian

* „Barbule, tu ești un mare artist"
Care dintre noi n-a rămas în

mărmurit în fața virtuozității, sen
sibilității unui bătrîn lăutar colin
dător al» orașelor și satelor. țării 
ce prindea pe corzile viorii sale 
întreg sufletul poporului iubit.

Multe lucruri s-ar putea scrie 
despre vestiții lăutari de pe me
leagurile țării noastre care decenii 
și veacuri de-a riadul au dus 
faima poporului nostru departe, 
departe peste hotarele țării. Unul 
dintre cei mai mari dintre acești 
muzicanți romîni a fost Vasile 
Barbu Cobzaru, imortalizat de 
Alecsandri sub numele de Barbu 
Lăutaru, acela căruia la Chișinău, 
țarul Rusiei, Alexandru I, după ce 
l-a ascultat cîntînd, i-a dăruit toți 
banii ce i-a găsit în buzunarele 
sale.

Am vrea să vă prezentăm astăzi 
interesanta întâlnire dintre marele 
lăutar moldovean și celebrul pia
nist maghiar Franz Liszt, pe cînd 
acesta din urmă venise la o petre
cere din casele boierului Căzla- 
riu din lași. Și iată cum descrie 
ziarul „La vie parisienne" apărut 
exact acum 83 ani, memorabila 
întâlnire.

„Muzicanții erau niște țigani 
clin Iași, căpitănia lor se numea 
Barbu \ Lăutaru. Toți purtau an- 
teree n^ari, strimte la piept legate 
cu brîu In cap aveau căciuli ele 
blană de miel și erau încălțați cu 
opinci.

Pletele lor lungi și bogate le 
cădeau peste umeri.

Căpitănia lor a Barbu Lăutâru, era 
bătrîn. Barba sa căruntă împăr
țită în două îi cădea pe piept. 
Sub căciula ce-i acoperea frun
tea, se vedeau strălucind ochii 
lui plini de inteligență și vioiciu
ne. Muzicanții își făcură intrarea 
punînd mîinile la piept și încli- 
nîndu-se pînă la pămînt...

Poetul Vasile Alecsandri dădu 
semnalul de începere.-. Instrumen
tele lăutarilor erau... viori, cobze, 
nai...

...La un moment dat, marele 
Liszt se sculă și ciocni un pahar 
cu ilustrul lăutar :

— M-ai fermecat cu muzica ta, 
Barbule. Să-ți cînt și eu acum 
ceva, la instrumentul meu. Indrep- 
tîndu-se spre piano, care era în
tr-un colț al salonului boieresc, 
iluminat cu luminări cu fitiluri 
fumegînde, ce trebuiau mereu tă
iate de un slujitor ce mînuia

niște foarfeci speciale, Liszt scoa
se cîteva acorduri divine.

în mijlocul unei tăceri adinei, 
improviza un preludiu și termină 
cu o adevărată rapsodie, compusă 
chiar în acele clipe...

Extraordinarul pianist străbătea 
uneori — după obiceiul său — 
toată claviatura pianului, făcînd 
să curgă o ploaie de mărgăritare 
sub degetele sale vrăjite și totuși 
revenind mereu la aceeași temă 
de la început, acel cîntec marc, 
profund și trist, de orgă...

Compozitorul se sculă de la 
piano în mijlocul aplauzelor fre
netice ale adunării.

— Ei cum ți-a plăcut ? între
bă el pe Barbu, care ședea mereu 
tăcut, gînditor după ce tot timpul 
îl ascultase cu măre băgare de 
seamă.

— Ați cîntat atît de fermecător 
stăpîne, îneît, spre a-mi arăta 
adînca mea mulțumire nu pot 
face altceva decît să vă cer sme
rit voie să încerc să cînt și eu ceea 
ce am auzit.

A fost o uimire generală. Dar 
cel mai entuziast dintre toți a 
fost Liszt. Barbu prinsese în mod 
minunat, ca și taraful său, 
compoziția lui Liszt, PE CARE — 
POATE - CHIAR ÎNSUȘI MAE
STRUL NU AR MAI FI PU
TUT-O REPETA.

Cînd taraful dădu ultimele acor
duri de sfîrșit, Liszt care tot 
timpul făcuse semne entuziaste 
de aprobare, abia s-a mai putut 
ține liniștit pe scaun. Se repezi 
furtunos spre căpitănia lăutarilor, 
îl îmbrățișa cu căldură și sărutîn- 
du-1 pe amîndoi obrajii, cu la
crimi în ochi îi spuse :

— MÂ, BARBULE, TU EȘTI 
UN MARE ARTIST".

I. S.

♦ La Copenhaga a avut loc
Y recent cel mai original congres 
X al anului. Congresul... „Moși
ilor Gerilă". Din toate colțurile
Y Danemarcei au venit către ca- 
X pitala țării reprezentanții darni-
♦ cului „Moș" pentru a discuta 
I o serie de probleme comune în- 
X tre care: mărirea salariilor în
♦ vederea viitoarelor sărbători,
Y formarea unei asociații a „Mo- 
+ șilor Gerilă" și altele.
♦ Cu această ocazie au avut locCu această ocazie au avut loc 

o serie de întâlniri între „Moșii < * 
Gerilă" și copiii — mai mult%

trăiesc
ANIMALELE?

Elefantul — 150—200 ani
Leul — 60 ani
Ursul — 50 ani
Cerbul — 30 ani
Lupul — 20 ani
Vulpea —
Bizonul —
Epurele de cimp — 6—10 ani. 
Veverița — 7 ani.

20 ani
15 ani.

și cu^pm ’ ULUI lltUl» , k
sau mai puf in cuminți — din <
Copenhaga. Clișeul nostru ilu- < ► * ~ -- ------------------------ -----
streaza o asemenea întâlnire: pe < J 
iarba unui parc din Copenhaga, < ►
Moș Gerilă dă povețele de ri-<>
goare unei fetițe care pare să J J 
fie foarte ascultătoare. < ► in așteptarea BUCĂTĂRIA

STELELOR POLARE anului 2.000

Cizma uriașă [
Nu este cizma Motanului încălțat din poveste, nici cizma luiV 

® Guliver în țara Piticilor, ci capodopera a 6 meșteri cizmari ® 
jj germani pentru comemorarea a 600 de ani de la înființarea ® 

breslei lor meșteșugărești. Avind în vedere că „cizmulița" are @ 
3,7 rn. înălțime și 1,9 m. lungimea tălpii, uriașul care ar în-a 
călța-o ar trebui să aibă vreo... 13 metri înălțime. Pentru con- ® 
fecționarea ei a lost nevoie de 10 piei întregi de vită și 90 de v 

® kg. de talpă, iar pentru a o lustrui sint necesare 30 de cutii de 
® cremă de ghete. §
Ș Acum, cizma uriașă ji.a ocupat locul binemeritat in muzeul a 
® din Miidenstein. Fotografia noastră ilustrează dificultățile in-S 
® tîmpinate pentru introducerea uriașei cizme in muzeu. «
^®S®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^

l Primul
I TUN

Un explorator 
al pădurilor tropicale 
din America de Sud...

Iarna care de 
astădată s-a pre
zentat la întâlnire 
mai devreme de
cît în ultimii ani 
ne-a tentat să vi
prezentăm cîteva 
aspecte fotografice 

din programul ,pitele polare" pe 
care il veți putea viziona în pri
mele zile ale lui ianuarie în in
cinta velodromului Dinamo.

In tribunele din jurul scenei de 
gheață aproape 10.000 de specta
tori vor avea prilejul să se delec
teze cu cascada de veselie și voie 
bună pe care tinerii dinamoviști 
— virtuoși patinatori din Berlin 
o vor pune în funcțiune intr-un 
decor polar.

Vă rugăm să rețineți din pro
gramul artiștilor berlinezi — am 
uitat să vă spun că ei sînt în 
virstă de 9—16 ani — cîteva ta
blouri pe care vi le recomandăm 
călduros. Deci, notați : „Fetele 
din Normandia" — „Hein și Pitt 
pe țărm" (dans marinăresc), „La
cul lebedelor" etc.

/ Intr-unui din muzeele pro-/ 
/vînciei Șandun din R. P. Chi-/ 
gneză a fost descoperit un tun/ 
<ede bronz, turnat în anul 1351,/ 
/ care poate fi considerat cel 

mai vechi tun din lume. Tunul/ 
/ cîntărește 4,75 kg., are o Iun-/ 
/gime de 43,5 cm. și un calibru/ 
./ de 3 cm. /
/ Pînă în prezent

In era atomului, a rachetelor și a sateliților artificiali, oamenii 
care s-au avîntat să cucerească spațiul cosmic nu trebuie să uite 
că mai există multe locuri necunoscute și neexplorate pe 
propria noastră planetă. între acestea se numără și unele regiuni de pă
duri virgine din centrul Braziliei, unde pînă de curînd nu pătrunsese 
nici un explorator. Primul care a avut ocazia să cunoască îndea
proape aceste locuri și să ia contact cu indienii băștinași, a fost 
scriitorul-explorator german Erich Wustman.

Z Pînă în prezent nu se cu-/ 
/ noșteau în lume decît tunuri / 
/metalice turnate în Europa în/ 
/secolul al XlV-lea. ................ '
/elp, construit în 1380 din ion-;
£ tă, se păstrează la muzeul dinU 
/ Berna. Altul, tot din fonta și/ 
Z construit în același an, se află/ 
/într-un muzeu din S.U.A., iar/ 
/al treilea, din cupru roșu —/ 
£ construit probabil în 1395 —/ 
/pe găsește într-un muzeu ger-/ 
/man. Tunul descoperit la Șan-^ 
^dun este însă anterior acestora/ 
/iar execuția sa dovedește o/ 
/ înaltă măiestrie.
/ In clișeu : cel mai vechi tun/ 

din lume (în stingă) și un alt/ 
/ tun de bronz chinez cu caii-/ 
•/brul de 11,5 cm., construit în/ 
5 anul 1373. O

nvșieau in iunie ucvu tuiiuri^r 
/metalice turnate în Europa în/ 

. Unul din/ 
1380 din fon-/ 
la muzeul din/

Din Arctica la tropice
Pentru cine a avut prilejul să 

citească una din cărțile publicate 
de Erich Wustman, în R. D. Ger
mană, în anii de după război — 
cum ar fi de pildă „1000 de mile 
cu sania trasă de reni" sau „La ho
tarul ghețurilor" — această știre 
va părea desigur neașteptată și cu
rioasă. Ce să fi determinat oare 
pe exploratorul îndrăgostit de 
imensitatea albă și rece a Arcticei, 
care ti trăit multi ani din viața sa 
printre laponi și eschimoși, să re
nunțe la cadrul său obișnuit pentru 
a se avînta in arșița dogoritoare a 
regiunilor tropicale ?

Răspunsul l-a furnizat însuși ex
ploratorul german cu prilejul unei 
recente emisiuni a radiodifuziunii 
din R. D. Germană: „Din păcate— 
a spus Wu st man — nu mai sint

în stare să întreprind călătorii în 
regiunile polare. Nenorocirea care 
mi s-a întâmplat — mi-au degerat 
ambele picioare — mi-a zdruncinat 
intr-atâta sănătatea îneît nu mai pot 
să suport toate lipsurile și greu
tățile expedițiilor în zona polară. 
Cu toate acestea, nu voiam să re
nunț la pasiunea mea pentru ex
plorări. De aceea, în aprilie 1955 
am plecat în prima mea expediție 
în America de Sud.

Teama omului alb
Zis și făcut. Expediția condusă 

de Wustman și utilată cu toate 
cele necesare a pornit spre Brazilia 
și, aici, după un ultim popas în 
sînul civilizației, s-a îmbarcat pe 
un avion cu care a parcurs 1.000 
km. în interiorul țării, pînă la flu
viul Rio Arguaia. De aici înainte, 
exploratorii nu mai aveau în fața 
lor decît pădurea virgină și, pen
tru a înainta mai ușor, au confec
ționat o pirogă indiană cu care 
au navigat în susul fluviului. Acea
stă călătorie nu a fost de loc atît 
de simplă, ba — după spusele lui 
Wustman — a fost chiar primej
dioasă. De ce ? Indienii nu au ui
tat suferințele pe care colonizatorii 
albi le-au pricinuit triburilor lor.

Nu toate triburile erau însă atît 
de temătoare. In multe cazuri, ex
ploratorii au reușit să intre în 
contact cu băștinașii, iar Erich 
Wustman a strins — una peste alta 
— cîteva mii de metri de film co
lorat, 3000 fotografii, o valiză pli
nă cu benzi de magnetofon ;

Viața într-un sat 
indian

Deosebit de interesantă și impor
tantă din punct de vedere folclo
ristic a fost vizitarea de către ex- 
pediționari a unui sat de indieni 
Krao, în care nu pășise pînă atunci 
nici un om alb. Indienii Krao sini 
un trib de vînători care s-au sta
bilit în centrul pădurii tropicale.

Ziua, indienii Krao merg la vî- 
nătoare, dar cum se apropie seara 
încep dansurile tradiționale. Vină- 
toarea și dansurile sînt de altfel 
principalele lor îndeletniciri. Une
ori, poveștește Wustman, cintecele 
lor răsunau noaptea întreagă fără 
întrerupere, fiind însoțite de tro
păitul picioarelor, iar trupurile 
lor vopsite căpătau — în lumina 
rugurilor aprinse — o frumusețe 
fascinantă.

După cîtva timp, indigenii au 
dat exploratorilor nume indiene — 
semn al prieteniei desăvîrșite. Erich 
Wustman, de pildă, a fost bote
zat lnku. Deși expediționarii își 
preparau singuri mîncarea, ei erau 
adesea invitați la masă de indieni 
și atunci erau obligați să mănince 
tot ce li se dădea inclusiv furnici 
prăjite și alte „delicatese" asemă
nătoare, pentru a nu supăra gaz
dele.

Un trib pașnic
Indienii Krao cred în zei, spi

rite, deși nu au obiceiuri religioase 
deosebite. Ei îi consideră pe licu
rici drept sufletele celor morți, iar 
pe zeul lor principal Buteble; îl 
socotesc atotputernic și răspunză
tor pentru tot ce se întîmplă. 
Indienii Krao au fost nevoiti să se 
strămute la mari depărtări pentru 
a scăpa de triburi dușmane. In- 
tr-una din zile, șeful tribului i-a 
mărturisit exploratorului german 
următoarele : „Noi nu ne temem 
de actste triburi dușmane, lnku, 
dar știm că fiecare luptă aduce nu
mai nenorociri și amărăciuni**.

Cel mai precis 
ceasornic 
din lume

La Institutul de fizică al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. a 
fost realizat cel mai precis cea
sornic din lume. Rămînerea în 
urmă anuală a acestui ceasornic 
nu depășește o zecime dintr-o 
milionime de secundă. El este 
cu mult mai precis decît cunos
cutul ceasornic cu cesiu din 
S.U.A. și are dimensiuni cu mult 
mai mici decît orologiul astro
nomic de cuarț.

La baza noului ceasornic, așa- 
zis molecular, stă un generator 
special de impulsii electromagne
tice de înaltă frecvență. El poate 
produce pînă la 240 miliarde os
cilații pe secundă. Dar o aseme
nea precizie de citire a timpului 
nu constituie o limită pentru el.

„Ceasornicul molecular, a de
clarat unui corespondent al a- 
genției TASS prof. Aleksandr 
Prohorov, constituie un hibrid 
suigeneris al radiotehnicii și fizi
cii cuantice".

Pînă în prezent sistemele pre
cise de citire a timpului se înte- 
meiau pe electronică, iar apara- 
tajul corespunzător necesita res
pectarea întocmai a condițiilor 
tewnice și altor condiții riguroa
se (astfel, orologiul de cuarț 
reacționează la oscilații de tem
peratură de ordinul a cîtorva 
miimi de grad). Noul sistem de 
generare a oscilațiilor de înaltă 
frecvență nu este de data aceas
ta electronic, ci cuantic. In acest 
sistem nu se folosește energia 
electronilor în mișcare, ci ener
gia interioară a moleculelor, care

De asemenea vom avea prile
jul să-i vedem pe tinerii patina
tori lucrînd pe melodii de Gersh
tein. Bod o Bockenauer în virstă 
de 16 ani — campion artistic de 
patinaj juniori al R.D.G., va apa
re într-o serie de numere în ca
drul programului „Stele polare".

Nu trebuie uitat însă că pregă
tirea din punct de vedere organi- 
zatoric-administrativ al acestui 
turneu trebuie privită cu toată se
riozitatea. După cum sîntem infor
mați, asociația Dinamo-București, 
conștientă de acest lucru a și în
ceput pregătirile. Problemele sint 
multiple.

Deaceea recomandăm tovarășilor 
de la Dinamo-București să conti
nue pregătirile în ritmul pe care 
și l-au propus, pentru a aduce ast
fel o contribuție 
șita turneului în 
„Stelelor polare" 

în fotografii : 
grațioasă lebădă 
lacul de gheață 
numărul intitulat 
„Răscoală în pădu
rea virgină".

Cum va arăta bu- 
cvătăria anului 2000? 
Un grup de specia
liști au încercat să 
răspundă la această 
întrebare și au con
struit în acest scop o 
bucătărie experimen
tală care folosește toa
te resursele tehnicii 
moderne, lată cîteva 
dintre calitățile cele 
mai interesante ale 
acestui „laborator de 
bucătărie electronică", 

Pentru a face cum
părăturile zilnice, 
gospodina numai tre
buie să plece de a- 
casă. Mecanismul de
numit „tele auto graf" 
transmite comenzile 
la magazinul cel mai 
apropiat. Mărfurile 
sînt livrate la domi
ciliu și depuse în fri
giderul rotativ care 
face legătura între 
scara de serviciu și 
bucătărie.

Manualul de bucă
tărie este înlocuit cu- 
o mașină electronică 
„de rețete". în fișic-* 
rul mașinii se găsesc 
fișe pentru toate mîn- 
cărurile posibile. Prin 
introducerea în ma
șină a fișei pe care 
scrie, de pildă, „pește 
marinat", mașina este 
pusă în funcțiune au
tomat și pe ecranul 
ei, asemănător unui 
ecran de televiziune, 
apare un... pește ma
rinat, așa cum trebuie 
să fie pregătit și pre-, 
zentat la masă.

■ Copiii pot să se joa
ce fără grijă în bucă
tărie : mașina de gă
tit numai produce căl
dură. O placă de mar
moră pe care apar 
din cînd în cînd mai 
multe grupe de punc
te htminoase, înlo
cuiește reșoul. Apa 
din cratița așezată pe 
această placă fierbe 
în “două minute da
torită curentului dp 
inducție produs în 
bobinele așezate sub 
placă.

Cuptorul—din ma
terial plastic trans
parent — este regla
bil și automat. Mîn
carea poate fi pusă în 
cuptor dimineața, în
ainte de plecarea la 
treburile zilei, și va 
fi gata la ora prîn- 
zului. La timpul in
dicat, cuptorul va în
cepe să funcționeze 
automat, oprindu-se 
cînd mîncarea este
gata.

Spălatul vaselor se 
face tot automat, în
tr-o mașină cu ultra 
sunete. In trei mi
nute. vesela și. tacî- 
murile sînt gata spă
late, uscate și sterili
zate.

Bucătăria anului 
2000 este înzestrată 
și cu un aparat de te
lefon cu televiziune. 
Dacă în ciuda aces
tei instalații model,

gospodina are totuși 
mina udă cînd sună 
telefonul, nu are ne
voie să ridice recep
torul. Un simplu gest 
deasupra aparatului 
este suficient pentru a 
declanșa mecanismul. 
Dezechilibrul provo
cat de trecerea mîinii 
prin cîmpul de emi
siune de înaltă frec
vență a aparatului 
stabilește contactul. 
Dacă nu este nimeni 
în bucătărie, un apa
rat special înregis
trează automat comu
nicarea telefonică.

Mașina de spălat 
rufe are trei compar
timente : lină, mătase 
și bumbac. Cînd cele 
trei compartimente 
sint pline — fiecare 
conținînd circa 4 kg. 
de rufe — mașina 
pornește automat. Du
pă spălat, stoarcerea, 
uscarea și călcarea ru
felor se face tot au
tomat.

La ora prînzului, 
gospodina se poate a- 
șeza liniștită la masă, 
fără a mai fi nejvoită 
să se scoale pentru 
fiecare fel de mînca- 
re. O masă rulantă 
teleghidată face ofi
ciul de transport de 
la bucătărie pînă la 
masă, complectând în 
mod perfect această 
bucătărie ideală.

Rețineți : e vorba 
de anul 2000 I

prețioasă la reu- 
țara noastră a 
din Berlin.

determină fenomenul rezonanței 
de înaltă frecvență. Ceasornicul 
molecular poate funcționa în ori
ce condiții cu aceeași precizie.

Noul aparat, a adăugat prof. 
Prohorov, deschide imense posi
bilități nu numai pentru serviciul 
orei, ci și pentru dezvoltarea altor 
multor ramuri ale științei și tehni
cii.

Noul dispozitiv constituie în 
același t:.mp și un amplificator. 
Datorită acestui fapt, el este 
un excelent mijloc de tele
comunicație cu radiorelee. An
tenele cu aparatajul de re- 
cepție-emisie pot fi instalate a- 
cum departe dincolo de limitele 
vizibilității. Numărul căilor pe 
care pot fi organizate transmi
siile cu radiorelee va crește de 
mai multe ori.

Ceasornicul molecular va per
mite rezolvarea numeroaselor 
probleme de cosmogonie, geofi
zică și automatică.

Cu ajutorul lui va putea fi dez
legată una din enigmele naturii 
— variațiile de scurtă durată ale 
vitezei de rotație a pămîntului 
în jurul axei sale. Totodată se 
va putea măsura cu o precizie 
de un centimetru deplasarea ma
terialelor terestre.
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