
Pentru păstrarea și îngrijirea
monumentelor patriei

99Gorunul lui Horia
La Țebea, în raionul Brad, 

există un gorun uriaș. E bă- 
trln. Crengile i s-au împuținat, 
iar coaja i-a căzut pe alocuri. 
Stă Insă și acum falnic, slră- 
jmnd împrejurimile. Adeseori, 
nepoții strinși în jurul bunicu
lui albit de vreme, ii ascultă 
povestea. O poveste adevărată 
in care apare și numele acestui 
gorun, Cîți ani or fi trecut de 
atunci ? Era prin toamna anu
lui 1784. Castelele feudalilor de 
pe Valea Crișului Alb, au fost 
cuprinse de flăcări. Strigătele 
desnădăjduite ale grofilor rămî. 
neau fără ecou in fața furiei 
iobagilor răsculați. Dorința de 
libertate, cuprinsese pe toți Io
bagii moți din Munții Apuseni.

La umbra gorunului de la Țe
bea avuseseră loc cîteva adu
nări, unde Niculae Ursu zis 
Horia, și prietenii lui, loan Oar- 
gă zis Cloșca și Gh. Crișan, îm
bărbătau pe răsculați.

Înspăimântați de avîntul răs
coalei grofii au chemat în aju
tor armata imperială. Singele 
iobagilor a curs din belșug. 
Răscoala a fost înăbușită.

Horia și Cloșca au fost trași 
pe roată la Bălgărad, iar Crișan 
s-a spînzurat în închisoare.

Legenda spune că după omo- 
rîrea lui Horia și Cloșca, bucăți 
din trupurile lor au fost așeza
te la răscruci de drumuri, pen
tru a inspăimînta pe răsculați. 
Sub gorun s-a adus mina

O vacanfă plăcută 
pentru studenti

După tncordarea șl emoțiile din 
timpul examenelor, studenții din 
întreaga țară se bucură acum de 
binemeritata odihnă pe care le-o 
aduce vacanța de iarnă.

Aproape t.500 de studenți bucu- 
reșteni, fruntași la învățătură și 
in activitatea obștească, își petrec 
vacanța de iarnă in stațiunile Si
naia, Predeal, Tușnad, Sovata, 
Bușteni, Homorod șl Borsec. Alțl 
360 de studențl ai institutelor din 
Capitală fac vacanța tn taberele 
organizate la Vîrful cu Dor, Di- 
ham, Capra Neagră, Poiana Secu
iului și Postăvaru.

371 studenți ieșeni — cu 65 mai 
mulți decit anul trecut, se odih
nesc tn zilele acestea la Sinaia, 
Predeal, Bușteni, la casa specială 
de pe Caraiman, tn tabăra spor
tivă de la Lacul Roșu, sau în ta
băra de schi de pe masivul Leaota. 
De asemenea tn unele dintre cele 
mal frumoase stațiuni balneo-cli- 
materice ale țării, precum șl tn ta-

bere, sînt prezenți tn această pe
rioadă numeroși studențl merituoși 
din Cluj, Timișoara, Orașul Stalin 
și din celelalte centre universitare 
ale țării.

Studenții rămași pe timpul va
canței in centrele universitare des
fășoară o bogată activitate artis
tică, culturală și sportivă in cadrul 
caselor de cultură și cluburilor stu
dențești, participînd la spectacole, 
seri literare și artistice, reuniuni, 
simpozioane, întîlniri cu scriitorii, 
excursii etc.

Studenții ieșeni au organizat, 
Intre altele, o excursie In Carpații 
Orientali, amenajează un patinoar 
artificial in jurul Casei de cultură 
din Iași. Cercul ae fotoamatori al 
Casei de cultură a studenților din 
Iași va deschide o expoziție de fo
tografii, cuprlnzind aspecte pito
rești din Iași șl din tmprejurimi, 
precum șl instantanee din viața 
studențească.

(Agerpres)
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dreaptă a Iul Horia. Peste noap
te Insă, cițiva Iobagi au Îngro
pat mînp conducătorului lor la 
rădăcina gorunului, care de a- 
tunci a primit numele de „Go
runul lui Horia“.

Au trecut aproape 174 de ani 
de atunci. De cite ori trec prin 
fața gorunului, oamenii din 
partea locului, își amintesc de 
răscoala iobagilor, de Horia și 

tovarășii lui.
Nu de mult, strinși în jurul 

gorunului, tinerii mineri de la 
mina Țebea, au ascultat încă 
odată întîmplarea aceasta atît 
de cunoscută. Gorunul le-a de
venit ma| drag. El a rămas sin
gurul martor al eroismului io
bagilor răsculați. La rădăcina 
iui au fost înmormîntați moții 
care Înarmați cu furci și topoa
re au pornit lupta împotriva ex
ploatatorilor. Lupta lor a fost 
continuată de-a lungul anilor, 
dar visul țăranilor iobagi ro
mîni și maghiari, s-a împlinit 
abia în zilele noastre.

La mitingul care a avut loc 
sub crengile desfrunzite ale go
runului, tinerii mineri au răs
puns cum se cuvine inițiativei 
tinerilor din Vladimiri,

In jurul falnicului gorun, ei 
și-au propus să amenajeze un 
parc. Conducerea exploatării 
miniere va sprijini inițiativa ti
nerilor punindu-ie la dispoziție 
materialele necesare. Utemiștii 
din această organizație și-au 
propus de asemenea, să stringă 
cît mai multe date din trecutul 
revoluționar al moților.

Vor mal trece alțl zeci de 
ani. In mijlocul unui parc fru
mos amenajat va străjui tot bă- 
trînul gorun, unde Horia stătea 
adesea de vorbă cu iobagii din 
partea locului,

Corespondent GH. BINȚU 
secretarul organizației U.T.M. 

mina Țebea
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Proletari din toate fàrile, uniți-vâ!

ì

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Sîmbătă 1 februarie 19584 PAGINI — 20 BANI

In întîmpinarea
„Zilei ceferiștilor1* EXEMPLUL TINERILOR

La centrul de afișare a listelor de alegători nr. 3, raionul „I. V. Stalin“, tineri 
și tinere vin zilnic să verifice Înscrierea lor in listele de alegători.

Foto : NICU SCARLET

Dornici să Intîmpine sărbătoa
rea lor — „Ziua ceferiștilor“ — 
cu succese tot mai mari, cefe
riștii de pe cuprinsul patriei noa
stre extind metoda marșrutizării 
trenurilor, inițiată de inginerul 
sovietic V. T. Osipov. Datorită a- 
cestei metode mărfurile pot fi 
transportate rapid la stațiile 
destinație.

In primele 20 de zile din luna 
ianuarie pe întreaga rețea a căi
lor ferate, au fost expediate peste 
prevederile planului 127 trenuri 
marșrute. Economia rezultată din 
reducerea timpului de staționare 
a vagoanelor în stațiile de cale 
ferată este de circa 113.000 va- 
goane/ore. In ffuntea acțiunii de 
formare a trenurilor marșrute se 
află unitățile de pe raza Direc
țiilor regionale C.F.R. Craiova, 
Cluj și Iași, care au expediat cel 
mai mare număr de trenuri mar
șrute. Ceferiștii din regionalele 
C.F.R. Iași, Orașul Stalin și 
București au format peste plan 81 
trenuri marșrute.

de

COLECTIVIȘTI
întărirea economico-organizato- 

rică a gospodăriilor colective este 
unul din factorii esențiali in lă
murirea țăranilor muncitori cu 
gospodărie individuală pentru a 
se înscrie în gospodăria colectivă. 
In raionul nostru, Sînnicolaul 
Mare, cooperativizarea agricul
turii s-a terminat in toamna a- 
nului trecut. Și în timpul muncii 
de cooperativizare a agriculturii, 
dar, mai ales acum în centrul 
muncii politice a stat întărirea 
economică a unităților socialiste 
— în primul rînd gospodăriile a- 
gricole colective.

S-a încetățenit în raionul nos
tru obiceiul ca organizațiile 
U.T.M. din gospodăriile colective 
să se ocupe de felul cum muncesc 
tinerii colectiviști în brigăzile de 
cîmp sau la creșterea vitelor, să 
analizeze în adunări generale 
unele deficiențe din muncă și să 
vină în fața consiliului de condu
cere al gospodăriei cu propuneri 
interesante. Organizația U. T. M. 
din G.A.C. „Ștefan Plavăț“ Ce-

nad a analizat în mal multe rîn- 
duri felul cum muncesc tinerii co
lectiviști. Ca rod al muncii orga
nizației U.T.M., aici nu este tînăr 
colectivist care să nu participe la 
muncă, iar toți cei 108 utemiști 
au făcut in anul trecut un număr

Contribuții valoroase ale 
tinerilor din raionul 
Sînnicolaul Mare la 
întărirea econornico- 

organizatorică a G. A. c.

Zăpada e mare și pfnă la I 
derdeluș mai e de tras. i

Adunările pentru propunerea candidaților F. D. P. 
în alegerile de la 2 martie au demonstratAtașamentul maselor populare 

fată de regimul nostru 
democrat popular

tn adunările populare care s-au desfășurat în 
ultimul timp în întreaga țară, alegătorii au desem
nat pe cei mai vrednici gospodari dintre ei să fie 
candidați ai Frontului Democrației Populare pen
tru alegerile de deputafi în sfaturile populare de 
la 2 martie.

Pretutindeni, adunările populare de propuneri 
de candidați au fost manifestări entuziaste ale uni
tății poporului nostru în jurul partidului, o ex
presie vie a dragostei față de regimul nostru de
mocrat popular.

Și în turnătorie se poate 
mentine ordine și curățenie

dornic de a-mi arăta cum condi
țiile de muncă ale tinerilor din 
turnătorie se îmbunătățesc con
tinuu. Și tinerii sînt hotăriți să 
mențină în permanență în atelier 
o ordine și curățenie perfectă. A- 
ceasta este de altfel o condiție e-

mult mai mare de zile muncă 
decit baremul stabilit de adunarea 
generală a colectiviștilor. Pentru a 
lega mai bine munca organizațiilor 
U.T.M. de activitatea de produc
ție, in această gospodărie au fost 
create organizații U.T.M. pe bri
găzi de cîmp, organizații care au 
drepturile și îndatoririle unei or
ganizații de secție. In felul acesta 
s-a reușit să fie atrași toți ute- 
miștii Ia adunări, să discute 
meinic problemele de la locul 
de muncă etc. înființarea de 
ganizații U.T.M. pe brigăzi 
dovedit a fi binevenită și 
studiem posibilitatea generalizării 
acestei experiențe și în alte gos
podării colective unde sînt peste 
100 de membri.

Organizația U.T.M. de aici sim
te și ea răspunderea pentru dez
voltarea pe mai departe a gospo
dăriei. Și dacă in 1957 cele aproa
pe 2.000 hectare de pămînt, liva
da, îngrășătoria de porci, mater
nitatea, caii, gaterul, cele 4 auto
camioane și 2 rutiere și multe al
tele, au adus gospodăriei venituri

te- 
lor 
or- 
s-a 
noi

în valoare de 2.500.000 lei, apoi 
acest frumos rezultat se datorește 
și muncii tineretului.

Am dat un singur exemplu din 
gospodăria colectivă din Cenad, 
dar peste tot. in raionul nostru, 
organizațiile U. T. M. din gospo
dăriile colective se preocupă cu 
seriozitate de dezvoltarea gospo
dăriilor, de întărirea acestora.

In comuna Saravale, s-a ținut 
o adunare generală a organiza
ției U.T.M. din gospodăria colec
tivă. La ordinea de zi un singur 
punct: ce facem cu cocenii ne- 
tăiați ? Erdeleanu Sava, secreta
rul organizației de bază U.T.M., 
le-a spus celor prezenți:

— Mai sînt pe cîmp 25 hectare 
cu coceni de porumb netăiați. Vă 
dați seama ce pierderi poate su
feri gospodăria ?

N-ap trebuit cuvinte multe. U- 
temiștiî au înțeles despre ce e 
vorba. S-au format cîteva echipe 
și au tăiat cocenii de pe cele 25 
hectare. Tot aici. în vara anului 
trecut, pe timpul treierișuiui, nu 
erau brațe de muncă suficiente la 
batoze'e de treier. Tot organiza
ția U.T.M. a soluționat problema. 
A format echipe de tineri care au 
treierat cu o batoză peste 40 va
goane de grîu. Tăiatul cocenilor 
nu a fost decît o continuare a 
tradiției.

S-a observat anul trecut în ra
ionul nostru o tendință la une'e 
gospodării colective de a nu da 
atenția cuvenită dezvoltării secto
rului zootehnic.

LIUBIȘA STOIANOV 
prim-secretar al Comitetului raio

nal U. T. M. Sînnicclaul Mare

Comitetul raio-

Un angajament 
și o chemare 

a tinerilor 
reșițeni

Vineri duă amiază a avut loc 
la combinatul metalurgic din " 
Reșița o consfătuire la care au 
participat numeroși muncitori ' 
tineri și vtrstnlci, Ingineri șl ,, 
tehnicieni din combinat, precum ,, 
și cadre de conducere ale com- • ■ 
binatului metalurgic.

In cadrul consfătuirii s-a dez
bătut o problemă deosebit de ,, 
importantă și anume economi- . 
sirea metalului. Analizînd posi- " 
bilitățile existente, tinerii side- " 
rurgiști și metalurgiști din Re- '' 
șița, tn frunte cu utemiștii, au ” 
luat o frumoasă Inițiativă. El ,, 
s-au angajat să economisească ,, 
anul acesta 3 050 de tone de me- , 
tal. Totodată et au adresat ti
neretului din toate întreprin- ‘ 
derile metalurgice și siderurgice ” 
din țară o chemare pentru eco- ' 
nomisirea a cît mai mult metal. ,, 
Pentru realizarea angajamen- „ 
tului luat, tinerii și-au propus .. 
să pună în aplicare o serie de ■ 
măsuri tehnico-organizatorice ’ 
care le vor permite să gospodă
rească cu grijă metalul.

Pornind această inițiativă ti- • 
neril reșițenl și-au exprimat 1 
convingerea că tn fiecare între- ' 
prindere metalurgică din țară ' 
există posibilități de economi- , 
sire a metalelor. Folosind fie- . 
care gram de metal fără ca 1 
prin aceasta să Influențeze mer
sul normal al producției tinerii ' 
din întreprinderile metalurgice ; 
șl siderurgice din țară se vor , 
alătura și ei acestei inițiative. . 
In acest fel se va înlătura ri- ; 
sipa metalului sub orice formă, . 
fapt oare va da posibilitatea ‘ 
sporirii producției în industria , 
constructoare de mașini.

(Agerpres)

50 de ani de la crearea cercului tineretului muncitor

Amintiri din februarie 1908

Există o părere aproape una
nimă că turnătoriile sînt sectoare 
veșnic aglomerate cu grămezi de 
pămint și forme, care au un aspect 
de dezordine și că orice s-ar face 
înfățișarea acestui sector nu va 
putea fi nici odată altfel, dat 
fiind natura procesului de produc
ție.

Deunăzi, la uzina „1 Mai“ Plo
ești mi-a fost dat să găsesc fapte 
care să infirme aceste păreri 
despre așa zisa cenușăreasă a a- 
rinelor. Venisem să scriu despre 
felul cum se aplică aici o veche 
inițiativă a tineretului — ordine, 
curățenie și disciplină la locul de 
muncă. Stăteam de vorbă cu tov. 
Georgescu, secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.M.

— Unde se aplică în uzină ini
țiativa tinerilor de la uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu“ din Capitală ?

■— în toate secțiile — mi-a 
răspuns interlocutorul meu. Mer
geți la rulmenți, la cazangerie, la 
sculerie generală, la turnătorie — 
secții care arată într-adevăr ca 
niște laboratoare.

După cîteva minute mă aflam 
la turnătoria de oțel. Deși în dez
voltare, în turnătorie domnește o 
ordine și curățenie desăvîrșită. 
Pămîntul este depozitat într-o 
parte, iar formele sînt aranjate în 
ordine. Cum intri în hală întîl- 
nești brigada condusă de tînărul 
Stelian Telecoasă, care pentru me
ritele sale organizatorice a fost 
ridicat, de curînd, în funcția de 
maistru. Stelian Telecoasă este de 
altfel cel mai bun tipăritor din 
uzină, deținător al steagului de 
fruntaș.

— Locul de muncă al acestei 
brigăzi este mereu tot atît de cu
rat și ordonat ca acum — îmi 
spune tovarășul Apostol, maistrul 
secției și membru în comitetul 
U.T.M. întotdeauna după lăsarea 
lucrului tinerii curăță terenul, își 
aranjează sculele în ordine, stro
pesc cu apă, Iasă totul în ordine 
și curățenie. De mult spirit gos
podăresc dau dovada șt tinerii 
Florian Nicolescu și Emil lonescu.

După cum vedeți secția se mă-I ducerii industriei și construcții- 
jc-te_ continuă tovarășul Apostol, I lor, înfăptuită în anul trecut în

Ap li car ea i ni ți ati vei 
tinerilor de la „Tudor 

Vladimirescu“ 
— București — la 

uzinele „1 Mai“ 
din Ploiești

sențială a bunei desfășurări a pro
ducției în turnătorie. Trebuie să 
ai loc unde să-ți întinzi formele, 
unde să lucrezi. Aceasta influen
țează foarte mult calitatea lucru
lui pe care-1 facem, îndeplinirea 
planului. Așa se face că turnă
toria noastră lucrează sub procen
tul admis de rebuturi. Dar, asta

nu înseamnă că trebuie să credeți 
că toți tinerii sînt disciplinați, că 
toți păstrează curățenia. Nu. Unii 
ne mai dau încă mult de furcă. 
Gh. Cristescu, de pildă, este foar
te dezordonat și uneori chiar 
obraznic cu cei care vor să-l în
drume. Nu vrea să înțeleagă că 
păstrînd locul de muncă curat și 
în perfectă ordine are unde să-și 
întindă formele și deci să lucreze 
mai cu spor. Modul lui dezordo
nat de a lucra se reflectă in însăși 
cîștigul pe care-1 realizează care, 
deși relativ mare, este totuși cu 
200—300 lei mai mic decît al ce
lorlalți turnători de aceeași califi
care cu el.

într-adevăr, tinerii de aici se 
străduiesc să lucreze cît mai ordo
nat. Ei s-au convins că de organi
zarea locului de muncă depind 
multe din rezultatele în producție.

Este demn de reținut faptul 
că, în ciuda tuturor opiniilor con
trarii, și în turnătorie se poate 
creea și menține ordine și cură
țenie.

în Capitală au avut loc peste 1.400 de adunări 
populare în cadrul cărora au fost propuși can- 
didații F.D.P. La aceste adunări au luat parte 
mai mult de 250.000 cetățeni, dintre care 11.000 
au luat cuvîntul pentru a propune candidați} sau 

pentru a susține candidaturile 
propuse. Bucureștenii au propus 
412 candidați în circumscripțiile 
electorale orășenești, 1.976 în cir
cumscripțiile electorale raionale 
și 404 în circumscripțiile electo
rale comunale. Dintre aceștia, 60 
la sută sînt muncitori din indu
strie, 22 la sută tehnicieni, ingi
neri și alte categorii de intelec
tuali, iar 18 la sută aparțin altor 
categorii de cetățeni. Dintre can- 
didații propuși, 144 sînt femei.

In regiunea Craiova au fost 
propuși 13.133 de candidați a- 
parținînd tuturor categoriilor de 
cetățeni. La adunările populare 
care au avut loc au participat 
peste 674.000 de cetățeni. Din a- 
ceștia, 48.30Q au luat cuvîntul 
pentru a propune sau pentru a 
susține candidaturile.

6.303 candidați au fost propuși 
pentru alegerile de la 2 martie 
în Regiunea Autonomă Maghia
ră, dintre care 4.932 maghiari și 
13 35 romîni.

La adunările populare din o- 
rașele și satele regiunii Hune- 
doara, la care au participat pes
te 220.000 de oameni ai muncii, 
au fost propuși 4.682 de candi
dați.

In regiunea Ploești, la cele 
11.226 de adunări populare, la 
care au participat peste 700.000 
cetățeni, au fost propuși 11.226 
de candidați.

S-au terminat propunerile de 
candidați și în regiunea Constan
ța. Au fost propuși 87 de candi
dați jn circumscripțiile electorale 
regionale, 386 în circumscripțiile 
electorale raionale, 676 în cir
cumscripțiile electorale orășenești 
și 3.900 de candidați în circum
scripțiile electorale comunale.

Pentru alegerile 'de la 2 mar
tie, în regiunea Timișoara au 
fost propuși 9.096 Candidați.

Propunerile de candidați au 
luat sfîrșit și în celelalte regiuni 
ale țării.

Adunările populare în care au 
fost propuși candidații Frontu
lui Democrației Populare pentru 
alegerile de la 2 martie au de
monstrat încrederea pe care ce
tățenii patriei noastre o acordă 
sfaturilor populare, încredere în
dreptățită de numeroasele reali
zări obștești obținute pe toate 
tărîmurile de activitate.

Luînd sfîrșit depunerea de can
didaturi, comisiile electorale din 
fiecare circumscripție au început 
să afișeze în aceste zile când.da
turile propuse.

Peste două zile se împlinesc 50 de ani de cînd — la 3 februa
rie 1908 — a fost creat în București cercul tineretului muncitor 
din țara noastră denumit „Cercul ucenicilor“. Acest eveniment 
constituie o dată însemnată în istoria mișcării noastre revoluțio
nare de tineret.

In întîmpinarea acestei aniversări care subliniază odată mai

mult glorioasa tradiție a mișcării revoluționare de tineret din țara 
noastră, publicăm astăzi amintirile tovarășilor Constantin Mănescu 
și Teodor Iordăchescu vechi militanți ai mișcării noastre munci
torești și care au cunoscut îndeaproape activitatea primelor 
cercuri ale tineretului muncitor din țara noastră.

C. BANCILA

Intilnirea delegației sindicale 
sovietice cu activul sindical 

din Capitală
Vineri după.amiază, delegația 

sindicală sovietică care ne vizi
tează țara s-a întîlnit Ia Casa 
de cultură a Sindicatelor, cu ac
tivul sindical din Capita.ă.

In numele oamen.lor muncii 
din Capitală, oaspeții au fost 
salutați de tov. Ion Mitarcă, pre
ședintele Consiliului sindical lo
cal București.

A luat apoi cuvîntul Pavel 
Ivanovici Șelahin, șeful secției 
organizatorice a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S., 
conducătorul delegației, care a 
vorbit despre reorganizarea con-

Uniunea Sovietică și despre îm
bunătățirile aduse structurii or
ganizatorice a sindicatelor sov.e- 
tice. De asemenea, a vorbit des
pre experiența sindicatelor sovie
tice în diverse domenii de activi
tate, despre unele probleme ridi
cate de structura organizatorică 
a sindicatelor.

Numeroși activiști sindicali 
s-au interesat de diferite proble
me a’.e activității sindicatelor so
vietice. Oaspetele a răspuns în
trebărilor puse, împărtășind din 
bogata și prețioasa experiență a 
sindicatelor sovietice din diferite 
domenii de activitate.

(Agerpres)

Tradiție glorioasă
Acest eveni

ment petrecut a- 
eum 50 de ani, 
constituie un 
moment de neștearsă amintire în 
viața tineretului muncitor.

După cîto îmi amintesc, proble
ma organizării tineretului in acea 
vreme preocupa deosebit de mult 
pe elementele înaintate din mișca
rea muncitorească din țara noa
stră.

Cercurile „Rominia Muncitoare“ 
vedeau în tinerele vlăstare munci
torești, viitorul nostru, al mișcării 
muncitorești. Tineretul trebuia or
ganizat, educat, apărat de sălba
teca exploatare capitalistă, îndru
mat cu grijă părintească.

In duminica aceea a lui februa
rie 1908 — un grup de tineri mun-

Constantin Mănescu ®i,ori««T1« din București la 
care s-au adău
gat reprezentanți 

ai tineretului muncitor din Ploești,
Galați, Iași, Turnu Severin — au 
pus bazele organizației de luptă 
„Cercul Ucenicilor“. Evenimentul 
acesta a fost — nu numai pentru 
cei tineri, ci și pentru noi cei mai 
în „vîrstă“ un moment înălțător. 
Era un început — e drept timid, 
dar caro peste ani și ani și-a ară
tat din plin roadele.

Cercul ucenicilor de la Bucu
rești, a fost un îndemn însuflețitor 
pentru tinerii din multe orașe ale 
țării. La scurtă vreme apar ase
menea cercuri la Ploești, Brăila,

(Continuare în pag. 3-a)

Primii pași
Se împlinesc Teodor Iordăchescu 

50 do am de la 
înființarea „Cer- _ (
cului ucenicilor“ 
modestă obîrșie a amplei mișcări 
a tineretului muncitor de astăzi 1

Prin anii 1900—1916, categoria 
ucenicilor era foarte numeroasă 
în țara noastră. Capitalismul nă
vălea vijelios în economia țării. 
Industria mare sporea văzînd cu 
ochii și cerea lacomă noi brațe de 
muncă. Mica și mijlocia întreprin
dere făceau sforțări, pe spinarea... 
ucenicilor, să nu fie răpuse în răz
boiul cu marele capital.

Tradițional, mai întii dădacă în 
familia patronului, apoi băiat de 
serviciu în atelier, ucenicul învăța 
meseria mai mult „pe furate“. In 
12-14 ore de muncă pe zi, adesea

peste puterile 
unui copjl de 
12—14 ani, în

2-3 ani ucenicul 
ajungea „calfiță“ și-i mai trebuia 
incă pe atita, pentru ca patronul 
să-1 scoată „calfă“, 
calificat.

tu acest răstimp 
dicală lua un avînt 
jorător“ pentru patronat și pentru 
guverne. începută în 1905, numără 
numai după un an 50 sindicate, 
ceea ce însemna un record, dată 
fiind prigoana combinată a patro
nilor și guvernelor contra acestor 
sindicate.

Lucrătorii mai ridicați aduceau 
la ședințele sindicale și ale cercu-

(Continuare în pag. 3-a)

adică lucrător

mișcarea sin- 
foarle „îngri-

Utemistele Didina Olaru șl Ioana Nicolof din sec|ia Aparate Radio, a întreprinderii „Radio Popu
lar“ sînt fruntașe în producție, lată-le lucrînd la banda rulantă a aparatelor „Victoria“. 

Foto : S. NORU

Plecarea delegației
culturale sovietice

Vineri la amiază a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu se spre patrie, 
delegația Ministerului Invățămîn- 
tului Superior' din Uniunda So
vietică, condusă de prof. dr. S V, 
Rumeanțev. ministru adjunct al 
Invățămîntului Superior al 
U.R.S.S., care ne-a vizitat țara 
în cadrul planului de colabor.re 
culturală dintre R.P. Romină și 
Uniunea Sovietică.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de acad. prof. Atanjse 
Joja, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul Invăță- 
mîntului și Culturii, Ion Pas, ad
junct al ministrului învățămîn;u 
lui și Culturii, Pavel Țugui, șef 
de secție la C.C. al P.M.R.. func
ționari superiori ai Ministerului 
Invățămîntului și Culturii, repre
zentanți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., cadre didactice din 
Invățămîntul superior.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București,



TERATUEA^ART
NECAZUL LUI RISTEA Nu-i vrednic

Ristea se ducea spre casă amețit de gin- 
duri ca de o băutură tare. „Asta-i prea 
de tot — iși zicea el bombănind singur. 
Cînd vine acasă ii trag o săpuneală să 
mă țină minte".

Era iarnă, dar o iarnă blîndă. cu zile 
călduroase. Cîmpul dintre orașul vechi și 
orașul muncitoresc strălucea de-ți lua 
ochii. „Ciuperca", restaurantul de sus de 
pe Chizid, o mândrie edilitară a hunedo- 
renilor, se vedea ca o cabană de 
munte. Femeile se duceau la piață tră- 
gînd după ele sănii încărcate cu copii în
fofoliți. cu obrajii pișcați de ger Prive
liștea era teribili și de obicei îl amuza. 
Acum însă era nervos pentru că trebuia 
să se ferească mereu din ealea lor. Aproape 
de blocul în care locuia. Ristea se întîlni 
cu maică-sa, Se ducea la piață, bineînțeles 
cu sania, iar în sanie ăla mic, Georgică. 
Se pulea altfel ! ?

— la dă-te jos, mă aschimodie I Tre
buie să te care și pe tine după ea, că tu 
oi fi olog...

Georgică scoase limba la el. Era cel mai 
mic dintre frați și toți îi căutau în coar
ne. îl eorconeau și-i făceau toate poftele. 
Din cauza asta se făcuse cam obraznic și 
nici nu prea învăța bine. Trecuse aproape 
o jumătate de an din clasa 
cea literele ca niște purici de nu le pu
teai desluși una de alta. 
urechea din cînd în cînd, 
aspru cu el, Acuma însă n-avea chef de 
pearță și porni mai departe spre casă. Fu
sese în schimbul de noapte, era obosit. 
Abia aștepta să se culce.

— Vezi că ai mâncarea in cuptor — 
Strigă maică-sa după el.

—- Lasă c-o găsesc eu !
Cînd ajunse acasă îmbuci ceva în gra

bă, fără poftă, și se culcă pe dormeza din 
bucătărie. Dar nu putea adormi. Se zvîr. 
coli cîteva ore oftînd. Din camera de 
alături o soră mai mică, elevă, învăța o 
poezie pe rusește cu glas tare. Vocea ei 
monotonă, cîntată, îl enerva cumplit. Stri
gă la ea furios :

— In gind nu poți s-o înveți ?
— Nu.
— Atunci du-te afară !
— Du-te tu afară ! Eu trebuie să învăț.
Ristea abia se stăpîni să nu se ducă la 

ea să-i ardă cîteva. „Și asta s-a făcut obraz
nică. N-are nici un pic de respect pentru 
cei mai mari". Las-că o învață el minte 
și pe ea, li promisese de Anul Nou că-i ia 
bicicletă. Dacă-i așa obraznică, o să mai 
vadă ea bicicletă la poștele cailor.

Somnul îi pierise definitiv, li treceau 
prin cap tot felul de gînduri. Și asta i se 
mtîmpla cam des în ultima vreme. Se fă
cuse prea nervos- Mai în fiecare zi i se 
întîmpla ceva, cîte un mărunțiș fără im
portanță. din cauza căruia nu putea dormi. 
Acuma nu poate dormi din cauza lui Pe
truș, care i-a venit pleașcă pe cap, acum 
vreo două luni. Cei de la U. T. M. au luat 
obiceiul să-i trimită lui în brigadă toți 
neisprăviții pentru că el cică știe cum să-i 
ia. De-asta lumea care îl cunoaște ii mai 
zice și „Mncarenko“.

Ristea avea intr-adevăr la activul său 
nouă „reeducați“. Din bețivi, leneși, bă
tăuși, fricoși scotea oameni de treabă. 
Avea metodele lui pe care nu le putea 
prinde oricare. Știa să se schimbe de la o 
clipă la alta de nu-l mai cunoșteai, intra 
în sufletul omului. Pe lingă asta avea și-o 
figură simpatici, dar în același timp cu 
un aer de severitate distinsă care-ți im
punea "respect. Cînd îl vedeai îți dădeai 
seama dintr-o privire că nu e un oricine 
pe care poți să-l iei peste picior. Cu fie
care dintre „clienții" lui a fost o poveste. 
Unul venea aproape mereu la lucru „afu
mat". Nu era chiar beat, dar era nițel 
amețit. Or, meseria lor — sudura — cere 
atenție, precizie. Pe lingă asta cum să-l 
lași pe om amețit să se suie la înălțimea 
de 40—50 metri ? Ristea l-a lecuit de 
beție.

Conform teoriei lui (trebuie să afli cau-

întîia fi el fă-

Ristea îl mai 
se purta mai

In liceu m-a atras geografia 
și de atunci am rămas cu sen
timentul unei siguranțe ferită de 
surprize, indiferent de călătoria 
imaginară ce mi s-ar propune. 
Cu atît mai mult, impresia a- 
ceasta trecuse în certitudine cînd 
venea vorba de plaiurile patriei. 
Și iată că am fost nevoit, în- 
tr-un chip anume, să-mi rectific 
singur această opinie. Evident, 
ca și alții, nu ignoram că la 
Bicaz, apele Bistriței au părăsit 
albia tor seculară, că au apărut 
orașe noi precum Victoria sau 
că uzine impresionante schimbă 
tihna patriarhală și a.morțită de 
odinioară a tîrgurilor moldovene. 
Dar, vai, am spus mult prea 
puțin. In fapt nu a rămas colți
șor în țara sub cerul căreia 
ne-am născut care să nu-și fi 
schimbat vechea înfățișare pen
tru a primi alta, mai tinerească.

Pentru ca să mă pătrund de a- 
cest adevăr n-am călătorit nici 
cu trenul și nici cu avionul. Este 
iarăși drept să recunosc aici 
că nici calul ori mașina nu mi-au 
fost de trebuință Noua înfățișa
re a țării, așa cum istoria ulti
milor ani, cu evenimentele și 
înfăptuirile ei au configurat-o, 
mi s-a impus prin intermediul 
unor cărți apărute spornic într-o 
colecție mai mult decît utilă, [>e 
care Editura Tineretului o tipă
rește de vreo doi ani încoace. 
Să-i spun și numele: „Patria 
noastră" Mai mult decît. inte
resantă, pasionanta colecție, în
trunește deocamdată vreo 12 lu
crări. Scriitorii virstnici și repor
terii tineri i-au încredințat rodul 
zăbavei lor pe oriunde realita
tea contemporană cu priveliștile 
șl oamenii ei, i-a ispitit și soli
citat; Așa se face că Geo Bog 
za ne-a dat cu al său „Tablou 
geografic al R.P R.“ o concentra
tă monografie lirică a pămîntului 
natal. In pagini înfiorate de mă
reția naturii noastre; numai ast
fel se explică de ce colecției i-a 
încredințat Lucia Demetrius atră 
gătoarea descripție, lucrată în 
sugestive contraste, a Sighișoarei 
(„Cetatea de pe Tîrnave“); de
sigur numai așa pricepem cum 
s-au întîlnit în formula unor în
semnări pitorești notațiile lui F.

de I. BAIEȘU
a aflat căzele fi să pornești de la ele) 

respectivul bea pentru că e singur fi n-are 
cum să-și omoare vremea. Ristea l-a în
vățat cum să-și omoare vremea : să joace 
fotbal și să urmeze liceul seral. Acum e 
maistru și cînd îl vede pe Ristea iși scoate 
pălăria de la zece pași

Altul era fricos și Ristea a trebuit să 
afle că băiatul abia venise de la țară și- 
avea de mic frică de înălțime. Căzuse o 
dată dintr-un nuc și de-atunci rămăsese 
sperios. Ristea l-a urcat odată pe furna
lul 7 la 60 metri înălțime și acolo i-a ți
nut o lecție de echilibristică și curaj. Apoi 
i-a dat cărți de aventuri, l-a dus la circ 
pînă cînd i-a pierit băiatului frica. Toată 
povestea asta l-a amuzat teribil.

Intr-o zi a venit în brigadă Petruș. Ăsta 
avea altă „bubă“, Era bătăuș, și colțos. 
Bătuse trei șefi de brigadă, un maistru și 
de aceea făcuse cîteva luni de pușcărie. 
Cu Ristea nu i-a mers însă din prima zi. 
Abia se cunoscuseră și s-au și luat la har
ță. il trimisese să aducă cu un alt băiat 
un tub de oxigen de la furnalul de-alături.

Eu nu pot să ridic, mă doare splina 
— a răspuns Petruș flegmatic.

— Bine, să-mi aduci certificat de la doc
tor. Pină atunci du-te și adu tubul. Să 
nu-mi umbli mie cu șmecherii că nu-ți 
merge

Petruș l-a apucat de gulerul 
l-d privit de sus, strîmbîndu-și 
tr-un fel al lui.

— Măi, mîncați-ai bocancii, 
cine-oi fi, dar pe mine să nu 
fix că am mina grea.

Ristea l-a măsurat încă odată. Era mai 
mare cu un cap ca el, avea un spate lat, 
pieptul bombat și niște mîini lungi și bu
tucănoase,

-- Vrei să te bați cu mine ? la între
bat el.

— Fă-ți testamentul, l-a avertizat Petruș.
— Bine. Nu ne batem aici. Ne-ntîlnim 

după masă la cinci pe centru.
Pe urmă s-a apucat de

hainei 
buzele

oi fi 
mă iei

treabă

in-

tu 
la

fi nu i-a

mai dat atenție. Petruș era uimit. Cine o 
fi ăsta care are curajul să se bată cu el ? 
N-o fi auzit nimic pînă acum ? Nu i se 
mai întîmplase pînă acum să i se dea pro
vocarea înainte, ca la un duel. Oricum, pe 

el afacerea îl amuza.
După amiază, înainte de ora cinci, Pe

truș se plimba pe centru cu mîinile în bu
zunare ca un belfer. Pe la cinci și zece 
apăru și Ristea, elegant ca un gentleman, 
cu cămașa albă scrobită, bravată neagră, 
pantofi negri, lustruiți, proaspăt bărbierit.

— Ei, mai ai poftă de bătaie ? îl în
trebă Ristea vesel.

Petruș se simți puțin de.zarmat. Totuși 
nu se lăsă.

— Oricînd bădie, Vrei cu martori ?
— Bineînțeles. Fino cu mine. Dar mai 

repede că la ,șase am bilet la
Petruș era uimit. „Ăsta vrea 

cu mine și pe urmă să se mai 
film. E nebun !“

Ristea nu-l duse nici pe un
în vreun alt loc ascuns, ci la club,

— Unde mă duci, dom-le ? îl întrebă 
Petruș amuzat.

—■ Fino mă încoace, c-aici e un loc de 
bătaie grozav.

Trecură prin cîteva săli unde se juca 
șah, remi sau ping-pong și ajunseră în 
altă sală plină cu vreo douăzeci de băieți, 
goi pînă la brîu, care băteau cu mănușile 
de box niște saci de piele atirnați de tavan.

Petruș începu să rîdă.
— Facem box ?

Hai, dezbracă-te.
— Gata, dom-le, te fac și-un box dacă 

vrei t- îi spuse Petruș amuzat. N-am mai 
boxat pină acum, dar n-are a face.

— După ce se dezbrăcată, și puseră mă
nușile în mîini și se retraseră intr-un colț.

— începem ? întrebă Ristea serios.
— Gata dom-le. Da’ ne lovim așa se

rios ?
— Păi dar cum I Dai cît poți de tare, 
începură. Petruș învîrtea mîinile ca pe 

niște ciomege, nu se simțea deloc bine cu 
mănuși. Dădea numai în gol. Ristea,

film.
să se bata 
ducă și la

cîmp, nici

care

de A. CALISTRATDesen

era 
sus

știi
ne

»e antrenase timp de trei luni, il 
lovi de cîteva ori ușor, și, deodată, aproape 
fără să vrea, îl pocni cu dreapta in nas de-l 
rezemă de perete. Petruș era năucit. Se 
șterse la nas. Mănușa era plină de sînge.

—• Hai că nu-i nimic — îl încurajă 
Ristea, La box se-ntîmplă.

Petruș se uită la el gata să-l înghită. 
Era furios. „Al dracului să fiu dacă nu 
te fac varză" — îl amenință el. Și se re
pezi lovind cu pumnii la nimereală, scrîș- 
niiui. II lovi de cîteva ori umăr, în 
spinare, dar la față nu. Ristea se apăra 
așteptînd să-i treacă furia. Din cînd în 
cînd îi spunea :

— Vezi că nu-i voie să lovești în spate.
După vreo cinci minute Petruș 

frînt de oboseală. Ridică o mină in 
și se așeză pe podea.

— Dom-le ești tare la box. Da’ să 
că tot te mardesc. Peste o săptămînă 
întîlnim iar tot aici.

Peste o săptămînă Petruș era nebun 
după box. Antrenorul spunea că scoate 
din el un campion. „E tot numai mușchi, 
are nerv, se mișcă iute și are un pumn 
greu ca plumbul". Cu Ristea nu mai 
avea chef să se bată. Era la o categorie 
mai mică decît el, n-aveau voie. Au ră
mas însă prieteni. S-au dus la bal îm
preună, la film, la estradă, lntr-o zi, 
Ristea l-a invitat la el la masă. Au min- 
cat împreună cu familia lui, apoi au stat 
de vorbă cu surorile lui, au ascultat 
„Drumeții veseli“. Petruș a mărturisit că 
nu s-a mai simțit atît de bine niciodată 
în viața lui-

A trecut de atunci vreo lună. Petruș 
se făcuse băiat bun, pînă și cei de la 
U.T.M. se mirau. Muncea binișor, iar pe 
urmă ședea pe la club toată ziua, nu-și 
mai pierdea vremea pe străzi și nu se 
mai înhăita cu derbedei, nu se mai batea- 
Ristea se înțelegea bine cu el. Mai ales 
în ultima săptămînă Petruș se purta ca 
un miel și asta îl nedumerea. Trebuia să 
fie ceva la mijloc. Și intr-adevăr era 
ceva. Azi cînd se întorcea de la lucru l-a 
zărit prin parc pe Petruș, elegant îmbră
cat, plimbîndu-se cu soră-sa. Viorica, pe 
care o cunoscuse atunci cînd venise la 
ei la masă. Ristea nu-și prea dădea sea
ma de ce, dar asta il enervase. Cum vine 
asta adică, așa hodoronc-tronc, 
să se plimbe cu Petruș

Gindindii-se la toate 
gata să adoarmă, cînd 
sosind pe Viorica

-— Viorica, o strigă 
puțin pină la mine.

Viorica era îmbujorată și veselă.
— Cu cine te-ai plimbat astăzi ? o 

întrebă el răstit.
— Cum cu...
încercase să protesteze dar își dăduse 

seama că Ristea știe tot.
— Uite ce e, eu nu iți 

dar deocamdată să nu te 
cu Petruș.

— De ce ? Nu-i prieten cu tine ?
— Ba da. Dar... deocamdată. Mai aș

teaptă. Am să-ți spun eu cînd să... mai 
vorbești cu el.

Fata ieși posomorită și rușinată. Ristea 
începu să se zvîrcolească în pat. Obser
vase că Viorica s-a simțit prost și asta îl 
întrista și pe el. Ce i-o fi venit să-i spu
nă toate astea ? Ce-are el cu ei, da ce sa 
bagă unde nu-i fierbe oala ? La începui 
se gîndise să-i spună ci n-ar fi bine să 
se împrietenească prea mult cu Petruș, 
să mai aștepte pînă i-o spune el dacă s-a 
făcut băiat bun pentru totdeauna, să-l mai 
verifice. Bine, dar asta e ceva stupid din 
partea lui, ceva... Cum de nu i-a fost 
rușine ?

O chemă din nou pe fată.
— Viorica, am spus niște prostii 

neauri. Petruș e băiat bun. Așa că 
cum crezi tu. Eu nu te opresc. Adineauri 
eram cam nervos. Dar ai griji, să nu-l lași 
să se apuce iar de prostii.

sorăsa
prin parc ?
astea, Ristea era 

de alături o auzi

el nervos. Vino

impun nimic, 
mai întîlnești
-9'V „

foit

adi
taci

r

UN PREȚIOS MIJLOC
DE EDUCAȚIE POLITICA
Brunea-Fox, ale lui Traian Co
șovei, C. Baciu și atîția alții.

Unii dintre noi, prinși de ocu
pațiile lor cotidiene rămîn, ca și 
autorul acestor rînduri, legați de 
noțiunile dobîndite la școală, 
însă e limpede că geografia su
portă și ea iureșul primenitor al 
acestor zile și că harta se îmbo
gățește necontenit cu date în 
lumina cărora relieful încremenit 
al munților, bărăganelor și dea
lurilor înregistrează surprinză
toare metamorfoze. Cine nu va 
recunoaște cit de structurală e 
modificarea la poalele Ceahlăului 
a vechilor peisaje răscolite as
tăzi de prezența* șantierului hi
drocentralei sau cît de denerecu- 
noscut pentru un băștinaș în
străinat o vreme, este spectaco
lul munților sîlhui și tăcuți pe 
care tunelele și viaductele de la 
Bumbești-Livezeni i-au perforat 
în numele și spre folosul civili
zației ?

Acestea sînt date și fapte în
deobște știute, citite în ziare sau 
aflate prin cunoscuți mai umblați 
decît noi. Deslușesc în această 
ordine de idei un merit aparte 
al colecției „Patria mea“ Ea ne 
familiarizează cu harta nouă, re
centă a țării, istorisind despre 
frumuseți mai puțin cunoscute, 
despre progrese modeste, de di
mensiuni locale, punînd în lumină 
amănunte expresive și aparent 
insignifiante pe care nu le găsim 
totdeauna în gazete, dar din 
aportul cărora pricepem mai de
plin ce epocă uimitoare trăim, la 
ce transformări sîntem părtași, 
ce flux de viață incontestabil a 
provocat revoluția culturală, înfi- 
ne la ce scară se desfășoară e- 
voluția societății sub veghea re
gimului democrat-poputar.

Pe scurt: această colecție ne 
face să receptăm timpul. No
țiunea aceasta — foarte abstrac
tă, capătă o concreteță palpabilă. 
Ea instituie un colocviu între 
noi, cei ce ascultăm și vizionăm 
ca pe un ecran un film decumen- 
tar de mare sugestie, și povesti
tor, omul venit de pe „teren“ cu 
tolba plină și inima încălzită.

Geo Bogza contemplă'de unde
va, dintr-un pisc, conturul văilor 
de la poale, pînă departe și așa 
face din loc în loc, pe Ceahlău 
și pe Omul, în munții depărtați 
aj Maramureșului și în Apuseni.

La F. Brunea-Fox zugrăvirea 
lumii din Deltă — nu e numai 
de dată recentă. Acum vreo două
zeci de ani reporterul întârziase 
timu de luni, în lungi răstimpuri, 
printre pescarii lipoveni de la 
Isaccea și Sulina și se despăr
țise de fiecare dată de prietenii 
săi cu tristețea în suflet. Oamenii 
aceștia persecutați de autorități, 
și crîncen vlăguițl de cherhanagii 
lacomi, trăiau și munceau înghi
țit! de ape sau loviți de malarie 
fără sprijin și, o jumătate de an, 
fără casa. Cin;' _ ’ ,'
cultului trăiau în bărci și dor-

nd era sezonul pes-'
î

Colecția „PATRIA NOASTRA“
Editura Tineretului

I. ..ì-'Pó-gh. 'b. .'■■M.W’t" —=*■=

Vede totul și se bucură. Ca un 
veritabil poet transfigurează im
presiile brute, le ordonează după 
o viziune metaforică și ne face 
să înțelegem ce legături de sîn- 
ge există între aceste frumuseți 
apărate de strămoși și adaosurile 
prezentului, cu dinamica lui, răs- 
frîntă nu numai in fizionomia 
morală a oamenilor dar și în a 
ceia a naturii.

Acestei tendințe poematice i 
se alătura alta, ce ține mai 
strînș de reportajul propriu-zis, 
fără a ocoli intr-un anume grad 
contemplarea estetică și asimi 
larea reflexivă. în cazul lui F. 
Brunea-Fox. Traian Coșovei, C 
Baciu elogiul unei regiuni, cer
cetată atent țn suma însușirilor 
ei și evocată prin poezia pe care 
o respiră localitățile, obiceiurile, 
oamenii, se constituie pe îndelete 
din narațiuni epice nu lipsite de 
umor sau dramatism, Aici con
curează mai multe genuri, nicio
dată însă, ca să folosim expre
sia lui Voltaire, cel plicticos.

Nu-i vrednic cel ce plînge-n umbră, 
De laurii acestor vremuri mari

Cel ce tînjește dup-o liră sumbră 
Nu-și află loc la noi, între stejari.

Ci numai celui ce în vremea noastră 
La șipotul luminilor de foc 
Cu
La noi, între stejari, îi facem loc.

mintea și cu inima adastă,

N. BARBU

Și-i sărut
chiar colbul

Mult îmi place-n zare cînd răsună 
Tremur lin din cobză ori vioară 
Să tot urc poteci în primăvară, 
Să-mi revăd dumbrava mea străbună.

Ca un vultur țării — apoi dau roată, 
Mă cufund în zarea ei ferbinte 
Și-i sărut chiar colbul și-ncodată 
O mai cînt în proaspete cuvinte...

MIHAIL COSMA

Din literatura anti
monarhică. (Colecția „Biblio
teca pentru toți“).
328 pag. - 4 lei E.S.P.L.A. 

NINA CASS1AN : Dialogul 
vtntului cu marea — motive 
bulgare, versuri.
68 pag.—3,25 lei. E.S.P.L.A. 

LUCIA DEMETRIUS: O- 
glinda — nuvele.
216 pag.—5.25 lei F. S.P.L.A. 

WILLIAM FAULKNER : 
Victoria — nuvele Colecția 
„Meridiane“.
176 pag.—2,75 lei. E.S.P.L.A.

V. EM. GALAN : Bărăgan— 
roman, voi. I, ediția a II-a. 
Colecția „Biblioteca țăranului 
muncitor“.
488 pag.—9,50 lei. E.S.P.L.A. 

ION MINULESCU: Ver
suri. ‘
260 pag.—15 lei. E.S.P.L.A.

OCTAVIAN PASCALUȚA : 
Echinox — povestire. Colec
ția „Luceafărul“.
160 pag.—2,25 lei. E.S.P.L.A.

DIMOS RENDIS- Geneza— 
versuri.
52 pag — 2,25 lei E.S.P.L.A.

Urmărind drumul de creație
al unui tînăr compozitor
_--- -- --_-------

!

Tiberiu Alexandru și Theodor 
Bratu. Ca un leit-motiv revine în 
corespondență cuvtntul „învăță
tură" Și tn 1949, acest vechi vis 
poate în sfîrșit să se împlinească: 
Theodor Bratu intră la Conserva
tor. Mai întîi face un an de stu
dii muzicologice iar apoi intră în 
clasa de compoziție. Desigur, lu
crurile nu mergeau ușor ; colegii 
aveau un „avans" de cunoștințe 
pe care nu le poseda noul stu
dent. Sprijinul maeștrilor a fost 
însă mare șl rodnic. Și a ma 
fost un lucru : Theodor Bratu a 
început să lucreze la Uniunea 
Compozitorilor, proaspăt creată, 
ca secretar al „comisiilor de tri
ere" Aci avea prilejul să audă 
discuții dintre cele mal intere
sante, să-și asimileze noțiuni 
noi, criterii estetfce etc. Roadele 
nu au tntîrzlat să se arate. Theo
dor Bratu a început să scoată la 
iveală lucrări tn genul cel mai 
apropiat lui. genul corul: eîn- 
tece de masă, poeitie'corale, «to 
Fiecare campaniei de creație mai 
de seamă îl află pe Theodor 
Bratu tn rîndul celor care.și a- 
dtinau contribuția artistică. Cînd 
„Oaspeți dragi in colectivă", lu
crarea sa premiată la concursul 
A.R.L.U.S. a răsunat în bătrînul 
Atheneu. toată lumea își poate 
închipui ce emoție a■ resimțit uce. 
nicul-comnozitor A fost un pu
ternic stimulent. Theodor Bratu a 
răsounS acestui stimulent țu noi 
lucrări: „Pornim suișuri cinci
nale“, „Viată visului vom da“, 
„Marșul petroliștilor", „Hora ti
nereții" (pentru Festivalul din 
București - lucrare premiată), 
„Sub steagul păcii și infrătirli" 
ș.a. Aceste lucrări s-au bucurat 
de prețuirea unor juni naționale, 
din care fac parte maeștri emi- 
nenți ai muzicii noastre. Dacă în 
general erau piese de mai mică 
desfășurare cu timpul compozite, 
rul a abordat genuri, mai ample 
de pildă, în poemul vocal sim
fonic în patru părți „Minerii Jiu
lui".sau în cantata „Eliberatorii" 
(lucrare în câre nu neglijează 
sugestiile muzicii polifonice a lui 
Sigismund Todută).

în anul trecut. Theodor Bratu 
a terminat poemul „1907“ lucrare 
de mai mare amploare, alcătuită 
din trei părți, de o puternică ex
presie dramatică. Aci se poate 
spune că Theodor Bratu ajunge 
Ia o înaltă măiestrie corală tn 
care, dincolo de o expresie spon. 
tană de sentimente șl Idei, există 
o construcție, o gradare, o dra
maturgie muzicală remarcabilă.

Azi, Theodor Bratu ca membru 
al Uniunii Compozitorilor 
R.P.R., ca membru * ‘' 
ției de muzică de 
șoară și o rodnică 
ștească în folosul 
Stre muzicale.

Visurile împlinite , zămislesc 
altele, mai îndrăznețe: Theodor 
Bratu năzuiește spre noi reali
zări șl mal valoroase tn dome
niul cîntecului de masă, al poe
mului coral, al muzicii în gene
ral. Forfa sa de muncă, tenacita- 
tea, talentul său au readus în 
viață, în condițiile prielnice de 
azi, visurile sale de odinioară.' 
Ele ehezășuiese și împlinirea ce
lor de azi...

FR. SCHAPIRA

Adesea cîntăm lucrările unor 
compozitori fără a ști prea multe 
despre ei. E drept că o operă de 
artă anonimă nu stă cu nimic 
mai prejos de una a unui autor 
cunoscut, prin simplul fapt că 
Viața • creatorului ei nu este știu
tă. Dar nu încape îndoială că a 
cunoaște date despre autorul u- 
nei opere de artă contribuie la o 
mal bună înțelegere a locului ei 
în ansamblul fenomenelor cultu
rale din • care face parte. Multe 
coruri profesioniste și de amatori 
tălmăcesc, de pildă, sîrba „La 
joc", de Theodor Bratu. Ctți co
riști cunosc însă drumul în viată <’ '• . . -
Zitor ? Sînt convins că ar găsi în fer, aviator, dulgher, vtnător dar. 
acesta multe trăsături comune, ca un „leit-motiv" revenea șl 
fragmente de viată, asemănătoare visul de a fi muzician, 
cn însăși viața lor.

Copilăria lui Theodor Bratu este 
legată de imaginile lumii de la 
țară. în comuna Gogoșari-Dră. 
ghiceanu s-a născut el. Tn 20 ia
nuarie 1922. într-o familie unde 
munca dar și muzica erau deose- 
bit de prețuite. De la maică-sa, 
Theodoî a putut asculta încă de 
mic mal toate cìntecele popu
lare din partea locului. Tatăl lui 
cìnta și el dar în casa părinți
lor muzica nu era reprezentată 
doar prin „stîlpii" familiei. In
tr-un sat vecin erau cete vestite 
de lăutari și cum între aceștia și 
părinții viitorului compozitor se 
legaseră prietenii, adesea răsu
nau în casă scripciie, cobzele șl 
țambalurile muzicanților popu. 
lari. Se înțelege că un astfel de 
mediu putea favoriza o primă 
dezvoltare a înclinațiilor muzi
cale ale copilului. Visul său, ca 
cel al atîtor copii de la țară, era 
să aibă și el o vioară. Din co. 
ceni, din scînduri, din fir de co. 
vrigi își „construia" el viori care ___ .................. ......
însă nu-l puteau satisface „în- nele slovelor și cifrelor, a destăi- 
trutotul“... Bunica, văduvă de nuit copiilor și din tainele cînte- 
război, din puținul pensiei ei i-a cului. A organizat o echipă de 

cor și alta de jocuri ș| pentru a- 
i- - . .. -, - - % ceste echipe a prins a desfășura

-————■in 1.1 . 11 ' Și primele activități pe tărîm
ț componistic. Armoniza melodii 
‘ Iacale, scria compoziții proprii 
(pentru copii, pentru cor. După 

un an s-a mutat la o altă școală, 
dintr-un sat vecin. Era perioada 

jde început a marii înfloriri a ac- 
' tiyității culturale de amatori din 
anii puterii populare, La căminul 
cultural de aci a înființat un cor 
de patruzeci de persoane (tineri 
și vîrstnici) șl o echipă de tea
tru (au jucat piese de Caragiale, 
Molière ș.a.). Cu această echipă 
a venit și la București. Pentru 
cor a început să scrie mai susți
nut. Ca unic model, ca unic ma
nual avea corurile lui Vidu. Le 
studia, le căuta tainele, mește
șugul. Atunci a scris sîrba ,,La 
joc“ care și azi e cea mai cîntată 
piesă a tînărului compozitor. O 
.activitate atît de rodnică nu pu- 
tea rămîne multă vreme „nedes- 

'coperjtă“. Și într.adevăr, folclo
ristul Tiberiu Alexandru a desco- 
perit-o. Au început să apară în 
„îndrumătorul cultural" armoni
zări de piese populare și mici 
creații originale („Dii murgule, 
dii 1“ ; „Foaie verde didițel" ; 
„Cîntecul strungarului“ (text și 
muzică proprii). Pr|n poșta re
dacției a „îndrumătorului cultu
ral" se stabilesc legături între

cumpărat o vioară, una adevă
rată I Și iată că la nouă ani un 
prim vis era împlinit. Dar visu
rile au această „meteahnă“ : 
odată împlinite zămislesc altele, 
mai îndrăznețe. Și în acea vreme 
un asemenea vis ca cel al lui 
Tudorel era foarte greu realiza
bil : să învețe muzica. E drept 
că, după ureche „prindea" pe 
vioară cìntecele mamei și unele 
„țiituri" caracteristice ale lăuta
rilor. Primul cîntec de structură 
simplă, a fost „Foaie verde, 
boabe, boabe". E știut că visele 
copiilor, „idealurile" și „planu. 
rile" lor se schimbă relativ des.

coruri profesioniste și de amatori 
tălmăcesc, de pildă, sîrba „La 
joc“, de Theodor Bratu. Ctți co
riști cunosc însă drumul în viată __  , ___ ____ ___  ____  __
și creație al acestui tînăr compo- . Tudorel „a fost“ rtnd pe rînd șo. 
Zitor ? Sînt convins că ar găsi în fer, aviator, dulgher, vtnător dar. 
acesta multe trăsături comune, ca un. „ieit-motiv" revenea și

învățătorul Stancu R. Vedea 
a stăruit ca băiatul să Intre la 
școala normală din Grădiștea 
(Vlașca), Atunci a căpătat baia, 
tul primele noțiuni Ide teorie mu. 
zicală de la prof. Bărbulescu, cu 
care a învățat șl vioara. A stat 
doi ani la acea școală. Din feri, 
cire se făcea și muzică, deși.pu. 
țin. La Bîrlaa, unde s-a mutat 
cu școaia. « continuat să ffe și 
ucenic în ale muzicii, încă doi 
ani. Dar apoi a plecat la Iași, la 
școala „Vaslle Lupu" unde, la 
cursurile de specializare tehnică 
fuseseră suspendate unele „dex
terități“ că muzica. Deci primlf 
ani de tnvătămînt muzical s-au 
oprit aci. N-a ma| învățat, dar 
continua să ctnte la petreceri 
pentru bucuria de a ctnta. Au 
urmat anii de război, de front, 
de spital st apoi, în sfîrșit, a ve
nit eliberarea. După ce și-a luat 
diploma de învățător la Bucu. 
rești a plecat la Ardeleni, unde 
era o colonie de mocani. A stat 
acolo un an și, în afară de tai-

de- 
ùstata, reliefarea poeziei reali- 

1 Și

lesnește sezisarea, și odată 
pistată, reliefarea poeziei r 
tații. Deranjează retorismul 
artificialitatea din unele însem
nări ale Soranei Ursu („La Baia 
Mare“), sau monotonia relatări
lor lui Gh. Ștefan („Apele line 
sînt adânci"). Carența reportaje
lor m^i sus amintite ține de con
cepția, potrivit căreia se prescrie 
consemnarea faptelor lipsite de e- 
moția profundă omenească a co
mentatorului. Insă orice anchetă 
socială implică o atitudine. Cele 
mai bune scrieri din .colecția de 
care ne ocupăm precizează că 
fără alunecări spre mirific și în
suflețire facilă, patosul reporte
rului, caracterul antrenant al 
notațiilor sale, constituie însușiri 
prețioase, aș spune, indispensabile, 
fiindcă nu e de conceput investi
gare în oare să nu palpite perso
nalitatea celor care o întreprind.

Pe port-coperta ultimelor vo
lume sînt anunțate noi apariții. 
Le salutăm cu anticipație, întru- 
cît șîntem convinși de mult de 
rostul lor. Ne închipuim că ex
periența înaintașilor le va fi fost 
folositoare acestor autori, cu atît 
mai mult cu cît ei poartă primii 
în circuitul realitate — cititori 
mesajul generos al actualității 
inedite, Slujitor pasionat al ade
vărului, reporterul-militant se o- 
rlentează și ne călăuzește și- pe 
noi spre ceea ce este nou și vred
nic de relevat în viața înconjură, 
toare. Față de noi, ceilalți, re
porterul este interpretul sensibil 
al celei mai proaspete coptemepo- 
raneități și cunoașterea noastră 
îi rămîne îndatorată — ori 
cîte ori ne descoperă 
inedite, năzuinți și ! 
mai bine al căror 
din așii genului — 
Kisch, l-a exprimat 
„Reportajul, ori cît

■ifosfați de la Năvodari. In Țara 
Bîrsei erau poiene prin iarba că
rora adăstau păstori de la 
cîmpie cu turmele, veniți după 
ciudatul și bătrînul rituiail al 
transhumantei. Asta a fost odi
nioară. Și azi? Azi poienile au 
rămas în văile munților, fiindcă 
în căldarea Brașovului de altă 
dată fumează coșuri de fabrici 
și huruie în ogrăzi cirezi nenu
mărate de tractoare. Bine, dar 
ce s-a petrecut pe meleagurile 

i,. Argeșului? Poate că ne-am rătă
cit ? Da de unde 1 Căile ferate, 
șoselele ivite de curînd și pădu
rile de sonde sînt semn că și aici 
pămîntul ascundea taiqic bogate
le sale comori. Omul nu se poa
te dispensa de ele cînd 
slujesc spre atingerea 
sale mărețe, Le caută, 
iveală și în acest fel 
harta patriei semnele 
vremii.

Cărnii Baciu a urcat la țapi
narii din Munții Buzăului. Nu i-a 
mai găsit dormind prin pădure 
în scorburi și văgăuni căptușite 
cu cetină ci în cabane curate, 
atrăgătoare, șl nici orbecăind în 
beznă. Satele, seara, închipuie 
salbe de licurici și pe policioare 
stăteau acum nu opaițe ci 
rate de radio. Cît privește gîn- 
durile de viitor, a aflat că 
tăietori se interesează mai 
tir decît reporterul de mersul 
nurilor, fiindcă au cam des 
buri la oraș: ceva cumpărături 
de mobilă, de covoare, sau vin 
să se intereseze cum se descurcă 
odrasele lor în școlile ce-i 
duiesc.

Cînd nu este debordant, 
șiv și mai cu seamă 
rior cum se mai întîmpla cu 
Andrei Pandrea sau cu Gh. Ște
fan — lirismul reporterului în-

meau în niște bordeie de stuf, ■ 
bîntuite de țînțari. Reporterul s-a 
întors astăzi printre ei. A fost 
din nou la Isaccea, la Sulina, 
a poposit la Tulcea, a coborît 
șpre Corabia. N-a recunoscut nici ’ 
urmă din vechiul trai. I-a găsit 
pe pescari in locuințe 
clădite pe malul apei, 
zine îmbelșugate ce nu 
de atîția cumpărători, 
în vasele-cinematograf 
câți să-și caute sănătatea la po- 
lic.inicile plutitoare ce se aven
turează chiar și în inima deltei. 
Coșovei ne face să înțelegem în 
ale sale suite de reportaje „îm
părații vînturilor“, „Uriașul pre
ludiu“ și „Farmecul genezei“, că 
din Dobrogea pînă în Țara Bîr- 
sei se deschid acum oamen.lor 
„porțile măreție.“ și că tot ceea 
ce făuresc ei nu este decît un 
preludiu la marea primăvară a 
socialismului.

Astfel aflăm că acolo unde al
tădată putrezeau netulburate al; 
gele zvîrlite de talazurile mării 
crește, se înalță mîndră uzina de

spațioase, 
eu maga- 
prldideau 
I-a văzut 
sau ple-

............. din 
în biroul sec. 
masă, desfă- 
activltate ob- 
culturii noa

stie că ti 
țelurilor 

le dă la 
răsar pe 
noi ale

a>pa*

unii 
abi- 
tre- 
t re

găz-

exce- 
exte-

de 
i teritorii 
idealuri de 

înțeles unul 
Egon Erwin 
memorabil 1 

ar părea de 
bizar, este confesiune. Anumiți 
oameni, o anume realitate (prac
tic reporterul.mandatarul lor) se 
mărturisesc realității întregi, 
umanității“.

Ga expresie literară, colecția 
„Patria noastră“ răspunde aces
tei îndreptățite cerințe în mod 
satisfăcător. Rămîne în sarcina 
viitorului apropiat o mai vizibilă 
maturizare artistică a ei.

H. ZALIS

Cornelia Gavrilescu și Matilda Onofrei într-o scenă din 
opera „Faust“ de Gounod, pe scena Teatrului de Operă și Balot 
din București
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Prieteniile dintre adolescenti 
își au cerințele și limitele lor!

In articolul tovarășei Gabriela 
Zlăvog apărut de curînd în 
„Scinteia tineretului“ s-a ridicat 
o problemă de mare actualitate 
care vizează multe din îrămîntă- 
rile noastre intime. De aceea am 
să încerc să-mi spun și eu pă
rerea.

In prieteniile dintre fete, sau 
în prieteniile dintre băieți lucru
rile sînt mai simple. Prietenia 
dintre un băiat și o fată este însă 
o problemă mai delicată, mai 
plină de subtilități.

Invățămîntul mixt are printre 
altele și menirea, cred eu, de a 
creia între băieți și fete relații 
și purtări firești. Consider că el 
are un mare rol în pregătirea 
noastră, în ceea ce privește înțe
legerea mai profundă, a noțiunii 
de egalitate între sexe, mixtarea 
fiind totodată un puternic sti
mulent Ia învățătură. într-o cla
să mixtă băieții nu vor admite 
ca la învățătură să se facă de 
rîs in fața fetelor, și fetele, de 
asemenea, nu vor admite să fie 
mai prejos ca băieții. Această în
trecere nemărturisită, nu exclude 
cîtuși de puțin ajutorul reciproc. 
Prietenia are și aici, cred, un 
cuvînt greu de spus.

Tov. Zlăvog spune: ,(...In ceea 
ce mă privește, mixtarea școlilor 
a ridicat în fața mea următoarea 
întrebare: e bine sau nu, ca o 
fată de 15 ani să lege prietenie 
cu un băiat“ ?

Cred că este bine. Depinde 
însă după ce criterii iți alegi 
prietenul. Dacă aceste criterii 
sint de ordin formal, subiectiv* 
firește că vom greși.

Se zice că prieteniile se for-

mează ușor, însă se păstrează 
mai greu. Este foarte adevărat.

De aceea, cred eu, închegarea 
unei prietenii de lungă durată 
cere din partea noastră multă 
chibzuință.

Nedumerirea cea mai mare a 
tov. Zlăvog este însă aceea că 
profesorii nu ne înțeleg întot
deauna. Să vedem cum devine 
cazul. Cînd profesorii ne-au vă
zut împreună băieți și fete,

Cîteva păreri 
în legătură cu 

articolul „întrebări 
în „aprilul“ vieții

he-au mustrat. „Plimbarea sau 
vizionarea filmului era doar o 
manifestare a prieteniei noastre 
(zicem noi cei în cauză) totuși 
profesorii ne-au făcut observație !“

Dar de ce profesorii nu ne o- 
biectează nimic atunci cînd re
petăm împreună materia pentru 
ora viitoare, sau în genere, dis
cutăm teme ce privesc învățătu
ra ? Ce, asta nu e tot o manifes
tare a prieteniei ?

Aceste foirme de prietenie insă 
se desfășoară în clasă, in sinul 
colectivului, permanent sub ochii 
profesorilor, pe cînd celelalte...

Mai spune tov, Zlăvog că o 
„pereche“ nu mai continuă pe 
față prietenia după o observație

Comunistul Mihai Viaicov este binecunoscut în uzinele 
Dimitrov“ din Arad ca muncitor fruntaș. De asemenea el este 
cunoscut și în circumscripția electorală orășenească nr. 132 ca 
deputat al sfatului popular unde a fost propus din nou candidat 
pentru alegerile F.D.P. din 2 martie.

din partea profesorului. Dar dacă 
fata și băiatul sînt conștiențj că 
prietenia lor e nevinovată și mai 
ales folositoare, atunci de ce în
cep să se ferească de ochii tu
turor ? Ce-i determină să le fie 
rușine cu o prietenie adevărată, 
sinceră ?

Să fim totuși realiști și să re
cunoaștem că sint băieți și fete 
cărora le plac prieteniile cu se
xul opus mai ales atunci cînd nu 
sînt... văzuți, departe de colec
tiv, pe străzi dosnice, dacă se 
poate prin colțuri ascunse.

De ce asta ? Se pare că vor să 
ascundă ceva. Și buba e toc
mai aci.

Profesorii își dau seama de 
mobilul unor astfel de „priete
nii“ și de urmările lor. De a- 
ceea, știindu-ne ajunși la o vlr- 
stă critică, caută' să ne convin
gă, să ne determine să amînăm 
astfel de prietenii pentru timpul 
cind ne vom putea stăpîni mai 
ușor instinctele, pentru timpul 
cind vom putea să ne analizăm 
cu mai multă maturitate senti
mentele.

Noi, elevii, sîntem tentați să 
credem in anumite împrejurări că 
profesorii nu ne înțeleg. Totuși, 
au și dinții dreptate. Inchipuiți- 
vă: un băiețel își creiază un an. 
turaj de „prieteni“ cu apucături 
de maidan. Cineva mai mare îi 
atrage atenția că nu e bine ce 
face. Copilul, absorbit de mirajul 
acțiunilor acestor „prieteni“, nu-i 
ia în seamă spusele... Mai tîrziu 
insă își dă seama că a apucat 
pe uq drum greșit, că nu mai 
poate sta alături de acei „prie
teni“ ; e nevoit să se debaraseze 
de ei dar nu mai poate din cauza 
prieteniei îndelungate. Atunci 
cine e de vină ? El, care n-a as
cultat sfatul celui virstnic, cre- 
zînd că-i face rău izolîndu-l de 
„prieteni“, sau acel virstnic ca- 
re-și dădea seama cum vor evo
lua lucrurile și nu a luat mă
suri mai drastice ?

Tov. Zlăvog spune că e bine 
ca fetele să fie mai rezervate, 
mai severe în prieteniile lor cu 
băieții. Totodată amintește de 
unii băieți cărora le plac „aven
turile galante“. Cred că asta este 
o judecată greșită. Dacă un bă
iat n-ar mai simți atracție pen
tru o astfel de fată „rezervată“ 
și „severă“ în prietenia cu el, și 
dacă ar vedea că cu alta poate 
fi mai bun prieten decit cu pri
ma, el trebuie de-acum acuzat de 
a face parte dintre acei cărora Ie 
plac „aventurile galante“ ? In 
cazurile acestea cred că nu 1 Lu
crurile trebuie cercetate în e- 
sență, nu privite Ia suprafață, 
altfel vom trage concluzii cu to
tul eronate.

Acum, aș vrea să te rog ceva 
tovarășă Zlăvog. Să nu uiți că 
și eu sînt tînăr, că și în fața 
mea se ridică aceleași probleme! 
Tocmai de aceea am ținut să-mi 
spun și eu părerea chiar dacă nu 
corespunde, pe alocuri, cu păre
rea ta.

MILUȚA STANCU
elev, Liceul „M. Sad'oveanu“-

Iași

In clișeu: Mlhai Vlaicov la ma șina sa de lucru măsurînd o piesă.Exemplul tinerilor
COLECTIVIȘTI
(Urmare din pag. l-a)

nai de partid ne-a atras atenția 
asupra acestui lucru.

Este bine cunoscut că furajele 
însilozate asigură în timpul iernii 
o furajare de bună calitate. Or
ganizațiile U. T. M. s-au stră
duit să-și aducă contribuția la 
rezolvarea problemei furajelor. 
Vreau să vorbesc de organi
zațiile U. T. M. din trei gos
podării colective și anume: Colo
nia Bulgară, Cheglevici și Qhe- 
restur. Aici, în urma discutării cu 
utemiștii și tinerii, s-au organizat 
echipe permanente formate din 10 
—15 tineri, care au muncit la în- 
silozare. întreaga muncă de în- 
silozare a fost patronată de tine
ret. Așa s-au însilozat la Cheres- 
tur 110 tone, la Colonia Bulgară 

50 tone, iar la Gheglevici 230 
.one furaje verzi.

In gospodăria agricolă colec
tivă din Pesac tinerii și în special 
utemiștii s-au arătat a fi harni
ci, iscusiți în lupta pentru a smul
ge pămîntului un rod cit mai îm
belșugat.

Realizările gospodăriilor colec
tive sînt pentru noî o mîndrie în- 
trucît ele sînt șî rodul muncii ti
nerilor colectiviști, a utemiștilor, 
îndrumați zi de zi de organiza
țiile de partid. Ne mîndrim și 
pentru că din cele 25 gospodării 
colective din raion 11 sînt milio
nare printre care Cenad, Variaș, 
Perian, Sandra, Tomnatic.

Față de 1956 în anul trecut fon
dul de bază al gospodăriilor co
lective din raion a crescut cu 15 
la sută iar șeptelul cu 34 Ia sută.

In gospodăriile colective Uihei 
și Lovrin unde colectiviștii vîrst
nici și tineri vin cu regularitate 
la muncă, s-a obținut în anul ce 
a trecut la fiecare 100 de hectare 
un venit de 220.000 lei, respectiv 
210.000 lei.

Gospodăriile colective au avut 
în anul trecut producții mult su
perioare întovărășiților sau țăra
nilor individuali. La Lovrin pro-

ducția medie de grîu la hectar a 
fost de 2.169 kg., Ia Variaș cea 
de porumb a fost de 5.200 kg. iar 
de sfeclă de zahăr, de 28.400 kg.

Toate acestea au făcut să spo
rească și veniturile colectiviștilor. 
In anul trecut în afară de produ
se, gospodăriile coiective au îm
părțit pentru fiecare zi muncă cu 
3,50 lei mai mult decit în 1956.

Trebuie spus însă că nu toate 
organizațiile U.T.M. muncesc bine 
și aceasta se întîmplă mai ales 
din cauza unor slăbiciuni ale 
muncii activului nostru raional. 
De multe ori unele inițiative in
teresante ale organizațiilor U.T.M. 
nu le cunoaștem sau întîrziem cu 
generalizarea lor, cum s-a întîm- 
plat spre exemplu cu experiența 
bogată a organizației U.T.M. din 
G. A. C. Cenad.

Exista cîndva la comitetul nos
tru raional U.T.M. un curs agro
zootehnic pentru activ unde se ți
neau de către ingineri și tehni
cieni agronomi diferite lecții și 
conferințe despre cele mai arză
toare probleme ale agriculturii ra
ionului. Cursul a fost părăsit, lipsa 
lui insă se simte. Avem instruc
tori care deși merg mult pe teren 
nu îndrumă organizațiile U.T.M. 
cu destulă competență șl atenție 
pentru mobilizarea tinerilor la lup. 
ta pentru întărirea economico-or- 
ganizatorică a G.A.C. în toate ve
rigile lor etc. Prea puțin ne-am 
ocupat și de mecanizatorii din 
S.M.T.-urile raionului, dintre care 
majoritatea sînt membri ai gospo
dăriilor colective pe care le de
servesc. De calitatea muncii lor 
depinde în mare măsură belșugul 
recoltelor colectiviștilor. Pe vii
tor. ne vom concentra atenția a- 
supra acestor lipsuri și slăbiciuni 
din propria noastră muncă, ast
fel ca organizațiile U. T. M. din 
sectorul socialist al agriculturii 
raionului nostru, să aducă o și 
mai mare contribuție la întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor colective,

In

Construcții 
de locuințe 
regiunea Suceava

In ultimii ani în regiunea Su
ceava ritmul construcțiilor de lo
cuințe a crescut simțitor. Anul 
trecut, de pildă, în orașele și 
satele regiunii s-au construit pes
te 6.000 locuințe față de 4800 
construite în 1956. La Cîmpulung 
Moldovenesc, Suceava, Vatra Dor- 
nei, în centrele muncitorești Fra
sin și Falcău au apărut în ulti
ma vreme cartiere noi, iar în 
comunele Roma, Iurești, Todireni 
și altele, unde s-au dezvoltat pu
ternice gospodării colective, au 
apărut ulițe noi ale colectiviști
lor.

In întreaga regiune s.au con
struit între anii 1950—1957 mai 
mult de 28.000 locuințe noi. In 
acest an se prevede extinderea 
construcțiilor de locuințe.

Alegerea 
comitetelor de femei

în 
în

în regiunea Galați
In regiunea Galați au loc 

aceste zile adunări ale femeilor 
care sînt alese comitete de femei.
In 178 comune și 400 sate, au 
fost alese comitete din care fac 
parte peste 6.300 
toare, intelectuale, 
asemenea în 
instituții s-au 
meilor.

Cu prilejul 
meroase participante au făcut 
propuneri menite să unească stră
duințele femeilor într-o serie de 
acțiuni gospodărești de interes 
obștesc.

178 
ales

țărănci munci- 
gospodine. De 

întreprinderi și 
comisii ale fe-

acestor adunări, nü- 
participante au

Amintiri din februarie 1908
Tradiție

(Urmare din pag. l-a)

Galați, Tulcea. Ele se alătură de 
la început luptei duse de munci
torii vîrstnici împotriva exploatării 
capitaliste, pentru condiții ome
nești de lucru, participă alături de 
muncitorii înaintați la munca pen
tru propagarea ideilor socialismu
lui.

Pentru tinerii care azi au o or
ganizație a lor, puternică, largă, 
care se bucură de grija părintească 
a P.M.R. — trecutul luptei organi
zate a tineretului muncitor din 
țara noastră, eroismul cu care îna-

glorioasă
intașii lor au luptat și s-au jertfit 
Sentru cauza proletară, sînt o pildă 

e patriotism, de devotament față 
do popor.

Fiți, dragi prieteni tineri, purtă
tori demni ai tradițiilor de luptă 
ale înaintașilor voștri, ale comu
niștilor și uteciștilor. Munciți cu 
tot elanul vostru tineresc, cu tot 
devotamentul, pentru a vă înde
plini cu cinste, cu demnitate sar
cina de ajutor și rezervă a Parti
dului Muncitoresc Romîn, care no 
conduce în lupta pentru o viață 
fericită, pentru socialism și pace în 
lume.

Primii pași 
(Urmare din pag. l-a) 

rilor „Rominia muncitoare“ și 
ucenici din atelierele unde lucrau. 
Astfel, acum 50 de ani, se formase 
în București un grup aproape per
manent de vreo 50 ucenici, cu 
care oomitetul cercului „Rominia 
muncitoare“ a hotărît să formeze 
un cerc al ucenicilor.

Așa a luat ființă organizația ti
neretului muncitor „Cercul uceni
cilor“.

In 2-3 ani, muncitorii din ora
șele cu organizații mai puternice 
ca Ploești, Galați, Tr. Severin, Cra- 
iova, înființară asemenea cercuri. 
Popularizarea principiilor socialiste 
in cercurile " ' ‘ _ "7
militanți ai mișcării muncitorești, 
ca nentații 
Gheorghiu, 
Dumitru Marinescu precum și sub
semnatul și alții. Dar se simțea 
nevoia și a propagandei scrise, 
specifice nivelului vîrstei și cunoș
tințelor ucenicilor. Din această 
necesitate a apărut în 1910 orga
nul cercului: „Foaia Tînărului“. 
Mărunțică cît o palmă de om, dar 
îndesată cu cuvinte calde despre 
traiul de obidă și suferințele crude 
ale ucenicului, presărată cu sfaturi 
și îndemnuri folositoare, toate a- 
cestea mergeau la inima Ș> la min
tea piăpîndului cititor, sătul de 
ocări și de înjurături și avid de 
vorbe calde și îmbărbătătoare, 
„Foaia“ era așteptată cu nerăb
dare de băieții cercului. Multora le 
părea rău că „foaia lor“ nu apare 
mai des! Apărea chiar neregulat, 
doarece — ca toate publicațiile

tineretului o făceau

1. C. Frimu, Ștefan 
Alecu Constantineseu,

muncitorești de pe timpuri, ca și 
toate organizațiile do aceeași na
tură se menținea cu „propriile 
salo mijloace“. Duminică după a- 
miază, după conferințele amintite 
„cercul“ se încolona și pornea în 
excursie în jurul Bucureștiului, sau 
la „joacă“, oină, dansuri naționale, 
ba chiar și „de salon“ cu ucenicele 
membre ale cercului. Cînd vremea 
ne era împotrivă, vizitam muzee 
sau țineam ședințe prelungite de 
lectură ori discuții foarte instruc
tive.

In general activitatea de clasă a 
tineretului din aceste cercuri con
sta în ajutorul foarte eficace pe 
care-1 dădea lucrătorilor vîrstnici, 
în propaganda socialistă, în susți
nerea luptei lor, a grevelor etc. Au 
existat chiar unele greve ale uce
nicilor, bineînțeles sprijinite de 
vîrstnici. Astfel experiența luptei 
de clasă în fapt începuse de tim
puriu în tineret și odată cu aceasta 
educația sa de clasă.

Aceasta a fost epoca copilăriei 
mișcării organizate a tinoretului 
muncitor.

In timpul scurs de atunci miș
carea tinerelului a crescut și s-a 
maturizat în focul luptelor purtate 
do clasa noastră muncitoare.

Viața la care au visat și pentru 
caro au militat membrii primului 
cerc al ucenicilor a devenit astăzi 
realitate. Tradiția cercurilor de a- 
tunci trăiește în activitatea Uniunii 
Tineretului Muncitor care, condu
să de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, mobilizează tînăra generație 
Ia făurirea socialismului,

romîni, 
Citești 
să .pui

înzestrat ca

Ce fii me vom vedea

in acest an
In cursul acestui an vor fi pre- R. P. Chineză, Franța, Spania, 

filmelor din producția romînească, - 
numeroase filme artistice străine.' »Gomoara căpitanului

Dintre realizările cinematogra
fiei sovietice vor rula pe ecranele 
cinematografelor noastre filmele 
artistice „Zboară cocorii", o valo
roasă creație a regizorului M. Ka
latozov, care va fi prezentat anul 
acesta la Festivalul internațional 
al filmului de la Cannes, „Pe Do
nul liniștit“, film colorat, în trei 
serii, realizat de regizorul S.Ghe- 
rasimov, după romanul lui M. 
Șolohov, „Surorile“, film pe ecran 
lat în trei serii, dupi trilogia 
„Calvarul" de A. Tolstoi, „Fami
lia Ulianov" turnat cu prilejul ce
lei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
„Duelul“, „Verstele de foc", „Ca
sa în care locuim", „Lur, 
miere", documentarul în 
„Festivalul de la Moscova" 
tele.

De asemenea, vor putea 
zionate filmele artistice „Urme în 
noapte", film de avenuri produs 
în R. D, Germană, un film care 
prezintă viața a cinci femeii — 
„Roza viaturilor", lucrat în copro
ducție de cineaști din U, R. S. S.,

A 1 r, **• * • '-''‘■t'/Ks/bu, r ru-jLpci, opunitl,
zentate tn țara noastră, în afara itnu„ nfUrnelor din nrod.ur.tia romini Ualla turnat m R- D- Germana,

Martins", 
realizare a cinematografiei polo
neze, „Soldatul Sweik", după ro
manul scriitorului ceh J. Hașek și 
„Școala părinților“, producții ale 
studiourilor din R. Cehoslovacă.

Vor mai rula între altele, fil
mele „Vrăjitoarele din 
realizat în coproducție de ci
neaști francezi și din 
Germană, avînd ca interpreți prin
cipali pe Simone Signoret și Yves 
Montând, „Scara în spirală“, film 
maghiar, „Ani de dragoste", crea
ție a cineaștilor din R. P. Bulga
ria, „Theodora", producție a stu
diourilor cinematografice din Ita
lia, care înfățișează viața împără
tesei Bizanțului, „Un minut de 
adevăr", film francez cu M labele 
Morgan și lean Gabin, „Strada 
mare", realizat de cunoscutul re
gizor spaniol I. A. Bardem, inter
preta rolului principal fiind arti
sta americană Betsy Blair, „Gră
dinarul spaniol", o producție a 
studiourilor engleze și „Don Gio- 
vanni", film muzical în culori rea
lizat de cineaști din Austria, după 
opera cu același nume de Mozart.

fi vi-

Mediterana i-a salutat din nou pe turiștii 
iar Leipzigul se pregătește să-l întlmpine. 
știrile despre turism și uneori ești dispus 
la origina turismului doar dorința de a cunoaște
ineditul, eterna curiozitate umană nesatisfăcută. 
Elementul curiozitate nu poate fi ignorat. El este 
un stimulent puternic. Dar nu unicul. In vremea 
noastră, cînd pătrunderea omului In cosmos a mic
șorat parcă dimensiunile planetei noastre, turismul 
a devenit o necesitate dictată de viață. Apropierea 
între oameni, cunoașterea profundă se impun mai 
mult decit oricînd în sbuciumata istorie a popoare
lor. Turismul este una din căile accesibile prin care 
se realizează in sens reciproc circulația cunoștințe
lor, a adevărului verificat cu proprii ochi.

Nu-i In intenția mea să pledez pentru turism. 
Nu o fac din simplul motiv că turismul și-a ciș- 
tigat de-acum locul ce i se cuvine. Ne bucură Insă 
să remarcăm progresul pe care-l cunoaște turismul 
in (ara noastră. O vizită la O.N.T. „Carpațl" mi-a 
mijlocit înregistrarea cîtorva proiecte de viitor ce 
vor permite o mai bună cunoaștere a Romîniei șl în 
același timp vor prilejui rominllor cunoașterea tn 
continuare a străinătății.

Reporterul a notat în carnetul 
său amănunte despre amenajarea 
unor baze turisttce. Pe acest plan, 
preocuparea numărul l se îndreap
tă către litoral, in prezent hotelu. 
Iul „Tomis" de la Mamaia l se 
fac unele transformări. Tabăra de 
corturi își mărește capacitatea spre 
a putea adăposti pînă la 1.000 de 
oameni. Dar pentru că cerințele 
sînt mai mari, o clădire din apro
piere va fi transformată in hotel. 
Planurile nu se opresc aci. In anul 
viitor, oaspeții noștri se vor bucu
ra de serviciile unui modern com
plex turistic, dotat cu bar, restau
rant, sală de spectacole etc

Dar cei ce ne vizitează tara nu 
au numai preferințe 
Multi sînt atrași de 
țea peisajului 
rarlul turistic 
Dacă plnă acum 
cu deosebire pe 
in viitor vizitatorii străini vor pu
tea poposi la Cheile Bicazului, la 
Lacul Roșu. Pentru ei se pregă-

maritime, 
frumuse- 

carpatln. Itine- 
a fost lărgit, 
vizitele se făceau 

Valea Prahovei,

tește aci un mic hotel 
tot confortul modern.

Delta Dunării iși va---- ...... .
ea inegalabilele frumuseți in fața 
oaspeților de peste hotare. O.N.T. 
„Carpați" proiectează primele ex
cursii în Deltă. In acest scop se 
studiază preluarea a două vase 
care să fie transformate in „ho
teluri plutitoare". Aceste vase vor 
fi ancorate in diferite puncte din 
Deltă de unde turiștii se vor de
plasa cu lotcile pescărești.

Proiectele O.N.T. Carpați au 
știr nit un interes firesc. Anul ace. 
sta ne vor vizita, primii turiști sud- 
americani. Este vorba de ctteva 
grupe de argentinieni. De la sftrși. 
tul lui martie și pină in octombrie 
vor fi oaspeții noștri 14 grupuri de 
turiști austrieci. Din aprilie vor 
veni 18 grupuri de turiști francezi. 
Austriecii și francezii se vor depla
sa cu autocare proprii. Și.au ex
primat interesul pentru a organiza 
vizite turistice In Rominia și ctteva 
firme belgiene.

Și acum cîte ceva despre plecă
rile de turiști romini în străinătate. 
In general, au fost puse la punct 
schimburi cu mal multe țări. In 
Uniunea Sovietică turiștii romini 
vor putea parcurge două itinerarii 
noi: Kiev Riga, Leningrad-Moscova 
(18 zile) și Odessa.Erevan (11 
zile). Un clement nou îl constituie 
faptul că pe traseele Kiev-Moscova 
și Kiev-Leningrad-Moscova se vor 
face excursii cu tarife variate: 
clasa l-a și clasa II-a. In vara 
aceasta, cei dornici să facă plajă 
la Varna vor avea posibilitatea să 
petreacă zece zile pe litoralul bul
gar.

La O.N.T. „Carpațl" poșta aduce 
din toate colțurile lumii maldăre 
de scrisori. Am răsfoit citeva și-am 
notat mai multe nume : publicistul 
olandez W. N Freni. studentul 
francez M. Ballouhey, bulgarul Ni- 
colai Fratunov... Acestor scrisori 
le este comună exprimarea dorin
ței de a cunoaște Rominia. In fra
zele așternute pe hirtie in limbi ce 
nu se aseamănă am găsit reflec
tată dovada că turismul are o va
loare de primă tnsemnătate pentru 
cunoașterea popoarelor. Dar parcă 
acest adevăr mai trebuie demons
trat?

dezvălui și

Salem“,

R. D.

ț Ne scriu corespondenții j 
[ Mecanizatorii 
[își pregătesc mașinile
f La SALT. Holboca din raionul
< lași mecanizatorii desfășoară o 
( muncă intensă pentru termina- 
i rea reparațiilor la tractoarele fi 
! mașinile agricole, în timp și de 
(bună calitate.
f Organizați în echipe de lucru 
f sub conducerea maiștrilor, ute- 
( miștii lucrează cu multă sîrguln- 
j- ță și răspundere. Echipa tovară- 
f șului Constantin Băncilă în care 
( lucrează utemiștii Dumitru Ola- 
f ru și Vasile Bujdea a terminat 
ț reparațiile la 5 tractoare.
f De asemenea echipa condusă 
( de Ion Macavei a terminat repa- 
( rațiile a 7 semănătoare și 10 
l cultivatoare.
( in stațiune mai sînt însă și 
( mecanizatori care nu susțin efor- 
f turile comune ale muncitorilor 
f pentru terminarea la timp a re- 

parațiilor. Printre aceștia este și 
f F. Cafea, El a avut de reparat 
f un strung și o bormașină meca- 
| nică foarte necesară pentru ate- 
f lier. Lipsit de simțul datoriei, 
( Culea vine tîrziu la lucru și nu 

și-a îndeplinit la timp această
( sarcină.

Firește că și aceste greutăți
I fi }i vor fi înlăturate pentru

că tinerii mecanizatori sînt ho- j 
tărîți să asigure funcționarea in- ) 
tregului parc de mașini al sta
țiunii, în campania de primi- j 
vară. J

1L1E DUMBRAVA 
tractorist

Artiștii colectivei j
In ziua aceea, sala căminului 

cultural din comuna Cătina, ra
ionul Sărmaș, devenise neîncă
pătoare, Sute de spectatori aș
teptau nerăbdători...

Programul echipei artistice a 
început. Corurile, recitările șî 
dansurile ardelenești au fost ur
mărite cu mult interes. Cînd «-a 
jucat „Invîrtita“, „Ca la Brea
za“ sau „Sîrba în trei ciocane“ J. 
în sală a fost mare animație. j

Și piesa de teatru „Socoteala ) 
lui Dumitraohe“ a fost reușită. | 
Utemiștii Toan Trifu, Viorica j 
Nagy, Ioan Bala, țărani colecti- j 
viști, au fost și ei răsplătiți cu J 
aplauze. ț

Echipa culturală a gospodă- j 
riei agricole colective „Steaua I 
Roșie“ din Cătina se mîndrește j 
cu rezultatele obținute pînă a- j 
cum. Nu degeaba membrii ei se J 
mai numesc și... „Artiștii colec- J. 
tivei“ 1 ]

IOSIF ARDELEANU J 
învățător

EUGEN1U OBREA

Schimb de experiență 
între studenții 
romîni și bulgariA__ •

Tn cursul lunii ianuarie, un 
grup de studenfi de la Facultatea 
de filologie (secția bibliotecari) a 
Universității „C. I. Parhon" din 
Capitală, condus de prof, Mircea 
Tomescu, a întreprins o călătorie, 
pentru schimb de experiență, tn 
R. P. Bulgaria. Studenții romini 
au vizitat mal multe biblioteci din 
Sofia, printre care biblioteca pu
blică de stat „Vâsli Kolarov", bi
blioteca Academiei de Silințe a 
R. P. Bulgaria, Institutul biblio
grafic bulgar „Elin Pelin" etc.

De asemenea studenții romini au 
vizitat diferite localități, printre 
care Minăstirea Rlla, vechi centru 
cultural bulgar care în trecut a a- 
vut strlnse legături cu Țările Ro- 
mine. în biblioteca acestei mlnă- 
stiri, prof. Mircea Tomescu a iden
tificat un exemplar, păstrat in 
bună stare din „Evangheliarul" ti-

părit de călugărul Macarie tn anul 
1512, precum și 6 manuscrise sla- 
vo-romane, necunoscute cercetăto
rilor noștri (dintre ele doar unul a 
fost semnalat plnă acum). Cel mai 
valoros manuscris, ca obiect de 
artă, este un evangheliar din anul 
1529, copiat într-una din minăsti- 
rile moldovene și împodobit cu mi
niaturi și frontisplcii in culori. 
Particularitățile caligrafice șl mi- 
nlaturistice ale acestui manuscris 
indică apartenența lui la școala 
creată de monahul Gavril Urica- 
vici de la Neamț Copertele evan
gheliarului — din foi de stejar în
velite in catifea — sînt ferecate în 
aur și argint și încrustate cu pie
tre scumpe.

După aceste manuscrise s-au 
executat microfilme, care se păs
trează la Biblioteca Centrală de 
Stat a R. P. Romîne.

Școala elementară mixtă de 
cu elevele clasei a Vll-a

Profesoara Edith Marcian de la
7 ani nr. 157 la o lecție

-SPORT-SPORT -SPOR T • SPD RT •
Spartachiada
în regiunea Baia Mare

Sportul este mult îndrăgit de tinerii și tinerele regiunii Baia 
Mare. De aceea nu este de mirare că peste 70.000 tineri par
ticipă la competițiile Spartachiadei de iarnă.

Comisia de organizare a Spartachiadei din raionul Sighet, 
împreună cu cele 29 de comisii comunale, au obținut 15.497 
de participări la probele Spartachiadei. S-au evidențiat în mod 
deosebit comisiile comunale din Rona de Sus, Remcți, Bîrsana 
?i Ocna Sugatag. Cei peste 7500 de participanți la competiții 
din raionul Vișeu dau dovadă de însuflețire.

în raionul Cehul Silvaniei. unde sînt peste 3800 de partici
panți, în multe comune ca Băița și Hodod se 
cursurile primei etape. La Băița, la proba de 
cipat peste 280 de tineri iar la patinaj 120. în 
au luat startul 120 tineri, iar la patinaj 300.

Participări frumoase 
orașul Baia Mare. La 
Spartaehiadă peste 500 
neziu peste 300 tineri,

în vederea asigurării
treprinderea minieră din Baia Borșa a pus la dispoziția tine
rilor echipament sportiv în valoare de 8000 lei iar U.I.L. 
Borșa în valoare de 5000 lei. Tinerii din comuna Bistra au 
strîns bani și au cumpărat 5 garnituri de șah.

M. RIHTEH

desfășoară con- 
schi au parti- 
Hodod la schi

sînt la competițiile Spartachiadei în 
complexul școlar minier participă la 
tineri, la întreprinderea „1 Mai“ Fer- 

la întreprinderea „Cloșca“ 180 tineri.
materialelor necesare competițiilor, în-

Turneul internațional 
de fotbal juniori 
de la Viareggio

Turneu! internațional de fotbal 
de la Viareggio (Italia), rezervat 
echipelor de juniori, va începe la 
7 februarie. După cum se știe, ia 
competiție vor participa 16 echipe 
dintre cate zece sînt’ italiene, iar 
șase echipe, Split (R. P. F. Iugo
slavia), Partizan Belgrad, Progre
sul C.P.C.S. București, Spartak 
Praga, Raclng Club Paris șl F. C. 
Barcelona, invitate. Recent comisia 
de organizare a competiției a sta. 
bilit sistemul de desfășurare a tur- 
neului repartizînd cele 16 echipe 
tn patru serii. Echipa Progresul 
C.P.C.S face parte din seria a 
doua, împreună cu echipele Split, 
Florentina și Roma. Tinerii fotba. 
liști romîni vor susține primul joc 
la 8 februarie în localitatea Ca- 
tuaiore, în compania echipei Fio. 
.fțțptina Returul acestui 
disputa la 10 februarie 
învingătorul dintre
C.P.C.S-Fiorentina va 
departe echipa învingătoare dih 
meciul Split.Roma.

Semifinalele competiției și fi. 
nala se vor desfășura la Viareggio 
în zilele de 15 și respectiv 17 
februarie.

Campionatul de șah 
al II. R. S. S.

meci se va 
la Carrara.

Progresul 
întîlni mai

(Agerpres)

Cu disputarea partidelor din 
runda 10-a, finala campionatului 
unional de șah a intrat în cea de-a 
doua jumătate a sa și are un nou 
lider .- Boris Spasski, care l-a în
vins într-o manieră strălucită pe 
marele maestru Bronștein. Acest 
succes al șahistului din Leningrad 
a coincis cu împlinirea vîrstei de 
21 de ani. Partida cu Bronștein a 
fost deosebit de dificilă, începînd 
sub semnul unei intense lupte po
ziționale și a crizei de timp. Pen
tru primele 13 mutări, fiecare a 
gîndit aproape 3 ore. La mutarea 
19 Spasski a reușit să iasă din cri
za de timp cu o combinație inspi
rată, în timp ce Bronștein nu gă
sea posibilitatea să se degajeze de 
sub presiunea pieselor negre. La 
mutarea 31 Bronștein s-a recu
noscut învins.

în clasament conduce Boris 
Spasski cu 7 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Gheller — 
6‘/z puncte, Averbach— 6 puncte, 
Petrosian 5,/z puncte și o partidi 

întreruptă,



X

Declarația 
secretariatului 

U. I. S.

Problema actuală cea mai imperioasă

Tratative Est-Vest
U NU, premierul Blrmaniei
RANGOON 31 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la cel de-al III-lea 
congres al Ligii antifasciste a li
bertății populare, U Nu a decla
rat că el „este (plin de speranțe 
și optimism". în ceea ce privește 
stabilirea unei păci trainice. U 
Nu a arătat că în prezent „tcate 
popoarele globului pămîntesc sînt 
cu adevărat însetate de pace. In 
acest scop este util să se organi
zeze o conferință la cel mai înalt 
nivel. Sprijinim cu hotărîre prin
cipiul convocării unor astfel de 
conferințe și apelăm la organiza
rea lor cit mai grabnică“.

U Nu a subliniat că țările neu
tre, cum este Birmania, au un rol 
important în opera de înlăturare 
a îndoielilor și suspiciunilor exis
tente.

In numele guvernului și al 
Ligii antifasciste z libertății 
populare, U Nu a făgăduit so
lemn să depună toate eforturile 
pentru a contribui la asigurarea 
păcii în lumea întreagă.

„Ce părere a-

PRAGA 31 (Agerpres). — 
La Praga s-a dat publicității 
declarația secretariatului Uni
unii Internaționale a Studen
ților (U.I.S.) în legătură cu 
represiunile autorităților fran
ceze împotriva Uniunii gene
rale a studenților musulmani 
algerieni (U.G.E.M.A.).

Secretariatul U.I.S. cheamă 
studențimea din întreaga lu
me să dea dovadă de solida
ritate frățească cu studenții 
algerieni, protestînd pe lingă 
autoritățile franceze împotri
va măsurilor lcr ilegale, or- 
ganizînd campanii pentru res
tabilirea drepturilor studen
ților algerieni de a-și avea 
organizația lor democrată, ce- 
rînd punerea în libertate a tu
turor studenților arestați și a 
conducătorilor lor

FINN MOSS, președintele Comi
sie) de politică externă a parla

mentului norvegian
OSLO 31 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 30 ianuarie au în
ceput în Storting (parlament) dez
bateri de politică externă pe mar
ginea raportului ministrului Afa
cerilor Externe, Lange. Deschizînd 
dezbaterile, Finn Moss, președin
tele Comisiei de politică externă 
a Stortingului, s-a pronunțat ca
tegoric pentru organizarea de tra
tative cu privire la slăbirea în
cordării internaționale.

înarmarea atomică și cu rachete, 
a spus el, deschide asemenea per
spective îngrozitoare că N.A.T.O. 
trebuie să facă o cotitură radicală 
și să-și îndrepte eforturile în ve
derea reglementării prin interme
diul tratativelor a relațiilor dintre 
Est și Vest în loc de a căuta doar 
o securitate iluzorie în măsuri 
exclusiv militare.

Din numeroase cauze, a spus 
în continuare Moss. consider pla
nul polonez de creare a unei zone 
denuclearizate ca o măsură potri
vită pentru începerea de tratative 
între Est și Vest. Sper că guver
nul nostru se va pronunța pentru 
tratative cu privire la acest plan.

La întrebarea :
veți despre propunerea primului 
ministru Macmillan cu privire la 
încheierea unui pact de neagre
siune, propus pentru prima dată 
de ruși?, AU RĂSPUNS APRO
BATIV 73 LA SUTA din cei che
stionați, negativ — 13 la sută 
(restul nu au exprimat o părere 
precisă).
C. EATON, industriaș american
NEW YORK 31 (Agerpres). — 

Cunoscutul financiar și industriaș 
american C. Eaton a declarat la 
o adunare a industriașilor din 
Philadelphia că S.U.A. vor comite 
o „gravă greșală“ dacă nu vor în
cerca să se înțeleagă cu Uniunea 
Sovietică.

Atît în timpul lui Truman, cît 
și în timpul lui Eisenhouier, a 
spus Eaton, Departamentul de Stat 
„a dus in ultimii 12 ani războiul 
rece pe toate fronturile împotriva 
Uniunii Sovietice“. El a calificat 
drept deșarte afirmațiile că S.U.A. 
nu ar putea cădea de acord cu 
Uniunea Sovietică. Numai o ade
vărată înțelegere, bazată pe încre
dere reciprocă, a declarat Eaton, 
poate salva omenirea de la un 
război mondial.

El a propus ca reprezentanții

tuturor păturilor sociale să se si
tueze în fruntea unei campanii 
populare avînd drept scop să con
vingă Washingtonul de necesitatea 
încheierii unor acorduri de priete
nie cu Uniunea Sovietică.

VAN ACKER, primul ministru 
al Belgiei

BRUXELLES 31 (Agerpres). 
TASS transmite: Luînd cuvîntul 
în cadrul unei întruniri din ora
șul Halle, primul ministru al 
Belgiei, Van Acker, a subliniat 
că „toți oamenii de bunăcredință, 
toate popoarele tind spre pace“. 
„Pentru înarmare — a spus el 
în continuare — se cheltuiesc 
sume enorme . Milioanele chel
tuite pentru înarmare, a spus 
primul ministru, ar putea fi chel
tuite cu succes pentru dezvolta
rea științe; și pentru nevoi so
ciale“.

Van Acker a subliniat că pen
tru conducătorii puterilor mon
diale „a sosit momentul să se 
întrunească în jurul aceleiași 
mese pentru a rezolva proble
ma dezarmări; șl a asigura pa
cea. Afirmînd aceasta, sînt con
vins că exprim . sentimentele ce
lor mai largi pături ale popu
lației“.

Rezultatele chestionării opiniei 
publice engleze

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : Revista „News- 
week“ publică rezultatele chestio
nării opiniei publice efectuată în 
Anglia de către Institutul ameri
can Gallup. La întrebarea: 
care credeți că este cea mai 
bună metodă pentru evita
rea unui război mondial ? — 
65 LA SUTA DIN CEI CHES
TIONAȚI AU RĂSPUNS: „TRA
TATIVELE“ și numai 8 la sută 
au răspuns „măsuri militare“.

DRUM I 

jSPRE PATRIE ț i Motonava Transilvania. O •
• mare agitată ne-a zbuciumat •
• ultima noapte de călătorie spre •
• Grecia. Țărmul a fost cu atît •
• mai bine venit. După etericul •
• Neapole, Pireul ne apare cu •
• atît mai terestru cu bazatele j
• unde găsești de la amfore cu •
• vin de Samos, la barurile cu •
• nume extravagante ca Puerto > 
i Rico sau Copacabana care as- •
• cund interioare de plăcintărie. ■
• Ele ne rețin cîteva ore. Insă >
■ mult mai mult ne ispitește > 
»Atena pe înălțimile căreia»
• zărim încă de la marginea Pi- •
• teului deasupra stației Metro, •
• silueta măreață a Pantheonului. i
• Urcăm pe panta muntelui i 

mîngîiați de viaturi care bat •
ț dinspre Salamina, aici unde i
• simțul proporțiilor vechilor •
• greci a creat modelul pentru • 
î sute de generații de arhitecți, •
• aici unde pardoseala templelor i
• a fost calculată cu o infimă și •
• savantă curbură pentru a pă- •
• rea perfect dreaptă. Numărul»
■ coloanelor corespunde aici le- •
• gilor intime ale armoniei. Sin- i
• tem în lumea lui Sofocle, a lui •
■ Pluton, a lui Eschil, a lui Ari- •
• stofan.
• Comorile culturii vechii Ela- : 
ide le reîntîlnim în muzeul de :
• pe Acropole unde ne vrăjesc :
• prin creațiile lui Fidias, eroi :
• prea perfecți pentru a fi ade- :
■ vărați. Muzeul de la Benakine :
• oferă o oolecție magnifică de :
• costume ale creației populare. : 
; Ieri dimineață cerul în sfîrșit :
• albastru, a amplificat satisfac- : 
; ția unei excursii de-a curmezi- : 
: șui istmului Corint. Traversăm ?
• canalul, creație tehnică remar- :
• cobită care înlătură ocolul va- : 
: poarelor în jurul Peloponezu- : 
: lui. In vechiul Corint mai bă- :
• trîn decît Atena, printre frin- :
• turilc monumentelor din Agora :
• pășim pe urmele lui Diogene
• venit aici în căutarea unui om, :
• locurile pitorești unde între
• două coloane se văd în același ;
• timp ca într-o neverosimilă ș 
: carte poștală Acropole, Corin- : 
: tul, vîrfurile înnegurate, Marea : 
: Ionică, aurie, și livezile de : 
: măslini. Turiștii își așteaptă :
• disciplinați rîndul la foto-eter- •
• nizare. Intr-un golf întîlnim :
• mai multe vase. Nici un om ; 
! nu mișcă pe puntea lor. Sînt ț 
: vapoare mari bune, dar din ț 
? cauza crizei nu au de lucru. Ț 
: Mai departe o rafinărie. Nu- î 
: mele ei o declară „de stat“. î 
: Pe firma de mai jos găsim ? 
ș „Krupp Halske". In portul Pi- j 
? reu se aliniază din nou auto- J 
: husele cu inscripția O. N. T. ;
• „Carpați“, Balcan-Turist, Ce-ț 
: dok și Arbis.
• Cetățenii greci care ne-au ț 
? primit cu ospitalitate își iau î 
: rămas bun de la noi.
: Azi (31 ianuarie) Motonava J
• Transilvania se îndreaptă spre ț 
: patrie.
: Am auzit că acasă a nins, ț
: Im ora aceasta pentru noi cel • 
? mai exotic lucru ar fi un bul- Ț 
t găre de zăpadă. *

T. MAZILU 
F. CERBU 
ST. IUREȘ

Nici un fel de arme atomice 
pe teritoriul Italiei 

Rezoluția deputajilor comuniști prezentată 
parlamentului

cu conduita Departamentului de 
Stat și anume el caută să înde
părteze posibilitatea oricărei în
tîlniri. In răspunsul lui Zoii nu 
se spune nici un cuvînt despre 
planul polonez de creare a unei 
zone denuclearizate

„Așa dar, a declarat în conti
nuare Togliatti, în timp ce din 
toate părțile vin propuneri în
dreptate spre lichidarea neînțele
gerilor actuale. Italia rămîne pa
sivă“.

Declarînd că Partidul Comunist 
Italian insistă ca guvernul să re
fuze admiterea creării pe terito
riul Italiei de rampe pentru lan
sarea de rachete 
cleare americane, 
mulat propunerea 
muniști.

„Considerăm, a 
vernul italian nu 
buie să ia inițiativa și să parti
cipe activ la măsuri care ar pu
tea să ducă la slăbirea încordării 
în relațiile dintre cele două 
blocuri, ci să manifeste interes 
față de propunerea prezentată și 
să transforme și Italia într-o zonă 
în care să 
de arme 
cleare“.

Togliatti 
declare că 
Ia organizarea 
nivel înalt pentru discutarea pro
blemelor nereglementate.

ROMA 31 (Agerpres). — Depu
tății comuniști au prezentat în 
parlamentul italian o rezoluție 
care cere guvernului italian să 
studieze posibilitățile și condițiile 
participării Italiei la o zonă de- 
nuclearizată și să favorizeze toate 
inițiativele avînd drept scop tra
tative și realizarea înțelegerii în
tre Est și Vest. In cursul dezba- 
rilor din Camera Deputaților, pe 
marginea politicii externe a Ita
liei. Palmiro Togliatti, secretar 
general al Partidului Comunist 
Italian a dat lămuriri în legătură 
cu această rezoluție.

După cum a declarat Togliatti, 
Evenimentele din ultimele luni au 
arătat că politica externă a gu
vernului italian este o politică de 
subordonare față de interesele și 
directivele politice ale altor țări 
și nicidecum nu este dictată de 
interesele naționale. *"

Togliatti a criticat vehement ho- 
tărîrile recentei sesiuni de la Pa
ris a Consiliului Blocului nord- 
atlantic menite să intensifice cursa 
înarmărilor.

Vorbind despre răspunsul pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Italiei Zoii, la mesajul lui 
N. A. Bulganin din 12 decembrie 
1957, Togliatti a declarat că în 
răspuns nu se exprimă părerea 
despre propunerea privitoare la 
convocarea unei conferințe la ni
vel înalt; în această privință con
duita guvernului italian coincide

atomice și 
Togliatti a 
deputaților

spus el, că 
numai că

nu- 
for- 
co-

gu- 
tre-

nu existe nici un fel 
atomice și termonu-

I
I

La Cap Canaveral

CAWAVTdai

france-

DUPA OBȚINEREA 
INDEPENDENȚEI

ÎNAINTE 
DE CIȘT1GAREA 
INDEPENDENȚEI

desen de M. CAPĂTĂ 
corespondent voluntar

a cerut guvernului să 
este gata să participe 

unei întîlniri la

:

O nouă organizație engleză
Campania pentru dezarmarea nucleară“

B. Priestley și savantul atomist 
prof. Rotblat.

Tn declarația politică a noii 
organizații, citită la conferința de 
presă, se spune că Anglia trebuie 
să fie gata să declare că în aș
teptarea apropiatelor tratative ea 
va interzice zborurile avioanelor 
care au pe bord arma nucleară, 
nu va desfășura în viitor expe
riențe cu bombe cu hidrogen, va 
renunța la crearea pe teritoriul 
său a rampelor pentru lansarea 
proiectilelor rachetă și nu va li
vra nici unei țări amie nucleare.

»»
LONDRA 31 (AgeTpres). — 

TASS transmite : In Anglia a 
fost constituită o nouă organi
zație — „Campania pentru 
dezarmarea nucleară“. Cunoscu
tul fiilozof englez Bertrand Russel 
și Cullins, preot canonic la cate
drala Sf. Paul, au fost aleși ca 
președinți ai acestei organizații, 
iar ca vicepreședinte — cunoscu
tul autor de articole științifice 
Ritchy Coulder. Din Comitetul 
Executiv fac parte ziariștii Ja- 
mes Cameron, Michael Foot, 
Kingsley Martin, scriitorul John

Ajutor tehnic sovietic 
acordat Egiptului

MOSCOVA SI (Agerpres). — 
TASS transmite: Uniunea Sovie
tică va acorda ajutor tehnic Egip
tului pentru construirea a trei fa
brici textile. Producția fiecăreia 
dintre ele va fi echivalentă cu cea 
furnizată de 15.300 fuse. Acest 
lucru este consemnat în primul 
contract încheiat la 29 ianuarie la 
Moscova între cele două țări pe 
baza acordului de colaborare eco
nomică și tehnică.

Termenul livrării de utilaj pen
tru prima fabrică este anul 1958, 
pentru a doua fabrică — 1959 și 
pentru a treia — 1960.

Uriașul Magnitogorsk, această cetate a metalului din U.R.S.S., 
cunoaște o neîncetată dezvoltare, lată-i pe harnicii muncitori, 
lucrînd la o viitoare secție a uzinei.

Au început tratativele pentru proclamarea 
' Uniunii egipteano-siriene

CAIRO 31 (Agerpres). — La Tratativele între președintele 
31 ianuarie a sosit la Cairo Șu- Kuatlj și președintele Nasser cu 
kri Kuatli, președintele Republi
cii Siria, însoțit de Sabri Asali, 
primul ministru, Salah Bittar, 
ministrul Afacerilor Externe, și 
de ma; mulți membri ai guver
nului sirian, precum și de gene
ralul Afif Bizri, șeful statului 
major al armatei siriene și de 
deputați ai parlamentului sirian.

prîvire la proclămâreâ uniunii 
dintre cele dopa țări au început 
în după-am.aza zilei de 31 ia
nuarie. Premierul sirian Sabri A- 
sali a declarai-presei că înțele
gerea între cele două guverne 
este. deplină atît în ceea ce. pri
vește principiile cît și detaliile.

Mesajul special adresat 
de Eisenhower Congresului S.U.A

WASHINGTON 31 (Agerpres). 
La 30 ianuarie președintele Ei
senhower a adresat Congresului 
un mesaj special în care cere să 
se prelungească pe o perioadă de 
încă cinci ani legea privitoare la 
acordurile comerciale cu celelalte 
țări pe bază de „concesii tarifare 
reciproce“.

Eisenhower a caracterizat pro
gramul acordurilor comerciale 
bazate pe „concesii tarifare reci
proce“ ca un mijloc de 
a „ofensivei economice 
știlor“.

Potrivit afirmațiilor 
hower în prezent se pune proble
ma de a se ști „dacă sistemul 
liberei inițiative, bazat pe princi
piul concurenței“ va putea rezi
sta cu succes întrecerii cu țările 
socialiste. Este semnificativ că 
Eisenhower nu a prezis „victo
ria“ Occidentului. Dimpotrivă, .el 
a subliniat că Occidentul „nu va 
rea’liza succese în această, pro
blemă dacă țările capitaliste nu 
Vor continua să-și reducă : barie
rele stabilite de ele însele asupra 
Comerțului .dintre ele“. ,

tn mesaj se arată de asemenea 
că S.U.A. își vor continua încer-

combatere 
a comuni-

lui Eisen-

cările de a împiedica pe celelalte 
țări să-și lărgească comerțul cu 
Uniunea Sovietică.

După cum rezultă din comen
tariile presei cererea lui Eisen
hower se va lovi în Congres de 
„o vie împotrivire“ atît din par
tea democraților cît și a unor li
deri republicani, care sprijină re
vendicările cercurilor protecțio- 
niste. Aceasta se datorește în 
primul rînd fenomenelor de de
presiune economică, care se ma
nifestă cu tot mai mare acuitate 
afectînd numeroase ramuri ale 
economiei americane.

oœanæ
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O ancheta în favoarea 
dezvoltării relațiilor dintre 
Grecia și țările răsăritene

ATENA 31 (Agerpres). — Zia
rul grec „Ikonomikos tahidro- 
mos“ a întreprins o anchetă în 
rîndurile unor oameni politici de 
seamă cu privire la dezvoltarea 
relațiilor economice și comerciale 
dintre Grecia și țările răsăritene.

Ministrul comerțului, Papaligu- 
ras, a declarat că în ultimii cinci 
ații Grecia și-a dublat, importul 
din țările răsăritene. Ministrul a 
subliniat, că ..ar trebui depuse în 
această direcție mai multe efor
turi din partea- statului șr a fir
melor particulare.

Conducătorul Partidului Libe
ral, .Veni^elos, ,a declarat că pro
dusele Greciei trebuie să fie ex
portate, acolo unde este posibil, 
fară nici un fel de discriminări.

Pistolakis, președintele partidu1 
lui muncitorilor și agricultorilor, 
este -pentru o largă colaborare 
cu țările răsăritene.

Tsaldaris, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri al Gre
ciei, consideră că dezvoltarea rel 
lațiilor economice cu țările din 
răsărit este o necesitate vitală 
pentru economia Greciei.

Din nou 
Little Rock

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
Colegiul din Little Rock, unde au 
avut loc în urmă cu cîteva luni 
violente demonstrații rasiste în
dreptate împotriva frecventării 
șco'ii de către elevii de culoare, 
a fost la 39 ianuarie din nou 
scena unui act de brutalitate din 
partea unui elev alb care, ia ieși
rea din clasă, a lovit fără nici 
un motiv și in mod sălbatic, pe 
eleva de culoare Jean Brown.

Cînd mă refer la studenții din 
Siria, vorbesc despre ei ca despre 
o parte integrantă a societății. 
Alături de întregul nostru po
por, studenții sirieni joacă un 
rol de frunte în lupta pe care 
poporul sirian o duce pentru 
lichidarea urmelor colonialis
mului. Pentru a constata acest 
lucru este suficient să-ți arunci 
privirea asupra dezvoltării miș
cării studențești din Siria, în 
perioada din urmă, o perioa
dă decisivă în istoria noastră 
națională.

în piepturile lor tinere gloanțe 
dușmane. In aceste lupte, 
mulți au murit pentru liberta
te și orice student sirian își 
amintește de numele lui Ah- 
med Kudsi și Abdul Aziz Ha- 
wot, care au fost uciși de 
gloanțele colonialiștilor fran
cezi.

Dar studenții nu s-au mulțumit 
numai să facă demonstrații ; ei 
au popularizat ideile luptei 
pentru libertatea și indepen
dența țării, ridicînd entuzias
mul patriaților prin publica
țiile lor.

Studenții Siriei

Ca și alte state arabe. Si
ria a trăit timp înde
lungat sub jugul colo

nialismului turc, iar apoi — 
după primul război mondial— 
sub cel francez. Cum însă nu
mitorul comun al tuturor fe
lurilor de colonialism este 
distrugerea culturii, limbii și 
istoriei unei țări, educația și 
mișcarea studențească din Si
ria nu au înflorit decît după 
obținerea independenței și du
pă formarea unui guvern cu 
adevărat național.

In timpul ocupației 
ze în țara noastră au existat 
foarte puține școli, și acelea 
puțind fi frecventate doar de 
cei în stare să plătească taxele 
mari. Și se înțelege că aceș
tia nu erau fiii oamenilor sim
pli. Peste toate acestea, pro
grama analitică ignora istoria, 
limba și tradițiile poporului 
sirian. Conștiința națională a 
studenților — în această pe
rioadă grea — a fost însă 
atît de ridicată îneît ei au gă
sit totuși surse să învingă ob
stacolele. Studenții au luat par
te, și încă în primele rînduri. 
ia lupta împotriva uzurpatori
lor intereselor patriei. Ei au 
demonstrat pe străzi cerînd 
izgonirea colonialiștilor în- 
fruntind teroarea și primind

T~' forturile poporului în 
fi. lupta pentru indepen- 

dență au fost încununate 
de succes. Siria și-a obținut in
dependența și la 17 aprilie 

a sărbătorit retragerea

trupelor străine de pe terito
riul țării. Abia de aici înain
te a fost posibilă dezvoltarea 
și a invățămîntului. Au fost 
deschise școli de toate felurile, 
iar la Damasc s-a înființat 
Universitatea siriană, cu facul
tăți de medicină, drept, știin
țe, litere ele. La Alepp, a fost 
întemeiat un institut politehnic 
care urmează să fie nucleul 
unei viitoare universități. A 
crescut numărul studenților. 
Procentajul oamenilor cu nivel 
de cultură a crescut odată cu 
creșterea rolului lor în con
struirea unei noi societăți. A 
început să se cristalizeze și 
mai mult o mișcare studențeas
că activă, organizată. Apar tot

REVOLTA

O demonstrație studențească împotriva colonialismului

mai numeroase ziare studen
țești.

După scurt timp însă au în
ceput tulburările provocate de 
cercurile reacționare din Israel 
la îndemnul unor puteri străi
ne din Apus și au avut loc lo
vituri de stat militare, care au 
adus la putere o serie de dic
tatori. Aceștia, pentru a-și păs
tra puterea, au început — bi
neînțeles — cu suprimarea tu
turor libertăților. Studenții au 
reînceput lupta împotriva re
gimului dictatorial. Ei au fost 
eliminați, arestați și aruncați 
în închisoare, iar școlile și 
facultățile au fost închise. Ni
mic nu i-a împiedicat insă pe 
studenți să-și continuie lupta 
lor eroică. Ei s-au pronunțat 
deschis împotriva dictatorilor 
și au provocat, prin organiza
rea de mari manifestații, mul
te bătăi de cap guvernanților 
trădători. Gloanțe și bombe cu 
gaze lacrimogene au transfor
mat străzile în veritabile tim
puri de bătălie. Poliția i-a ur
mărit pe studenți în școli și 
cămine, arestindu-i. In timpul 
unui asemenea raid petrecut 
în vremea dictaturii lui Șișa- 
kly, poliția a pătruns, de pil
dă, în Universitatea siriană și 
în liceul Mamoon din Alepp 
unde a comis mari atrocități.

oale acestea s-au sfîrșit cînd 
după uriașele demonstra
ții populare din toată 

fara, demonstrații la care stu
denții au participat activ, a 
izbucnit revolta națională îm
potriva regimului dictatorial. 
I,aptele duse de popor și-au 
atins scopul. După cinci ani de 
teroare, puterea a fost preluată

de reprezentanții săi. Viața po
litică a devenit mai stabilă, iar 
studenții au început din nou 
să se organizeze. A fost creată 
pentru prima oară o Uni
une Națională a Studenților 
(U.N.S.) cuprinzîndu-i pe stu
denții universitari și din licee. 
Uniunea Națională a Studen
ților sirieni a stabilit relații cu 
mișcarea studențească interna
țională și a devenit membră a 
Uniunii Internaționale a Stu
denților.

in interiorul țării, Uniunea 
Națională a Studenților duce o 
vastă activitate. Viața literară, 
socială și politică a fost stimu
lată de numărul crescînd al 
școlilor și al ziarelor studen
țești.

in această perioadă studenții 
nu și-au uitat datoria lor de 
patrioți. Ei au fost permanent 
vigilenți față de comploturile 
imperialiste, care nu au încetat 
să amenințe in acest timp 
existența independentă a țării.

Siria și toate țările arabe, și au 
început o puternică mișcare îm
potriva ei.

Imperialismul american își 
continuă însă încercările de a 
doborî regimul actual din Siria, 
lucru care a fost dovedit de re
centa descoperire a două com
ploturi. Dar studenții, alături 
de tot poporul nostru, au ve
gheat și cu prilejul ultimului 
complot ei au jucat un rol de 
seamă în sprijinirea demască
rilor făcute de guvern și în pe
depsirea conspiratorilor.

REÎNVIIND U.N.S.

ATACUL ASUPRA 
EGIPTULUI

Â tacul perfid al imperialis- 
ZJ miilui anglo-franco-israe- 

lian asupra Egiptului 
i-a găsit pe studenți gata să 
lupte pentru apărarea suverani
tății Egiptului, Siriei și a tu
turor țărilor arabe. In această 
perioadă grea studenții țineau 
într-o mină arma și in cealaltă 
cărțile. Toți studenții s-au ală
turat forțelor de Rezistență 
Populară create pentru apăra
rea independenței Siriei.

Eșecul suferit în Egipt de 
englezi, francezi și israelieni a 
constituit o lovitură mortală 
dată forțelor imperialismului 
în Orientul Mijlociu. S.U.A. 
au descoperit apoi că în această 
regiune s-ar fi creat un „vid“ 
și au venit cu mult trimbițata 
„doctrină Eisenhouier“. Studen
ții au simțit că această doctrină 
constituie o amenințare pentru

rflrebuie să recunoaștem că
/ această principală luptă 

politică a paralizat orice 
alte activități studențești. Cîtva 
timp și-au încetat apariția zia
rele studențești.

Acum, tind a fost creat un 
regim bazat pe un front care 
unește toate forțele patriotice 
și care a învins comploturile 
imperialiste, sttidenții consideră 
că e de datoria lor să reînvie 
activitatea multilaterală a 
U.NS. Ei organizează Uniunea 
Națională a Studenților în așa 
fel îneît aceasta să joace un 
rol conducător în viața stu
dențească pe tărîm național și 
internațional ; să mărească și 
să strîngă legăturile cu cele
lalte organizații studențești și 
să aducă o contribuție activă 
la lupta pentru prietenie, coo
perare și pace.

MOSCOVA. — Yverah Mac Do
nată, redactor la rubrica externă 
a ziarului .englez.,.Times". a soli
citat pe N. S Hrușciov, prim- 
Secreta' al '-C.C. al P.C.U.S , să-i 
acorde un interviu tn unele pro
bleme internaționale. La 31 ianua
rie N. S. Hrușciov l-a primit pe 
Mac Donald cu care a avut o în
delungată convorbire.

BRtfXELLES.-ta Teatrul „‘ro- 
yal du Parc“ din Bruxelles a avut 
loc premiera piesei „Pescărușul“ 
de •Cehov, interpretată de artiștii 
belgieni. Spectatorii au aplaudat cu 
căldură spectacolul.

MINSK. — Toate întreprinderile 
constructoare de mașini, mașini- 
unelte și de metalurgie prelucră
toare din R. S. S. Bielorusă trec 
anul acesta la ziua de lucru de 7 
ore și săptămlna de lucru de 40 
ore. • . . ;

HAVANA. — Agenția France 
Pnesse anunță că un grup de in
surgenți înarmați a pătruns în 
clădirea unui post de radiodlfuziu. 
ne din Havana și a transmis un 
mesaj tn care cheamă poporul cu- 
ban să urmeze exemplul poporului 
venezuelian și să răstoarne regi
mul dictatoriol al lui Fulgenclo 
Batista.

TIRANA. — Ziarele albaneze pu
blică rezultatele îndeplinirii pla
nului de stat de dezvoltare a eco
nomiei nafionale a Republicii Po
pulare Albania pe anul 1957. Pla
nul anual al producției globale a 
fost îndeplinit în anul 1957 de că
tre industrie cu 103,5 la sută. Pro. 
ducția industrială a depășit nive
lul producției din 1956 cu 26 la 
sută. Succese importante au fost 
realizate șl în agricultură. Nurnă, 
rul cooperativelor agricole a cres
cut de la 881. cit era la sftrșitul 
anului 1956, la 1.698 tn 1957.

VARȘOVIA. — In primele ore ale 
niței de 31 ianuarie tn circumscrip
țiile electorale industriale din cele 
mal mari fabrici și uzine ale Po
loniei au început alegerile de de-
fiile electorale industriale din

(din
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RADH'.VAN MARTINI 
student la Facultatea 

tehnică din Alepp

revista „Studenții lumii")
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puiațl în sfaturile populare.
VARȘOVIA. - După cum 

nunță agenția PAP, în septembrie 
a. c. se va ține la Varșovia o con
ferință internațională a minerilor, 
la care vor participa experțl, oa
meni de știință șl mineri din 
U.R.S.S., R. P. Chineză. R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă. R. P. F 
Iugoslavia. Republica Democrală 
Germană, R. P. Romînă. R. P 
Ungară, Marea Britanie, Austria. 
Belgia, Franța, fȚlanda. Canada. 
Republica Federală Germană, Sue
dia și Statele Unite ale Amerlcii.

BELGRAD. — La 31 Ianuarie 
1958 a început la Belgrad procesul 
acuzaților Bogdan Krekici. pensio. 
nar. Dragoslav Straniacovici. pro. 
fesor la Facultatea de teologie. 
Alexandar Pavlovicf. fost avocat, 
șl dr Milan Juiovici, profesor la 
Facultatea de drept, toți din Bel
grad. acuzați de activitate dușmă
noasă împotriva Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia.
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