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CE ESTE
EROISMUL ?

Mai acum cîțiva ani am avut o 
discuție foarte interesantă cu un 
flăcăiaș. Din vorbă-n vorbă, aces- 
ta-mi mărturisi că ar dori să făp- 
tuiască ceva deosebit, să fie auto
rul și eroul unui eveniment neîn- 
tîlnit pînă atunci. L-am întrebat 
de ce nu-și îndeplinește dorința. 
In loc de răspuns, el mi-a pus în
trebarea : Unde ? „In ori ce loc 
— i-am zis. — Oriunde ai prilejul 
să te remarci prin munca ta“.

Există în mintea multor tineri 
dornici de fapte mari, ideea că nu 
te întâlnești la tot pasul cu împre
jurările care te conduc la eroism, 
că în producție de obicei nu poți 
săvîrși acte de eroism. Așa să fie ? 
Realitatea infirmă de la prima 
confruntare aceste păreri. Și pen
tru a demonstra justețea celor 
spuse, am să povestesc cîteva epi
soade din munca unor tineri de la 
uzinele „23 August“ din Capitală.

La turnătoria noastră de fontă 
lucrează un tînăr priceput și har
nic, Dumitru Matei. Calitățile sale 
sînt izvorite din pasiunea față de 
mescrir pe care a învățat-o cu 
cîțiva ani în urmă la școala pro
fesională. Toată lumea din secție 
îl cunoaște ca un dușman al rebu
turilor și al risipei de material.

Intr-una din zile, în secție se 
turna o cochilă de 9 tone. La un 
moment dat, din cauza unui de
fect, forma s-a spart. Fonta a în
ceput să țîșnească risipindu-se. 
Matei, care era pe aproape, și-a 
dat seama de urmări : aproape un 
vagon de fontă pierdut, rebutarea 
piesei, pericolul multor stricăciuni. 
Flăcăul nostru nu s-a înspăimîntat. 
A făcut un semn și a fost oprită 
turnarea. Intr-o clipă apoi, deși 
nu era îndatorirea sa, a apărut cu 
niște șamotă și cu ajutorul unei 
răngi a astupat spărtura. In tot 
acest timp deasupra lui se afla 
oala uriașă, cu fontă lichidă.

La turnătoria de oțel, alți doi 
tineri, Habel Aurel și Toma Voi- 
cu, se dovedesc în multe împreju
rări curajoși. Una dintre acțiunile 
în care s-au „specializat“ e desfun
darea orificiilor de evacuare ale 
oalelor de turnare. Cu ajutorul u- 
nei țevi prin care trece un curent 
de oxigen, oțelul solidificat în ori
ficiile oalelor este readus în stare 
lichidă. Operația aceasta nu-i însă 
chiar așa de simplă. Căldura dogo
rește fața și mîinile. Dar nu vitre
gia împrejurărilor învinge, ci cura
jul și dibăcia tinerilor turnători.

Se întîmplă uneori, tot în aceas
tă secție, ca în timpul funcționă
rii cuptoarelor să se producă de- 
fecțiuni. Se oprește atunci cupto
rul, pentru a se răci, înainte de 
reparație ? In mod normal așa ar 
trebui să se petreacă lucrurile. 
Dar un cuptor oprit înseamnă oțel 
pierdut, înseamnă întîrzierea tur
nării multor piese — aceasta o 
știe prea bine tînărul Olaru Du
mitru. De aceea, adesea, cînd 
apare o defecțiune, el se urcă pe 
cuptorul înfierbîntat și, cu o iu
țeală uimitoare, pune totul la 
punct. După aceea, ca și cum n-ar 
fi făcut nimic deosebit, se în-

de Constantin Putinică 
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detoarce liniștit la locul său 
muncă.

Faptele înfățișate mai înainte 
nu sînt socotite de autorii lor de
ck împlinirea datoriei față de po
por. De aceea, dacă ar trebui să 
vorbesc într-o adunare despre pa
triotism cu asemenea fapte aș în
cepe. Tineri ca Matei, Olaru, Ha- 
bet și Toma, din dragoste față 
de popor, din sentimentul unui 
înalt patriotism săvîrșesc acte de 
eroism. Iar pentru aceasta ei me
rită stima întregului colectiv.

Se naște întrebarea: dar cei 
care n-au la îndemînă asemenea 
împrejurări, ce fac? Așteaptă cum
va ca ele să se ivească pentru a 
dovedi că știu și ei să-și facă da
toria ? Nu. Altfel se petrec lucru
rile. Există în tot locul un eroism 
al muncii pașnice, de zi cu zi. Sînt 
sute de mii de asemenea oameni, 
care prin munca lor zilnică, prin 
abnegația cu care-și îndeplinesc 
îndatoririle, dau pildă de o înaltă 
conștiință muncitorească, de un în
flăcărat patriotism.

In uzina noastră eroismul mun
cii pașnice îl întîlnim la tot pasul.

Smaranda Florea e un tînăr șef 
de echipă de la forja tineretului. 
De 37 de luni numele său este în
scris mereu printre cele ale frun
tașilor în producție.

Frezorul Mitrea Ion, secretarul 
organizației U.T.M. de Ia construc
ții mecanice, constituie un alt bun 
exemplu. In afară de faptul că e 
veșnic stăpînit de spirit inovator, 
e și plin de grijă față de avutul 
obștesc. Din iulie 1956 mașina sa 
nu a mai avut nevoie de nici un 
fel de reparații incidentale. Grija 
aceasta s-a extins și asupra scule
lor. Economiile sale lunare numai 
la capitolul „scule“ se ridică la 
350 lei. Nu e o sumă mare. Dar 
aici rezidă patriotismul: în con
știința oamenilor că bunul poporu
lui trebuie apărat, că ban cu ban 
se adună valori imense.

La turnătoria de oțel lucrează 
un tînăr despre care se poate spu
ne că e un maistru în meseria lui. 
Și nu are decît 20 de ani. 11 chea
mă Stan Roșioară. In numai 4 ani 
— dar ani care au stimulat din 
Î>lin dezvoltarea aptitudinilor ce- 
or ce muncesc — Stan Roșioară, 

a reușit să-i întreacă pe mulți lu
crători, chiar cu 20 de ani în me
serie. Tînărul și-a căpătat o ase
menea faimă, încât atunci cînd 
vin piese grele, care necesită rapi
ditate în execuție, adeseori lui îi 
sînt repartizate.

Roșioară iubește meseria. Dar 
aceasta nu-i deajuns. El a devenit 
unul dintre cei mai buni lucrători, 
pentru că învață. Acum e în clasa 
a Xl-a a liceului seral de pe lîngă 
uzina noastră.

Dragostea față de meserie și te
nacitatea în învățătură, iată se-

cretele treptei de calificare pe care 
au ajuns la noi mulți tineri.

Acestea nu constituie eroism ?
Amintisem înainte de spiritul în

noitor. Cred că nu exagerez dacă 
spun că acesta, reflectînd o atitu
dine revoluționară a oamenilor 
față de tehnică, tinde să devină la 
noi un fenomen obișnuit. Anul tre
cut cabinetul tehnic a înregistrat 
758 propuneri de inovații. Cele a- 
plicate au adus economii antecal- 
culate de 12.899.609 lei. Anul a- 
cesta au și fost primite 102 pro
puneri. Ar fi greu să-i citez pe 
toți tinerii inovatori. Ei sînt mulți. 
Cîteva nume doar: Alexandru Pan- 
țuru — ajustor, Petre Vlăduț — 
controlor, Mircea Drăgulin, Vale- 
riu Pantea și Vasile Chiriță — in
gineri. Cu mîndrie spun că avem 
un adevărat detașament al femei
lor inovatoare: Lina Oanoea — 
turnătoare, Alexandrina Costă- 
chescu, Adina Mironescti, Felicia 
Spinzi — ingineri, iată numai cî
teva tinere inovatoare.

Acestea sînt lucruri firești. 
Ne-am obișnuit să auzim de ele 
aproape zilnic. Și cu toate acestea 
ele sînt deosebite. Eliberarea de 
exploatare a dat la o parte stavila 
din fața activității creatoare a 
maselor, însuflețindu-le cu preo
cuparea de a îmbunătăți neconte
nit producția, de a înnoi metodele 
de muncă.

Do aici se nasc faptele mari, 
care peste ani și ani vor sta ca 
mărturie generațiilor viitoare des
pre eroismul tinerilor din zilele 
noastre.

In cursul zilelor de marți și 
miercuri dl. Hiralal Bose, secre
tarul general al organizației de 
tineret a Partidului Congresul 
Național Indian, care se află în 
țară la invitația C.C. al U.T.M., a 
vizitat Casa Scînteii, muzeul de 
Artă Populară, Universitatea ,,C. I. 
Parhon“, Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, Școala medie 
„Dimitrie Gantemir", Muzeul de 
Artă al R. P. Romîne și Casa Stu
denților „Grigore Preoteasa“.

In timpul acestor vizite oaspetele 
a purtat discuții cu tineri munci
tori, tehnicieni, cadre didactice, 
pionieri, elevi și studenți, intere- 
sîndu-se de viața și activitatea ti
neretului din țara noastră.

In după-amiaza zilei de miercuri 
dl. Hiralal Bose a avut o convor
bire la Comitetul Central al 
U.T.M., cu tovarășii Virgil Trofin, 
prim secretar al C. C. ăl U.T.M., 
Ion Cîrcei, Petre Gheorghe, secre
tari ai C.C. al U.T.M.. Dumitru 
Popescu, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia tineretului“ și Costică 
Alecu, șeful secției relații cu străi
nătatea a C. C. al U.T.M. Au fost 
discutate, într-un spirit de prie
tenie, probleme privind activitatea 
Uniunii Tineretului Muncitor și a 
organizațiilor de tineret din India, 
precum și probleme legate de miș
carea internațională de tineret și 
relațiile viitoare dintre Uniunea Ti 
neretului Muncitor și organizația 
de tineret a Partidului Congresul 
Național Indian.

Joi dimineața, oaspetele a fost 
primit la Marea Adunare Națională 
de tovarășii Gheorghe Stoica, se
cretar a! Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și Tiță Florea, vice
președinte al Marii Adunări Na- 
ționale.

In continuarea vizitei pe oare o 
face în țara noastră, joi după- 
amiază dl. Hiralal Bose a plecat 
spre Ploești.
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f Treî sferturi de veac au trecut din ziua în care, într-o după-
* amiază de martie, a încetat să mai bată inima și a încetat să mai 
4 gîndească mintea Iui KarI Marx, cel mai de seamă cugetător și 
t revoluționar al tuturor timpurilor, întemeietorul socialismului 
4 știmțiîic, cel dinții organizator și conducător al proletariatului
♦ revoluționar. Pentru prima oară în istoria omenirii Marx a arătat *

milioanelor de asupriți de pretutindeni că lanțurile robiei, exploata- ♦ 
rii și sărăciei nu sînt veșnice, că făurirea unei lumi în care oa- ț 
menii muncii vor trăi liberi și fericiți este cu putință aici, pe î 
pămînt și nu în ceruri, că în mod necesar, mersul înainte al socie-1 
tații va duce la victoria comunismului. Prin aceasta, Marx a t 
aprins în inima și în mintea oamenilor muncii scînteia încrederii * 
în victoria luptei de eliberare de sub exploatarea capitalistă, 4 
seînteie care avea să devină flacăra uriașă ce luminează azi calea ♦ 
tuturor celor ce muncesc. Ideile marxismului, oglindind necesi-1 
tățile dezvoltării societății, s-au dovedit de neînvins. 4

Chipul lui Marx, și alături de el cel al lui Engels și Lenin, t 
trăiește viu în amintirea celor ce muncesc de pretutindeni. Vor » 
trece alte și alte decenii, vor trece, desigur, secole fără ca această 4 
amintire să fie umbrită, fără ca numele și operele întemeietorului ț 
genial al socialismului științific să-și piardă din strălucire. 4

Personalitatea lui Marx este complexă iar opera sa vastă. Să Ie 4 
cuprinzi în numai cîteva coloane de ziar, este cu neputință. Din 
viața și activitatea lui Marx ne mărginim a desprinde cu acest 4 
prilej un anumit aspect care prezintă o deosebită însemnătate 4 

pentru tineretul nostru de astăzi și anume : modul în care Marx J 
a urcat pe culmile științei.

t revoluționar al tuturor timpurilor,
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MOTTO :

Valoros monument
de arhitectură restaurat

S-au terminat lucrările de res
taurare a interiorului Catedralei 
Sfîntul Mihail din Cluj. Acest mo
nument important de arhitectură 
gotică datează din secolul XIV-XV.

Bolta cerului fusese reconstruită 
șt în trecut, dar în mod defectuos. 
De aceea acum a trebuit să fie de
montată și refăcută în forma ei 
stelată originală. Tot cu prilejul 
restaurării, au fost scoase la ivea-

lă vechi picturi murale de o mare 
valoare artistică.

Baztndu-se pe un bogat mate
rial documentar prolectanții restau. 
ratori ai Institutului de Proiectare 
I.C.S.O.R. din București au ela
borat proiectul de restaurare care 
a fost realizat în cele mai bune 
conditiunl prin priceperea și mun
ca constructorilor, pictorilor și 
muncitorilor restauratori.

:

„Nu există șosea pietruită oare să ducă la știință, 
și numai acei pe care nu-i sperie oboseala ascen
siunii pe cărările sale abrupte pot nădăjdui că vor 
ajunge pe culmile ei luminoase“.

Aceste cuvinte, pline de adevăr, 
scrise la cinci ani după publicarea 
primului volum al „Capitalului“ 
conțin, sintetizează propria expe
riență a lui Marx în lupta sa în
delungată pentru însușirea știin
ței, pentru dezvoltarea ei crea
toare, pentru transformarea ei în
tr-un instrument eficace de elibe
rare a maselor de sub asuprire și 
exploatare.

încă din tinerețe și apoi pe par
cursul întregii sale vieți Marx 
și-a însușit în mod temeinic și a 
prelucrat în mod critic tot ceea ce 
știința și cultura dăduseră mai 
bun pînă la el. Setea de cunoștin
țe caracterizează atît pe tînărul 
cit și pe „bătrînul“ Marx. Nicio-

K. MARX

la 
de 

grea, în condiții oricît de nepriel
nice, pentru a-și însuși o materie 
sau alta de studiu, un grup de 
fapte dintr-un domeniu, sau vreo 
limbă străină.

Din metodele de lucru pe care

dată el nu s-a dat înapoi de 
nici un fel de muncă oricît
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La a 75-a comemorare 
a morjii lui Karl Marx
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OPERELEce nu ajungea să stăpînească cum 
se cuvine tema respectivă. Deși 
avea o memorie foarte bună, pe 
care o exersa și perfecționa conti
nuu, Marx dădea întotdeauna mare 
însemnătate întocmirii de rezuma
te—chiar din cărțile ce le avea în 
biblioteca sa, ca metodă de stă- 
pînire a materialului citit. De no
tat e faptul că Marx își însușea 
conținutul cărților citite, în mod 
critic, verificînd faptele și argu
mentele expuse în ele și supunîn- 
du-le unei analize severe. In a- 
cest scop el recurgea adesea la 
material statistic și la alte surse, 
de preferință originale. Tocmai 
aceasta l-a îndemnat pe Marx să-și 
însușească de tînăr mai multe 
limbi străine pe care le-a folosit 
pentru a citi în original materia
lele de care avea nevoie.

Modul în care a muncit Marx 
pentru a-și însuși cunoștințele de
notă o mare seriozitate și conștiin
ciozitate. El avea permanent în 
minte scopul pentru care studia. 
El nu citea pur și simplu, ci fă
cea efortul de a pătrunde și asi
mila materialul, de a încadra cu
noștințele noi într-un sistem ar
monios pe care să-l poată folosi 
la nevoie. De aceea, cînd termina 
studiul unei probleme, Marx avea 
obiceiul să generalizeze în mod 
critic materialul cercetat întocmind 
o monografie care îi dădea posi
bilitatea să facă un control asupra 

■rezultatelor la care l-a condus stu
diul său, să completeze eventua
lele goluri pe care le constata. 
Aplicînd asemenea metode și 
muncind cu o pasiune și stăruință 
exemplară, Marx a ajuns încă de 
tînăr să stăpînească un bagaj uriaș 
de cunoștințe din toate domeniile 
științei și ale vieții, să stăpînească 
multe limbi străine (printre care 
și rusa pe care și-a însușit-o la

PETRE DUNEA

lui MARX
editate

în țara noastră

— Editura de Stat pentru g 
8 Literatură Politică au apărut 8 
| pînă în prezent 13 lucrări ale | 
8 iui KarI Marx, într-un tiraj to-g 
8 tal de 912.000 exemplare. Din- 8 

tre acestea amintim : cele trei g 
g volume ale „Capitalului“ care 8 
8 au apărut într-un tiraj de» 
î 230.000 exemplare; „Salar, preț. | 
8 profit“ (4 ediții în 180.000 8 
8 exemplare); „Muncă salariată 8 
| și capital“ (5 ediții în 161.000 g 
8 exemplare); „Optsprezece bru- g 
8 mar al lui Ludovic Bonaparte" 8 
| (3 ediții în 75.000 exemnlare); g 
8 „Critica programului de la 8 
8 Gotha“ în 50.000 exemplare ; 8 
a „Luptele de clasă în Franța“ g 
8 (2 ediții în 45.000 exemplare); 8 
8 „Mizeria filozofiei“, în 35.000 8 

exemplare.
8 Totodată au apărut 9 volu-? 
| me cuprinzînd lucrări ale lui g 
8 K. Marx și F. Engels într-un 8 
2 tiraj total de 430.000 exempla- 8 
? re. Cităm : „Manifestul Parii-1 
8 dului Comunist“ (5 ediții în g 
8 268.000 exemplare); „Opere a- 8 
? lese“ în două volume (2 ediții | 
g în 70.000 exemplare); „Despre g 
| religie“ în 15.000 exemplare. g 
8 Deosebit de important este 8 
g faptul că anul trecut a început g 
? publicarea în 30 de volume a g 
8 „Operelor“ lui K. Marx — F. 8 
g Engels. In 1957 a apărut pri- g 
| mul volum, urmînd ca în | 
8 cursul acestui an să vadă lu- 8 O X
8 mina tiparului volumele 2, 3 g 
o D 4- 8

Marx le-a elaborat din tinerețe și 
le-a perfecționat continuu ulte
rior, se pot învăța multe. Astfel, 
după cum se știe, Marx nu-și per
mitea să se pronunțe într-o ches
tiune anumită înainte de a o fi 
studiat teminic și multilateral. 
Cînd se întîlnea cu o problemă 
care nu-i era familiară și îl inte
resa, Marx pornea deîndată la stu
dierea ei minuțioasă și nu aban
dona, nu întrerupea studiul pînă
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Utcmlștii colectiviști

P o L I T
Matei Rodica desenata»!«. Pirita Elena creatoare de modele, Chișcheș Carolina țesătoare și Spînu 
Vilica, urzitoare de la „Mătasea Populară“ din București, se mindresc cu produsele fabricate de ele, 

( Fota: GH. VINȚILA)

Finalele Spartachiadei de iarnă a tineretului
CRA1OVA. — (Prin telefon de la 

trimisul nostru).
Semnele primăverii s-au făcut 

simțite de mult. Odată cu acestea 
șl întrecerile marii competiții spor
tive de masă — Spartachiada de 
iarnă a tineretului — au intrat în 
actul final. Unul dintre ultimele 
„tablouri“ ale competiției — fina
lele pe țară la șah — se desfă
șoară în aceste zile la Craiova.

Deschiderea oficială a întreceri
lor a avut loc în cursul dimineții 
de ieri. Președintele comisiei re
gionale a Spartachiadei, tov. Ște
fan Florea, a urat din toată inima 
bun venit și succes tuturor parti- 
cipanților. Apoi, a început desfă-

Șahiștii au luat startul...
șurarea primelor partide din turul 
întîi. La mesele de foc au luat loc 
campionii tuturor regiunilor țării. 
Printre el stnt tineri muncitori, 
țărani muncitori, funcționari, stu
denti și elevi. După amiază și a- 
cum seara, cînd transmit, are loc 
returul. Dintre primii calificați 
pentru turul următor remarcăm pe 
tlnără studentă Milion Pesecan (re
giunea Timișoara), pe tlnăra ță
rancă muncitoare Nagy Rofi din 
comuna Troița, regiunea Autono
mă Maghiară, pe Ecaterina Ivan, 
elevă în clasa a 9-a a Școlii me-

dil nr. 4 din Oradea, pe tinerii 
Dumitru Manea (reg. Bacău) și 
Dumitru Arsene (reg. Constanța).

Evident, deocamdată nu se poate 
face nici un fel de pronostic, 
întrecerile stnt abia la tnceput, iar 
concurenfii stnt hotărlți să nu-și 
precupețească forțele pentru a ob
ține succesul dorit. Ceea ce se poate 
spune, totuși, după prima zi de 
întreceri — șt asta cu certitudine 
— este faptul că desfășurarea par
tidelor se caracterizează printr.o 
mare combativitate, printr-o luptă 
pasionantă pentru titlul de cam
pion.

AL. PINTEA
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Munca — 
factor esențial în 

consolidarea 
economica a 

gospodăriilor colective
Munca este singurul izvor de 

creștere a avuției obștești ți de 
aceea, participarea la munca a 
fiecărui colectivist este un lucru 
de căpetenie pentru întărirea eco
nomică a gospodăriei colective. 
Rezultatele bune obținute de mul
te gospodării colective din regiu
nea Cluj, îndeosebi în producția 
cerealieră, se explică în mare mă
sură — ața cum a reieșit la re
centa consfătuire a președinților 
G.A.C., cooperativelor cu rentă ți 
directorilor S.M.T. — prin aceea 
că, în aceste gospodării, colectiviș
tii au participat activ la muncă 
în tot timpul anului ți îndeosebi 
în perioadele critice, de vîrf, a- 
tunci cînd se hotăra soarta recol
telor.

Consfătuirea a apreciat că, corn-

parativ cu anul 1956, în 1957 par
ticiparea colectiviștilor la muncă 
a-a îmbunătățit.

Dar în unele G.A.C. participa
rea la muncă nu corespunde 
încă necesităților de producție. La 
gospodăria colectivă „Unirea“ din 
raionul Bistrița, de exemplu, 
la sută din totalul brațelor 
muncă n-au lucrat de loc, iar 
de colectiviști din cei care au 
crat n-au efectuat minimul 
zile-muncă stabilit de 
generală.

In asemenea împrejurări este fi
resc ca în preocupările organiza- .. - g- 
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gos-
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țiilor U.T.M. din G.A.C. 
stea mobilizarea tinerilor 
o muncă continuă în 
podărie, la efectuarea minimu
lui de zile-muncă stabilit de adu
nările generale. în unele organi
zații de bază U.T.M. din G.A.C. 
se acordă mai multă atenție mo
bilizării tinerilor colectiviști la 
muncă. Planurile de muncă ale 
acestor organizații conțin obiecti
ve precise din planul economic al 
gospodăriilor colective respective. 
Astfel, în Iernut, Cuci, Cițcău, Slă- 
tinița, în atenția tinerilor colecti
viști a stat însilozarea porumbu
lui, participarea tinerilor la mun
că, organizarea echipelor de tine
ret în cadrul brigăzilor permanen
te etc.

Caracteristic însă pentru multe 
organizații de bază U.T.M. din 
gospodăriile colective din re
giunea Cluj este neorientarea acti
vității acestor organizații către pro
blemele de producție ale gospodă
riilor respective. O analiză foarte 
succintă a două organizații U.T.M. 
din raionul Turda ne poate da o

imagine ■ serioasei rupturi ce e> 
xistă între acțiunile inițiate de a- 
aceste organizații U.T.M. și pro
blemele economice din gospodă
riile colective respective.

Gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Mihai Viteazu (una din 
gospodăriile bune din raion) a a- 
vut în anul trecut serioase greu
tăți datorită lipsei brațelor de 
muncă. La recoltat, în toiul mun
cilor, gospodăria a fost nevoită să 
angajeze peste 30 brațe de muncă, 
în vreme ce aproximativ 18 tineri 
colectiviști lucrează în afara gos
podăriei, fără aprobarea adunării 
generale a colectiviștilor. Princi
pala preocupare a organizației de 
bază U.T.M. din gospodărie este 
organizarea diferitelor activități 
culturale, mai mult sau mai puțin 
educative. Organizația de bază nu 
a luat niciodată în discuție pro
blema acestor tineri a căror forță 
de muncă este atit de necesară 
gospodăriei. De altfel, în tot 
cursul anului 1957 organizația de 
bază U.T.M. n-a discutat în adună
rile sale generale decît o singură 
problemă de produc|ie — însilo
zarea porumbului.

în gospodăria colectivă „6 Mar
tie“ din Cimpia Turzii sînt în
scriși 21 tineri. Din aceștia lu
crează efectiv în gospodărie numai 
opt. Sînt utemiști care au efec
tuat 
că în tot cursul anului 1957 ; E- 
milia Ardeleanu a prestat numai

A. PARASCHIV 
N. S1MIONESCU

maximum 15—20 zile-mun-
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au Început Împăduririle
DE PRIMĂVARĂ

în regiunile de cîmpie, Ploești, 
Craiova, București și Constanța 
au început împăduririle de primă
vară. In regiunea Ploești, numai 
intr-o săptămînă au fost plantate 
peste 120 ha.

Pentru desfășurarea în bune 
condiții a acestor lucrări în toate 
regiunile s-au făcut pregătiri in
tense. Pe mai mult de 60 la sută 
din suprafața destinată împăduri
rilor de primăvară au fost execu
tate arăturile. Au fost pregătiți a- 
proape 300 milioane de puieți de 
rășinoase și foioase și 1,4 milioane 
puieți de plop negru hibrid pre
cum și întreaga cantitate de să-, 
mtnță necesară pentru însămînță-: 
rlle directe.

în acest an în întreaga țară se 
vor planta peste 70.01)0 ha., iar pe 
alte 10.000 na. terenuri degradate, 
improprii culturilor agricole, se 
vor face complectări cu esențe fo
restiere. Pe mai mult de 420 ha. 
se vor amenaja perdele forestiere 
pentru protecția digurilor. Pentru 
prima oară în acest an, în marile 
regiuni silvice se vor organiza li
vezi de arbori producători de se
mințe de calitate din speciile cele 
mai valoroase. Față de anul 1957 
se va majora și numărul pepinie
relor cu 20 la sută. Tot în acest an 
în pepinierele silvice se vor în- 
sămînța nuci pentru obținerea a 
peste 6 milioane puieți.



petele din soare:■)

mai sca
pete,

munții

de

și Pierre Curie

in
vo
ga-

sola- 
anu- 

căc.i în

cînd grupul de pete se 
acea regiune. Pe această 
presupune că fenomenul 
nu este determinat de ra- 
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„CABINA ZBURĂTOARE“

Din fundul mării spre stratosferă...

Șl EFECTELE LOR PE PAM1NT
„A căuta nod în papură“ în

seamnă să cauți o pricină care nu 
n-are 

înțeles 
exprtsia ,m căuta 
Dar acest înțeles 
adevărului științi- 
pete și încă destul

există. într-adevăr, papura 
noduri. Cam cu același 
este folosită 
pete-n Soare“, 
nu corespunde 
fie. Soarele are 
de multe.

Primii care le-au observat, cu 
mii de ani în urmă, au fost, după 
cite se pare, astronomii chinezi.

în Europa, biserica catolică rău- 
pîndise în Evul-Mediu, credința 
că Soarele, Luna și celelalte astre 
sînt perfecte (de o rotunjime de- 
săvîrșită, fără pete etc.) — această 
perfecțiune și puritate a lumii 
„divine“ a cerului fiind în con
trast, după părerea lor, cu imper
fecțiunea lucrurilor pămîntești.

în anul 1610 Galileo Galilei a 
pus capăt acestor scorniri fără 
noimă, îndreptând pentru prima 
dată spre cer luneta pe care sin
gur o construise. La suprafața Soa
relui a zărit deslușit petele 
și a făcut cunoscută lumii desco
perirea sa. Furia papalității a fost 
de nedescris și biserica a procla
mat luneta o „unealtă a diavo
lului“.

în secolul al XVIlI-lea, existen
ța petelor solare putea fi conside
rată definitiv dovedită. Unii învă- 
țați socoteau însă că este vorba 
de corpuri solide de pe suprafața 
solară. împotriva acestei concepții 
și-a îndreptat focul argumentelor 
sale M. V. Lomonosov, care 
țelesese foarte bine că întreg 
tumul uriaș al Soarelui este 
zos și incandescent.

Astăzi, puternicele instrumente 
măritoare de care dispunem, din
tre care unele speciale pentru ob
servarea Soarelui, au dat putința 
să se vadă că „petele“ au în ge
neral forma unor vîrtejuri întune
cate, formate din mase de gaze 
fierbinți, cu un diametru care a- 
linge uneori sute de mii de kilo
metri. Petele acestea pot fi ase
muite unor gigantice coșuri 
fabrică, prin care se revarsă la

suprafață și apoi mai departe, în 
spațiul cosmic, torentele de ener
gie care se formează în miezul 
Soarelui prin transformări nuclea
re. Faptul că petele par întuneca
te față de restul suprafeței solare, 
orbitor de strălucitoare, se explică 
prin temperatura lor ceva 
sută.

Petele solare nu sînt formații 
permanente, ca de pildă ----- ț'-
lunari. Viața lor e scurtă, uneori 
de numai cîteva ore, iar durata lor 
maximă nu trece de 2—3 luni.

Multă vreme petele solare au 
fost socotite fenomene fără impor
tanță.

Dar pe la mijlocul secolului tre
cut, un astronom amator, Schwalbe 
a făcut o descoperire epocală: a 
stabilit periodicitatea variației pe
telor solare: între două maximuri 
de dezvoltare a petelor solare, in
tervalul este de vreo 11 ani. A- 
cesta este ciclul mijlociu al desfă
șurării fenomenului.

în 1947 astronomii au observat 
un maximum de pete solare. Pînă 
în 1953—1954 a durat scăderea, 
urmată de o creștere treptată. 
Noul maxim, era așteptat pentru 
1958. Dar petele s-au grăbit. Pu
țin înainte de începerea Anului 
Geofizic Internațional, s-a obser
vat o mare dezvoltare a activității 
solare, inclusiv o creștere sensibilă 
a petelor. De aceea a fost de
clarat „interval special mondial" 
(perioadă de observație excepțio
nală), s-a proclamat „alertă“ (a- 
larmă).

Soarele oferea cercetătorilor u- 
niți peste granițe în splendida o- 
peră de cercetare, un teren foarte

de pe Pîimînt, ceea ce nu rămîne 
fără urmări asupra sănătății oame
nilor. S-a observat sensibilitatea 
bolnavilor de inimă în timpul ac
tivității solare maxime, și agrava
rea bruscă a altor boli în aceleafi 
condiții.

Cu prilejul intensificării consi
derabile a activității solare de la 
începutul Anului Geofizic Interna
țional (A.G.I.), s-au produs mari 
furtuni ionosferice fi geomagnetice. 
La 28 iunie fi apoi începind din 
după amiaza zilei de 30 iunie și 
pînă în seara zilei de 1 iulie 1957. 
radiocomunicațiile pe unde scurte

fertil de studiu. „însuși Universul 
și-a luat sarcina deschiderii Anu
lui Geofizic Internațional“ a decla
rat pe drept cuvîrit prof. A. H, 
Shapley, organizatorul comunica
țiilor A.G.I. Luni 1 iulie 1957, 
prima zi a A.G.I., s-au observat la 
noi în țară la suprafața Soarelui 
11 grupe de pete, cu 88 de 
dintre care 7 foarte mari.

Urmărind evoluția petelor 
re, astronomii pot prevedea 
mite înlîmplări terestre, 
perioadele de maximum se petrec 
pe planeta noastră lucruri destul 
de curioase, in straturile înalte ale .
atmosferei izbucnesc „furtuni mag- care treceau prin ținuturile polare 
netice“ puternice. Acul magnetic " “*
se agită nervos, iar navigatorii și 
aviatorii nu pot avea încredere de
plină în indicațiile lui. Undele 
radiofonice nu mai călătoresc 
nestingherite, căci văzduhul „fier
be“, datorită unor tulburări mag
netice și electrice care își au izvo
rul în creșterea activității Soare
lui și mai ales în dezvoltarea pe
telor solare. Aurorele polare, lumi
nările feerice ale cerului in ținutu
rile din apropierea polilor Pămîn- 
tului, sînt foarte intense și se pro
duc extrem de frecvent, iar uneori 
apăr chiar în regiuni unde sînt 
necunoscute în alte împrejurări.

Mai puțin studiate, dar de ajuns 
de evidente, sînt anumite influen
țe biologice ale petelor solare. In 
cursul furtunilor magnetice se pro. 
duc ciocniri intre masele pozitive 
din atmosferă și masele negative
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Dacă cei care au scris pînă 
acum despre Pierre și Mărie 
Curie ar fi ținut seamă de 
una dintre dorințele lor, bio
grafia acestor străluciți oameni 
de știință, s-ar fi redus, proba
bili doar la cîteva cuvinte : 
„soții Curie sînt descoperitorii 
rodiului și poloniului, două noi 
elemente necunoscute pipă in 
anul 1903“. Atît despre ei și 
nimic mai mult. Amănunte 
doar în ceea ce privește aceste 
descoperiri. Căci este cunoscut 
răspunsul scurt pe care Mărie 
Curie l-a dat odată unui gaze
tar îndrăzneț și indiscret care 
se ținea după urmele celor doi 
celebri fizicieni, pentru 
amănunte asupra vieții 
„în știință, domnule, ne 
săm de fapte fi nu de 
soane“.

Totuși, cei mulți care 
scris despre Pierre și 
Curie n-au putut respecta 
ceastă dorință și n-ar fi putut-o 
respecta. Ar părea oricui ne
drept să vorbească doar despre

a afla 
lor : 

intere- 
per-

au
Marie

a-

importanța acestor uriașe des
coperiri ale secolului XX, fără 
a aminti viața descoperitorilor. 
Exemplul vieții lor, colabora
rea între acești doi mari sa- 
vanți, soț și soție, este nemai
întâlnită în istoria științei.

Pînă la un moment dat, cînd 
se întîlnesc, viața lor este com
plet diferită, deși preocupările 
sînt oarecum comune.

Tînăra Mărie Sklodovska, 
născută la Varșovia în anul 
1867, duce o viață grea, as
pră. Puținele bucurii ale tine
reții, un bal, o excursie la 
țară, cîteva ore de călărie, sînt 
păstrate ca niște amintiri 
scumpe despre care vorbește 
cu nostalgie fiicelor ei, peste 
ani. Marca majoritate a timpu
lui și-o petrece învățînd cu pă- 
siune ea însăși și învățînd pe 
alții.

Această viață durează pînă 
în anul 1891, cînd, cu ajuto
rul surorii ei. Mărie reușește 
să-și îndeplinească visul de a-și 
continua studiile la Paris. în
cep acum ani grei de studen
ție, în care Mărie Sklodovska 
duce o viață eroică luptînd cu 
frigul și cu foamea. Dar învă
țătura e mai presus de orice. 
Dacă în Polonia de atunci, fe
meile nu aveau dreptul să ur
meze studii universitare, dacă 
la Universitatea din Paris o 
femeie — și încă o femeie 
străină — e privită cu neîncre
dere, Mărie reușește totuși 
după doi ani de la venirea 
în Franța să-și ia licența în 
zică, fiind clasificată prima.

ca 
ei 
fi- 
A-

cesta este de altfel și primul 
mare eveniment din viața ei, 
urinat peste puțin timp de al
tul nu mai puțin important : 
căsătoria ei cu Pierre Curie. 
Atunci cînd se întîlnesc, Pierre 
Curie este la începutul carierei 

bunătate 
științele 

Sorbona. 
de kilo- 
locurile

sale, un țînăr de o 
rară, pasionat pentru 
exacte, preparator Ia 
Independent de sutele 
metri care despart 
unde s-au născut, de mediul în 
care s-au format, independent 
de viața lor diferită, s-au întîl- 
nit doi oameni cu preocupări 
comune, cu aceeași dragoste 
pentru natură, pentru știință, 
pentru semenii lor, începe o co
laborare științifică unică, care 
durează timp de 8 ani. Bănuind, 
pe baza unor experiențe făcu-

de ei, precum și pe baza 
cercetări anterioare, că

te
unor 
ar mai exista un element ne
cunoscut cu proprietăți deose
bite, radioactive, după o muncă 
titanică, Mărie și Pierre Curie 
reușesc — în iulie 1898 — să 
descopere poloniul (numit ast
fel de Mărie Curie pentru a-și

Lupta medicinii
eu cancerul

Puține sînt bolile care au zguduit mai puternic 
conștiința oamenilor decît cancerul. Tn zeci de in
stitute de pe întregul glob, mii de cercetători își 
dăruiesc toate forțele măreței lupte pentru răpu
nerea sa. Contjnuînd a informa pe cititorii noștri 
asupra rezultatelor dobîndite în lupta împo
triva cancerului un redactor .al ziarului nostru 
s-a adresat conf. dr. O. COSTĂCHEL, directorul 
Institutului Oncologic din Capitală care ne-a spus 
următoarele :

„în momentul de față problema tratamentului 
cancerului încă nu este soluționată intr-unui din 
punctele ei importante : tratamentul formelor îna
intate. Pînă acum se pot trata și vindeca, după 
localizare, numai formele incipiente de cancer.

In formele avansate dacă nu se mai poate obține 
vindecarea prin nici un mijloc, 
se poate dobîndi însă prelungi
rea vieții. Deoarece îițsă numă
rul cazurilor care se prezintă la 
medic în stare înaintată, deci 
Incurabilă, este mai mare decît
numărul cazurilor incipiente, din cauză că toate 
evoluează la început fără vreun semn, o problemă 
deosebit de importantă este aceea a tratamentului 
formelor înaintate de cancer.

In stadiul actual, tratamentul cancerului înain
tat a găsit unele soluții paleative, adică de prelun
gire a vieții, de ușurare a suferințelor. Aceste so
luții constă în tratamentul cu izotopi radioactivi 
și tratamentul cu noi substanțe medicamentoase. 
Tratamentul cu izotopi radioactivi se poate face 
prin administrarea internă de fosfor, iod etc. sau 
prin administrarea externă care se face cu aparate

speciale — bombe de cobalt sau cesium. (Numite 
așa pentru că izotopul este acoperit cu o carcasă 
groasă de plumb pentru a dirija mersul radiațiilor 
numai spre tumoarea bolnavului).

In chimioterapia cancerului s-au găsit actual
mente medicamente noi, deosebit de prețioase. Ni- 
troiperita era de mult întrebuințată în tratamentul 
formelor generalizate de cancer. Astăzi s-a găsit 
o nouă formă, nitroiperita oxidată care este mai 
puțin toxică si mai activă decît vechea ei formă. 
Etileniminochinonele sînt de asemenea extraordi
nar de active, dar dozele active sînt așa de apro
piate de cele toxice, incit întrebuințarea lor este 
foarte periculoasă.

Preparatul cel 
perspective pare

De vorbă cu

dr. O. Costăchel

mai activ și cu cele mai mari 
a fi astăzi sarcolizina care a fost 

sintetizată simultan de prof. 
Larionov la Moscova și de prof. 
Haddow la Londra. Ea dă rezul
tate încurajatoare în trata
mentul formelor generalizate de 
cancer.

In Institutul Oncologic se încearcă o nouă me
todă de tratament, ce constă în doze foarte mari 
de radioterapie sub narcoză. Rezultatele sînt pro. 
mițătoare în formele înaintate de cancer unde nu 
șe obțin rezultate cu alte metode. Tot în Insti
tutul Oncologic s-a început de asemenea încerca
rea tratamentului cu doze foarte mari de medica
mente în special de sarcolizină, administrate sub 
protecție.

In tratamentul formelor incipiente, metodele cla
sice, chirurgia și radioterapia dau cele mai bune 
rezultate In special dacă sînt asociate“.

dovedi dragostea față de pa
trie) iar în oțțombrie 1898 al 
doilea nou element — radiul.

Simplu de enunțat: „au des
coperit poloniul și radiul“, dar 
cît de amarnic de greu de în
făptuit ! Cît eroism ascunde 
munca acestor doi oameni care 
în 1902, după patru ani de 
muncă istovitoare, într-o bara
că friguroasă în oare ploua, au 
izbutit, prelucrând cantități u- 
riașe de minereu, să dea ome
nirii pentru prima oară, o fă- 
rîmă în care era concentrată 
toată strădania lor : un deci- 
grani de olorură de radiu pură.

Odată cu descoperirea ra- 
diului, începe o nouă epocă 
pentru soții Curie. Devin cu- 
rind cunoscuți. Toate ziarela 
vorbesc despre ei. La 10 de
cembrie 1903 li se conferă pre
miul Nobel pentru fizică. Cei 
doi cercetători continuă să 
ducă însă aceeași viață aspră 
de mai înainte, avînd același 
program supraîncărcat : ore de 
laborator, ore de curs, ore con
sacrate educării celor două fii
ce ale lor, Irène și Eve. Cei 
care s-ar întreba unde sînt a- 
vantajele materiale pe care le-a 
adus celebritatea, desigur 
că nu au știut că soții Curie 
au trimis o sumă mare de bani 
în Polonia pentru construirea 
unui sanatoriu, că au ajutat 
multor studenți polonezi să-și 
urmeze studiile, că au înfăp
tuit împreună, anonim, o mul
țime de fapte mari, generoase.

Dar într-o clipă, într-o zi a 
anului 1906, această viață plină 
a soților Curie s-a spulberat. 
Fericirea lor, colaborarea în 
problemele vieții, ale .muncii, 
s-a sfîrșit brusc și dureros. 
Pierre Curie a murit într-un 
accident de automobil.

s-au întrerupt complect. In dife
rite regiuni din Cehoslovacia s-au 
observat aurore polare, fenomen 
extrem de rar pentru latitudinea 
acestei țări. Fenomenele au conti
nuat multe luni de zile. La 11 
februarie 1958 Observatorul Astro
nomic din București a primit de 
la Cîmpina și Băicoi vestea că și 
acolo a fost observată aurora po
lară, lucru cu totul excepțional 
pentru țara noastră.

Toate acestea provin de la cu- 
renții puternici de particule pe 
care îi răspindește în acești ani 
Soarele și care pătrund, asemenea 
unor „ploi electrice“, în atmosfera 
terestră.

in cadrul A.G.I., Observatorul 
Astronomic din București a fost 
unul dintre cele 130 de observa
toare de pe tot globul, care a ur
mărit fenomenele solare.

Trecerea petelor solare prin mij
locul discului solar anunță ivirea 
tulburărilor celor mai mari. Ma
ximul perturbației magnetice în
târzie însă cu 1—2 zile față de mo
mentul 
află în 
bază se 
terestru 
zele de , ____
de deplasare fiind de 300.000 kilo
metri pe secundă, ajung pe Pă- 
mînt de la Soare după vreo 19 
minute), ci de o radiație corpus- 
culară, constînd din roiuri de par
ticule purtătoare de sarcini elec
trice (electroni și ioni liberi), ca
re parcurg spațiul cosmic cu apro
ximativ 1.600 kilometri pe se
cundă.

Cercetări recente indică și o 
oarecare legătură între petele so
lare și fenomenele meteorologice 
care determină clima. La vestitul 
observator de la Pulkovo (lingă 
Leningrad) s-a stabilit de pildă că, 
în perioadele de maxim, numărul 
furtunilor prezintă o creștere evi
dentă.

Iată deci că astronomii nu au 
căutat zadarnic... pete în Soare.

I. M. ȘTEFAN

To/ ceea ce 
oaie să ima- 

eze un om, 
/ i/or/svfea 
fnfăptv/âscă'’ 

JULES VERNE

GRAVITAȚIA

Anii oare au urmat pentru 
Mărie au fost nespus de grei, 
dar între disperare și acțiune 
a învins în cele din urmă cea 
de a doua : Mărie Curie s-a 
aruncat din nou în vâltoarea 
muncii. I se încredințează cate
dra 
țul ei.
ma , (
femeie devine profesor univer
sitar. Peste puțin timp, publi
că un tratat asupra radioacti
vității, înființează un laborator 
de cercetări asupra radioactivi
tății, ține conferințe, iar în 
anul 1911 i se acordă din nou 
Premiul

Mărie 
membru 
versități 
cele mai luminate ale Europei 
se apleacă în fața genialității 
acestei femei. In mai 1934 pă
șește pentru ultima oară 
laboratorul atît 
git...

Mărie și 
deschid prin 
activitate creatoare, porțile mă
rețelor cercetări ce au dus în 
ultimii ani la asaltul omului 
asupra tainelor microcosmosu
lui și prin aceasta la cucerirea 
energiilor necesare distrugerii 
barierelor ce-1 țin pe om le
gat de planeta sa.

I. SAVA

lăsată vacantă de so- 
Astfel, pentru pxi- 

oară in Franța, o

Fotografia de mai sus vă pre
zintă urmările pe care le are 
micșorarea efectului gravitațio
nal asupra corpurilor. Ex
periența, efectuată într-o „ca
bină zburătoare" arată că 
omul-experimenț care dato
rită micșorării efectului gra
vitațional s-a desprins de sol, 
deși ține tn tnîinl greutăți 
apreciabile totuși nu poate 
recăpăta contactul cu podeaua 
cabinei.

Ajungînd la concluzia că a- 
colo unde există o forță tre
buie să existe și o particulă 
purtătoare, fizicienii au înce
put să vorbească despre gravi
toni — ipoteticele particule 
purtătoare ale gravitației. Mai 
mult chiar, D. D. Ivanenko a 
stabilit prin calcul că. după o 
anumită perioadă, gravitoni! 
se transformă în radiații elec
tromagnetice. Reproducerea a- 
cestui fenomen în laborator și 
utilizarea lui în scopuri prac
tice ar avea urmări de-a drep
tul miraculoase.

Din păcate, gravitoni! n-au 
fost încă descoperiți. In schimb

ML ML

Expresul interplanetar se apropie de lună...

în
de mult îndră-

Pierre Curie 
titanica lor

Nobel.
Curie eete numită 

de onoare a 105 uni- 
din lume. Capetele

4

Astronauta au atins obiectivul

unei legături între 
§i temperatură, 
presupune că des -

savanfii sovietici au stabilit 
existența 
gravitație 
„Se poate
creșterea temperaturii materiei

pînă la zero absolut va duce 
la o scădere considerabilă a 
forțelor gravitaționale, poate 
chiar la dispariția lor“ alinna 
profesorul Kiril Staniukovici.

Dacă această presupunere se 
va transforma în certitudine, 
problema zborului interplane
tar va fi rezolvată fără a se 
mai aștepta crearea motorului 
atomic. Prin scăderea forțe
lor gravitaționale, rachetele 
vor putea învinge atracția pă
mântului folosind combustibilii 
clasici. Omul va înainta cu 
pași de gigant în era cosmică.

Cu mai bine de jumătate de 
veac în urmă, H. G. Wells 
imagina o substanță capabilă 
să constituie un ecran împotri
va forței de gravitație („Primii 
oameni în lună“). Savanții l-au 
acuzat atunci că pervertește 
bunul simț al cititorilor isto
risind astfel de „povești ab
surde“. Ei n-au înțeles că lite
ratura de anticipație vehicu- 

o lează idei și nu soluții tehnice, 
o Iar ideea lui Wells, învingerea 
° gravitației, este, se pare, mai 
)o aproape ca oricînd de realizare.

£ ION HOBANA

ALS.Q. D

Spre cosmos... |
Prin lansarea sateliților arti- g 

firi aii ai pămîntnlui a fost a- £ 
î'Uncată o trainică punte de pe £ 
pămînt spre cosmos... e-

Acestui drum spre cosmos îi £ 
sfnt consacrate două filme so- o 
vietiee de popularizare a știin- ° 
țel: „Drumul spre stele“ și £ 
..Primii sateliți sovietici ai pă- ‘o 
mîntuluj“ care au apărut nu 
de mult pe ecran. Publicăm as
tăzi 3 imagini din filmele 
sus amintite.



Discuții la raportul asupra participării femeilor din R. P. R. 
la opera de construire a socialismului și apărare a păcii

Primirea ministrului 
Statelor Unite ale Americii, 
Clifton Wharton, de către 
vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Alexandru 
Moghioroș

Joi 13 martie a.c., orele 
vicepreședintele Consiliului

PILDA CELÜI CARE A CUCERIT
10,

, __ ___ . de
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Alexandru Moghioroș a 
primit în audiență pe noul tri
mis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Statelor Unite ale 
Americji la București, Clifton R. 
Wharton.

CULMILE ȘTIINȚEI

Cuvîntul tov. Sofia Cazacu — țărancă muncitoare din comuna 
Băcia, regiunea Hunedoara, membră a întovărășirii agricole

In numele femeilor din comuna 
Băcia, raionul și regiunea Hune
doara, vă aduc un călduros salut 
și vă zic „bine ați venit“.

De asemenea, țin să aduc un 
călduros salut marelui nostru 
Partid a cărui goarnă a răsunat 
pe întinsul patriei, strîngîndu-ne 
pe noi, de pe toate meleagurile 
țării ca să ne întîlnim ta frumoa
sa Capitală,

Nici graiul și nici slova nu pot 
descrie bucuria și dragostea cu 
care am venit astăzi ta această 
sală mare și frumoasă, bucuria 
pentru că am avut prilejul să cu
nosc pe conducătorii noștri și în
deosebi pe iubitul tovarăș Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej 1

Pe lîngă marea bucurie și dra
goste cu care am venit aci, vreau 
să vă spun că în sufletul meu 
este și o mare durere, aceea că 
satul Băcia a pierdui pe dragul 
nostru dr, Petru Groza, care a 
fost consătean cu noi și a ' ' 
iubit de toți sătenii.

Vă rog să-pii îngăduiți să 
besc acum despre referatul 
zentat aici, ta fața noastră- 
referat nu s-a amintit despre ac
tivitatea femeilor în campania 
pentru alegeri. Eu vreau să vă 
aduc la cunoștință că femeile din 
satul Băcia aU plecat cu mare 
bucurie în dimineața zilei de 2 
martie la secțiile de votare, cu 
buchete de flori și în straie mta- 
dre. încă de la ora 4 dimineața 
curtea sfatului era numai frea
măt, glume și voie buni), cîntece 
și bucurie în inimile femeilor.

Cu mare bucurie s-au prezentat 
femeile din satul nostru la vota
re. știind că votează pentru pace, 
pentru binele și fericirea copiilor 
lor. Ele n-au uitat cum au fost 
exploatate și chinuite în trecut. 
Multe din femeile satului nostru 
n-aveau casă în care să stea sau 
locuiau în casele chiaburilor și 
ale moșierilor pentru care mun
ceau 52 de zile pe an. In schimbul 
acestei munci li se dădea un adă
post care drept vă spun numai 
casă nu era. ci o colibă de lemn

Cuvîntul tov. Valentina Tilich, președinta 
al raionului lași

Mă uit in sală și vid femei umpleau sala pînă la refuz, au 
adunate din întreaga țară, cum 
discută despre munca lor și des
pre viața lor, despre tot ce pot 
face folositqrmilioanele de femei 
ale acestei țări.

îmi crește inima vizînd această 
mare Conferință și vă aduc, dragi 
surori, tovarășe, prietene, un sa
lut plin de căldură din partea 
femeilor din raionul lași. Adu
cem salutul nostru fierbinte către 
conducătorii partidului și guvernu
lui, prezenți aci, în mijlocul 
nostru.

Am ascultat cu atenție raportul 
și am fost emoționată văzînd ta
bloul marilor drepturi, marilor li. 
berlăți și marilor înfăptuiri de 
care se bucură astăzi femeia in 
Republica Populară Romînă. Mul
te s-ar putea adăuga la cele spuse 
în raport despre calea pe care s-a 
ajuns aiei, despre lupta grea, eroi
că, pe care au purtat-o multe su
rori, rnulfi frați și soți ai noștri, 
întregul partid, oamenii muncii 1 

Sintem libere, condițiile noastrs 
de . trai și de muncă sînt din ce in 
ce mai bune, dar n-a fost totdeaw 
na așa. Ca să muncim cu spor, ci 
să vedem limpede drumul pe cari 
mergem, n-avem voie să uităm su 
ferința, exploatarea, asuprirea, dis 
prețul, toate pacostele de care 
avea parte poporul muncitor și 
mai ales femeia muncitoare in 
timpul domniei boierilor și capi
taliștilor.

Era adesea greu să-ți dai seama 
că va putea veni o vreme in care 
să nu existe exploatare, in care 
femeia șă fie deputat, să fie pre
țuită, să fie egală in drepturi. Ilar 
cu cită înfocare au creșut și au 
luptat pentru acest viilor partidul, 
nemimărați luptători ai săi, ir,'re 
care femeile nu erau puține ! Fe
mei care n-au pregetat să-și dea 
viața, tinerețea — căci cple mai 
multe au murit de tinere -- pen
tru noi, pentru fericirea poporu
lui muncitor. Dacă am face soco
teala anilor de temniță la care 
au fost qsindite atîtea luptătoare 
comuniste, femei greviste, sătence 
asuprite, am ajunge la sule și sute 
de ani. Adăugați la asta schin
giuiri, adăugați însăși viața așa 
cum era ea in afara temniței, cu 
tot șiragul ei de umilințe și lip
suri — și veți vede.a de ce n-avem 
dreptul să uităm. Vreau să amin
tesc in cuvîntul meu despre unele 
lupte pe care le-au duș femeile 
din lași.

Grea a fost viața noastră in 
trecut. Stăteam in cartierul Nico- 
lina, al ceferiștilor, și imi amin
tesc de zilele oind soții noștri a- 
duceau salariul ; niciodată nu pu
team face față, să ucoperim chel
tuielile pentru trai, pentru chirie 
și taxele școlare care erau foarte 
mari, și nici datoriile de pe luna 
trecută nu puteam să le plătim. 
Partidul ne-a arătat atunci calea 
spre o viață mai bună. Fă amin- 
țiți, tovarășe Cheprghiu-Det cînd 
ați venit la lași in 1932 ? Ați vor
bit la adunarea ceferiștilor de la 
Casa poporului, le-ați arătat cau
zele vieții lor de mizerie și calaa 
pe care pot scăpa de exploatare, 
i-ați chemat în cuvîntul d-voastră 
la luptă salidură contra regimului 
burghezo-moșieresc, pentru pîine, 
libertate, drepturi, pentru o viață 
omenească. Ei au primit cu mul
tă căldură cuvintele d-voastră, pen
tru că au văzut in ele cuvintul și 
îndemnul partidului. Poliția a în
cercat să vă aresteze, dar munci
torii și femeile muncitoare, care

acoperită cu p.aie și lipită cu tină. 
Mîncarea lor era urzici și mă- 
criș, iar iarna, zeama de varză. 
Nici măcar duminica nu aveau 
o mtacare ca lumea. Grea viață 
duceau acei țărani. Numele lor 
era „jeleni“. Ei aveau într-adevăr 
o viață de chin și jale.

fost

vor- 
pre- 

ln

roșe GhçprghiuJJei 
la lași in 1932 f Ați vor-

In acele ziie, deși aveam mai 
puțin de 35 de ani. mă simțeam 
și eu bătrînă și îndurerată în su
flet cînd vedeam necazurile care 
mă loveau-

Dar astăzi stat mîndră și stat 
bucuroasă că fac parte din rîndu- 
rile candidaților de partid și am 
avut fericirea să ajung unde nici 
nu puteam visa, Azi sînt tînără 
căci trăiesc îptr-o țară tînără și 
sînt fericită.

Femeile din comuna Băcia s-au 
hotărît să se unească, iar munca 
lor la cîmp să se facă în colectiv, 
să nu mai existe haturi pe pă- 
mînturile lor. Ele s-au unit în 
întovărășiri, unde se află un nu
măr destul de mare de țărani și 
anume 325 de familii, cu 518 hec
tare de pămînt arabil.

Astăzi, comuna Băcia este, pu
tem spune un adevărat orășel. 
Se află aci două școli cu 7 clase,

sărit toți ca unul, și au împiedi
cat arestarea d-voastră. Se trăgeau 
focuri, dar muncitorii și — spun 
asta cu mîndrie — femeile, nu 
s-au speriat. Mare ne este bucuria 
că vă vedem în mijlocul nostru și 
ne bucurăm că scumpul nostru 
partid ne acordă acum ca și atunci 
întregul său sprijin.

Inii amintesc cum soțiile de ce
feriști au sărit să sprijine, lupta 
pe care bărbații lor au duș-o în 
Atelierele C.F.R. Nicotină, pentru 
pîine și o viață omenească. In fe
bruarie 1933, cînd am auzit sirena 
fluierind prelung, am știut că soții

noștri au pornit la grevă. Am fu
git in grabă mare spre ateliere și 
i-am văzut pe muncitori adunați 
in curte, înconjurați de polițiști și 
de copoii siguranței. Eram ame
nințate cu arma să nu ne apro
piem de ateliere, dar noaptea ne 
itrcum pe scară și treceam peste 
zid mimare și țigări, din partea 
noastră și a muncitorilor din alte 
fabrici. Polițiștii ne loveau și ne 
alungau și au tras focuri, să ne 
sperie. l)ar ce fel de viață aveam 
de pierdut ? O viață de chin Așa 
că nu ne-a fost frică, ne.am strins 
multe, multe, ne-am opintit și am 
bufnit cu poartă cu tot și am 
răzbit în curtea atelierelor și ne-am 
amestecat printre greviștii noștri.

Cîte femei 
minlesc de 
le-au îndurat 
arestările in 
1938, de ziua cind eram adunate 
in fața siguranței, unde se aflau 
arestați soții noștri, și cind zbirii

de la noi nu-și a- 
suferințele pe care 
ani de-a rîndul, de 

masă din 1933 și

o școală maghiară și u-rta romînă, 
sfat popular, două cămine cultu
rale, bibliotecă, grădiniță, dispen
sare. Toate astea sînt puse la în- 
demîna populației, iar din pămîn- 
turile.pe care le-am unit am reu
șit să contractăm în anul 1957 
4.450 kg. grîu, 37.560 kg. porumb, 
4 vagoane de cartofi, afară de 
legume și zarzavaturi.

In vara anului 1957, harnicele 
noastre femei au strîns și trans
portat prima recoltă de roșii.

Frumoase rezultate au obținut 
țărancele noastre din satul Băcia 
și prin creșterea viermilor de 
mătase. Din cîștigul obținut, după 
ce a vîndut statului produsele, to
varășa Lungescu și-a cumpărat o 
vacă și a contractat cu statul 
predarea a 500 kg. lapte. La fel și 
tovarășa Sebeș Elvira, muncind în 
asociație cu alte femei, și-a cum
părat mobilă de bucătărie, sobă și 
alte lucruri pentru casă.

Pe lingă frumoasele realizări 
din satul Băcia mai avem și 
unele lipsuri, dar eu vă asigur că 
înto-reîndu-mă de la această mare 
și frumoasă conferință, vom duce 
la îndeplinire sarcinile noastre 
și vom lichida lipsurile.

O lipsă mare a fost aceea că 
nu am arătat prea mare grijă 
pentru ca grădinița de copii să 
aibe locuri unde noi femeile să 
cultivăm legume șl zarzavaturi.

Pot să vă spun că în satul Bă
cia va fi înființată curînd o gos
podărie agricolă colectivă căreia 
îi vom da numele „Dr. Petru Gro- 
za“.

Eu chem toate femeile la în
trecere pentru creșterea viermilor 
de mătase și le doresc să obțină, 
așa cum a obținut comuna Băcia, 
chitanța nr. 1 pe regiune în vîn- 
zarea produselor, chitanța nr. 1 
pe regiune în vînzarea legumelor 
și zarzavaturilor. Drapelul de 
fruntaș nu s--a deslipit de noi 
niciodată. Partidul și guvernul, 
ori de cîte ori am cerut sprijin, 
n-au întors spatele la noi. Noi nu 
vom da înapoi și vom fi mîndri 
să luptăm cu Partidul în frunte.

comitetului femeilor

pre condițiile mereu mai bune în 
care lucrează azi femeia, cînd văd 
cum este prețuită munca femeii, 
cînd poți să întîlnești atîtea zeci 
de mii de deputate, în toate sfa
turile populare, și pînă la Marea 
Adunare Națională.

lată de ce trebuie să păzim ca 
lumina ochilor cuceririle noastre, 
regimul democrat-popular, fără de 
care 
stră 
care 
cute . 
întoarce niciodată !
mai întoarce, în primul rînd pen
tru că întregul nostru popor — și 
în rîndurile lui femeile munci
toare — stă neclintit în jurul par
tidului și știe să-și apere cuce
ririle sale revoluționare.

Eu cred că toate femeile din 
țara noastră trebuie să cunoască 
trecutul de luptă revoluționară și 
jertfele eroice ale clasei noastre 
muncitoare, ale partidului nostru. 
De aceea, Consiliul Național al 
Femeilor pe care îl vom alege, va 
trebui să editeze broșuri, să or
ganizeze conferințe, să educe fe
meile din toate colțurile țării 
după pilda eroică a acelora care 
și-au dat toate puterile pentru li
bertatea și fericirea patriei.

Viața și lupta celor mai buni -------- * s~ ne 
munca 

hotă- 
guver- 
să de-

pre condițiile

nu ar fi existat viața noa
de astăzi ! Să ia aminte 
mai rivnesc la vremurile 

; aceste vremuri nu se 
Nu se

cei 
tre- 
vor 
vor

Primirea ambasadorului 
R.P.F. Iugoslavia 

dr. France Hocevar, 
de către vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu

Joi, 13 martie a.c., ora 12, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Alexandru Bîrlădeanu, a 
primit în audiență pe ambasado
rul R. P. F. Iugoslavia la Bucu
rești, dr. France Hocevar.

In vederea întocmirii 
tratatului de istorie 

a Romîniei

ne fugăreau, ne izbeau cu patul 
armei și ne stropeau in plină iar
nă cu furtunurile de 
du-ne hainele sloi de

Cu toață teroarea, 
noi femei care atunci cind bărba
ții noștri au fost arestați, au con
tribuit cu tot curajul la difuzarea 
ziarelor, manifestelor partidului ; 
în multe case, chiar și în casa 
mea, se țineau ședințe ilegale.

Chiar aci, în sala în care se 
ține Conferința, se află două dele. 
gate din lași care ar putea și ele 
povesti multe despre cît au sufe
rit femeile în 
Zo-moșierești.
Marta Leonte, care a stat aproape 
trei ani în închisoare, și pe to
varășa Țipa Holzman, căreia în în
chisoare i-au murit doi copii și 
care a suferit chinuri de 
puit.

Soțul mi-a fost arestat, în 1938, 
pentru ultima oară. Era, împreu
nă cti alți muncitori, bătut zi și 
noapte, într-un vagon spart ; după 
ce leșina, era scufundat într-un 
butoi cu apă rece.

După aceea, n-a mai dus-o mult. 
Era totul frînt înăuntru în el. In 
1939, un an după arestare, a mu
rit, și eu am rămas cu trei copii 
de crescut.

N-o să uit niciodată viața de 
atunci la fabrica de țigarete din 
lași. Lucram 12 ore pe zi, de la 
6 dimineața pînă la 6 seara, iar 
mai apoi, cînd fabrica a fost eva
cuată la Tg. Jiu, în timpul războ
iului criminal antisovietic, cite 14 
ore pa zi. Seara, frîntă de obo
seală, o luam de la capăt : nu-mi 
ajungea nici pe departe salariul, 
și atunci, ca să mai am un ban, 
după ce puneam mîncarea la fiert, 
începeam să fac croitorie pentru 

că n-aveam 
la lumina

apă, făcîn- 
gheață ! 
erau printre

închisorile burghe- 
lat-o pe tovarășa

neînchi-

unul și altul, și pentru 
bani de petrol, coseam 
lămpii de gătit.

Ca mine, au trăit și 
femei muncitoare, nu 
duve, dar și cu soți, mai cu 
mă cînd a -început războiul,

Cine știe și cine ține minte 
toate acestea, mai lesne poate în
țelege de ce îmi bate inima de 
mîndrie cînd văd în ce țară îmi 
trăiesc copiii, ce realizări de sea
mă a dobîndit poporul nostru sub 
conducerea partidului, cind aud și 
știu despre egalitatea deplină în 
drepturi a femeilor, despre sala
riul egal la muncă egală, despre 
grija pe care democrația populară 
o poartă mamei și copilului, des-

- v K ■ Și
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multe 
numai

alte 
vă- 

sea-

Scenă din piesa „Institutorii“ de Ottb Ernst, în interpretarea 
colectivului Teatrului de Stat din Baia Mare.

fii și fiice ale poporului 
însuflețească zi de zi în 
noastră pentru înfăptuirea 
rîrilor pe care partidul și 
nul le iau, ca traiul nostru 
vină din ce în ce mai îndestulat.

Luînd parte la lucrările confe
rinței, am văzut cît de mult sînt 
preocupate femeile să contribuie 
prin toate eforturile la construc
ția victorioasă a socialismului. Și 
faptul că multe dintre ele poartă 
înalte decorații dovedește aceasta.

llotărîrea Biroului Politic pen
tru îmbunătățirea muncii în ria
dul femeilor ne va da posibilitate 
să antrenăm masele cele mai largi 
de femei la construirea socialis
mului. Noi, care lucrăm în sec
torul agricol, vom putea să des
fășurăm o muncă șt mai rodnică 
pe drumul transformării socialiste 
a agriculturii. Vum putea arăta 
că agricultura socialistă este sin
gurul drum pe care pot să-și fău
rească un trai îndestulat. Vă spun 
sincer că sînt plină de bucurie 
cînd văd cîte femei sînt președinte 
de gospodării agricole colective, 
brigadiere, șefe de echipă, colec
tiviste fruntașe.

Sînt sigură că toate cele care 
ne-am adunat aici, delegatele la 
Conferință, ca și milioanele de 
femei de pe întreg cuprinsul pa
triei noastre vor munci cu dra
goste, fără să-și precupețească pu
terile, pentru a aduce la îndepli
nire liotărîrile Conferinței. Să do
vedim astfel partidului nostru 
scump că ne însușim învățătura 
lui, să închinăm puterile și pri
ceperea noastră pentru construi
rea socialismului, să ne înzecim 
puterile pentru a apăra pacea. In 
ceea ce mă privește, mi-am notat 
cu grijă în carnet toate proble
mele discutate aci, toate hotărî- 
rile luate, și asigur Conferința și 
conducerea partidului nostru că 
mă voi strădui să le pun în apli
care de îndată ce mă întorc la 
locul meu de muncă.

Trăiască Conferința Națională a 
Femeilor din Republica Populară 
Romînă I

Trăiască Partidul Muncjțgresc 
Romîn, forța conducătoare în Re
publica Populară Romînă I

In cadrul lucrărilor pregătitoare 
pentru întocmirea tratatului de is
torie a Romîniei — sarcină tra
sată istoricilor noștri de cel de-al 
II-lea Congres al P. M. R. — la 
Institutul de istorie al Aaademiei 
R. P. Romîne a avut loc joi, 13 
martie a.c., prima ședință orga
nizată de acest institut în vede- 
dera discutării unor probleme cheie 
ale Istoriei Romîniei. Au partici
pat numeroși cercetători și profe
sori de la institutele de istorie 
ale Academiei R. P. Romîne din 
București, Iași, Cluj, de la Uni
versitatea ,,C. I. Parhon“, de la 
Institutul de științe sociale de pe 
lîngă C. C. al P. M. R. și de la 
alte institute științifice. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de acad. 
Andrei Oțetea, directorul Institu
tului de istorie al Academiei R.P. 
Romîne, care a arătat că Institu
tul va organiza o serie de astfel 
de ședințe pentru rezolvarea tn 
mod științific, pe baza unor dez
bateri cît mai largi a unor proble
me importante ale istoriei noastre. 
In oadrul ședinței de joi, tov. 
Ștefan Ștefănescu, candidat în 
științe istorice, cercetător științi
fic principal, a dezvoltat comuni
carea „Renta tn muncă pe dome
niul feudal din Moldova și Țara 
Romînească pînă la secolul al 
XVII.lea“,La dezbateri au luat cu
vîntul numeroși participanți.

(Urmare din pag. I-a)

vlrsta de 50 de ani în numai șase 
luni de zile). „Creierul lui Marx, 
— scrie în amintirile sale P. La- 
fargue — a fost înarmat cu o mul
țime extraordinară de fapte din 
domeniul istoriei și al științelor 
naturale, precum și de teorii filo
zofice ; el știa să se servească în 
mod excelent de toate aceste cu
noștințe și observațiuni adunate 
printr-o muncă spirituală îndelun
gată".

Marx avea oroare de semidocți 
și diletanți, de acei care „în ge
neral" și aproximativ știu și vor
besc despre toate, dar „în special" 
concret, temeinic și precis nu știu 
mai nimic. Povestind cum se com
porta Marx față de cei tineri în 
această privință, Wilhelm 
necht scria: „Cerea mult, 
dată ce descoperea vre-o 
în cunoștințele cuiva, el 
cu tot dinadinsul ca ea 
umplută, dînd și sfaturile necesare, 
pentru aceasta. Iar dacă vedea că 
truda lui era zadarnică, se ispră
vea și cu prietenia. Marx stimula 
tuturor celor din jur interesul pen
tru știință, pentru cunoștințe. Prin 
propriul său exemplu strălucit, 
Marx ilustra imperativul categoric 
pe care îl repeta foarte des: în- 
vățați! învățați1“

Un exemplu plin de învățăminte 
îl dă munca științifică propriu- 
zisă a lui Marx, munca de elabo
rare a genialelor sale opere. Acea
sta aduce mărturia unei scrupulo- 
zități și probități științifice cu a- 
devărat excepționale. înainte de a 
trece la prezentarea concluziilor 
și generalizărilor sale științifice, 
Marx, după cum am văzut, a in
trat în stăpînirea tuturor materii
lor care se refereau la chestiunile 
tratate. Marx — spune Engels — 
a studiat și a pătruns știința sa 
de specialitate timp de douăzeci 
și cinci de ani, „cu o conștiincio
zitate care nu are pereche. O con
știinciozitate care l-a împiedicat 
să-și publice concluziile în formă 
sistematică, îninte ca el însuși să 
fi fost mulțumit de ele tn ceea ce 
privește forma și conținutul, 
înainte ca el să fi fost sigur că nu 
a lăsat vreo carte necitită, că nu 
a omis să se ooupe de vreo obiec- 
țiune, că a epuizat complect fie
care punct". Ajunge să amintim 
că numai pentru două din capito
lele „Capitalului" Marx a făcut 
extrase pe 200 coli de tipar iar 
după date departe de a fi com
plecte, pentru întreaga operă el a

Liebk- 
De în- 
la cună 
stăruia 
să fie

studiat peste 1500 de cărți făbind 
rezumate din ele. Istoria muncii 
lui Marx la „Capitalul" este isto
ria unei munci revoluționare, eroi
ce, care duce la bun sfîrșit sarci
na asumată și învinge orice obsta
col din cale.

Pentru probitatea științifică a 
lui Marx e semnificativă grija sa 
pentru recunoașterea meritelor al
tora oricît de mici și neînsemnate 
ar fi fost ele. Aceasta se vede deo
sebit de limpede în modul în care 
a făcut Marx trimiterile in „Ca
pitalul". Se știe că această carte 
conține o sumedenie de citate din 
lucrările unor scriitori necunoscuți, 
fapt care a fost apreciat de unii 
ca simplă pedanterie. In realitate 
Marx — conștient de răspunderea 
ce și-a luat-o de judecător al isto
riei dădea fiecăruia ce i se cuve
nea. El considera de datoria lui 
să numească scriitorul care expri
mase prima oară o idee sau care 
reușise s-o formuleze cît mai bine, 
oricîț de puțin cunoscut sau de ne
însemnat fusese acesta. „Marx era 
omul cel mai generos și mai drept 
cînd era vorba să recunoască me
ritele altora—scria W. Liebknecht. 
Era prea mare pentru a fi invi
dios, gelos sau orgolios. Ura însă 
de moarte grandoarea aparentă, 
gloria fabricată cu care se împo- 
poțonează incapacitatea

fi ițtvi-

poțonează incapacitatea și josni
cia, după cum ura tot ceea ce e 
fals și contrafăcut“,

întreaga uriașă cultură de care 
dispunea, toate cunoștințele pe 
care și le acumulase și pe care le 
sporea necontenit, Marx le-a pus, 
cu totală dăruire de sine, în sluj
ba făuririi armei ideologice nece
sare proletariatului, în lupta sa de 
eliberare socială. Lupta revoluțio
nară pentru eliberarea clasei mun
citoare și a întregii societăți din 
robia capitalistă, lupta pentru în
armarea proletariatului cu știința 
luptei de olasă și a construirii co
munismului — iată scopul suprem 
căruia Marx și-a consacrat întrea
ga energie, întreaga capacitate și 
toate puterile sufletești 
dispunea din belșug.

„Marx era înainte de 
revoluționar — spunea 
gels în cuvin.ta.rea rostită 
mintal lui Marx. Să contribuie în
tr-un fel sau altul la răsturnarea 
societății capitaliste și a rînduieli- 
lor de stat create de ea, să con
tribuie la eliberarea proletariatu
lui modern căruia el îi dăduse cel 
dinții conștiința propriei sale si
tuații și a necesităților sale, conș
tiința condițiilor emancipării sale

de care

toate un 
F. En- 

la mor-

— iată care era adevărata lui voca
ție. Lupta era elementul său. Și 
a luptat cu o pasiune, cu o perse
verență și un succes cum puțini 
le-au avut“.

Marx revoluționarul s-a ridicat 
cu hotărîre împotriva izolării omu
lui de știință de societate, împo
triva închistării în tumul de fildeș. 
Savantului nu-i este îngăduit — 
dacă nu vrea să-și scadă singur 
valoarea — să se închidă ca vier
mele în brînză, în cameră sau în 
laborator și să rămînă departe de 
viață și de luptele sociale și po
litice ale contemporanilor săi. 
„Știința nu trebuie să rămînă o 
plăcere egoistă, scrie Marx; cei 
care au fericirea să se poată con
sacra scopurilor științelor, trebuie 
să fie și cei dinții c.are-și pun cu
noștințele lor în slujba omenirii!“.

Aceste cuvinte — a căror ac
tualitate pentru tinerii care în anii 
regimului democrat popular au 
urcat culmile științei este evidentă
— arată încă odată că Marx nu 
concepea adevărata fericire fără 
luptă, fără luptă de partea forțe
lor progresiste împotriva forțelor 
reacționare, retrograde.

ir
Pentru tineret, Marx este de 

două ori dascăl.
Mai întîi Marx înarmează tine

retul cu o concepție științifici de
spre natură, societate și gîndire, 
îl îndeamnă să participe activ la 
lupta revoluționară pentru trans
formarea revoluționară a societății, 
pentru construirea socialismului și 
comunismului.

Totodată, din viața și activitatea 
lui Marx, tineretul din patria noa
stră învață metodele cu ajutorul 
cărora poate străbate drumul greu 
către știință, învață să fie pasio
nat și stăruitor în studiu, scrupu
los si modest. Viața și activitatea 
lui Marx învață tineretul nostru 
să-și însușească teme lic știința și 
cultura pentru a fi constructor 
priceput, harnic și devotat al so
cialismului în patria noastră.

Eroism

Noua cabană de la Cioplea- Predeal cu o capacitate de 70 locuri
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7O0CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
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14 zile muncă, Iosif Szabo 13 zile 
muncă (minimum stabilit de adu
narea generală este de 250 zile- 
muncă pentru bărbați). Cu ce se 
ocupă organizația U.T.M. din gos
podărie ? Din luna august 1957 și 
pînă în prezent s-au ținut trei a- 
dunări generale (minimul era de 
șase adunări). în prima adunare 
generală s-a discutat despre for
marea unei echipe artistice. în a 
doua adunare generală, tot despre 
formarea echipei artistice. In a 
treia adunare generală au fost pri
miți doi membri în U.T.M. De 
șase luni de zile organizația de ba
ză U.T.M. nu are plan de muncă. 
Cea maj importantă preocupare a 
acestei organizații este ținerea săp- 
tămînală a „Marții tineretului“. 
Aci tinerii spun povești, ghicitori 
etc etc. Și acestei sînt, fără îndo
ială, lucruri foarte utile în măsura 
în care contribuie la lărgirea ori
zontului cultural și politic al ti
nerilor și nimeni nu impută or
ganizarea unor asemenea activi
tăți. Grav este că această 
organizație U.T.M. s-a îndepărtat 
complect de la adevărata sa me
nire, de organizație politică, care 
să se ocupe de educația politică a 
tinerilor, de mobilizarea lor la în
deplinirea sarcinilor economice. 
Activitatea acestei organizații de 
bază U.T.M. seamănă, mai degra
bă, cu activitatea unui cerc cultu
ral. Problemele educației politice 
a tineretului, problemele economi
ce concrete din gospodărie 
complect străine.

Izvorul acestei orientări 
tivitatea unor organizații 
din gospodăriile colective 
sește în modul defectuos în care 
comitetul regional și comitetele 
raionale U.T.M. îndrumă, contro
lează, orientează activitatea aces
tor organizații. Foarte mulți in
structori ai comitetelor raionale 
(în special cei din raionul Tur
da) nu sfătuiesc organizațiile 
U.T.M. din gospodăriile colective, 
nu le ajută să prevadă în planu
rile lor de activitate acțiuni con
crete în sprijinul înfăptuirii sar-

cinilor economi«« ale gospodării
lor respeotive.

Comitetul regional U.T.M. Cluj, 
în tot cursul anului 1957, deși era 
atît de necesar, n-a dezbătut nicio
dată în mod special și n-a luat 
hotărîri concrete ou privire la ac
tivitatea organizațiilor de bază 
U.T.M. din gospodăriile colective.

Pentru venituri 
corespunzătoare 
posibilităților, 

la suta de hectare
Unul din indicii cei mai impor

tanți ai rentabilității gospodăriilor

Gospodăria agricolă colectivă 
„Steagul păcii" din comuna Mihai 
Viteazu nu are nici o pasăre. Co
lectiviștii însă, cresc în gospodă
riile personale, după o statistică 
aproximativă, peste 2.000 păsări. 
Fără îndoială că aceasta este o 
preocupare bună. Nu s-a ajuna 
însă la înțelegerea că, pentru gos
podăria colectivă, care are nemă
surat mai multe posibilități față 
de gospodăria individuală, dezvol
tarea acestui sector înseamnă un 
izvor incomparabil mai mare de 
venituri bănești și o sursă pentru 
aprovizionarea orașelor ou ouă și 
carne.

face, fără îndoială, în fiecare goa- 
podărie. Apoi, majoritatea gospo- 
dariilor colective au în apropierea 
lor ape curgătoare sau bălți în 
lunca Mureșului, Arieșului, Some
șului. Există deci suficiente con
diții naturale pentru creșterea ra
țelor, gîștelor.

Resurse materiale sînt multiple, 
posibilități de asemenea. Nu exis- 
tă însă in aotivitatea organizații
lor U.T.M. o preocupare serioasă 
pentru mobilizarea tinerilor colec
tiviști la acțiuni concrete în scopul 
folosirii tuturor acestor 
De altfel, după cum a 
din lucrările conferinței

resurse, 
reieșit și 
regionale

îi sînt

în ac- 
U.T.M. 
se gă-

li cinism colectiviști
au o mare răspundere 
P O L I T I C A

agricole colective îl constituie ve
niturile realizate la suta de hec
tare.

Pămîntul este principalul mijloc 
de producție în agricultură și de 
aceea se cere o judicioasă plani
ficare și o dezvoltare armonioasă 
a diverselor ramuri de producție 
în așa fel ca să poată fi folosite 
toate resursele naturale 
dezvoltarea economică a 
riilor colective.

Un loc important în 
consfătuirii l-au ocupat 
în legătură cu dezvoltarea acelor 
ramuri de producție care sînt cele 
mai avantajoase. S-a dezbătut în 
mod deosebit situația sectorului 
zootehnic — unul dintre principa
lele izvoare de venituri bănești. 
A reieșit de aici că în unele gos
podării colective, creșterea șepte
lului este încă nesatisfăcătoare, cu 
excepția grupei porcine. Un sec
tor neglijat este creșterea păsări- 
Iot.

pentru
gospodă-

lucrările 
discuțiile

Și în această privință, ca și în 
antrenarea tinerilor colectiviști la 
muncă, organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile colective 
din regiunea Cluj au manifestat 
un nejustificat dezinteres față de 
problemele economice ale gospo
dăriilor respective.

CE POT FACE ORGANIZA
ȚIILE U.T.M. PENTRU DEZ
VOLTAREA CREȘTERII PĂSĂ
RILOR ?

O problemă importantă care 
preocupă consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective este 
aceea a adăposturilor, mai precis 
a materialului de construcție. Iată 
un domeniu în care tinerii pot 
să aducă un ajutor prețios. Cote 
țele pentru păsări, dintre toate ce
lelalte adăposturi, necesită cele 
mai puține cheltuieli, Tinerii pot 
organiza construirea lor din ma
teriale ieftine și lesne de procu
rat : paiantă, chirpici, nuiele. Toa
te acestea se găsesc sau se pot

U.T.M., tinerii fug de sectorul zoo
tehnic. Inconsecvența in muncă a 
multora dintre ei a creat o im
presie neplăcută în rindul colec
tiviștilor vîrstnici.

Important însă pentru asigura
rea unor venituri mari la suta de 
hectare este nu numai creșterea 
numerică a șeptelului, ci și asigu
rarea creșterii productivității ani
malelor.

Vacile de lapte ale gospodării
lor colective din această regiune 
fac parte, în marea majoritate, din 
rasele Simmental, Pinzgau și 
Schwyz, adică din rase bune pro
ducătoare de lapte, a căror pro
ducție variază între 2.500—4.000 
litri într-o perioadă de lactație. 
Colectiviștii din unele gospodării 
colective n-au obținut însă ase
menea cantități de lapte. Fără 
îndoială că acesta este rezultatul 
unei proaste îngrijiri, a unei ex
ploatări’ neștiințifice a animalelor,

O altă faptă de eroism s-a 
înscris în istoria petrolului din 
Moldova: la sonda 4 de explo. 
rare Mlhoe din Moldova a Iz
bucnit o puternică erupție de 
gaze cu urme de țiței. Nisipul 
antrenat de jetul de gaze a de
teriorat unele din instalațiile 
sondei care trebuiau de urgen
ță înlocuite.

Timp de opt ore. sub presi
unea amenințătoare a gazelor, 
un grup de petroliști îndrăzneți 
au înlocuit partea de garnitură 
stricată și au dirijat erupția 
pe o parte laterală a sondei. Tn 
același timp alți muncitori — 
care aveau oregătit noroi și u- 
tilaje necesare — au început 
pomparea în coloană. După alte 
șase ore de muncă eroică fără 
întrerupere, erupția a fost opri
tă.

' Datorită curajului și spiritu
lui de abnegație dovedit de 
petroliști, printre care maiștrii 
Nicolae Șerban, Andrei Zim- 
merman, Oheorghe Ungureanu, 
Nicolae Secăreanu, sonda a 
fost salvată.

ori și în această direcție organi
zațiile U.T.M. pot aduce o contri
buție prețioasă.

★
Plenara a Ill-a a C.C. al U.T.M. 

a pus în fața organizațiilor U.T.M 
din sectorul socialist al agricultu
rii sarcini de mare răspundere.

Cele mai de seamă și mai ur
gente lucruri pe care trebuie să le 
facă comitetele raionale U.T.M. din 
regiunea Cluj sînt : crearea orga
nizațiilor de bază U.T.M. în toate 
gospodăriile agricole colective din 
regiune, îndrumarea continuă a 
acestor organizații pe linia parti
cipării lor active, sub conducerea 
organizațiilor de partid, la realiza
rea sarcinilor economice ale gos
podăriilor colective.

Organizațiile de bază U.TJW. din 
G.A.C. trebuie să pună în centrul 
activității lor mobilizarea tinere
tului la muncă în așa fel îneît fie
care utemist, fiecare tînăr să exe
cute cel puțin minimul de zile- 
muncă stabilit de adunările gene
rale.

O îndatorire de bază a orga
nizațiilor U.T.M. din G.A.C. este 
întărirea disciplinei tineretului, 
antrenarea tinerilor la muncă în 
cele mai importante sectoare de 
producție, în echipe de tineret în 
cadrul brigăzilor statutare, în le
gumicultura și îndeosebi în secto
rul zootehnic, unde participarea 
tineretului este încă foarte slabă. 
Pentru aceasta, organizațiile U.T.M, 
sînt datoare să lupte împotriva 
concepțiilor înapoiate după care 
meseria de crescător de animale 
este o meserie rușinoasă, să mo
bilizeze tineretul să participe la 
cursurile agro-zootehnioe de masă 
și să recomande consiliilor de con
ducere ale gospodăriilor colective 
respective pe cei mai buni tineri 
care să fie trimiși la școlile de 
specialitate.

Pentru activizarea organizațiilor 
de bază U.T.M. din gospodăriile 
colective, comitetul regional și co
mitetele raionale U.T.M. din re
giunea Cluj sînt datoare să ana
lizeze fără întîrziere și să ia mă
suri practice în legătură cu antre
narea tineretului în munca de în
tărire economică a gospodăriilor 
colective.



„A scăpat^ 
o nouă bombă atomică!

Din nou un bombardier ameri
can a scăpat o bombă atomică. 
Dacă rîndul trecut bomba a că
zut în cîmp, de astădată, urmînd 
fireasca scară progresivă a ca
tastrofelor, bomba a căzut peste 
un oraș, Florence din Carolina de 
Sud provocînd și victime. Desprin- 
zîndu-se de avion din cauza unei 
defecțiuni tehnice și lovindu-se de 
pămînt, încărcătura convențională 
a bombei a explodat, distrugînd 
o casă, avariind alte cinci și o 
biserică. Șase persoane, printre 
care patru copii, au fost rănite.

Puternica explozie provocată de 
încărcătura convențională a dus la 
eliberarea elementelor radioactive 
ale armei nucleare creînd pri
mejdia contaminării regiunii res
pective. Personalul militar a fost 
evacuat, iar în
treaga zonă
pusă sub supra
veghere.

Așa dar, din 
nou un bombar
dier american care poartă în aer 
teribila armă a morții a scăpat 
o bombă atomică. Pînă acum stra
tegii americani, politicienii occi
dentali și șefii militari zîmbeau 
cu o ironie slab mascată, cînd li 
se spunea că plimbatul avioane
lor americane avînd pîntecul um
flat cu bomba atomică, e primej
dios. Tovarășul Hrușciov a atras 
de cîteva ori atenția asupra pe
ricolului pe care-1 reprezintă mă- 
aura luată de militarii americani 
de a ține mereu pe cerul atlan
tic avioane încărcate cu arme nu
cleare. în Camera Comunelor și 
în Adunarea Națională Franceză, 
Macmillan și Gaillard, s-au stră
duit să spulbere îngrijorarea o- 
piniei publice, prezicînd că nu 
poate fi posibil nici un fel de 
accident care să provoace o catas
trofă. îngrijorarea opiniei publice 
era întâmpinată cu zîmbete de su
perioritate și taxată drept defe
tism. Avertismentele bine intențio
nate erau respinse drept pro-

Un nou val 
de teamă în Anglia
LONDRA 13 (Agerpres). — 

După căderea bombei atomice a- 
mericane în Carolina de sud 
(S.U.A.) riscurile unei distrugeri 
nucleare în urma unui accident, 
relatează agenția Associated 
Press, eu provocat un nou val 
de teamă în Anglia.

Atît in Camera Comunelor cît 
și în Camera Lorzilor, guvernul 
a fost interpelat în legătură cu 
consecințele posibile ale zboruri
lor avioanelor americane care 
transportă bombe atomice.

In Camera Comunelor, laburis
tul Geoffrey de Freitas, specialis
tul partidului laburist în proble
me de aviație, a declarat că cu 
prilejul dezbaterilor care au loc 
joi in legătură cu alocațiile pen
tru aviație va ridica problema 
accidentului produs în Statele 
Unite,

COMENTAM

Senatorul Douglas declară:

IN S. U. A. SINT 6.400.000
ȘOMERI

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
TASS transmite: La 12 martie 
și-a continuat lucrările conferin
ța extraordinară în problemele 
situației economice a S.U.A., con
vocată de Federația americană a 
muncii — Congresul sindicatelor 
Industriale (F.ÂM.—C.S.I.).

Deschizînd ședința plenară a 
conferinței din după-amiaza zilei 
de 12 martie, Rekther, vicepre
ședintele F.A.M. — C.S.I., a de
clarat că „actualul declin din 
S. U. A este foarte serios și cu
prinde întreaga fără“.

In cadrul ședinței au mal luat 
cuvîntul senatorii John Cooper 
(republican, din partea statului 
Kentucky), Paul Douglas (de
mocrat, din partea statului Illi-

VAL DE GREVE IN OCCIDENT
TEL' AVIV. — Ziarul „Kol 

Haam" anunță că la 11 martie 
hamalii din portul Halfa au de
clarat grevă, Hamalii cer reduce
rea Impozitului pe venit care re
prezintă o bună parte din cîștlgul 
lor.

PARIS. La 12 martie 5.000 de 
muncitori șl funcționari de la 
diferite întreprinderi din orașul 
Romanssur Isere
Drome) au declarat o grevă de 
scurtă durată, pentru revendicări 
economice. De asemenea 1-200 de 
muncitori de la o uzină din ora-

(departamentul jorarea

Conferirea O.N.U. pentru problemele dreptului 
maritim internațional

Cuvinfarea delegatului R. P« R«
GENEVA 13 (Agerpres). — 

Conferința O.N.U. pentru proble
mele dreptului maritim interna
țional își continuă lucrările la 
Geneva.

La 12 martie în cadrul discu
țiilor generale ale comisiei I-a, 
care se ocupă cu problemele re
feritoare la apele teritoriale, în 
numele delegației romîne a luat 
cuvîntul prof. Edwin Glaser. De
legatul romîn a luat poziție îm
potriva încercărilor unor mari 
puteri maritime imperialiste de 

pagandă. Și în acest timp 
peste Anglia, peste Franța, pe
ste Statele Unite, avioanele cu 
bombe atomice se plimbă în 
fiecare clipă la discreția ha
zardului, a nervilor mai tari 
sau mai slabi ai pilotului. Catas
trofa se poate abate în orice mo
ment. Oricînd un factor mecanic 
sau unul psihologic poate provo
ca un dezastru, poate fi punctul 
de plecare al unei conflagrații 
mondiale. întîmplarea petrecută 
în orașul Florence. este un aver
tisment, dar și o dovadă că îngri
jorarea era întemeiată, că cei ce 
au atras atenția asupra primejdiei 
au avut o teribilă dreptate.

în aceeași zi, ziarul „Neue 
Rhein-Zeitung“, referindu-se la 
cercuri bine informate, anunță că 

în curînd deasu
pra Germaniei 
occidentale vor 
patrula bombar
diere engleze eu 
reacție, înzestra

te cu bombe atomice. Iată deci că 
aceste zboruri periculoase departe 
de a fi interzise sînt extinse. Cercu
rile militariste occidentale, ca și 
oamenii politici apuseni, continuă 
orbește, în ciuda oricărei licăriri 
de conștiință și de răspundere, 
drumul nebunesc și criminal.

O mînă de oameni lipsiți de 
elementara răspundere față de so
cietate continuă să se joace, în- 
tr-un mod fără precedent în isto
rie, cu viața popoarelor lor. In 
numele respectului pentru viață, 
al dreptului la liniște al fiecărui 
om, opinia publică cere cu hotă- 
rire încetarea imediată a acestui 
joc barbar.

AL. GIRNEAȚA

Tov. Chivu Stoica, primul minis tru al R. P. Romîne a vizitat îa 8 martie laboratorul național de 
fizică din New Delhi. In fotografie: Intr-una din secțiile laboratorului 1 se arată tov. Chivu Stoica 

modul de funcționare a unui detector de metale.

Vizita in India a tovarășilor Chîvu Stoica, 
Emil Bodnăraș și Avram Bunaciu

întîlnire 
cetățenească

Ia Bombay
BOMBAY 13. — De la trimisul 

special Agerpres : In după- amia
za zilei de 12 martie în parcul 
Kamala Nehru din Bombay a 
avut loc o întîlnire cetățenească 
organizată în cinstea vizitei pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., Chivu Stoica. Parcul 
care poartă numele defunctei so
ții a lui Nehru, luptătoare cura
joasă pentru independența Indiei, 
este situat pe țărmul oceanului 
într-o poziție deosebit de pito
rească. Peste tot flutură drapele 
rominești și ale Republicii India, 
se întretaie ghirlande de flori și 
becuri multicolore. Atrag atenția 
două imense drapele din flori 
alături de care este înălțată ste
ma Bombayului. Luînd cuvîntul, 
primarul orașului Bombay, Don- 
de, a evocat, gloria marelui oraș 
considerat drept poarta Indiei și 
a salutat în numele cetățenilor 
orașului pe președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.R., Chivu 
Stoica.

Donde a amintit împrejurările 
istorice ale eliberării Romîniei și

RAT IN CADRUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA CA ECO
NOMIA MEXICANA ESTE 
GRAV AFECTATA DE DECLI
NUL ECONOMIC CARE SE 
MANIFESTA IN STATELE 
UNITE.

Autoturismele gonesc spre Cairo.
Cineva strigă; piramidele... Și 

suspendă cuvîntul, cu voce înăbu
șită. Tresărire generală.

Prima imagine este ciudată: 
cum le vedem de la o mare dis
tanță, parcă și-au pierdut densita
tea; par niște bucăți de sticlă fu
murii, translucide. Sîntern la Ghi- 
zeh. Peste 20 de minute, pitoresc 
sau penibil petrecute în legănarea 
cămilelor, la serviciile cărora doar 
puțini s-au decis să renunțe, ne 
aflăm la poalele piramidei lui 
Keops, singura supraviețuitoare 
din cele șapte minuni ale lumii 
antice.

Acolo jos, în fața celor 138 de 
metri de blocuri granitice cu fa
țeta exterioară atît de neregulată 
incit localnicii se pot cocoța, fără 
eforturi extraordinare, pînă sus 
(turiștii de odinioară o făceau și 
pe asta) tăcem sau schimbăm cu
vinte de a căror banalitate ne-am 
teme dacă le-am auzi reproduse 
mai tîrziu. Oricum, meditațiile 
gravitează în jurul ideii de trăi
nicie, adică exact ideea scontată 
de arhitecții-vizionari ai Egiptu
lui din regatul vechi: trăinicia, 
imuabilitatea, imperisabilul. Ei nu 
s-ar fi putut elibera de obsesia 
veșniciei decît prin aceste forme 
geometrice cu rezistență maximă. 
Masori triumful postum al con
structorilor cu versul lui Emines- 
cu închinat acestor munți creați 
de mina omului :

„...colo se ridic trufașe 
și eterne ca și moartea, 
piramidele-uriașe“.

Galeriile înguste, spiralate, în 
care secolul XX și-a marcat per
sonalitatea instalînd luminile ne
onului, duc spre Camera funerară. 
Vizitatorii, ascultindu-și pașii, se 
grăbesc să se întoarcă. Afară, la 
citeva sute de metri depărtare, 
sub un cer cu nori subțiri, se vor 
aținti asupra lor orbitele Sfinxu
lui.

lată-l, colos îndurerat, umilit 
parcă de excavațiile care l-au dez
gropat din nisipuri, umilit parcă 
de schelele care-i înconjoară piep
tul. Restaurația la care Egiptul 
contemporan supune Sfinxul este 
o operație chinuitoare, pe plan 
moral, se înțelege: figura umană 
cu trupul de leu este amenințată 
de vînturile tenace, nisipurile se 
răzbună asupra păzitorului lor, 
misterul are nevoie de protecție... 

a subliniat că azi energiile po
porului romîn, încătușate timp de 
secole, se deșteaptă la o viață 
nouă. „Este o coincidență feric;- 
tă, a spus Doride, că Romînia a 
devenit Republică Populară în 
aceeași perioadă în care India a 
devenit independentă“, Donde a 
vorbit pe larg despre sfaturile 
populare din Romînia și despre 
felul în care poporul romîn par
ticipă la conducerea treburilor 
obștești. Adresîndu-se tovarășului 
Chivu Stoica el a spus: „Ca unul 
din principalii făuritori ai Ro
mîniei populare, dv. ați cîștigat 
stima și dragostea poporului ro. 
mîn și a tuturor popoarelor iubi
toare de pace din lumea întreagă. 
Vă salutăm astăzi ca reprezen
tant al bunei noastre prietene Re
publica Populară Romînă“..

Donde a încheiat spunînd : 
„Sîntern siguri că prin eforturile 
noastre comune vom contribui la 
cauza păcii mondiale și a pro
gresului democrației“. In cuvîn
tul său de răspuns, tovarășul 
Chivu Stoica a mulțumit pentru 
călduroasa primire spunînd prin- 
tre altele: „Din cele văzute în 
scurtul timp de cînd sîntern în 
țara dv. ne-am putut da seama 
nemijlocit de vrednicia, talentul 
și aptitudinile creatoare ale po
porului indian, de imensa valoare 
a culturii sale multimilenare, de 
dragostea lui fierbinte de pace.

Din nou vot de încredere
PARIS. — La 12 martie au 

avut loc în Adunarea Națională 
Franceză dezbaterile asupra pro
iectului guvernamental privind re
forma constituției.

In cadrul ședinței din 12 mar
tie, deputatul gaullist, Triboulet, 
a prezentat un amendament care 
a fost adoptat de Adunare cu 280 
voturi contra 210. Primul mini
stru Gaillard a pus chestiunea de 
încredere în legătură cu ansam
blul proiectului.

Dar nici Sfinxul, nici uriașele 
morminte ale faraonilor Keops, 
Kefren, Mikerinos, nici cele ale 
unor nobili ți preoți conservate 
în catacombele din Kom nu pot 
prevala asupra tezaurului din mu
zeul egiptean din Cairo. El nu 
poate fi măgulit prin semne de 
exclamare ți adjectivele nu-l satis
fac. înțepenirea mumiilor contras
tează cu picturile hieroglife care le 
acoperă de sus pînă jos, realizate 
cu peneluri fine, colorate cu subti
litate. Mormîntul faimosului Tu- 
tancamon înmănunchează colecții 
inepuizabile de obiecte a căror 
menire era aceea de a însoți în 
lumea umbrelor pe cel ce răpo
sase. Ce nu se află acolo? Sandale 
aurite ți îmbrăcăminte fastuoasă 
de ceremonie, cupe și tacîmuri.

Însemnări din Egipt

IILE
$1 ULTIMA ORA m
M I L E IS

broșe, coliere și inele, bastoane 
ale căror capete de fildeș repro
duc chipurile șefilor unor popoare 
învinse — nubieni, perși — tro
nuri, sceptre, casete sculptate, 
apoi obiecte de toaletă care ar 
face încă invidia unor case de 
specialitate ; trebuie observată li
nia absolut modernă. a celor mai 
multe dintre obiecte — și numai 
capriciile modei contemporane n-o 
pot explica. Mai găsești, în vase 
pregătite anume, semințe, în amfo
re vin, licori, parfumuri.

înțelegi aici multe din miste
rele conservării. Trupul faraonu
lui, descoperit într-o grotă, era a- 
dăpostit în trei sarcofage vîrîte 
unul într-altul (aur, bronz, pia
tră ) toate reproducînd fidel chi
pul mortului. Cel mai mare, îm
preună cu obiectele uzuale și de 
podoabă se adăpostea într-o încă
pere paralelipipedică, aceasta în- 

Ca și poporul indian, ca toate 
popoarele care desfășoară o 
muncă de construcție pașnică, 
poporul romîn este profund ata
șat cauzei păcii. Pacea nu vine 
însă de la sine. Ea trebuie apă
rată și consolidată prin eforturi 
continue pentru rezolvarea pro
blemelor internaționale pe calea 
tratativelor. Guvernul romîn este 
de părere că întrucît problemele 
internaționale nu pot fi soluțio
nate toate dintr-odată, este po
trivit și util ca ele să-și găsească 
rezolvarea în mod treptat, pas cu 
pas, iar dacă anumite măsuri 
practice necesare pentru slăbirea 
continuă a încordării internațio
nale nu pot fi încă luate pe plan 
general, ele ar trebui aplicate deo
camdată în anumite zone ale glo
bului“.

Noi — a declarat tovarășul 
Chivu Stoica — ne pronunțăm 
împreună cu alte state pentru 
încetarea imediată a experiențe
lor cu armele nucleare și termo
nucleare, convinși fiind că în fe
lul acesta se creează premiza 
pentru un acord internațional — 
așteptat de lumea întreagă — 
privind rezolvarea în ansamblu a 
problemei dezarmării.

Poporul romîn — a subliniat 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R- P. R. — dă o înaltă 
apreciere importantei contribuții 
a Indiei în lupta pentru apărarea 
păcii în lume, în promovarea 
principiilor „Pancha Shilla“. A- 
ceste principii constituie temelia 
politicii externe a R. P. Romîne 
și altor state socialiste.

Referindu-se Ia recentele con
vorbiri pe care le-a avut la Delhi 
cu primul ministru al Indiei, 
Nehru, tovarășul Chivu Stoica a 
arătat că este pe deplin satisfă- 
cut de rezultatele fructuoase ale 
acestor convorbiri.

In încheiere tovarășul Chivu 
Stoica a urat populației din 
Bombay noi succese în activita
tea și munca sa.

Trupele guvernamentale 
indoneziene continuă 

să înainteze
DJAKARTA. — Agențiile de pre

să occidentale relatează pe larg 
desfășurarea operațiunilor mili
tare întreprinse de trupele guver
nului legal al Indoneziei împo
triva forțelor rebele din Sumatra 
centrală.

Agenția France Presse relatează 
că trupele guvernamentale au o- 
cupat aerodromul Pakan Baru, de
ținut de rebeli, unde iau fost des
coperite importante cantități de 
armament și muniții transpor
tate de avioane străine și desti
nate forțelor rebele. Ofensiva tru
pelor guvernamentale continuă, 
tnaintînd de la Pakan Baru în 
direcția Bukittinggi.
Cercurile reacționare internațio

nale încearcă să facă presiuni a- 
supra guvernului central al Indo
neziei, prin „demonstrații de for
ță“ și aluzii directe la o eventuală 
Intervenție a forțelor armate a- 
mericane. In regiunea Singapore 
au fost deplasate unități navale 
de război ale flotei a Vil-a a 
S.U.A., cu scopul fățiș de a a- 
menința guvernul Indonezian.

tr-alta mai mare și așa mai de
parte; în total 4 învelișuri dintre 
care ultimul de proporțiile unei 
vile de țară. Și toate, fără excep
ție, ilustrate de hieroglife pictate 
minuțios și slăvind virtuții!* * se
mizeului. Urmărind ciudatele mi
niaturi, ucenicii lui Jean-Francois 
Champollion nu s-ar delecta cu 
pictură, ci cu literatură.

nols), Frederlc Payne (republi
can, din partea statului Mâine), 
precum și E. McCarthy mem
bru al Camerei Reprezentanților 
(democrat, din partea statului 
Minnesota).

NUMĂRUL ȘOMERILOR TO
TALI DIN S.U.A., DUPĂ CAL- 
CULELE SENATORULUI DOU- 
GLAS, S-A RIDICAT IN FE
BRUARIE ANUL ACESTA LA 
6.400.000 PERSOANE, CEEA CE 
REPREZINTĂ 11 LA SUTA DIN 
NUMĂRUL TOTAL AL BRAȚE
LOR DE MUNCA DIN S.U.A.

★
MINISTRUL DE FINANȚE 

AL MEXICULUI, ANTONIO 
CARRILLO FLORES, A DECLA-

șul Lyon, sînt în grevă de cîte- 
va zile.

TOKIO. In dimineața zilei de 
13 martie, 170 mii de mineri de 
la 14 mari societăți carbonifere 
din Japonia, printre care„Mițui“, 
„Mițubisi“, „Sumitomo“, „Fura- 
kava" și altele au declarat o 
grevă de 24 de ®r« în sprijinul 
revendicărilor cu privire la ma- 

s-alariilor. Această gre
vă reprezintă începutul celei de-a 
doua etape a ofensivei de primă
vară a clasei muncitoare din Ja
ponia.

a impune tuturor statelor o 
limită de 3 mile, pentru 
apele lor teritoriale. Prof. Gla
ser a subliniat necesitatea a- 
doptării unei norme, care ținînd 
seama de practica internațională, 
să recunoască dreptul oricărui 
stat de a stabili lățimea apelor 
teritoriale în cadrul regulei gene- 
râie între 3 și 12 mile potrivit 
condițiilor geografice, intereselor 
economice și de securitate, pre
cum și cerințelor navigației ma
ritime internaționale,

In coșuri de nuiele împletite ză
rești, în alte săli ale muzeului, 
mumiile din primele timpuri. Ele 
conțin trupurile așezate circular, 
într-o mișcare ciudată care trebuie 
să sugereze poziția fetusului în 
uter; așa dar, gîndeau cei vechi, 
ciclul vieții s-a închis, omul să re
intre în neant tot atît de închircit 
ca în faza prenatală a evoluției 
sale. Bizară împerechere de obscu

rantism și observație științifică, 
caracteristică anticei civilizații de 
pe malurile Nilului.

Incontestabil însă, sculptura co
pleșește in muzeul egiptean. Cu 
toate că modernii realizează și ei 
statui mari pentru piețele publice, 
nimic nu se poate compara cu mo
numentul lui Memnon și al soției 
sale, aduse din preajma Thebei. 
Au o seninătate marțială, un echi
libru interior, o mare forță reți
nută. Plasez lingă ei, mental, un 
alt grup statuar, din altă epocă 
înfățișînd o familie. Tatăl, mama, 
copilul. După aparențe, nu sînt 
nobili. Lipsește atitudinea hiera
tică. Proporțiile grupului sînt mo
deste, aproximativ 50 cm. Dar ge
stul cu care părinții, îmbrățișați 
își ocrotesc progenitura are, în 
stîngăcia lui jenată, o neuitată 
forță realistă. Să mai evoci oare 
celebrul „scrib șezînd“, impenetra*

La „Colonia 
Laptelui“

BOMBAY 13 (De la trimisul 
special Agerpres). La o distanță 
de șase km. nord de Bombay, a- 
colo unde acum un deceniu era 
aproape o junglă neprimitoare se 
află astăzi unul din cele mai in
teresante și utile centre agricole 
ale Indiei, „Colonia Laptelui“ de 
la Aarey, create de Departamen
tul agriculturii pentru aprovizio
narea satisfăcătoare a populației 
marelui oraș cu lapte și produse 
lactate. Această colonie-model. 
reprezintă un complex de 26 
ferme pentru creșterea anima
lelor, în majoritate bivolițe. Co
lonia a fost vizitată joi dimineața 
de președintele Consiliului de mi
niștri al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica, vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Emil Bodnăraș 
și ministrul Afacerilor Externe, 
Avram Bunaciu. Inalții oaspeți 
romîni au fost însoțiți de Jagati 
Nath Khosla, ambasadorul Repu
blicii India la București, precum 
și de N. Cioroiu, ambasadorul R. 
P. Romîne la Delhi. Oaspeții ro
mîni au fost întîmpinați de d. N. 
Khurodi comisarul pentru pro
blemele producției laptelui de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
statului Bombay. înainte de vizi
tarea cîtorva din unitățile colo
niei, Khurodi a explicat înalților 
oaspeți romîni forma de organi
zare a fermelor, metodele folosite 
pentru creșterea producției și so
luțiile găsite pentru rezolvarea 
numeroaselor probleme puse de 
condițiile climaterice locale. To
varășii Chivu Stoica și Emil 
Bodnăraș au pus numeroase în
trebări Și au discutat îndelung 
cu conducătorii coloniei. Oaspeții 
au vizitat cîteva unități printre 
care secția de pasteurizare a lap
telui, grajduri și altele.

După prînzul oferit de condu
cerea coloniei, tovarășul Chivu 
Stoica a plantat în grădina ca
sei de oaspeți un puete de Ashoka 
(arbore tropical a cărui denurm- 
re înseamnă „fără durere“). In 
aceeași grădină se află arborii 
sădiți de N. A. Bulganin, N. S. 
Hrușciov, Ciu En-lai, Ho Și Min, 
Dalai-Lama, Haile Selasie și alți 
oameni politici care au vizitat 
India.

Miercuri primul ministru al 
statului Bombay, Chavan a făcut 
o vizită lui Chivu Stoica preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, la Raj Bhavan, 
locul de reședință al oaspeților 
în timpul șederii la Bombay. 
Miercuri după masă tovarășul 
Chivu Stoica a participat la o șe
dință a Adunării Legislative a 
statului Bombay, fiind însoțit de 
ministrul pentru problemele lo
cale Maneklal Shah și de secre
tarul parlamentar al primului 
ministru al statului Bombay, 
Homi Teteryankhan.

Ziarele din Bombay publică sub 
titluri mari și cu numeroase fo
tografii aspecte din activitatea 
premierului romîn și pasaje am
ple din cuvîntarea rostită la în
trunirea cetățenească de la Ka
mala Park.

bilul, gata la poruncă pentru 
imortalizarea poruncii divine a fa
raonului? Să mai amintești sta
tuia în lemn, reprodusă de toate 
manualele de istorie și artă, aceea 
pe care lucrătorii secolului trecut, 
dezgropînd-o, au strigat ului ți 
„Șeik-el-beled“ — primarul orașu
lui!, vădind în această exclamație 
cît de mici au fost mutațiile ra
sei de-a lungul mileniilor? Să mai 
vorbești despre chipul fin, cu su- 
rîs nesigur — promisiune? ama
bilitate? ironie? visare? — al re
ginei Nefertitis, frumusețea față 
de care legendara Cleopatră n-a 
fost decît o copie tîrzie?

Dar toți acești Mentuhotep, A- 
menemhat, Seti, Ramses, Tutmes, 
despoți cu drept de viață și de 
moarte asupra supușilor lor, de 

mult ar fi pierit din conștiința 
omenirii fără anonimii artiști. Mii- 
nile care au cioplit piatra baso
reliefurilor, mîinile care au sco
bit lemnul, mîinile care au rotun
jit după legile artei vasele de lut, 
au modelat cu egală măiestrie că
răbuși sfințiți și masivul bou A pis, 
au pictat armonios fără să cu
noască perspectiva, au lustruit 
obeliscuri în forma razei solare, au 
migălit asupra miniaturilor hie
roglife, mîinile acestea rămîn fără 
nume în istorie. Posteritatea nu 
cunoaște nedreptate mai mare.

...După toate acestea. Cairo.
în 5 ore, orașul ne aruncă, unul 

după altul, caleidoscopic, monu
mentele civilizației arabe. Notăm 
că în anul 640 al erei noastre in
vazia arabă a schimbat radical 
profilul lumii vechi din nordul A- 
fricei. Nici perșii, nici grecii fi 
nici romanii, păgîni sau creștini,

Sub presiunea opiniei publice mondiale

Dj amila Buhired 
nu va mai fi

executată
PARIS. Lupta desfășurată 

în întreaga lume pentru sal
varea vieții Djamilei Buhired, 
a obținut un important suc
ces. AUTORITĂȚILE FRAN
CEZE AU FOST NEVOITE 
SA ȚINĂ SEAMA DE CERE
RILE OPINIEI PUBLICE 
MONDIALE. DJAMILEI BU- 
HIRED, CONDAMNATA LA 
MOARTE DE UN TRIBU
NAL MILITAR FRANCEZ 
DIN ALGERIA, ȘI ALTOR 
DOUA TINERE ALGERIE
NE, DJAMILA BOUZZA Șl 
JACQUELINE GUERROUJD,
CONDAMNATE DE ASEMENEA LA MOARTE LI S-A 
SCHIMBAT CONDAMNAREA. Consiliul superior al magistra
turii din Franța, întrunit la 12 martie în prezența Președintelui 
Republicii, Rene Coty, a hotărît anularea sentinței de con
damnare la moarte a celor trei patriote algeriene, comutindu-le 
pedeapsa în închisoare pe viață.

Guvernul sovietic sprijină noua 
inițiativă a guvernului R. D. Vietnam
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: La Moscova a 
fost dată publicității declarația 
guvernului U.R.S.S. în legătură 
cu scrisoarea adresată la 7 mar
tie a.c., de primul ministru al 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, Fam Van Dong, auto
rităților Vietnamului de sud.

In declarație se subliniază că 
guvernul sovietic se pronunță 
ferm pentru înfăptuirea deplină 
și consecventă a acordurilor de la 
Geneva cu privire la Vietnam.

Guvernul sovietic, se spune în 
declarație, sprijină în întregime 
noua inițiativă a guvernului Re

Congresul tineretului partidului * 
progresiștilor din Grecia

ATENA. La Atena a luat 
" sfîrșit primul congres pe în- 
.. treaga Grecie al Organizați- 
■■ ilor de tineret ale partidului 
ț progresiștilor. Potrivit mate-
♦ rialelor publicate în ziarul 
t „Avghi“, în cadrul Congresu- 
I lui au fost examinate mai
♦ multe probleme importante ale 
f situației actuale a tineretului 
T Greciei. Vorbitorii au cerut 
X reforma sistemului de învăță- 
J mînt, extinderea rețelei de bi- 
î blioteci, încetarea persecuțiilor

nu au operat transformările adinei 
pe care le-au introdus arabii. Va
lurile primilor cuceritori fuseseră 
asimilate; arabii au fost ei cei care 
au asimilat. Limba, religia, drep
tul, instituțiile sînt arabe. Rămăși
țele fizionomiei și modului de 
viață preexistent se găsesc încă la 
minoritatea coptă, care păstrează 
și cele mai multe elemente ale 
limbii antice.

Vizităm orașul, inevitabil mai 
puțin receptivi, necăjiți de faptul 
că impresiile nu au răgaz să se 
aereze și ordonarea, sedimentarea 
lor, suferă. Moscheea sultanului 
Hassan, citadela, moscheea decala- 
bastru a lui Mohamed Aii defi
lează intr-un ritm greu de urmă
rit. De pe covoare adinei, moi, în 
culori îmbinate cu rafinament, ri
dici ochii spre boltă, ea singură o 
capodoperă, să admiri simțul pro
porțiilor care-i stăpinea pe arhi- 
tecții arabi. Abia ai timp să scoți 
un strigăt de uimire în fața unui 
mozaic — încrustații de sidef pe 
fond de marmură neagră — sau 
în fața unei faianțe murale cu 
motive florale gingașe — și tre
buie, schimbind violent priveliștea 
să te întorci spre minaretul zvelt, 
cu trei balcoane dantelate în pia
tră; de aici fără popas te duci 
să privești panorama orașului Cai
ro, în amurg; te desparți și de a- 
ceasta splendoare cu adincă strìn
gere de inimă, pentru că nu vrei 
să scapi nici priveliștea bazarului, 
totuși...

Poporul care a creat în adincă 
mizerie toate aceste bogății inco
mensurabile nu are mari virtuți 
războinice. Dacă, luptind cu agre
sorii, i-a învins, dacă luptind cu 
nisipurile le va învinge, aceasta nu 
însemnează altceva decit vitalitate 
și mindrie. Vechimea fără blazon, 
dar atestată, a felahului, setea sa 
pentru o viață mai bună este gata 
să înfrunte orice greutăți. Condi
țiile sînt mai prielnice acum : 
Earuk se plimbă fără slujbă în 
hotelurile Europei și Americii, ul
timul soldat englez a părăsit Sue- 
zul la 18 iunie 1956, iar pirami
dele și Sfinxul se află și pot fi ză
rite pe teritoriul Republicii Arabe 
U nite.

Prin această ultimă noțiune E- 
giptul devine obiectul unui para
dox: este și cel mai vechi, și cel 
mai nou stat din lume.

ȘTEFAN IUREȘ

1

publicii Democrate Vietnam care 
a propus autorităților sud-vietna- 
meze să se organizeze în viitorul 
apropiat o întîlnire a reprezen
tanților autorităților competente 
ale celor două părți în Vederea 
discutării în comun a problemei 
reducerii efectivului forțelor lor 
armate și a studierii măsurilor 
pentru stabilirea schimburilor 
comerciale între cele două părți 
ale țării în scopul de a contri
bui la apropierea Ier și de a pre
găti condițiile pentru efectuarea 
unor consultări asupra ținerii de 
alegeri pentru unificarea Vietna
mului pe baza acordurilor de la 
Geneva.

pentru convingeri politice, ega- 4 
litatea cetățenilor în fața * 
legii. î

In hotărîrea adoptată 1a ♦ 
Congres se spune că războiul * 
nu poate duce .la rezolvarea 4 
problemelor internaționale ac- j 
tuale. 4

Congresul a cerut de ase- f 
menea să se ia măsuri în lupta ț 
împotriva șomajului care bîn- 4 
tuie în special în rîndurile ti- ț 
neretului grec. £

In fotografie: minerii de la 
mina „Helene*  din Essen 
(R.F.G.) semnează apelul de Ia 
Gottingen Împotriva Înarmării 
atomice.

ÈQE3EES
MOSCOVA. La 12 martie la 

Ambasada R-P- Romîne din Mos
cova a avut loc o întîlnire prie
tenească între oameni de artă 
romîni și sovietici. Intîlnirea a 
fost prilejuită de încheierea tur
neului întreprins în U.R.S.S. de 
Garbis Zobian, solist al Operei 
de stat din București, care a 
cîntat la Teatrul Mare al 
U.R.S.S. din Moscova.

MOSCOVA. — Direcția Teatrului 
Mare Academic de Stat al U.R.S.S. 
șl reprezentantul societății ameri
cane „Hurok Attraction Inc“ au 
semnat un acord pentru organiza
rea în aprilie 1959 In S. U. A. a 
unui turneu al ansamblului de ba
let al Teatrului Mare.

BEIRUT. — După cum anunță 
ziarul „Al Kifah“, în Iordania 
domnește o teroare cruntă. Numă
rul celor arestați, condamnați, a- 
runcațl tn închisori șl tn lagărele 
de concentrare se urcă în prezent 
la 17.000 de persoana.

LONDRA. — In cursul dezbate
rilor de miercuri din Camera Co
munelor cu privire la o lege esuj 
pra funcționării tribunalelor, gu
vernul conservator a fost pus în 
minoritate. Aceasta este prima în- 
frîngere parlamentară pe oare par. 
tldul, conservator a suferit-o de la 
alegerile din 1955.

DF.LH1. — Biroul Consiliului 
Mondial al Păcii se va întruni la 
Delhi Intre 22 și 24 martie a.c.

Este pentru prima dată etnd Bi
roul Consiliului Mondial al Păcii 
se întrunește tn India.

DAMASC. — Printr-un decret 
semnat de președintele Nasser. 
generalul maior Afif Bizrl a fost 
numit Ia 13 martie comandant al 
armatei I-a a Republicii Arabe U- 
nite. Prin același decret, generalul 
Jamal Faisal a fost numit prim 
adjunct al Iul Blzri, iar generalul 
Abdel Mohsen Surur a fost numit 
adjunct al generalului Bizrl.

DAMASC. — A fost dată publi
cității legea președintelui Republic 
cil Arabe Unite, Nasser, cu priu 
vire Ia dizolvarea tuturor partide
lor șl organizațiilor politice din 
regiunea siriană.
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