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Prolefari din toate țările, uniți-vă !
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Astăzi sărbătorim Săptămîna Mondială a Tineretului, în orașe 
Îi sate, participînd la muncă voluntară. Acțiunile de muncă vo- 
untară ale tineretului au o strălucită tradiție făurită în anii în 

care poporul, stăpîn pe soarta sa, condus de partid, a pornit să 
înalțe edificiul socialismului. De la Bumbești-Livezeni pînă la 
Bicaz se află un drum lung, glorios, pe care tineretul mobilizat 
de U.T.M. l-a făurit înscriind pagini minunate în istoria patriei.

Unde trebuie căutat izvorul entuziasmului cu care tinerii par
ticipă Ia muncă voluntară ? Izvorul acesta este ușor de desco
perit. 11 purtăm cu toții in sufletele noastre. Este simțămîntul de 
stăpini ai țării, simțămîntul de responsabilitate pentru rolul ce 
revine tinerei generații în opera de construire a socialismului. Ti
neretul nostru simte răspunderea pentru chipul orașelor și satelor, 
pentru toate problemele ce afectează viața obștească. De aceia 
acum în prag de primăvară, ieșim să înfrumusețăm orașele noa
stre, să înălțăm construcții noi, să ștergem — acolo unde mai e- 
xistă — urmele nepăsării edililor burghezi.

SA SĂRBĂTORIM ZIUA DE ASTAZI IEȘIND CIT MAI 
MULȚI PE ȘANTIERELE MUNCII VOLUNTARE PENTRU A 
FACE CIT MAI FRUMOASA SCUMPA NOASTRA PATRIE!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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'Această zi să însemne pentru toate organizațiile U.T.M. începutul unei serii de importante succese
în „Luna înfrumusețării satelor, orașelor, întreprinderilor și instituțiilor“. Experiența acumulată de or
ganizațiile noastre trebuie valorifi cată pe deplin.

* *
Prietenilor noștri de la Elba la Pacific, animați de aceleași nobile 

idealuri sociale și politice, le închinăm cele mai calde sentimente 
frățești. Sînt tovarășii noștri în lupta pentru socialism și pentru pa
cea omenirii.

In această zi din Săptămina Mondială a Tineretului, sărbătorim 
frăția tineretului țărilor lagărului socialist, unitatea cu tinerii lumii 
socialiste, cu eroicii comsomoliști leniniști. Abnegația tineretului so
vietic pe frontul comunismului este un exemplu pentru tinerii noș
tri aflați în luptă pentru construi rea socialismului.

Deși tinerii din imensa Chină se găsesc la mii de kilometri de
părtare de noi, îi simțim aproape și ne bucură fiecare succes al lor 
obținut pe drumul întăririi regimului democrat-popular și con
struirii socialismului.

Urmărim cu sincer interes efort urile tinerilor din toate țările de 
democrație populară și studiem experiența pe care ei au acumulat-o. 
Tineretul țărilor socialiste reprezintă o mare și puternică familie pe 
care nimic și nimeni nu o poate zdruncina. Dușmanii socialismului 
și ai păcii ar voi să zdruncine această unitate frățească. Dar cimen
tată Ia flacăra aceleași cauze — zidirea societății socialiste — ea 
devine tot mai indestructibilă.

Organizațiile U.T.M. au datoria să popularizeze în rîndul utemiș- 
tilor și tineretului realizările tinerilor din țările socialiste și în pri
mul rînd ale tinerilor din U.R.S.S. Este bine pentru aceasta să se 
organizeze întîlniri cu tinerii noștri care au vizitat țările socialiste,

cu cei care au participat la Festivalurile mondiale precum și cu tine rii din țările socialiste care învață 
în Romînia. Să facem din această zi o puternică demonstrație a uni tății tinerilor din marea familie 
socialistă 1
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Dc cc pc (ionii u Sam
mă și Nicolae

Pentru directorul Școlii profesio
nale de ucenici de pe lîngă fa
brica de ciment „Victoria Socia
listă“ nu e o surpriză, ci o obiș
nuită răsplată să primească scri
sori de la foștii săi elevi, acum 
muncitori sau tehnicieni cine știe 
pe unde. Căci nu toți rămîn în 
Turda : unii pot pleca la Bicaz, 

i „Către tovarășul director.
Am primit scrisoarea de la dumneavoastră.' M-am 

bucurat foarte mult, tovarășe director. Ce mai faceți 
in Romînia? Eu o duc destul de bine. Colegul meu 
Ochiang San Kim vă transmite des. și celorlalți pro
fesori multe complimente.

Vreau să știți și dvs. că m-am logodit cu o fată 
Coreeană. E foarte drăguță și simpatică, e fată cu
minte. Logodnica mea vă transmite și ea multe 
complimente. In momentul acesta e lîngă mine. în
treabă : „unde scrii scrisoarea, la cine ?“ Eu i-am 
răspuns: „eu scriu către tăticul meu din Rominia“. 
Ea rîde de mine spunîndu-.mi: „tu, dragul meu, ai 
tătic în Rominia ?“ „Desigur“. Ea mă iubește foarte 
mult, tovarășe director. Mi-e dor de dvs., de tova
rășii profesori și elevii Școlii profesionale nr. 1. Îmi 
cine să pling după dvs. Oare cînd ne vom mai 
intîlni ?

Primind la redacție scrisoarea cum se face că pe tînărul coreean lae ? Chemînd la telefon Turda, 
trimisă de școală, ne-am mirat: care o semnează îl cheamă Nico- am aflat că e numele _ pe care i

vești mult mai de departe. Foștii 
elevi coreeni care au urmat școala 
în Romînia, acum reîntorși în pa
tria lor, nu ne-au uitat, ci scriin- 
du-le cu slîngăcie, dar nespus de 
sincer, au trimis prietenilor lor 

“ calde urări de bine.
la București, la Fieni, ba chiar la Nu ne-am permis să modificăm 
Medgidia. stilul scrisorii pa care

Numai că de curînd el a primit cem :
Fabrica de ciment, din orașul nostru, 

construi două cuptoare noi. In fiecare zi

Scrisoare
din Coreea,

o reprodu-

Sanlian, va 
sosesc ma- 

șini-unelte și cuptoare. Vin la noi la fabrică 6 ingi
neri romîni. Ne bucurăm foarte mult și așteptăm cu 
multă nerăbdare sosirea lor.

Iu Rominia cum e timpul ? 
ninge în fiecare zi.

Transmiteți tovarășilor Paul 
multe complimente din partea

Pe la noi în Coreea

Emil și Popa multe, 
...........  ..... r lui Gong U Sam. Aș 

vrea să vă spun multe, dar distanța ne desparte și 
in același timp ne leagă și mai mult.

Vă rog ascultați-mă. Dacă aveți posibilități scrie- 
ți-mi cit mai repede. Vă mulțumesc că ne-ați ajutat 
frățește pe noi. Nu vom uita niciodată prietenii din 
Romînia.

Vă adresăm salutul nostru cel mai călduros și 
sperăm că rîndurile acestea nu vor însemna un adio 

GONG U SAM (NICOLAE)

l-au dat priete
nii de aici, și 
iată, băiatul de 
departe îl pă
strează și acum 
cu dragoste.

Aflînd că pu
blicăm aceste 
rînduri, care pro- 
babil se vor citi 
și în Coreea, to
varășii de la 
școala profesio
nală din Turda 
ne-au rugat:

— Scriți că 
noi sîptem bine. 
Mîine mergem Ia 
muncă volunta
ră, să construim 
un „ștrand", îi 
sărutăm cu drag 
pe prietenii noș. 
tri coreeni. Sîn- 
tem alături de 
ei 1

F. C.

Manifestări £ 
consacrate aniversării J 

lui Gorki £
c> Intre 25 și 28 martie, din 

inițiativa Consiliului General 
A.R.L.U.S. se vor desfășura la 
Casele de prietenie romîno-so- 
vietică în București, în centre
le regionale și în unele centre 
raionale, manifestări consacrate 
aniversării a 90 de ani de la 
nașterea lui A. M. Gorki.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Capitală va avea 
loc o manifestare închinată 
marelui scriitor A. M. Corlei, 
și se va deschide o expoziție 
privind viața și opera lui Gorki. 
In țară se vor organiza cicluri 
de conferințe, expuneri, seri li
terare și recenzii din opera 
marelui scriitor. De asemenea 
se vor organiza foto-expoziții 
de stradă în centrele regionale.

(Agerpres)

Citiți
In pagina 2-a

Din 

duminică 
în 

duminică
Duminică 23 martie 1958

In timpul liber elevii Lazăr Traian și Bota Vasile din anul II F. metalurgic al Centrului școlar 
de maiștri din Timișoara studiază muzica

Foto: D. F. DUMITRU

POMICULTURAun important sector de activitate
pentru tineret

In cele mai multe regiuni din 
țara noastră, pomii găsesc condi
ții favorabile pentru creștere șl 
dezvoltare. Pomicultura, in afară 
de faptul că asigură consumul de 
fructe proaspete, aprovizionează 
industria alimentară cu materie 
primă și constituie o bază impor
tantă pentru export, dă în același 
timp posibilitatea de a folosi te
renurile din regiunea dealurilor, 
unde culturile agricole prezintă o 
rentabilitate mai scăzută. Din 
cultura pomilor își cîștigă apoi 
existența aproape 3.000.000 de lo
cuitori ai țării.

Datele statistice arată că pro
ducția celor peste 62 milioane de

Prof. T. Bordeianu
membru corespondent al 

Academiei R.P.R.

pomi existenți în livezile noastre 
se ridică la peste 600.000 tone 
fructe anual, ceea ce reprezintă o 
recoltă de 2.200 kg. la hectar, 
adică 34,9 kg. fructe pe cap de 
locuitor.

Cerinjele pentru consumul fruc
telor în stare proaspătă se măresc 
pe an ce trece, industria alimen
tară folosește cantități din ce în 
ce mai mari de fructe pentru pre
pararea de sucuri, siropuri, mar- 
melade, dulcețuri, etc., iar fruc-

ZI
pe stadionul „23 August“

Stadionul „23 Au
gust“ din Capitală 
va găzdui astăzi două 
interesante întîlniri 
contînd pentru cam
pionatul categoriei A 
la fotbal. In primul 
meci al cuplajului, 
la ora 14,15 echipa 
C.C.A. va încerca să 
să se reabiliteze după 
insuccesul de dumi
nică de la Ploești, 
primind replica for-

mafiei U.T-A. La ora 
16 va începe jocul 
în care Dinamo Bucu
rești va avea ca par
teneră puternica for
mație timișoreană 
C.S.U.

Dat fiind importan
ța acestei întîlniri 
stațiile noastre de 
radio vor transmite 
reprizele secunde cu 
începere de la ora

E VOCARI
d e d i cate

tinerei generații
de Ia

tele noastre sînt mult cerute pe 
piața externă.

Producțiile pe care le obținem 
de la plantațiile actuale de pomi 
nu pot face față sarcinilor tra
sate sectorului pomicol. De aceea, 
se impune ca în anul acesta și 
în anii următori, plantațiile de 
pomi in masiv, pe suprafețe mari, 
să ia o amploare deosebită și 
concomitent cu aceasta, să crea
scă productivitatea livezilor.

Spre a putea pune anual la dis
poziția consumatorilor o cantitate 
de cel puțin 60 kg. fructe pe cap 
de locuitor, pentru a asigura din 
belșug materia primă necesară 
industriei alimentare și a crea o 
bază pentru un export substanțial 
de fructe, Directivele Congresului

Prin anul 1930, după șase ani 
petrecuți ca învățătoare într-un 
sat din Maramureș, o tînără care 
visa ca toți copiii să învețe Și să 
trăiască altfel decît a trăit ea, o 
tînără ieșită din școala normală 
cu entuziasmul celor 20 de ani. 
gata să înfrunte, pentru ca școa
la să devină o.realitate în sate, 
ori ce și pe oricine, se îndrepta 
spre un sat uitat de lume, uitat 
de stăpînire, ocolit de toți acei 
care ar fi putut da țăranilor o 
mînă de ajutor — spre satul Ur- 
soaia. Tînără eram eu. Veneam 
aci ca învățătoare, după ce, în 
urma mea, timp de opt ani se pe
rindaseră prin școala satului 42 
de învățători. 42 învățători, care, 
după o lună-două, își luau lu
mea în cap și fugeau. Am găsit 
pe saltarul mesei ce ținea ioc de 
catedră, rîndurile lor disperate — 
avertisment pentru învățătorii ce 
vor mai trece prin acest sat. „Vai 
de voi acei ce veți veni la acea
stă școală !“ Intr-adevăr. In 
parte le-am dat dreptate. Pe învă
țători, ca și pe mine de altfel, 
nu-i aștepta nimeni în sat. Nu 
găseam nici gazde, salariul de 
mizerie nu ne da garanția zilei 
de mîine. Copiii fugeau de școală 
ca de o boală, iar sătenii își du
ceau greul vieții lor; n-aveau 
timp să asculte sfatul nostru, în
demnul nostru să-și dea copiii la 
învățătură.

Așa rn-a primit școala, într-o 
stare fără stare, cu lacăt pe ușă, 
părăsită, cu o singură sală de 
clasă, 
măna 
gard, 
peste 
nici o 
mîntului de lingă școală. Acea
sta era școala unde aveam să fiu 
învățătoare. Puteam dispera ; nu 
știam cu ce să încep. Și mai 
eram și o femeie a cărei putere 
nimeni n-o prețuia.

Cine credea că o femeie va 
reuși să schimbe mersul normal 
al satului, resemnarea oameni
lor ? Nimeni. Femeia trebuia să 
fie femeie — adică să tacă și să 
asculte, nu să dea povețe. Țăranii

cu un mobilier care nu se- 
a nimic. Nici poartă, mei 
cu o aripă neterminată, 
tot pustiu ; nici un pom, 
floare nu făceau umbra pă-

strădania, mă 
mă ascultau, 

ca să aducem 
satul la lumină. Iar ce ne lipsea, 
posibilitățile materiale, nu ni le 
da nimeni. Nimeni nu dorea să 
scoată din satul Ursoaia oameni 
cu carte. Nimeni nu dorea ca o 
învățătoare să-și ridice nasul mai 
sus decît îi era permis.

Și iată-mă acum, după 28 de 
ani în același sat. Nici mie nu-mi 
vine a crede că am rămas aci. 
Și am rămas. Satul e același, și 
totuși altul. Școala e aceeași și 
totuși alta. Eu sînt aceeași, mai 
bătrînă cu 28 de ani, dar mai tî
nără ca acum 28 de ani. M-a în
tinerit viața, m-au întinerit co
piii, oamenii care mă privesc alt
fel, tot ce văd că se petrece în 
jurul meu. Știam și atunci, cînd 
mi-am început anii de învățătoa
re că într-un sat învățătorul tre
buie să fie sufletul satului. El nu 
este numai educatorul copiilor ci 
și sfătuitorul vîrstnicilor. A- 
tunci, stăpînirea nu avea ne
voie de cultură și înțelepciune 
la sate. Avea nevoie de obscuri
tatea și ignoranța oamenilor. 
Nu-I nimic ciudat că azi cerin
țele sînt altele. Sînt cerințe fi
rești ; se naște o altă viață și la 
sate, o viață care are nevoie de 
oameni optimiști, de oameni care 
muncesc să creeze un viitor lu
minos, care să dorească să ci
tească, să știe să scrie, să înțe
leagă lumea înconjurătoare pe 
care o clădesc. La acest lucru tre. 
buie să contribuim și noi, învăță
torii în sat. Și-l facem, dorind din 
zi în zi să-1 facem mal bine.

Sîntem azi patru învățători în 
satul Ursoaia patru învățători

CIUCESCU ELENA 
învățătoare emerită la Școala de 
4 ani din comuna Icoana, satul 
Ursoaia. raionul Potcoava, re

giunea Pitești

îmi prețuiau totuși 
socoteau de-a lor. 
Dar asta n-ajungea

(Continuare în pag. 3-a)

Vizita delegației C. C.
al U.T.C. din R. P. Ungară Ia Iași
ț Membrii delegației Comitetului Central al U.T.C. din R. P. Un-
# gară, care la invitația C.C. al U.T.M. fac o vizită în țara noastră, 
0 au sosit vineri ia Iași. Oaspeții au vizitat instituții de cultură și
# monumente istorice din localitate: Palatul Culturii, Universitatea 
7 „Al. I. Cuza", Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad“, 
ț Biserica Trei Ierarhi etc. și fabrica de antibiotice. Pretutindeni 
0 oaspeții au fost primiți cu multă căldură.

DULLES : In cosmos, pace — pe pămînt, atomice !
Desen de NELL COBAR

15,15 și respectiv 17. 
Transmisiile se vor 
face pe programul 1. 
In (ară au loc urmă
toarele meciuri: Ora
dea: l.C.O.—Dinamo 
Cluj; Orașul Stalin: 
Steagul Roșu—Rapid 
București; Petroșani: 
Jiul—Progresul Bucu
rești f Tg. Mureș: 
Energia — Petrolul 
Ploești.

ȘTII SĂ-TI ORGANIZEZI
munca intelectuala? w
DE LA PLAN LA CONSPECT
Silte de volume se înșiră pe rafturile bi

bliotecilor. Mii de pagini alcătuiesc aceste 
volume, sute de mii de cuvinte compun rin- 
durile pe care ochiul trebuie să le străbată. 
Dacă am înșira unul după altul toate cuvintele 
din cărțile întîlnite într-o viață de cititor 
am găsi un rezultat exprimat în kilometri, 
care ar face din ochiul omenesc unul dintre 
cei mai prodigioși călători.

Călătoria aceasta nu poate fi însă totdeau
na o călătorie de plăcere, iar călătorul prin 
cărți nu oricînd se poate mulțumi cu impre
siile rapide, strălucitoare de colorit și efe
mere ale unei experiențe de turist. De multe 
ori, călătoria are în vedere studiul, iar călă
torul trebuie să fie înzestrat cu mijloace po
trivite pentru a extrage din multitudinea de 
cuvinte, esența prețioasă de informații sau 
idei ce-i vor folosi ulterior ca să pășească 
înainte cu studiul său. Pentru aceasta îi stau 
la îndemînă planurile, tezele, rezumatele și 
conspectele.

Planul alcătuit după o carte citită este de 
fapt un inventar de idei. Cititorul are nevoie 
de o călăuză. El descompune lucrarea în păr
țile ei componente refăcînd osatura pe care 
a clădit autorul. In plan se formulează cu tit
luri scurte și sugestive ideile întîlnite în carte, 
avîndu-se grijă să se redea raportul dintre 
ele, modul cum decurg unele din altele. 
Este deci vorba de o tablă de materii foarte 
amănunțită pe care o transferăm în fișierul 
nostru spre a ne putea orienta mai temeinic 
atunci cînd trebuie să redăm într-o împre
jurare oarecare conținutul cărții sau să al
cătuim o lucrare personală din aceeași sferă 
de cunoștințe.

Tezele sînt ceva mai mult și ceva mai 
puțin decît planul. Sînt ceva mai mult deoa
rece ele nu se mulțumesc numai cu o simplă 
înșiruire de idei ci pretind o formulare mai 
complectă, deși foarte concisă. Sînt ceva mai 
puțin deoarece nu necesită menționarea în
tregului material din carte așa cum se întîl- 
nește la plan.

De fapt, nu din orice carte scoatem teze 
ci numai din acelea care pun o problemă

politică. sau filozofică, din acele cărți care 
implică o poziție ideologică precisă a auto
rului. Nu scoatem teze dintr-o carte cu ca
racter pur informativ în care autorul nu face 
decît să înșire date, cifre, pozițiile altor 
autori.

Tezele sînt niște propozițiuni foarte con
cise care formulează ideile de bază ale cărții 
în vederea unei meditări ulterioare asupra 
lor. Ele trebuie să cuprindă într-o imagine 
sintetică panorama de idei a cărții, poziția 
ideologică a autorului. Aceasta, atunci cînd 
au în vedere numai conținutul cărții respec
tive.

Dar tezele mai pot reda și aprecierea ci
titorului despre carte. In aceeași formă, ci
titorul notează nu numai ceea ce își pro
pune să rețină din cartea respectivă ci și 
punctul de vedere personal, rezultatul muncii

SEN ALEXANDRU

Refuztnd cu 
lncăpă(inare să 
abordeze realist 
problemele esen
țiale ale dezar
mării, o serie de 
oameni de stat 
din S.U.A. se a- 
gață in schimb, 
de problema in. 
terziceril folosi
rii spațiului cos
mic In scopuri 
militare. Ei vor, 
astfel, să creeze 
confuzie in le. 
gătură cu as
pectele foarte 
importante ale 
problemei dez. 
armării. Aceas. 
ta. în timp ce 
S.U.A. intensifi. 
că cursa tnar. 
mărilor, înteme- 
indu-șl planurile 
militare pe folo, 
sirea bombelor 
atomice și cu 
hidrogen cu a- 
jutorul mijloa. 
celor de care dis- 

(Zlareie).



Tragedii pe scenă...
și in viață
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• • In mormintele faraonilor 
; s-au găsit fresce reprezentînd
• nave și chiar bătălii navale ? 
: S-au găsit, de asemenea, șl 
: modele de bărci. Ele aveau ex- 
î tremitățile foarte ridicate iar 
ț oamenii le mișcau cu ajutorul
• pagaielor — un fel de
• mici ce trebuiau 

amândouă mlinile.

vîsle 
ținute cu

0:

In inima, continentului american 
se descoperă urmele unei străvechi 

civilizații
In cursul ultimilor ani, vocabularul arheologilor și istoriografilor 

artei s-a îmbogățit cu un termen nou : Bonampak, lăcașul celor 
mai importante vestigii ale civilizației și artei indienilor maya. In 
limba băștinașilor, „Bonampak" înseamnă „ziduri pictate". In lim
bajul arheologilor, acest termen se referă la picturile descoperite 
în templele din hățișurile Americii Centrale. Picturile care acoperă 
zidurile templelor de la Bonampak sînt considerate a fi cele mai 
frumoase opere picturale ale continentului american din perioada 
anterioară călătoriilor lui Columb și după părerea experților ele pot 
rivaliza cu celebrele decorații murale ale vechiului Egipt și cu cele 
ale grotelor Ajanta din India. Executate în timpul primului imperiu 
Maya, intre anii 317 și 978 ai erei noastre, aceste picturi constituie 
fără îndoială una din cele mai importante descoperiri arheologice 
și artistice ale timpurilor noastre.

o

O descoperire 
întîmplătoare

cele-a și atîtea alte 
bre descoperiri ar
heologice, descoperi
rea vestigiilor de la 
Bonampak se dato- 
rește întîmplării. în 
primăvara anului 
1946, cineastul G. 
însărcinat cu turna- 
documentar închinat

Healey a fost 
rea unui film 
istoriei indienilor Maya din timpu
rile cele mai vechi și pînă astăzi. 
Healey a făcut în acest scop o lungă 
călătorie prin Guatemala, filmînd 
scene din viața de toate zilele ale 
indienilor care mai vorbesc încă 
vechea limbă maya deși au pier
dut majoritatea obiceiurilor de 
altă dată. Aflînd despre existența 
unui trib de indieni, numiți La- 
candoni, care trăiesc în hățișurile 
neexplorate de la frontiera Mexicu
lui și Guatemalei și care păstrează 
cultul vechii tradiții de 12 secole 
neavînd nici un contact cu lumea 
exterioară, cineastul porni prin 
pădurea tropicală hotărît să obți
nă imagini cu totul inedite ale 
acestor indieni.

După mai multe zile de drum 
prin deșiș, Healey întîlni în 
cele din urmă un grup de la- 
candoni, care purtau părul lung și 
erau îmbrăcați în vestminte albe 
ce atîrnau pînă la pămînt. Trăind 
mai multă vreme în mijlocul lor, 
cineastul observă că bărbații din 
trib dispăreau din cînd în cînd în 
pădure, unde rămîneau cîteva zile. 
Bănuind că motivul dispariției 
lor ar putea fi practicarea pe as
cuns a vechii religii maya, așa cum 
au descris-o primii cuceritori spa
nioli, Healey reuși să convingă 
pe doi dintre indieni să-l conducă 
către templele ascunse departe în

tor nu-și poate închipui un ase
menea templu. Cînd însoțitorii 
mei mi-au deschis calea pentru a 
pătrunde în clădire, emoția mă 
copleșise cu totul. In fiecare din 
camerele templului pereții sînt 
acoperiți cu fresce multicolore 
care zugrăvesc imagini din viața 
de toate zilele a indienilor de- 
aoum 12 secole. Poți recunoaște 
astfel cu ușurință pe șefii și îrrnl- 
ții preoți maya îmbrăcați în hai
ne de sărbătoare, înconjurați de o 
mulțime de indieni ținînd eventaie 
și parasoluri în mină sau cîntînd 
din trompete și fluiere. Poți ad
mira pe acești pereți haine îmbel
șugate împodobite cu broderii, 
pietre prețioase și pene multico
lore. Vestmintele dovedesc o teh
nică înaintată a țesăturilor și a 
vopselelor. Avem în fața 
capodoperele unor mari 
ai frescei care trăiseră și 
ră cu multe secole înainte 
chel Angelo“.

ochilor 
maeștri 
pictase- 
de Mi-

Un tezaur 
de informații istorice

către templele ascunse departe 
interiorul pădurii.

Picturi conservate 
de 12 secole

pare scenă artistul întrebuințează 
un stil deosebit și astfel se pot re
cunoaște treptat diferite stări sufle
tești pe fața aceluiași personaj: in
diferență, bucurie, ură etc. Specia
liștii sînt unanimi în a recunoaște 
că realismul picturilor de la Bo- 
nampak nu s-a dezvoltat deeît 
mult mai tîrziu în arta plastică 
europeană.

Picturile de la Bonampak con
stituie un uriaș 
tnații istorice, 
noaștem 
ceiurile, 
mentele, 
care au 
sfărîmat și înfeudat în chip barbar 
de primii cuceritori spanioli. Ana
liza științifică a vestigiilor dezvă-

tezaur de infor- 
Datorită lor cu- 

astăzi în amănunțime obi- 
muzica, dansurile, instru- 
costumele și armele celor 
adus strălucire imperiului

luie astfel încă un capitol al isto
riei omului.

C. ORBAN
în clișeu :
Detaliul uneia 

zentind o scenă 
stingă, trompeții 
strumenle de lemn, iar in dreapta, 
dansatorii moșeați.

din fresce, vepre- 
de sărbătoare, tn 
care foloseau in-

SĂRĂCEȘTE 
fauna pămîntului?

0

fost destoi. 
antichității ?

e Fenicienii au 
nici marinari ai 
Cu mult înaintea erei noastre, 
o flotă feniciană în slujba fa
raonului Nehao II a pornit să 
facă înconjurul Africii. Marele0

• istoric grec Ilerodot povesieș- 
î te că drumul a durat trei ani. 
j Pentru a-și procura hrana, fe-
• nicienii coborau în fiecare an 
: pe uscat, semănau griul, recol- 
: tau și apoi plecau.

0

0

• La vechii greci erau răs- 
pindite trierele — galerele cu 
trei rinduri de vîsle ? De obi
cei, pentru mișcarea galerelor, 
vlslea un singur rina, astfel 
Incit celelalte rinduri se puteau 
odihni.

• • Navele romanilor au avut
• ancore cu ghiare la fel cu cele 
j fabricate astăzi ? Nu se știe
• exact cînd au fost ele inventa- 
-• te dar ele pot fi văzute ve 
: Columna lui Traian.
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• O legendă chineză poves

tește că împăratul Huang-ți 
(mileniul III î.e.n.) ar fi con
struit pe un lac primele bărci 
din acele locuri ?

• Vikingii au fost niște în
drăzneți navigatori ai Evului 
Mediu ? De la ei ni s-au păs
trat multe corăbii, 
aveau obiceiul să.și îngroape 
șefii in ele. S-au găsit unele 
exemplare ce ating lungimi de 
24 m și au 16—20 rame In fie
care bord.

căci ei

• Naviglnd în Oceanul în
ghețat de Nord, vasele rusești 
au fost primele care s-au stre. 
curat printre sloiurile de ghia. 
fă ajungînd la Noua Zernlie șl 
arhipelagul Spitzbergen ?

:

:
I

:
0 
: e
: 
e 
:•

i• In 1875 s-a experimentat 
pentru prima oară o tdrpilă 
automobilă prevăzută cu motor , 
care să.i permită să înainteze î 
singură și cu toate instrumen- • 
iele necesare păstrării direcției? •

6 bătrini între 60 
și 85 de ani, moțăind, 
stau la o masă lun
gă ce impune res
pect și ascultă. Des
pre unul din ei nu 
se poate spune că 
ascultă pentru sim
plul fapt că e... surd. 
Altul nu a putut as
culta plnă la sfirșit 
pentrucă fiind beat i 
s-a făcut rău și a 
părăsit sala.

Cine sînt persoa
nele și ce ascultă ele?

Sînt membrii corni, 
siel de examinare a 
absolvenților conser
vatorului din Paris 
care ascultă (sau 
mai bine zis ar tre
bui să asculte și să 
privească cu atenție) 
scenele interpretate 
de tinerii ce se pre
gătesc să intre • tn 
viață. Fiecare din el 
cînd a pășit in acea
stă cameră a dat li
bertate sentimentului 
înălțător care.l cu
prinde pe orice om a- 
tunci cind știe că i

soartase hotărăște 
de creator.

„Examenele 
servator sînt 
nu aduc nici 
tos" — acesta 
titlul unui articol al 
ziaristului francez 
Henri Janson, care 
relata (mai pe larg 
deeît am făcut-o noi) 
scena de mal sus în 

revistei

la con- 
inutile, 
un fo- 

este

paginile 
„ARTS".

Tineretul 
drum spre 
teatrului

nu are 
scenele 
francez. 

Faptele confirmă, din 
păcate, această stare 
de lucruri. 7O<>/o din 
tinerii actori, absol
venți ai 
rului din 
au de ___
drept, că actorii-șo- 
meri, primesc un a- 
jutor de 12.000 franci 
pe lună. Dar care 
din tinerii entuziaș
ti, gata să ia viața 
în piept ar fi de a- 
cord să-și scrie pe 
cartea de 
„ACTOR ȘOMER“ ?

conservaio-
Paris, nu 

lucru. Este

vizita :

Bernard Sarici, des
pre care se spune că 
este foarte talentat, 
a găsit de lucru: vin
de jucării pentru po
mul de crăciun. Di
ploma conservatoru
lui ii ajută în mun
că: cu fiecare cum
părător trebuie să 
fii.., artist, să joci 
scena convingerii, 
să-l faci să cumpere 
steluțe și „Albe — 
ca-zapada" în luna 
iulie (nu de alta dar 
Bernard trebuie să 
mănînce șl în luna 
iulie).

...In fața comisi 
de notabilități, uh" 
grup de tineri fran
cezi prezintă o scenă 
dintr-o tragedie cla
sică. Peste o oră cu 
diploma tn buzunar, 
ieșiți în stradă, pen
tru ei începe tragedia 
vieții.

Oamenii 
firea lor 
miști.

insă prin 
sînt opti-

A. STARK

Cu aparatul fotografic
prin BUDAPESTA

Buda 
pare 
mens muzeu în 
care 
oamenii 
grămădit 
nele 
Aici nu ai ne
voie de ghizi. Is
toria ți se adre
sează prin inter, 
mediul unui șir 
nesftrșit de mo
numente ce ală. 
tură, într-o su
gestiva paradă 
a trecutului, e. 
pocite 
Ruinele 
trului 
pereții 
al băii 
silueta 
celei mai vechi

ca
lțl a. 
un i-

timpul șl 
au in

seva, 
secolelor.

apuse. 
amfitea_ 

roman, 
coșcoviți 
turcești, 
sobră a

o
Adevărotul om de știința

primării a ora
șului—o mulțime 
de locuri atrag 
pe turistul stră
in.
cele
rești monumente 
rămase din tre-

Unul din 
mai pito-

cut este bastio
nul pescarilor, 
despre care vre
mea a țesut o 
mulțime de le
gende.
registrai pe pe
liculă unul din 
turnurile bastio-

Am In-

nului. 
terasa 
ți se 
șează panorama 
minunată a Bu
dapestei.

Foto:
E. OBREA

De pe 
acestuia 

infăți-

nu precupețește jertfo de »ineZoologii din toate colturile 
fauna pămîntului sărăcește pe 
intensive, ale epidemiilor, ale expansiunii colectivității umane și 
ale prejudecăților învechite, tot mai multe animale sînt pe cale 
de dispariție. Numai in secolul al XlX-lea au dispărut 70 de specii 
de mamifere. In ultimii 50 de ani, s-au mai stins încă 40 de specii, 
iar în momentul de față nu mai puțin de 600 specii de animale sînt 
sortite a deveni „fosilele de miine“.

Cum dispar aceste animale „contemporane", lăsind în urma lor 
doar amintirea unui nume prețuit de paleontologi și un schelet 
păstrat intr-un muzeu ? Cîteva exemple sînt edificatoare.

vînători deșănțate
Nu este chiar atît de mult de 

cînd simpaticul pinguin al mărilor 
reci avea un frate de dimensiuni

lumii au dat semnalul de alarmă: 
zi ce trece. Victime ale vinătorii

camea și pielea animalelor. Astăzi, 
numai cîteva muzee din lume se 
mai pot mîndri cu specimene îm
păiate de cuagga.

Dacă sirenele n-au existat deeît 
în legende și în imaginația înflă
cărată a poeților, coastele insule-

nunțarea descoperirii 
de la Bonampak a 
stîrnit senzație în 
rîndurile arheologi
lor și istoriografilor 
artei. Mai multe ex
pediții au fost trimi
se la fața locului

pentru cercetarea și valorificarea 
descoperirilor făcute. Una din a- 
ceste expediții, organizată de 
U.N.E.S.C.O. a lucrat timp înde
lungat la Bonampak făcînd foto
grafii în culori ale tuturor fresce
lor din interiorul templelor.

Bonampak este situat aproape 
de rîul Lacanja, afluent al fluviu
lui Usumacinta care desparte Me
xicul de Guatemala. Nouă temple 
se înalță pe povîrnișurile în terase 
ale unei coline și scări lungi duc 
pînă la intrarea în temple. După 
eîte se pare, Bonampak nu a fost 
nici odată un oraș sau o așezare 
omenească, servind doar pentru ce
remoniile religioase ale tuturor 
triburilor ce trăiau în această re
giune. în afară de picturile murale 
se mai găsesc aici basoreliefuri de 
piatră fin sculptate și remarcabil 
conservate. Pe unul din aceste 
basoreliefuri este gravată data hie
roglifică maya 9. 17. 15.00, cores- 
punzînd anului 785 al erei noas
tre. Picturile celor trei camere ale 
primului templu descoperit, descriu 
diferitele etape ale unei ceremonii 
prelungite. O parte a picturilor 
se găsește pe fața interioară a pla
fonului boltit și dovedesc un simț 
dezvoltat al perspectivei. Impresio
nant este stilul realist al picturi
lor. Fizionomiile unora dintre per
sonaje se regăsesc pe pereții ce
lor trei camere în mai multe po
sturi, pe măsură ce apar în diferi
tele episoade ale temei. Pentru fie-

Cercetări științifice...
pe propriul corpwa

:! Din istoriculgrăsimea sa. La începutul secolu- 
lui trecut, pinguinul mare începe 
să- devină tot mai rar, iar în 1844, 
un grup de vînători necugetați au 
ucis toate exemplarele care mai 
rămăseseră în viață Aslăzi, de pe 
urma pinguinului mare n-au mai 
rămas deeît cîteva schelete și cî
teva ouă conservate pentru frumu
sețea extraordinară a desenelor 
multicolore cu care erau acoperite. 
Anul trecut, un mare muzeu a 
plătit nu mai puțin de 600.000 de 
franci pentru un singur ou.

„Porumbelul migrator“ măsura 
40—45 cm. lungime. Culoarea sa 
cenușie-roșiatică căpăta uneori 
reflexe albastre schimbătoare, uni
ce. Originari de pe continentul a- 
merican, porumbeii migratori erau 
celebri pentru călătoriile lor ele 
mii de km. în stoluri uriașe care 
înnegreau cerul. Ultimul porumbel 
migrator a murit în 1914 în gră
dina zoologică din Cincinnatti. 
Zoologii nu-și explică nici astăzi 
cauza exactă a dispariției lor: vî- 
nătoarea intensivă sau o boală vi- 
rotică ?

Cîmpiile din Sudul Africii erau 
străbătute altădată de turme bo
gate de „cuagga“, Cuagga era 
uh soi de zebră care avea dungi 
numai pe cap și De gît, iar pi
cioarele de culoare albă. Natura
listul Burchell îi studiază îți 1812, 
cînd erau încă în număr foarte 

mare. între 1858 
și 1878, colonia
liștii dezlănțuie o 
campanie de vî
nători deșănțate, 

comercializînd

Au trecut de atunci mai bine de 15 ani. Dar pentru profesorul 
_ 1---- *_2 2, 2- a lungul operei „Faust“ i:

Vechea legendă a doctorului d 
Faust a inspirat un mare nu- d 
măr de compozitori, atît îna- d 
iute cit și după ce I. W. Go- d 
ethe a scris nemuritoarea sa 
tragedie. d

Cele mai valoroase lucrări d 
se inspiră însă din marea o- d 
peră a poetului german. In or- d 
dinea compunerii lor, acestea d 
sînt legenda dramatică: „Dam- t 
națiunea lui Faust“ de Hector A 
Berlioz, Oratoriul „Scene din A 
Faust de Goethe“ de Robert A 
Schumann, opera „Faust“ de 
Charles Gounod și opera „Me- f 
fistofeles“ de A. Boito. f

Mai trebui« menționate 4 
lucrări simfonice inspirate toi f 
din viața lui Faust de o mare ă 
valoare artistică printre care f 
Uvertura „Faust" a lui Richard f 
Wagner, Simfonia „Faust“ de t 
Franz Liszt și poemul simfonic » 
„Procesiunea nocturnă“ de Hen- ț 
ri Rabaud. ' /

Ceea ce este interesant pen- ț 
tru noi este faptul că in anul r 
1814 a avut loc la Timișoara J 
una din primele reprezentații J 
cu o operă avînd subiectul im- 1 
prumutat din viața doctorului I 
Faust. Opera avea titlul „Faust < 
Leben und Thaten“ (Viața și 1 
opera lui Faust) și autorul ei 1 
e un talentat violonist, loseph • 
Strauss, ce activa atunci la Ti- ( 
mișoara. j,

G. Belenki, amintirea acelor zile a rămas la fel de vie de-a 
timpului scurs.

Erau zilele grele ale Marelui Război de Apărarea Patriei 
turi de întregul popor sovietic, savanții își mobilizaseră toate 
pentru a contribui la victoria împotriva agresorului fascist. 
drul lucrărilor sale .științifice, prof. Belenki se ocupa de o problemă 
specială : își propusese să obțină 35 litri de sînge de la fiecare vită 
tăiată în abator, în loc de 15 sau 17 litri ca deobicei. Soluția pe 
care o formulase savantul era simplă dar îndrăzneață : 24 de ore 
înainte de tăiere, se extrăgea fiecărei vite jumătate din sîngcle ei, 
lăsînd naturii sarcina de a compensa în timp cît mai scurt sîngele 
extras. Și metoda se dovedi bună. în marea majoritate a cazurilor, 
organismul animalelor refăcea într-o singură zi tot sîngele pierdut. 
Cu această ocazie, prof. Belenki demonstră pentru întîia oară că 
după extracție se formează în aparatul circulator al animalului sub
stanțe noi care stimulează activitatea organelor producătoare de 
sînge.

Acesta nu era însă deeît începutul. Ceea ce urmărea de fapt sa
vantul era întrebuințarea acestor substanțe noi pentru salvarea răni- 
ților care suferiseră mari pierderi de sînge pe cîmpul de bătălie. 
Dar cum s-ar putea realiza acest lucru, știut fiind că sîngele animal 
este incompatibil cu organismul omului și că introducerea sa în va
sele sanguine omenești are un efect ucigător ?

Prof. Belenki nu este omul care să se dea ușor bătut. Cu cît 
dificultățile păreau mai mari, cu atît voința sa de a înfrîrtge na 
tura era mai puternică. întocmind un amănunțit plan de lucrări, 
prof. Belenki se adresă în primul rînd biochimiei. Fiecare albumină 
se compune dintr-un element de bază, identic tuturor ființelor vii 
și cîteva substanțe suplimentare care se formează în timpul evolu
ției organismelor. Acest „supliment“ este tocmai cel eu acțiune 
toxică asupra omului. Pentru a apropia calitativ albumina animală 
de cea a omului, trebuia deci extras elementul de bază.

Numeroși biologi și biochimiști, colaboratori ai prof. Belenki 
s-au hotărît să încerce rezolvarea acestei delicate probleme. între- 
buințînd cele mai diferite preparate chimice, ei au încercat să tra
teze prin metode termice, chimice și biologice serul sanguin ani
mal din care se extrăseseră globulele. Eșecurile se țineau însă lanț. 
Ori de cîte ori se reușea să se elimine efectul toxic al serului fără 
a distruge globulele roșii, dispăreau și toate calitățile sale cura
tive. Cercetările păreau să fi atins un punct mort.

într una din zile, o colaboratoare a savantului experimentă efectul 
unui nou ser preparat de prof. Belenki asupra unui cîine. Lucru 
ciudat, cîinele care era supus deobicei unui șoc puternic după in
jectarea primilor 20—30 cm. cubi de ser de la alt animal, nu 
manifestă de astădată nici o tulburare. Experiența fu repetată pe 
alte animale și rezultatele erau acele.ași : albumina străină nu 
producea nici șocuri, nici intoxicații. Pentru a stabili însă cu pre
cizie dacă noul ser era într-adevăr preparatul mult dorit, mai 
trebuiau efectuate numeroase experiențe.

I entru aceasta, prof. Belenki avea nevoie în primul rînd de 
mari cantități de sînge omenesc. Apelul său lansat în acest sens 
p.ri-ml _un -răspuns prompt : 200 dintre proprii lui studenți își ofe
riră sîngele pentru efectuarea experienței. Prof. Belenki amestecă 
acest sînge cu serul obținut de la animale și observă spre marea sa 
satisfacție,^ că globulele roșii omenești nu erau distruse. La capătul 
unor lucrări îndelungate, savantul obținu un ser care se asemăna 
întru-totul cu serul omenesc. Nu mai rămînea deeît o ultimă ex- 
P.er^^a Pentru încununarea eforturilor sale : încercarea „serului 

P® un organism omenesc viu. Prof. Belenki nu stătu nici o 
clipă Ia îndoială. El descoperise serul, tot el trebuia să-l încerce, 
indiferent de. riscurile uriașe pe care le implica această experiență. 
Și deși suferise recent de o boală grea, care-i slăbise mult orga
nismul, savantul hotărî că nu mai poate întîrzia proba nici o sin
gură zi.

A doua zi, în fața colaboratorilor săi profund emoționați, prof. 
Belenki își injectă singur 400 cm. cubi de ser preparat din sîn- 
!5el_e _ unui animal. După terminarea transfuziei, o liniște grea și 
apăsătoare se lăsă peste sala de operație. Cîteva clipe, asistenții ur
măriră cu respirația oprită efectul serului. La capătul intervalului 
prestabilit, privind acele mari ale ceasornicului din perete, prof. 
Belenki zîmbi și exclamă liniștit : ‘ '
nici o reacție“.

Au trecut de atunci 15 ani și mii de oameni îi datorează viața 
serului preparat de prof. Belenki.

și ală- 
forțele 
în ca-

I'

Pinguinul mare

în-upă un marș 
delungat care părea 
că nu se mai sfîrșe- 
ște, exploratorul im
provizat ajunse în 
cele din urmă în fața 
unui grup de vechi 
temple maya ascun-

se în pădure. Abia dacă putea să-și 
croiască drum prin desișul copa
cilor pentru a pătrunde în temple. 
Trecînd pragul unuia dintre tem
ple, Healey se pomeni deodată în 
fața unei priveliști extraordinare : 
toți pereții celor trei încăperi ale 
templului erau acoperiți de la te
melie și pînă la acoperiș cu pic
turi ale căror culori și forme nu 
fuseseră alterate decât foarte pu
țin de trecerea timpului. Iată, de 
altfel, cum descrie Healey acea
stă descoperire uluitoare:

„Nici un arheolog sau explora-

Vestigii ale omului 
DIN NEANDERTHAL

O expedifie de arheologi sovietici a descoperit vestigii ale 
omului din Neanderthal în Uzbekistan, la 100 km. de Tașkent. 
După cum se știe, oamenii din Neanderthal au trăit acum mai 
bine de 50.000 de ani și se numără printre cei mai îndepărtați 
strămoși ai omului de astăzi. Arheologii sovietici au descoperit 
aceste vestigii într-o grotă ai cărei pereți sînt acoperițl cu pic
turi de animale în mărime naturală. Este pentru intiia oară cînd 
se găsesc urme ale omului din Neanderthal in Asia Centrală.

...Săraca, ce diformă e !

mult mai mari care purta numele 
de „Pinguinul mare“. Aripile sale 
erau aproape complect atrofiate, 
spatele negru contrasta cu burta 
albă iar în jurul ochilor avea 
cercuri mari albe. Foarte răspîn- 
dit pe vremuri pe coastele Islan- 
dei și ale insulelor Feroe și Hebri- 
de, acest pașnic animal era urmă
rit de pescari și vînători pentru

Nouțăfs despre,,,

motociclete

Cuagga.
lor din strîmtoarea Bering erau, 
în schimb, populate pe vremuri cu 
mii de exemplare de ciudate ani
male numite „sirenele lui Steller“, 
după naturalistul care le-a studiat 
întîia oară. Aceste „sirene“ aveau 
o lungime de 8 metri și un cap 
mic, destul de asemănător capului 
omenesc. Foarte lente și lipsite de 
mijloc de apărare, ele au căzut 
victimă ușor marinarilor care 
le vînează și le extermină repede. 
Către începutul secolului trecut, o 
expediție științifică nu mai gă
sește nici un singur exemplar 
viață.

PENTRU APĂRAREA 
ANIMALELOR

Semnalul de alarmă al zoologi
lor a avut un puternic răsunet în 
lumea întreagă. Astfel s-au orga
nizat ■ mari rezervații naturale în 
numeroase țări din Europa, Asia, 
Africa și America. De o deosebită 
grijă se bucură aceste rezervații 
în U.R.S.S., unde numărul lor a 
atins 60, cu o suprafață totală de 
2 milioane și jumătate de hectare 
răspîndite pe tot întinsul țării. în 
aceste rezervații sînt crescuți zeci 
de mii de castori, zibeline, cerbi, 
tigri și păsări rare.

A. GHEORGHIU

în

d

• De curînd, din secția 
de sport a Uzinei „Sim- 
son“ din Suhl (R. D. 
Germană), a părăsit ban
cul de montaj a 50-a 
motocicletă de sport 
pentru teren accidentat 
tip 425—GS. Acest mo
del special, destinat mo- 
tocicliștilor sportivi care 
se întrec în probele pe 
teren accidentat, se exe
cută manual, modelul 
de serie fiind transfor
mat într-o motocicletă 
specială.

Motocicleta este echi
pată cu un motor de 
17,5 C.P. al cărui raport 
de compresie este de 
8:1. Ea are un cuplai în
tărit, ghidon supraînăl- 
țat, eșapament ridicat, 
angrenaj întărit, rezervor 
de combustibil fixat cu 
benzi de tensiune, plăci 
speciale de protecție, 
dispozitiv de protecție a 
farului șl numeroase alt« 
dispozitive speciale. Da
torită acestora, motoci-

cleta Simson 425-GS în
deplinește toate condi
țiile pentru folosirea cu 
succes pe terenurile cele 
mai accidentate.

Mașina poate urca 
pante continue a căror 
înclinare ajunge pînă la 
34 °. Dacă conducătorul 
este abil, această moto, 
cicletă poate urca orice 
pantă de lungime re
dusă.

Primele zece motoci
clete de sport pentru te
ren aocidentat au fost 
exportate în S.U.A.

• Peste 200 de moto
ciclete părăsesc zilnic 
Uzina de motociclete din 
Zschapau. De la sfîrșitul 
războiului și pînă în pre
zent au fost livrate în 
total aproximativ 175.000 
de motociclete. Aceste 
mașini se bucură d" 
popularitate nu numai în 
țările lagărului socialist, 
ci și în Tailanda, Indo
nezia, Birmania, Franța, 
Belgia și Elveția.

In orele libere, prof. Belenki este un pasionat 
vînător. Iată-1 incsrcînd o armă nouă in timpul 

unei recente vînători.

„Am reușit... serul nu a produs

V. MATEI

Cunoașteți
Marea Neagră?
Lungimea maximă a Mării 

Negre este de 982 km, suprafața 
luciului de apă măsoară 413.488 
kilometri pătrați, adtncimea medie 
este de 1.000 m iar cea maximă 
de 2.246 m.

■țx Nu sînt rare iernile cînd apa 
mării este înghețată plnă la ori
zont, in timp ce 
tura apei se poate 
26 grade C.

vara tempera- 
rldlca la 24 —

țara•fr Cercetările in țara 
asupra Mării Negre au 
prin dr. Gr. Antipa care . . .. . .. 
1895 face ocolul mării aducind un 
foarte interesant material de stu
diu.

noastră 
început 
în anul

■* In Marea 
plnă la 150.000 
losindu.se crttt 
Și arme de foc.

•fr Rezerva de

Neagră se prind 
delfini anual, fo. 
plase speoiale cit

•fr Rezerva de delfini din Marea 
Neagră este evaluată la 30 milioa
ne kg.

I

losindu.se


i M. ALBULESCU-București.

Sosirea unei delegații 
a Asociației 

studenților polonezi

• In fața unei picturi sau
l sculpturi nu simfi nimic din 
i ceea ce pe unii îi entuziasmau. 
i ză, îi pironește, pe loc minute 
i în șir. ii înalță. în sfera subli-
, mulai și cum se poate să nu 
, infelegi nimic din această artă 

clnd muzica — de pildă iți 
place nespus și ai vrut cindva 

' chiar să i te dedici ?
“ Aici avem de-aface cu o artă 

mai accesibilă decît muzica și 
mai puțin greu de infeles, dar 
nu mai puțin inclntătoare, ser
vind cu același zel procesul cu
noașterii. Nu există oameni 
normali nesimțitori în fața fru
mosului, sub orice haină s-ar 
prezenta. Există însă din aceia 
care încă n-au descoperit și 
pătruns tainele acestui frumos, 
cînd el apare sub o formă mai 
subtilă.

Primii pași spre înțelegerea 
artelor plastice îi poți face cel 
mai bine privind - cu răbdare 
și perseverență - mai ales 
capodoperele genului pe care 
le poți afla în muzeele noas
tre. Caută să obții explicațiile 
unui ghid inteligent și bine 
pregătit Comnîectează-ți vi
zionările cu lectură din istoria 
artelor sau romane, biografii 
ale marilor creatori (ex ...Mi
chel Angelo" de Romain Rol
land. sau admirabila carte, de 
curînd apărută. „Goya" de L. 
Feuchtwanger). E imposibil ca 
după aceea să nu începi sd în
drăgești pictura și pe marii ei 
creatori. Mai ales că se spune 
că romînul se naște nu numai 
poet, ci și cu un deosebit simt 
al culorilor.

remediat Cel mai bun lucru 
este ca soțul dumitale să intre 
într-o întreprindere și să se 
califice. In Orașul Stalin sînt 
numeroase uzine unde se pot 
învăța cele mai variate meserii. 
Dacă soțului dumitale îi place 
să fie șofer, de ce nu încearcă 
să urmeze o școală de anto- 
moto ? Calificîndu-se, se 
restabili armonia deplină 
căsnicia voastră

va
în

materie primă sau sînt indis- 
cipiinați.

Dacă în întreprindere vă veți 
ocupa în mod sistematic, o pe
rioadă mai lungă de timp, nu
mai de o anumită problemă de 
producție, abordînd cele mai 
arzătoare aspecte ale ei, fără 
îndoială că rezultatele muncii 
vor fi cele dorita

MARCU AURORA-Bucureștl.
Pentru a discuta problemele 

'idicate in scrisoare te rugăm 
să treci in cursul săptămânii 
viitoare pe la redacție

MAR1A DUMITRESCU-Ora- 
șul Stalin

Soțul dumitale are complexe 
de Inferioritate pentru faptul 
că dumneata, soția Iul, ești 
maistru. Iar el n-are nici O Că. 
tificare Acest neajuns poate fi

M. GRIGORESCU.Sinaia.
Mijloacele feminine pe care 

le întrebuințează sofia dumi
tale — cochetăria exagerată, 
încercările de a-ți provoca ge
lozia, dovedesc că nu-ți cunoaș
te criteriile de apreciere — se
riozitatea, sinceritatea totală, 
atitudinea firească. In ceea ce 
te privește, eu cred că dum
neata vezi lucrurile mai in 
negru decît sînt. Ți-aș sugera 
o explicație categorică și sin
ceră cu so(ia, în care să-i arăți, 
că nu are nevoie de aceste 
tificii pentru a te păstra, 
dimpotrivă, ele dăunează, 
cearcă să creezi în jurul
atmosfera plăcută de la înce
puturile căsniciei, atrage-o din 
nou în viata dumitale sufle
tească Bineînțeles, astea se 
pot realiza numai dacă amin- 
doi veți lăsa la o parte orgo
liul

Cred că n-ai putea face o 
greșeală mai mare, decît să te 
retragi acum, ai renunța la fe. 
ricire și ai face mult rău și 
soției dumitale, care a dovedit 
că poate iubi cu devotament și 
constanfă și care merită să-și 
refacă căminul și să aibă un 
eonii de care să se bucure..

RADI] ȘERBAN-Timișoara.
Marele zid chinezesc a fost 

construit cu mai mult de două 
secole înaintea erei noastre.

Citește articolul intitulat 
„Restaurarea marelui zid chi
nezesc“ apărut în pagina II-a 
a ziarului nostru de duminică. 
16 martie a.c.. și vei afla mul. 
te date interesante despre 
această străveche lucrare.

Sîmbătă seara a sosit în Capi
tală o delegație a Asociației stu
denților polonezi condusă de 
Wieslaw Krauze, vicepreședinte 
ai Asociației, pentru a întoarce' 
vizita făcută anul trecut în R. P. 
Polonă de o delegație a Uniunii 
asociațiilor studenților din R. P. 
Romînă.

Oaspeții vor rămîne în țară 10 
zile în care timp vor vizita insti
tute de învățămînt superior, în
treprinderi și instituții din Bucu
rești, Orașul Stalin și Cluj și 
vor purta discuții cu conducerea 
U.A.S.R. asupra problemelor de 
interes comun.

„Verstele 
de foc

ar- 
ci 

In- 
ei

L. ClORASCU.Cluj
Constructorul celebrului 

„Turn Eiffel", ridicat în 
Champs de Marș din Paris, 
este ing. Alexandre Gustav 
Eiffel, Turnul are o înălțime de 
300 m. și are 4 platforme si
tuate la 57. 
300 metri.

Vizitatorii 
scări și cu 
care dintre

la 115. la 276 și la

se pot urca pe 
ascensoare pe ori- 
platforme.

Plecirea secretarului 
ițeneral al organizației 
de tineret a Partidului 

Congresul Național Indian

ALEXE EUGEN-Slatina
Posturile utemiste de control 

sînt create pentru a sezisa în 
mod operativ, prin raiduri pe
riodice lipsurile existente și a 
evidenția experiența pozitivă 
în diferite locuri de muncă. Ele 
vin cu propuneri șl sugestii de 
îmbunătățire a organizării 
muncii, satirizînd prin carica
turi și scurte artțmle la o ga. 
zetâ-fulger pe cei care lucrea. 
ză de mîntuială. fac risipă de

RICA N.-Galați.
Iți este neplăcut că soțul — 

în puținul timp liber pe care-1 
are la dispoziție - mai mult 
citește sau ascultă radio, decît 
să-ți vorbească sau să te înso
țească în plimbările tale prin 
oraș. Dacă e numai atît. nu 
cred că poate fi vorba de o în. 
depărtare de tine și nu merită 
să fii îngrijorată. E mai curînd 
o pasionată dăruire unor în
deletniciri care-i înfrumusețea
ză mult viața, îl înalță sufle
tește. Fii atentă, oa nu cumva 
să-ți fi scăzut interesul pentru 
asemenea ocupații.

Vineri seara a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre R. P. Unga
ră d-nul Hiralal Bose, secretarul 
general al organizației de tine
ret a Partidului Congresul Națio
nal Indian, care la invitația C.C. 
al U.TJV1 a făcut o vizită de 
două săptămîni în țara noastră.

„Verstele de foc" este un bun 
film de aventuri.

Neieșind din gen, el îmbogă
țește genul cu date noi, prin 
realizarea lui se dezminte ideea 
că ritmul cerut de gen exclude 
explorarea adincă în sufletul 
eroului. Dimpotrivă. Vîriejul 
întlmplărilor scoate la iveală 
din adîncurile umane tot aurul 
și zgura într-un fel atît de fi
resc Incit introspecția psiholo
gică nici nu mai este necesară. 
Iar eroii, ceea ce este cel mai 
important, transmit un mesaj 
spectatorilor, un mesaj gene
ros șl înalt care ne face să re
ținem și cel mai neînsemnat 
gest dintr.o luptă pentru că 
aci personajele se luptă nu 
pentru fericirea lor personală, 
ci pentru aceea a mii de oa
meni, pentru rezistenta unui 
oraș deosebit de important pen
tru Puterea 
sta încarcă, 
că totul, dă 
După alte 
judecă viata 
Viața e cu

Sovietică. Acea- 
electrizează par- 
proportii luptei, 
coordonate se 

moartea aci. 
mai prețioa. 

măsura în
De-

EVOCĂRI
teoicate linerei
(Urmare din pag. l-a)

în satul ăsta.n-au visat niciodată 
țăranii. Copiii vin toți la școală, 
părinții lor nu mai sînt analfa
bet Mă vizitează azi foști elevi, 
printre ei medici, ingineri, ofi
țeri. muncitori, învățători etc. 
Mi s-ar cuveni odihnă, imi spun 
ai cite odată. Să mă odihnesc a- 
cum ? Nu, acum abia incepe mun
ca Am tot atît entuziasm ca la 
20 de ani, dar mai puțină putere. 
Am însă pe lingă mine tinere în
vățătoare care mă ajută Munca 
noastră nu se termină odată cu 
sfîrșitul orelor de curs. Aș spune 
chiar că abia atunci începe. Cite 
nu-s de făcut într-un sat. Să-i 
învățăm pe oameni să respecte 
regulile de xgienă, să facem un 
cerc de citit cu femeile un cerc 
de artă culinară etc. Ani de zile, 
o viață de om, am adunat din 
țară mii de motive de artă popu
lară cărora le-am dat viață in 
cusături. M-am gîndit de ce să 
nu cunoască această artă șj fetele 
și femeile din satul nostru ? Și 
am Inițiat și un asemenea cerc. 
In sat fetele și femeile se întrec 
în cusături romînești. în țesă- 
turi Horele au o altă înfățișare. 
Fetele și băieții sînt îmbrăcați în 
straie frumos lucrate. Poate fi 
mai mare bucuria cînd vezi că 
țăranii prețuiesc frumosul din a- 
ceastă artă populară pe care ei 
au creat-o, iar tu ai o mică con
tribuție. ai pus o parte din sufle
tul tău ca oamenii să se bucure 
de viață ? Și cînd satul întreg 
va hotărî să pășească într-o co
lectivă (azi peste 100 de familii 
sînt înscrise in întovărășire), bu
curia va fi și mai mare- Cu răb
dare cu pricepere, cu efort, vom

In Editura de stat 
pentru 

literatură politică
a apărut ;

generații de învățătoare de la sate
reuși cu timpul să-i facem să se 
bucure de roadele sporite ale 
muncii lor unite pe sute de hec
tare, cu zeci de mașini.

De ce muncim ? Muncim pentru 
că ne iubim profesiunea, muncim 
pentru că în fiecare copil, în fie
care om din sat ni se pare că se 

a sufletului nos- 
pentru că munca 
prețuită. Eu am 
învățătoare eme- 
am primit și un 

educativă

Iar aceste drepturi nu pot fi răs
plătite decît prin muncă, o mun
că în care să pui totul, să dai 
totul, chiar dacă te afli într-un 
sat îndepărtat, unde munca e mai 
anevoioasă, dar mai frumoasă și 
cu mai multe satisfacții.

V. I. Lenin; Opere 
voi. 34

Volumul 34 al Operelor lui 
V. 1. Lenin cuprinde scrisori, 
note, telegrame adresate unor 
persoane și organizații în pe
rioada noiembrie 1895 — noiem
brie 1911. Aceste documente 
constituie o complectare foarte 
prețioasă la lucrările lui Lenin, 
șl oglindesc uriașa lui activi
tate pentru crearea Partidului 
muncitoresc social-democrat din 
Rusia și a ziarului „Ișkra“, 
precum și lupta lui împotriva 
narodnicismului, „marxismului 
legal“ și economismului. Aici 
pot fi găsite o serie de seri, 
sori foarte importante către G. 
V. Plehanov, A. M, Gorki, Roza 
Luxemburg, A. Bebel ș. a.

508 pag. 7,50 lei.

și 
atlt 

să și numai în 
care folosește cauzei, 
parte de a sărăci mijloacele de 
expresie proprii genului, mesa
jul filmului le dă, dimpotrivă, 
eficacitate mai mare.

Poți vorbi in multe feluri 
despre revoluție; poți vorbi 
despre revoluție, despre ceea ce 
a făcut revoluția pentru oa
meni sau ceea ce a făcut re
voluția din oameni. Filmul 
„Verstele de foc" vorbește des. 
pre revoluție în acest ultim fel.

Unii eroi ai filmului „Verste, 
le de foc" sînt niște oameni 
obișnuiți .

Actorul, de exemplu, n-a fost 
erou decît pe scenă. Ii place 
să mănînce, să bea, să poves
tească despre aventurile tine, 
reții iui. Doctorul, de aseme
nea. E liniștit șl meticulos in 
meseria lui. Ii place să vindece 
oameni și dragostea aceasta de 
oameni il aduce în „taceancă" 
— o trăsură înarmată cu o 
mitralieră, un car improvizat 
de luptă în timpul revoluției. 
Faptul că au hotărit să ajungă 
în oraș cu „taceanca", e pri
mul lor pas spre revoluție și 
acest pas le dă alte dimen
siuni, dimensiuni care uimesc 
și Incintă. Nu te aștepți în ac
tor să găsești un veritabil 
erou. II suspectezi. Are gesturi 
largi de scenă și prea vorbeș
te mult: „Mai bine laș cinci 
minute decît mort pentru tot
deauna" — spune el. Totuși, 
după ce-i trec cele cinci mi
nute de lașitate aleargă după 
trăsura înarmată, aleargă spre

O scena din

luptă 
mult.
facă recunoaște
re. Recunoaște
rea aceasta e 
unul din mo
mentele cele mai 
pline de haz ale 
filmului. Păs- 
trindu-și gestu
rile largi, minu- 
indu-și pușca, o 
pușcă adevăra
tă, ca un obiect 
de recuzită, ac
torul face mi- . 
nuni de vitejie, iar— -_ cînd recu
noașterea a luat sfîrșit, îi tra
ge un ctntec întrerupt doar de 
un mic incident; un om tnar. 
mat apare amenințindu-l. El 
însă, uită că și pușca celuilalt 
e încărcată, uită că e în viafă 
și intre două fraze muzicale 
spune celuilalt ca o indicație 
regizorală dată unui figurant 
oarecare „lasă arma jos și ri
dică mîinile sus" șl culmea.

răului. Victor nu mai e om. e 
o unealtă, cum spune chiar el, 
o unealtă în sluiba răului. Iși 
ucide tovarășul de cauză ca sd 
se evidențieze și să șteargă 
bănuielile care ar fi putut să 
cadă asupra lui, ucide copilul 
care conducea „taceanca". Si 
animalele, natura însăși, sol
datul îl simt instinctiv, 
nu e veterinar, are ochi 
caii se feresc de el /" —

NOTE DE SPECTATOR
celălalt, care de fapt era un 
făran obișnuit să i se porun
cească, buimăcit de siguranța 
actorului, se supune. Generozi
tatea cu care actorul își dă 
viata este cu atît mai emoțio
nantă cu cît te așteptai mai pu. 
fin la ea. Vizitiul cel bărbos 
este un om obișnuit, un soldat, 
cum se numește el. Duce do
rul gospodăriei pe care a lă
sat-o și iubește caii, pămîntul 
care ît hrănește.

Spuneam mai înainte că me
sajul pe care-l poartă filmul 
electrizează totul, dă proporții 
luptei. Proporțiile acestea ajung 
la cele ale luptei dintre bine 
și rău din basm. Eroii devin 
mai mult decît reprezentanții 
revoluției șl contra revoluției. 
Ei sînt reprezentanții binelui șl

„Asta 
răi șl 
spune

soldatul și presimțirea aceasta 
se împlinește. Clnd în cadru 
apare Victor, muzica tace fe- 
rindu-se parcă de el.

Opusă lui Victor, figura co 
munistului se caracterizează 
prin generozitate, prin dragos
te, prin căldură și umanitate. 
Are toate calitățile celorlalte 
personaje aduse la incandes
centă, Și tinerefea micului vizi
tiu șl înțelepciunea soldatului, 
este — ca și actorul — îndră
gostit; numai că dragostea lui 
va dura toată viața. Opus lui 
Victor, el este îndrăgostit de 
viață, de natură. In clipele de 
răgaz, In popas se duce să se 
culce în iarbă fiindcă îi e dor 
de mireasma pelinului. Pe lin
gă toate aceste calități umane, 
este comunist. A fi comunist.

este o calitate aparte. A fi 
comunist, înseamnă să lupți 
pentru fericirea a milioane de 
oameni șl sarcina aceasta îi dă 
tăria și frumusețea oțelului. 
Una din scenele cele mai emo
ționante ale filmului este sce
na în care este chemat la că- 
pătîiul muribundului: — „Ești 
comunist ?“ — „Da". — „Do
cumentele" ! El întinde carnetul 
de partid — „Nu pot să deslu
șesc, mi-s ochii împăienjeniți, 
citește ce scrie aici doctore".

Partidul Comunist Bolșevic 
membru din 1915". Și deodată, 
cu la rostirea unei formule ma
gice, între muribund șl necu
noscutul care stătea în fața lui 
se realizează o legătură taini
că. Sînt doi tovarăși de luptă. 
Nu s-au cunoscut pînă acum 
dar au aflat că fiecare în altă 
parte a frontului, au luptat 
pentru aceeași cauză și asta îl 
unește. Peste puține clipe, unul 
din ei va muri pentru revolu
ție, dar celălalt ti preia sarci
nile. Puținul iul testament este 
ultimul lui obiectiv de luptă ne. 
împlinit Dar alături de el se 
află un tovarăș căruia i l-a 
încredințat și. acum poate să 
moară liniștit, știe că celălalt, 
ca și el, nu.și va precupeți 
viață ca să-l realizeze.

LETIȚIA POPA

MANIFESTĂRI
in cadrul Săptămînii Mondiale a Tineretului

află o părticică 
stru, muncim 
ne este altfel 
primit titlul de 
rită, de curînd 
premiu pentru munca _____
și culturală desfășurată. Puteam 
visa acum 28 de ani această pre
țuire? Nu.

îmi amintesc cum. cu mulți ani 
în urmă a făcut o mare senza
ție faptul, că o fată, anume 
Smaranda Braiescu, a făcut pri. 
mele sărituri cu parașuta de la 
o înălțime considerabilă atunci. 
Lucru extraordinar, ne mai auzit I 
Auzi!.,. o femeie 
parcă altă treabă 
Iar o profesoară 
cineanu, făcuse experiențe 
provocare a ploii 
jutorul sărurilor de uraniu. In loc 
să fie încurajată a fast luată in 
rîs Iar o ziaristă, cînd a scris un 
articol cerînd drepturi egale fe
meilor cu ale bărbaților, i-a apă
rut caricatura în toate revistele 
umoristice. Să fi avut oricîtă 
putere de muncă, oricît talent, să 
fi fost o creatoare aleasă, o mun
citoare deosebită, era tot una 
Și iată că femeia noastră de as. 
tăzi, asemenea cenușeresei din po
veste, s-a ridicat. Femeile noastre 
au dreptul și pot fi savanți, me
dici, ingineri, dascăli, au dreptul 
să-și spună cuvîntul în sfatul 
tării, au dreptul să fie oameni.

parașutistă. 
n-ar mai avea I 

anume Mără- 
de 

artificiale cu a-

Semnarea acordului comercial 
între Romîma și Uruguay

In urma tratativelor purtate, 
la 20 martie 1958 s-au semnat 
la Montevideo Tratatul de co
merț și navigație, Acordul co
mercial și Acordul de plăți între 
R P. Romînă și Uruguay pe anul 
1958.

Documentele au fost semnate 
din partea uruguayană de profe
sor Osoar Secce Ellauri, minis
trul de Externe al Uruguayului, 
iar din partea romînă de preșe.

dintele Camerei de Comerț a 
R,P. Romine, ing. Mihai Cioba- 
nu, șeful delegației romîne.

Au fost de fată subsecretarul 
de stat al Ministerului Afacerilor 
Externe uruguayez, dl. Francisco 
Ferteza, director-general Louis 
Guillot, directorul Departamentu
lui Economic, Ariosto Gonzales, 
precum și membrii delegației e- 
conomice romîne și al Legației 
Romîne la Montevideo.

Teatrul de stat din Galați

Infor mâții
Sîmbătă dimineafă au luat sftr- 

șit lucrările ședinței lărgite a ca. 
miletului pe tară al Uniunii Artiș. 
iilor Plastici. In cea de-a doua zi 
a ședinței au fost discutate refe
ratele privind creația plastică a 
anului 1957 oglindită în expoziții
le regionale și interregionale des. 
citise in Capitală și în fără

In ultima zi a ședinței, comite
tul pe țară al Uniunii Artiștilor 
Plastici a discutat și aprobat pla
nul de muncă al Uniunii pe anul 
195».

★
Delegația medicală cehoslovacă 

condusă de dr. Joșef Plojhar, mi-

nistrul Sănătății al R. Cehoslova
ce, a vizitat în ultimele zile Insti
tuții sanitare din Capitală, prin
tre care Institutul de microbiolo
gie și parazitologie „Dr. Cantacu 
zino“ și secția clinică chirurgicală 
de la spitalul „Panduri“

In cursul dimineții de sîmbătă 
oaspeții cehoslovaci, însoțiți de 
prof. dr. Voinea Marinescu. mi
nistrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, au plecat pe Valea Pra
hovei și îp regiunea Stalin, unde 
vor vizita spitale, sanatorii, ser- 
vicii me-dico-sanitare din între
prinderi etc.

(foXEMATÒKHAlF«)

Strada Mare — PATRIA ; Scara 
în spirală - MAXIM GORKI, 
MIORIȚA, 23 AUGUST ; Verstele 
de fóc - REPUBLICA. ELENA 
PAVEL. INFRAȚIREA INTRE PO
POARE. FLACARA, OLGA BAN. 
CIC . Urme în noapte — MAGHE- 
RU. LUMINA ; Don Giovanni - 
I. C FRIMU. ALEX SAHIA ; Se. 
renada mexicană — V. ALECSAN- 
DRI. BUCUREȘTI. GH DOJA, 1 
MAI ; In Oceanul Pacific - CEN. 
TRAL ; Ciulinii Bărăganului - 
VICTORIA, LIBERTĂȚII; Oala 
cu cinci picioare — DOINA, ARTA;

Startul tinereții șl India victo
rioasă - TIMPURI NOI , Poetul
- TINERETULUI GRIVIȚA . Le 
genda din Polesla - Al.EX PO 
POV ; Taifun I» Nagasaki -■ VA. 
SILE ROAITA . Umbre în plină 
zi — CULTURAL . Luptătorul și 
clovnu1 — UNIREA ; Păianjenul 
de aur — C. DAVID . Mîiidrie 
MUNCA ; Articolul 420 - DONCA 
SIMO ; Ultima vrăjitoare - ILIF 
PINTILIE. N BAI.CESCU ; Fia 
căra stinsă - POPULAR ; Erupția
— M EMINESCU ; Gervalse - 
VOLGA.

In cadrul Săptămînii Mondiale 
a Tineretului, tinerii din țara 
noastră au participat sîmbătă la 
numeroasele manifestări închina
te zilei luptei pentru pace, pen
tru interzicerea armei nucleare, 
luptei F.M.T.p.-ului pentru fe
ricirea tinerei generați).

In cursul dimineții tineri mun
citori de la uzinele „Republica“, 
„Tudor Vladimirescu“, „Kirov“, 
fabrica de încălțăminte „N. Băl- 
cescu“, Bumbăcăria Romînească- 
Jilava etc. au luat parte la scurte 
adunări în care au dezbătut A-

Produse alimentare 
importate

în luna martie au continuat să 
sosească în țară însemnate canti
tăți de produse alimentare desti. 
nate largului consum al populației. 
Printre mărfurile importate în ul
timele 20 de zile se numără 
73.000 kg. de măsline din Grecia 
și Franța, 161.000 kg. de marga
rina ți 200.000 kg. de heringi 
proaspeți din Norvegia, 500.000 
kg. de orez din Egipt, 65.000 kg. 
de lapte praf din Finlanda, 
1.500.000 kg. de ulei comestibil 
din R.F. Germană, Olanda și Si
ria etc. Vase sub diferite pavili
oane au descărcat în același timp 
în portul Constanța 190.000 kg. 
lămîi ți 1.520.000 kg. de porto
cale importate din Grecia, Cipru 
ți Israel.

ȘTII SĂ-T1 ORGANIZEZI
munca intelectuală? m
(Urmare din pag. l-a)

sale asupra tezelor cărții studiate. întemeie
torii marxism-leninismului foloseau adeseori 
această formă de studiu. Tezele asupra lui 
Feuerbach de K. Marx sînt, după aprecierea 
lui Engels, „primul document în care este 
fixat germenele genial al noii concepții despre 
lume“, sînt un model clasic de teze.

Cînd elevi fiind, făceam nenumărate re
zumate după tot felul de texte, nu bănuiam 
poate că ele ne vor sluji într-o zi să stă-
pînim tomuri masive, extrăgînd din ele esența 
limpede a cunoștințelor. Și totuși, rezumatul 
este unul dintre cele mai 
de organizare a roadelor 
dem că este necesar să-l 
amintirile despre anii de 
rilor noștri n-au avut timp 
Observăm numai că aeest 
se potrivește oricărei lucrări fără deosebire 
de conținut sau volum. El prezintă numeroase 
avantaje : este destul de ușor de alcătuit, 
foarte util în foloșirea ulterioară deoarece 
ne eoopomisește timpul și reprezintă un mi
nunat exercițiu de dezvoltare și disciplinare 
a gîndirii cititorului. Economia de cuvinte 
în formulare, rigurozitatea în exprimare, cla
ritatea obligatorie, impusă acelora ce nu pot 
risipi fără rost numărul redus de cuvinte de 
care dispun, constituie o adevărată școală 
a cititorului autentic.

In sfîrșit, cel mai complect și mai complex 
dintre toate mijloacele de studiu este con
spectul. Recentul dicționar al Academiei 
R.P.R.. definește conspectul ca fiind „nota
rea sintetică și sistematică a datelor esențiale 
ale unei probleme pe baza unui materia] do
cumentar“. De la început, definiția subliniază 
aspectul superior din punct de vedere cali
tativ a] conspectului : el nu este legat de o 
carte ci de o problemă. O foaie de hîrtie 
despărțită printr-o linie verticală și „baza 
materială" a conspectului este gata. La alcă
tuirea lui colaborează mai multe cărți care 
înfățișează problema din diferite puncte de 
vedere. Reîntîlnim în conspect toate formele

prețioase mijloace 
lecturii. Nu cre- 
definim deoarece 

școală, ale citito- 
să se învechească, 
mijloc de studiu

de studiu amintite mai sus. Și planul și te
zele și rezumatul dar și citatele contribuie 
la alcătuirea acestei sinteze sistematice de 
date esențiale care este conspectul. In stingă 
filei se notează deobicei materialul propriu- 
zis. In dreapta apar sublinierile celui ce face 
conspectul, comentarii, schițarea unor pro
bleme ce rămîn nerezolvate, a altora ce tre
buie abordate. Astfel, conspectul, între toate 
formele de muncă asupra cărții, are arhitec
tura cea mai complexă dar și orizontul cel 
mai cuprinzător. El prevede in mod obligatoriu 
studierea unor lucrări profunde și vaste iar 
posibilitatea de a alcătui conspecte cît mai 
complecte care implică ,necesitatea de a fi 
condus nu de o anumită carte ci de o pro
blemă în totalitatea ei, reprezintă un exa
men greu dar foarte elocvent pentru măsu
rarea gradului de pricepere al celor ce ac
tivează în domeniul muncii intelectuale. 
Lenin era un asemenea muncitor intelectual 
stăpîn pe arta de a studia, iar conspectele 
alcătuite de el și publicate în „Caietele filo
zofice" pot sluji ca un elocvent exemplu în 
acest domeniu.

După cum se poate observa, între cele 
patru forme de studiu există o legătură as
cendentă în ceea ce privește comnlexitatea. 
De la plan, simplă înșiruire de idei, la te
zele care comportă propozițiuni concise, apoi 
la rezumat care dezvoltă tezele pentru a 
ilustra ideile principale și, înfine, la conspect 
care unește toate procedeele în slujba unei 
probleme, cititorul are la îndemînă mijloace 
pentru a da studiului său o armătură meto
dologică solidă.

Pentru un stil personal 
în munca intelectuală

ci-Sugestiile înfățișate cititorului în acest 
clu de articole cu privire la organizarea mun
cii intelectuale nu pot și nu trebuie să fie 
aplicate în mod uniform. Fiecare „muncitor 
intelectual" își formează propriul său stil de

muncă. La acesta contribuie particularitățile 
sale individuale, temperamentul și caracterul, 
gradul de cultură, lărgirea și profunzimea 
intereselor, gradul de dezvoltare a proceselor 
psihice ca : memoria, atenția,, voința și mai 
ales gîndirea etc. Unora, li se potrivesc acele 
metode de acțiune care implică stăruință, or
ganizare ; altora, cele ce permit realizarea 
unor obiective ample într-un timp mai scurt. 
Sînt cititori care se pot lipsi de unele etape 
în metodologia muncii lor, datorită gîndirii, 
gradului dezvoltat al deprinderilor de muncă. 
Unii aparțin tipului vizual, alții celui au
ditiv sau verbal și-și adaptează metodele a- 
cestor particularități, ei reținînd mai ușor 
impresiile vizuale sau cele auditive.

Punîndu-și întrebarea : în ce constă stilul 
în munca intelectuală, cercetătorul sovietic I 
A. Saraarin, care și-a făcut cercetările în cla
sele mari ale școlii medii, formulează astfel 
caracteristicele fundamentale ale unui stil 
rațional:

1. Năzuința spre scop — privind orientarea 
spre viitor, interesele, modul de interpretare 
a lumii ceea ce duce la formarea unei 
concepții mai mult sau mai puțin unitare 
despre lume ;

2. Posibilitatea de a ne domina conștient 
procesele psihice ca: atenția, memoria, gîndi
rea, afectivitatea, voința, în raport cu scopul 
urmărit ;

3. Gradul de însușire a procedeelor teh
nice de activitate intelectuală (lectura, strîn- 
gerea materialelor, alcătuirea planului, teze
lor, conspectelor, priceperea de a lua notițe 
la un referat sau conferință organizarea ma
terialului pentru o lucrare etc).

In limitele acestor caracteristici generale se 
manifestă particularitățile persoanei. Desigur 
că oricine tinde să-și formeze sieși, într-un 
grad cît mai înalt, calitățile necesare unui 
stil rațional de muncă intelectuală.

★
Ajunși la sfîrșitul acestui ciclu de articole 

urăm cititorilor care nu se tem de suișurile 
abrupte ale științei să ajungă cît mai repede 
„pe culmile ei luminoase".

pelul Consiliului Mondial al Păs 
cii și Rezoluția cu privire la ti
nerii muncitori, din 12-15_februa- 
rie 1958 a 
al F.M.T.D.

în cursul
din raionul

Comitetului Executiv

după-amiezii tinerii 
„Grivița Roșie“ s-au 

întîlnit în sala de festivități a 
Gării de Nord cu un ofițer supe
rior cu care au discutat proble
me legate de politica pentru pace

dusă de partidul și guvernul ță
rii noastre. La întreprinderea 
„Industria Bumbacului A“ a avut 
loc o seară de întrebări și răs
punsuri în legătură cu politica 
externă sovietică de menținere și 
consolidare a păcii, cu propune
rile sovietice pentru asigurarea 
și întărirea păcii, și cu politica 
de pace a guvernului R. P. Ro
mîne.

(Agerpre»)

POMICULTURA
un important sector

de activitate
(Urmare din pag. l-a)

II-lea al P.M.R. au pus pro-
blema înființării unor plantații 
masive pe suprafețe mari și a 
ridicării producției în livezile 
existente.

In acest scop, pînă în anul 1965 
numărul pomilor din livezile noa
stre va crește la 105—110 milioa
ne, iar producția globală de 
fructe se va ridica la 900.000—1 
milion tone anual.

Prin plantațiile noi de pomi se 
vor folosi rațional imense supra
fețe de teren rămase pînă în pre
zent încă nevalorificate. In acea
stă categorie intră nisipurile din 
regiunea Oradea și cele din re
giunea Craiova, terenurile din 
Delta Dunării și luncile multor 
rîuri, precum și terenurile nepro
ductive din Moldova și din cen
trul Transilvaniei care au fost de
gradate de eroziune, ca urmare a 
exploatării neraționale a solului.

Alte regiuni din țara noastră 
cu condiții naturale favorabile ca 
Valea Argeșului, Valea Dîmbovi
ței, Valea Teleajenului, ținutul 
Vrancei, Valea Trotușului, cen
trul Rădășani, regiunea Baia 
Mare, țara Hațegului, centrul 
Cisnădie și multe altele vor îi 
transformate în scurtă vreme în 
bazine pomicole de proporții gi
gantice.

Pe lingă înființarea de livezi 
masive, pe suprafețe mari, care 
vor produce in viitor cantități 
mari - de fructe - producție mar
fă, Directivele Congresului al II- 
lea acordă o atenție deosebită șl 
înființării de grădini pe suprafețe 
mici în vederea aprovizionării cu 
fructe a familiilor de țărani co
lectiviști și individuali, mai ales 
a celor din cîmpie șî a familiilor 
de muncitori din marile centre in
dustriale. In acest scop pînă in 
anul 1965 in grădinile de lingă 
case urmează să se planteze pînă 
la 46 milioane de pomi.

Pentru reușita 
plantare a pomilor 
primăvară e necesar 
mai urgente măsuri 
tificarea terenurilor 
cestui scop, pentru pichetarea 
locurilor, desfundatul terenului, 
săpatul gropilor și plantatul pro- 
priu-zls al pomilor.

Prin faptul că prinderea pomi
lor la plantare, productivitatea șl 
longevitatea lor depinde de cali
tatea materialului săditor, acestei 
probleme trebuie să i se acorde 
o atenție deosebită. Pomii din pe
pinieră se vor scoate cu un nu-

acțiunii de 
din această 
să se ia cit 
pentru iden- 
destinate a-

măr cît mai mare de rădăcini și 
se vor transporta la locul de 
piantare cît mai repede pentru 
a-i feri de uscăciune și îngheț, 
iar plantarea propriu-zisă se va 
face potrivit indicațiilor din agro- 
minlmele pomicole.

Deoarece sezonul de primăvară 
este scurt, se impune ca toate lu
crările dc plantare a pomilor să 
se execute cît mai urgent.

pentru tineret
Cu ocazia înființării livezilor 

mari, plantarea pomilor se va 
face în așa fel, incit ulterior cele 
mai multe lucrări să poată fi 
executate mecanizat.

In această acțiune de plantare 
a pomilor și in general de îngri
jire a livezilor existente tineretul 
poate să aibă un rol hotărîtor. 
Sarcinile de pian sînt mari și 
realizarea lor cere multă forță 
de muncă. Din cei aproape 50 mi
lioane pomi pe care trebuie să-i 
plantăm pînă în 1965, mai mult 
de 3.000.000 trebuie plantați in 
anul acesta.

In această acțiune este necesar 
să fie angrenați (numai la săpa
tul gropilor, plantat și udat) sute 
de mii de oameni. Tineretul, că
ruia li sînt specifice perseverența, 
abnegația, care a dat dovadă de 
adevărat patriotism în multe ac
țiuni de interes obștesc, poate să 
aducă și acum un ajutor de mare 
preț. Insilozarea nutrețurilor, îm
păduririle, sînt acțiuni la care au 
participat activ sute de mii de ti
neri, a căror muncă a fost mult 
apreciată. Iată că acum se naște 
un alt cîmp uriaș de activitate 
pentru tineri — refacerea patri
moniului pomicol al patriei — ac
țiune care in esența ei nu se deo
sebește de celelalte două amin
tite. Este nevoie de brațe de mun
că, este nevoie de forța de mun
că a tineretului pentru plantarea 
multor milioane de pomi. în toate 
regiunile țării. Organizațiile 
U.T.M., care au dovedit in repe
tate rinduri multă capacitate de 
mobilizare a tineretului în mun
cile de interes obștesc au un rol 
important în asigurarea brațelor 
de muncă necesare în sectorul 
pomicol.

Sprijinul pe care tineretul poate 
să-l dea gospodăriilor agricole de 
stat în această acțiune este deo
sebit de prețios. Este necesară 
asigurarea cu brațe de muncă a 
brigăzilor pomicole din aceste 
gospodării, pentru ca să se poată 
folosi munca oamenilor calificați 
de aci la pregătirea materialului 
săditor necesar și altor unități.

O preocupare a tineretului tre
buie să fie plantarea pomilor 
fructiferi pe marginea șoselelor și 
drumurilor. Să luptăm ca în vii
torii ani să nu existe în țară nici 
o șosea fără pomi fructiferi pe 
marginea ei.

Tinerii ingineri agronomi și stu
denții din facultăți cu caracter 
agricol au datoria să-și valorifice 
cunoștințele și să ajute cit mai 
mult această acțiune de mari 
proporții, care are ca scop trans
formarea din temelii a sectorului 
nostru pomicol.

Răspunzînd acestei chemări, ti
neretul nostru va face încă odată 
dovada patriotismului său fier
binte, a interesului pe care-1 ma
nifestă față de continua înflorire 
a patriei noastre.



R. D. VIETNAM
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la posturile de radio
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Dragi prieteni,
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CALCUTTA 22. — De la trimisul special Agerpres: In închei^ 
rea vizitei în India, tovarășul Chivu Stoica a rostit următoarea 
cuvîntare retransmisă de toate
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Tovarășii Chivu Stoica, Emil Bodnăraș
și Avram Bunaciu au plecat spre

SÀPTÀMÎNA MONDIALĂ
A TINERETULUI

Zilele Săptămînii Mondiale a Tineretului pri- 
Iejuiesc o puternică manifestare a spiritului in
ternaționalist în care este educat tineretul no
stru. Mîine este ziua dedicată prieteniei și uni
tății de nezdruncinat cu tineretul țărilor socia
liste, în frunte cu gloriosul tineret leninist din 
U.R.S.S. Tineretul nostru ca și 
tinerii din toate țările lagărului 
socialist sc bucură de condiții

de viață din ce In ce mai bune, contribuind cu 
entuziasm la construirea socialismului In țările 
lor. Tineretul țărilor socialiste se pronunță cu 
hotărîre pentru apărarea păcii in lume,

lată cîteva imagini obișnuite din munca ș! 
viața tinerilor din U.R.S.S. și din cîteva țări 
surori.

I
:

ș

CALCUTTA 22 (Agerpres). — 
Tovarășul Chivu Stoica însoțit 
de tovarășii Emil Bodnăraș și 
Avram Bunaciu, care la invita
ția guvernului indian au făcut o 
vizită de 15 zile în India au pă
răsit sîmbătă dimineața Calcutta 
îndreptîndu-se spre Hanoi. Pe 
aeroportul împodobit cu drapelele 
de stat romîne și indiene și cu 
arcade de flori se aflau pentru 
a-și lua rămas bun de la înalții 
oaspeți membrii guvernului sta
tului Bengalul de vest, primarul 
orașului, ofițeri superiori, mem
bri ai misiunilor consulare și co
merciale și numeroase alte ofi
cialități. Erau de asemenea pre
zenți Jagan Nath Khosla, amba
sadorul Indiei la București și 
Nicolae Cioroiu, ambasadorul 
R.P.R. la Delhi.

După ce au trecut în revistă 
compania de onoare, tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș și 
Avram Bunaciu și-au luat rămas 
bun de la cei prezenți.

La ora 8 avionul a decolat 
'dreptîndu-se spre Hanoi. .

în-

Cuvîntarea tovarășului CHIVU STOICA 
la posturile de radio indiene

Se apropie clipa cînd eu și co
legii mei vom părăsi țara priete
nă, India, pe care am vizitat-o 
timp de două săptămîni. Pentru 
noi acest timp a trecut repede, 
deoarece primirea ospitalieră ce 
ni s-a făcut pretutindeni în țara 
dv., căldura și atenția cu care 
am fost înconjurați ne-au făcut 
să ne simțim între adevărați 
prieteni, așa cum sint popoarele 
noastre.

Foiosindu-mă de prilejul ce 
mi-a fost oferit cu atîta bună
voință de a adresa poporului in
dian cuvintul nostru de bun ră
mas, țin să exprim incăodată 
premierului Jawaharlal Nehru, 
guvernului Indiei, guvernatorilor 
și guvernelor statelor pe care 
le-am vizitat, corporațiilor mari
lor orașe unde am poposit, pre
cum și tuturor acelora cu care 
am avut plăcerea de a ne intilni 
în frumoasa dv. țară, mulțumi
rile noastre cele mai vii pentru 
simpatia și prietenia ce ne-au a-

rătat. Părăsim patria dv. ducînd 
cu noi o bogăție de imagini din 
marile orașe, din uzinele modeme, 
din instituțiile de știință și artă 
pe care le-am vizitat, ducînd cu 
noi amintirea de neuitat despre 
talentatul popor indian atașat 
cauzei păcii și progresului.

Poporul romin urmărește cu 
multă simpatie străduințele dv., 
se bucură de realizările dv., și 
urează marelui popor indian suc
cese tot mai însemnate și reușită 
deplină în activitatea menită să 
asigure sporirea valorilor mate
riale și spirituale în patria sa, 
înflorirea și prosperitatea.

Vizita noastră in India, discu
țiile prietenești cu premierul In
diei, domnul Jawaharlal Nehru, 
precum și cu alte personalități 
politice au contribuit ia strîn- 
gerea și mai muit a relațiilor 
prietenești existente intre Repu
blica Populară Romînă și India, 
la dezvoltarea colaborării eco
nomice și culturale din're ele. 
Opera de construcție pașnică des
fășurată de popoarele indian și 
romin, ca și de celelalte popoare

iubitoare de pace, trebuie să fie 
ferită de ororile pe care le-ar pri- 
cinui un nou război. Țara noa
stră, ca și a dv., depune toate 
eforturile pentru menținerea și 
consolidarea păcii, iar aceasta se 
oglindește clar în declarația co
mună romîno-indiană semnată la 
Delhi.

înainte de a ne despărți de dv. 
vă urăm incăodată, dragi prie. 
teni, spor și roade îmbelșugate 
în activitatea dv. Fie ca priete
nia dintre popoarele noastre să 
se dezvolte tot mai mult, in in
teresul și spre binele lor, al cau
zei păcii și colaborării interna
ționale.

Rămîneți cu bine dragi prie
teni !

★
CALCUTTA 22. — De la tri

misul special Agerpres: La ple
carea din India, tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., a trimis pri
mului ministru al Republicii In
dia, Nehru, următoarea telegramă :

EXCELENȚEI SALE,
DOMNULUI PR1M-MIN1STRU

JAWAHARLAL NEHRU
Delhi

Progresele învățămlntuiui
în R. D. Vietnam
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După restabilirea păcii în 
'Vietnam, Comitetul Central al 
Partidului Muncii și Guvernul 
Republicii Democrate Vietnam 
au hotărât în primul rând refa
cerea și dezvoltarea economiei. 
Un loc foarte important în ca
drul acestei preocupări l-a 
ocupat grija față de dezvolta
rea culturii și învățământului. 
Pentru dezvoltarea culturii și 
învățămlntuiui au fost trasate 
două sarcini fundamentale:

1. Formarea și perfecționa
rea cadrelor pentru necesitățile 
diferitelor ramuri ale econo
miei naționale. Au fost prevă
zute, pentru aceasta un număr 
de etape, în așa fel incit să se 
facă față nevoilor imediate ai 
celor 3 ani de refacere econo
mică și pentru a asigura în 
cursul anilor ce vor urma ca
dre bine pregătite în toate do
meniile.

2. Ridicarea nivelului cultu
ral al populației și în primul 
rînd al muncitorilor. Educarea 
elevilor și studenților în spiri
tul patriotismului și al interna
ționalismului. ajutorarea lor 
pentru ca să capete un bagaj 
bogat de cunoștințe științifice, 
care să fie aplicabile la situa
ția concretă a R. D. Vietnam. 
Educarea tineretului în spiritul 
patriotismului socialist, al dra
gostei față de muncă.

Aceste două sarcini sint 
strîns legate și tind spre acelaș 
obiectiv: să servească cauzei 
construirii socialismului, a dez
voltării neîncetate a economiei 
țării, realizării visului întregu
lui popor — reunificarea țării.

In cei 3 ani de pace, în ciu
da numeroaselor greutăți pe. 
care le-am avut de întîmpinat 
— lipsa de școli, de echipa
ment, de cadre didactice cu 
experiență, de tehnicieni — noi 
am obținut succese importan
te; și aceasta datorită eforturi
lor, pline de devotament ale 
întregului popor, ajutorului 
generos și dezinteresat din 
partea țărilor surori socialiste 
și în primul rînd al U.R.S.S. 
și al R. P. Chineze. Succesele 
obținute și-au găsit expresia 
nu numai în cifre ci și în cali
tatea invățămîntului nostru, 
care diferă fundamental de 
caracterul invățămîntului co
lonial.

Realizările -se referă la toate 
cele 3 ramuri: învățămîntul 
popular, învățămîntul general 
și învățămîntul superior tehnic.

INVAȚAMINTUL POPULAR

De la restabilirea păcii în 
țara noastră, peste 1.360.000 
de persoane au fost smulse din 
întunericul analfabetismului.

Planul de stat dm anul 1956 
a dat un mare avânt mișcării 
învățământului popular. La a- 
ceastă largă mișcare au parti
cipat elevii, profesorii, toți cei 
ce știu să scrie și să citească. 
Cursurile complimentare de în
vățământ general au cunoscut o 
aotivitate febrilă, desfășurindu- 
se într-o atmosferă de entu
ziasm. Din august 1954 
pînă în septembrie 1957, peste 
3.664.000 au urmat cursurile 
complimentare de învățământ 
general, In afara acestor școli,

de
Nguyen-Van.Huyen 
ministrul Invățămîntului 

din R D. Vietnam

există de asemenea școli com
plimentare de învățămint ge
neral de durată lungă pentru 
muncitori și țărani.

INVAȚAMINTUL GENERAL

Invățămîntul general consti
tuie baza educației naționale. 
Imediat după restabilirea pă
cii, s-a pus problema unificării 
celor două sisteme de învăță
mint (sistemul de învățămint 
al regiunilor ocupate temporar 
de inamic și sistemul de învă
țământ general de 9 ani din re
giunile libere) intr-un sistem 
unic de 10 ani, împărțit in 
zece cicluri. Această unificare 
a fost realizată în timpul anu
lui școlar 1956—1957. învăță
mântul a cunoscut astfel o dez
voltare fără precedent.

In anul școlar 1955—1956 
numărul elevilor din învăță
mîntul general în R. D. Viet
nam s-a ridicat la 716.085. In 
1956—1957, deci în momentul 
aplicării noului sistem de în- 
vățămînt, numărul total al ele
vilor s-a ridicat la 952.485. 
Mergînd pe această linie ascen
dentă, în anul școlar 1957— 
1958 numărul elevilor a ajuns 
la 1.005.867.

Intensa dezvoltare pe care a 
cunoscut-o în anii democrației 
populare sistemul învățământu
lui nostru general, se datorește 
dorinței de instruire a poporu
lui nostru, a preocupării parti
dului și guvernului nostru pen
tru realizarea acestei năzuinți.

De multă atenție s-au bucu
rat de asemenea și minoritățile 
naționale. Numărul elevilor a- 
parținînd minorităților națio
nale a crescut cu 71.311, ceea 
ce reprezintă 3,82 la sută din 
totalitatea populației. Școala 
normală centrală are în pre
zent 765 de studenți, dintre 
care 118 studenți și 15 profe
sori aparțin minorităților na
ționale.

582 de studenții. Față de anul 
1955—1956. numărul studenți
lor a crescut de peste două ori. 
Participarea fetelor la studii în 
învățămîntul sw.’tor s-a tri
plat, al studenților recrutați 
din rîndul cadrelor de partid, 
de stat și militare a crescut de 
7 ori, al studenților absolvenți 
ai școlilor de muncitori și ță
rani de 5 ori, iar cel al stu
denților veniți din Vietnamul 
de sud de 8 ori.

In prezent în țara noastră 
avem o universitate și 5 insti
tute : Institutul de pedagogie, 
Institutul de Medicină și Far
macie, Institutul Politehnic, In
stitutul de Agricultură și Sil
vicultură și Institutul de Arte.

In ceea ce privește învăță
mântul profesional secundar. în 
1955—1956, în cele 8 școli de 
care dispuneam erau 3746 
elevi. Cu totul alta a fost si
tuația în anul școlar 1956-1957. 
De data aceasta am beneficiat 
de 13 școli, și cum e și nor
mal, numărul celor care frec
ventau aceste școli 
la peste 10.000.

★
Dacă aruncăm o 

trospectivă asupra 
obținute in ultimii trei ani, ve
dem că datorită grijii partidu
lui și guvernului, a sprijinului 
dat de întregul popor, a efor
turilor depuse de toate cadrele 
de învățămint și la care s-a 
adăugat ajutorul frățesc al ță
rilor socialiste, astăzi noi pu
tem să ne mândrim că am ob
ținut succese importante. Rea
lizările arătate constitue desi
gur o oglindire c, hotărîrii în 
muncă pentru reconstruirea ță
rii, a aptitudinilor creatoare ale 
poporului nostru puse în slujba 
socialismului.

„Părăsind marea și frumoasa dv. 
țară vă rog Excelență să primiți 
cele mai vii mulțumiri pentru pri
mirea călduroasă și atenția de care 
eu și colegii mei ne-am bucurai 
din partea guvernului și poporu
lui indian. Plecăm din India du- 
cînd cu noi impresii de neuitat 
despre această țară, despre po
porul ei și realizările sale in con
strucția pașnică, despre atașamen
tul său și al guvernului indian 
față de cauza păcii și colaborării 
internaționale. îmi exprim deplina 
satisfacție în legătură cu inlilnirea 
și convorbirile avute cu dv„ ale că
ror rezultate marchează un nou 
pas inainte în dezvoltarea priete
niei și colaborării rodnice dintre 
Republica Populară Romînă și 
India. Primiți vă rog Excelență 
expresia deosebitei mele conside.- 
rațiuni".

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Rcmine

Deschiderea 
unei expoziții 

rominești la Hanoi

s-a ridicat

privire re- 
rezultatelor

HANOI 22 (Agerpres). — La 
22 martie s-a deschis la Hanoi Ex
poziția „Primul plan cincinal ți 
perspectivele celui dc-al doilea 
cincinal al R.P.R.“.

La deschiderea Expoziției au 
fost de față I’han Ke Toai, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Vietnam, Hoang Minh Giam, mi
nistrul Culturii, Hoang Tich Try, 
ministrul Sănătății, Nguyen Van 
Huyen, ministrul Educației, Vu 
Dinii Tung, ministrul Invalizilor 
de război. Ung Van Khien, vice- 
ministru al Afacerilor Externe, 
și alte persoane oficiale.

A fost de față Teodor Rudenco, 
ambasadorul Republicii Populare 
Romîne la Hanoi.

La deschiderea expoziției Do 
Duc Duc, viceministru al Culturii 
al Republicii Democrate Vietnam, 
a rostit o cuvîntare după care cei 
prezenți au vizitat expoziția.

INVĂTAMÎNTUL SUPERIOR 
ȘI INVAȚAMINTUL 

PROFESIONAL

In ciuda unor numeroase di
ficultăți, învățămîntul nostru 
superior și tehnic, a luat un 
deosebit avânt. Numai în Ha
noi, capitala țării, numărul stu
denților a crescut cu 1.528. In 
1956—1957, numărul lor a cre
scut cu 3865. Făcînd o compa
rație cu anii 1938—1940 vom 
observa o creștere de peste 6 
ori (în acea perioadă în întrea
ga Indochină, existau doar

IComsomoliștil sint în 
primele rînduri ale con
struirii comunismului în 

U.R.S.S. Ivan Ciujil este un 
pionier al construcției rutiere 
din regiunea minelor comsomo- 
liste din Donbas.

2 La Anshan — cetatea 
oțelului din R. P. Chi
neză — tineretul mun

cește cu entuziasm pentru în
deplinirea celui de-al doileaa

Li Kuei-len

și elevii din

:

a

:

deplinirea celui 
plan cincinal.

Iat-o pe tînăra 
sudor electric.

3 Studenții
R. P. Bulgaria și-au dat 
contribuția Ia strîngerea 

recoltei. Un tren cu tineri 
plecat din Sofia, la sate. 4 Tinerii muncitori

R. D. Germană se preo
cupă mult de ridicarea 

calificării. La o uzină din Leip- 
zig a sosit un nou tip de 
strung. Maistrul explică tineri
lor sistemul de minuire.

Astăzi alegeri in
BELGRAD 22. — De la cores

pondentul special Agerpres : La 
23 martie, milioane de cetățeni 
iugoslavi vor alege pe dfeputații 
în Scupștina Populară Federativă 
și în Scupștinile populare repu
blicane. Potrivit legii electorale, 
vor fi aleși 301 deputati, după 
criteriul un deputat la 60.000 de 
locuitori. Popoarele iugoslave în- 
tîmpină aceste alegeri cu succese 
obținute în toate domeniile vieții 
economice, politice, culturale și 
sociale.

La pregătirile pentru alegeri 
au participat circa 10.000.000 de 
oameni. In orașe și sate, între
prinderi și instituții, în organiza
țiile politice și de masă s-a des
fășurat o vastă activitate politică
și socială în cadrul căreia cetă
țenii au făcut cunoștință cu pro
blemele care urmează să fie re
zolvate în anii viitori ai Construc
ției socialiste.

Sîmbătă seară s-au terminat și 
pregătirile tehnice. Pe listele de 
alegători sint înscriși 11.337.664 
persoane. Printre acestea se află 
757.016 alegători noi care au îm-

Situația din Indonezia
DJAKARTA 22 (Agerpres). — 

Trupele guvernamentale indone
ziene continuă cu succes opera
țiile împotriva forțelor rebele din 
Sumatra centrală și de nord. Sta
tul major al armatei indoneziene a 
anunțat vineri noapte că unitățile, 
răsculafilor care apărau orașul 
Kota Tangeh — Sumatra centrală 
— s-au predat trupelor guvernu
lui de la Djakarta aflate sub co
manda locotenent-colonelului Bod- 
jo. Pe de altă parte, postul de ra
dio Medan aflat sub controlul gu
vernului a anunțat că se dau lupte 
în diferite puncte în zona petro
liferă a lacului Toba — Sumatra 
de nord.

Postul de radio Djakarta anunță 
că în cursul luptelor date pentru 
cucerirea orașului Simpiapi, im
portant centru pe coastele răsări
tene ale Sumatrei, trupele rebele 
au opus o slabă rezistentă. Unită
țile militare aîe guvernului central

au 
de 
ta
Nain Golan, postul de radio Me- 
dan transmite că acesta a fost izo
lat de celelalte unități rebele în 
regiunea muntoasă de la Gunon 
Saribu, la stid de Medan.

capturat importante cantități 
armament. In ce privește soar- 
batalionului căpitanului rebel

R. P. F. Iugoslavia 
plinit recent vîrsta de 18 ani. In 
alegerile actuale vor participa cu 
7.337.664 alegători mai mult dc- 
cît în alegerile dinainte de război. 
In Iugoslavia veche femeile și 
soldații, precum și cetățenii care 
nu aveau 21 de ani împliniți nu 
au avut dreptul la vot. Astăzi, 
numărul femeilor cu drept de vot 
este de 5.931.314. Alegătorii vor 
vota la cele 35.000 de circumscrip
ții electorale. In comisiile electo
rale care se vor ocupa de desfă
șurarea alegerilor au fost aleși 
circa 200.000 de cetățeni.

După alegerile pentru Scupștina 
Populară Federativă și pentru 
Scupștinile populare republicane 
în zilele de 26, 27 și 28 martie, 
alegătorii iugoslavi vor alege de
putății lor în Vecea producătorilor 
a Scupștinei Populare Federative 
și Scupștinilor populare republi
cane. De data aceasta, secțiile de 
vot vor fi mutate în fabrici și u- 
zine unde se fac deja pregătiri 
intense.

iVAÏWffCHMAM

Apelul Uniunii 
Internaționale 
a Studenților

Vedere din Hanoi capitala R. D< Vietnam

MOSCOVA.. — La 22 martie, 
N. S. Hrușciov, prim.secretar ai 
C.C. al P.CTU.S., a primit, la ce
rerea lor, pe Eric Ridder, proprie
tarul și editorul ziarului american 
„Journal of Commerce“, și pe 
Heinitz Liidicke, redactor la acest 
ziar, și a avut cu ei o convorbire.

DJAKARTA. — La 22 martie, pe 
bordul motonavei sovietice „Alek
sandr Radișcev", ancorată in por. 
tul Djakarta, a fost semnat actul 
de predare către Indonezia a 10 
nave sovietice, livrate pe credit. 
După semnarea acestui act a avut 
loc ceremonia schimbării drapele
lor.

ROMA. — Cu ocazia împlinirii 
a 2000 de ani de la nașterea poe
tului Ovid.iu, la Sulmona a avut 
loc o festivitate la care au parti

de 
Zoii, 

Ovidlu.
romînă a participat

cipat președintele Consiliului 
Miniștri al Italiei, Adone 
președintele Comitetului
Din partea 
ministrul R. P. Romtne la Roma, 
Ștefan Cleja.

ULAN BATOR. — La 22 mar
tie, și-a încheiat lucrările cel 
de-al Xlll-lea Congres al Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol (P.P.R.M.).

Comitetul Central nou ales se 
cbmpune din 75 de membri și 47 
de membri supleanți. • Printre 
membrii noului Comitet Central 
al P.P.R.M, tî află Baljinniam, 
Damba, Damdin, Dughersuren, 
Sambu, Surenjav, Țedenbal, Țend 
Și alții.

ZUR1CH. — La 19 martie, prof. 
Tancred Bănățeanu, directorul 
Muzeului de Artă Populară din 
București- care se află intr-o călă
torie in Elveția, a vorbit la Mu
zeul de Artizanat din Zurich des
pre ,,Caracteristicile artei populare 
rominești".

TOKIO. — La 20 martie a fost 
inaugurată legătura telefonică și 
telefoto directă între Japonia și 
China.

Deschiderea sesiunii Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii

DELHI 22 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 22 martie, la Delhl 
a fost dat publicității, comunica
tul cu privire la deschiderea se
siunii Biroului Consiliului 
dial al Păcii la care iau 
reprezentanți din 29 țări.

La prima ședință a fost 
tată cuvîntarea de salut a 
cutului activist pe tărim obștesc 
din India, Pandit Sunderlal. Apoi 
a luat cuvîntul Isabelle Blume, 
vicepreședintă a Consiliului Mon
dial al Păcii (Belgia), care a 
analizat situația internațională.

La prima ședință au luat, de

Mon- 
parte

ascul- 
cunos-

asemenea, cuvîntul Fernand Vig- 
ne (Franța), James Endicott 
(Canada), Gordon Shaffer (Ma
rea Britanie) șl Wilhelm Elfes 
(Republica Federală Germană).

In cuvintările lor, ei au vorbit 
pe larg despre diferitele măsuri 
iuate in țările lor în scopul dez
armării, în scopul convocării unei 
conferințe la nivel înalt și îm
potriva primejdiei atomice.

La 22 martie, participanț'ii Ia 
sesiune au fost primiți de primul 
ministru al Indiei, J. Nehru.

La 23 martie, sesiunea își con
tinuă lucrările.
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FRAGA 22 (Agerpres). — 
CETEKA transmite: Secreta
riatul Uniunii Internaționale a 
Studenților (U.I.S), a dat pu
blicității un apel adresat stu
denților din întreaga lume. Se
cretariatul U.I.S. a anunțat că 
între 24 și 30 aprilie 1958 se 
va organiza Săptămina solida
rității cu Uniunea generală a 
studenților musulmani din Al
geria.

U.I.S. cheamă pe studenții 
din întreaga lume să intensifi
ce campania de solidaritate cu 
studenții algerieni și să parti
cipe la campania internațională 
împotriva interzicerii Uniunii 
generale a studenților musul
mani din Algeria și împotriva 
continuării războiului colonial 
din această țară.

Val neobișnuit
» I

de frig Europa

PARIS 22 (Agerpres). — Echi- 
nocțiul de primăvară — 21 mar
tie —- s-a făcut semnalat în întrea
ga Europă printr-un val neobiș
nuit de frig. In Austria au avut 
loc căderi de zăpadă, iar tempe
ratura a scăzut până la minus 15 
grade, în Olanda temperatura a 
scăzut la minus 11 grade. S-au 
semnalat scăderi bruște de tempe
ratură, însoțite de înghețuri în 
Franța, iar în numeroase alte țări, 
printre care Cehoslovacia, Cermas 
nia și Italia a nins abundent. '
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