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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
De curînd comitetul U.T.M. de 

la fabrica de ipostav Buhuși a or
ganizat o consfătuire de produc
ție. Consfătuirea a avut ca 
școp analizarea felului în care, 
îndeplinind hotăririle Plenarei a 
II l-a a C.C. al U.T.M. tinerii tex- 
tiliști luptă pentru curățenie, or
ganizarea locului de muncă și o 
atitudine civilizată în producție.

întreținerea u- 
nei curățenii 
perfecte are ca 
urmare prelun
girea vieții uti
lajelor. Curăți
rea mașinilor de 
scame, suprave
gherea lor a- 
tentă In timpul 
lucrului duce la 
fectărilor accidentale. Numeroase 
fete se pot mîndri cu buna func
ționare a utilajelor pe care le 
deservesc. Lucrul ordonat, apro
vizionarea din timp a locului ue 
muncă cu cele necesare, evitarea 
tuturor cauzelor care ar duce la 
oprirea mașinii, se răsfrîng po
zitiv asupra îndeplinirii planului. 
Aceasta o pot dovedi multe tinere 
muncitoare, care datorită bunei 
organizări a muncii, reușesc zil
nic să-și depășească norma cu 
procente care ajung pînă la 20 la 
sută.

La sala ,,400“, sala tineretului, 
biropl organizației U T.M. a stat 
de vorbă cu ținerii care lucrau 
dezordonat și nu păstrau curat 
locul de muncă. Rezultatul : exis
tă o ordine și o curățenie exem
plară.

Consfătuirea a arătat, însă, ca
zuri în care tinerii nu își îngri
jesc locul de muncă, nu au atitu
dine cuviincioasă față de maiștrii 
și tovarășii lor de muncă.

Lipsa de grijă față de organiza
rea muncii, față de materialele cu 
care se lucrează, a adus pagube 
fabricii. Lăzile și țevile stricate, 
In cursul anului trecut, în mare 
parte din neglijența unor tineri 
— au o valoare de 200.000 lei.

Cheltuielile acestea au exercitat 
o influență negativă asupra pre
țului de cost al produselor fabri
cii. Comitetul U. T. M. însă n-a 
sezisat la timp urmările lipsei de 
grijă a unor tineri față de mate-

15^» MMI 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S'a '

MOSCOVA r
Cu ocazia alegerii Dv., tovarășe Voroșilov, în funcția de" ‘ 

Președinte al Prezidiului Sovietului Suprem și a numirii Dv., 
tovarășe Hrușciov, in funcția de Președinte al Consiliuilui de 
Miniștri al U.R.S.S., permiteți-ne ca in numele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale și al Guvernului Republicii Populare Romîne 
să vă transmitem cele mai călduroase și sincere felicitări.

Prezidiul Marii Adunări Naționale, Guvernul Republicii Popu
lare Romîne și întregul popor romîn acordă o înaltă prețuire ac
tivității Dv. neobosite, dedicate cauzei socialismului, păcii și co-, 
laborării internaționale.

Pe această cale, a socialismului și păcii, popoarele noastrq 
merg alături, legate printr-o adincă și veșnică prietenie.

Ne exprimăm ferma convingere că, în îndeplinirea sarcinilor 
de înaltă răspundere ce vă sînt încredințate, veți dobîndi noi șî 
însemnate succese în folosul operei nobile de construire a comu-1 
nismului în U.R.S.S. pe care o înfăptuiește poporul sovietic sub 
conducerea P.C.U.S., în folosul întăririi continue a unității și 
prieteniei dintre țările socialiste, al promovării și consolidării 
păcii, spre binele, progresul și fericirea întregii omeniri.

Anul XIV, Seria Il-a Nr. 2764 4 PAGINI — 20 BANIrialele auxiliare. Tocmai de aceea 
n-a fost făcut nimeni răspunzător 
pentru mărirea cheltuielilor inu
tile. E bine că cel puțin de acum 
înainte membrii comitetului 
U.T.M. s-au hotărît să intervină 
energic pentru a pune capăt ne
glijenței față de țevile și lăzile 
cu care se aduce materia primă.

Pe lingă aceasta, mai sînt și 
tineri care din 
cauza dezordi- 
nei și lipsei de 
curățenie la 
locurile de mun

că, dau fire de 
calitate proastă. 
Eugen Dudu- 
man, Maria Pa- 
naite, Ana Carp

Sîmbătă 29 martie 1958

Din preocupările 
utemiștilor de la 
fabrica de postav 

Buhuși
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și Ana Moroșanu, de la filatura 
nouă sînt printre cei certați cu 
calitatea produselor. Trebuie să 
li se arate tinerilor Duduman, 
Carp, Panaite, Moroșanu și celor
lalți care încă mai dau fire de 
proastă calitate cum lucrează 
tovarășele lor de muncă și în
deosebi Elena Bădoiu și Maria 
Brăduleț. Să li se explice că dînd 
produse de calitate slabă păgu
besc fabrica și pierd și ei. Nu
mai astfel se va pune capăt de
șeurilor de fire și, mai departe, 
defectelor din țesături.

Dacă în referat s-a arătat că 
sînt și tineri care își întrețin uti
lajele în stare bună de funcțio1- 
nare, apoi n-au fost uitați nici cei 
care servesc drept un rău exem
plu în acest spns: Elena Bog
dan, Constantin Căiin, Vasile Mi- 
halache etc. Mai mult trebuie ac
centuat pe felul cum au fost în-

ION ȘINCA 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui“ pentru regiunea Bacău

înlăturarea de-

încheierea 
Săptămînii 
Mondiale 
a Tineretului

g Ziua de vineri, ultima din
Săptămâna Mondială a Tinere- 

8 tului, a fost consacrată mani- 
g festărilor culturale, artistice și 
8 sportive pentru tineret.
8 în această zi în întreprin
zi deri și instituții, în facultăți și 
g școli din întreaga țară nume- 
8 ro^i tineri au participat la seri 
| literare, au primit insigna de 
8 „Prieten al cărții“, iar alții au 
8 participat la întreceri sportive 
| și au concurat pentru trecerea 
8 normelor G.M.A.
8 în Capitală asemenea mani- 
g festări au avut loc în marile 
8 întreprinderi și instituții cen- 
8 trale, pe stadionul P.T.T., pe 
g terenurile de sport F.R.B., 
8 „Progresul-Finanțe Bănci“ etc. 
8 La adunarea de vineri a ti- 
g neretului din orașul Constanța, 
8 care a avut loc la Teatrul Ma- 
8 rinei, tov. Ion Olaru, secreta- 
o rul Comitetului orășenesc U.T.M.

a arătat că în Săptămâna Mon- 
g dială 
8 școli, 
? fi-au 
8 Ln.
8 derii

Tineretului a avut loc pe sta-
8 dionul „Locomotiva“. Aseme

nea manifestări au mai avut 
loc și la Suceava, Tr. Severin, 
Tg. Jiu și alte orașe ale țării.

a Tineretului, tinerii din 
întreprinderi și instituții 

îmbunătățit activitatea. 
Craiova festivitatea îrtchi-
Săptămînii Mondiale a

Sosirea In Birmania
a tovarășilor Chivu Stoica, 

Emil Bodnăraș și Avram Bunaciu
RANGOON 28. De la trimisul 

special Agerpres :
Vineri au sosit la Rangoon to

varășii Chivu Stoica, Emil Bod- 
năraș și Avram Bunaciu care la 
invitația' guvernului birman fac o 
vizită în Uniunea Birmană,

Pe aeroportul capitalei birmane, 
pavoazat cu drapelele celor două 
țări și mari pancarte pe care erau 
scrise în limbile romînă și bir
mană urări de bun venit la adre
sa înalților oaspeți, se aflau pri
mul ministru al Uniunii Birmane, 
U Nu, membrii guvernului, pri
marul orașului și alți demnitari 
birmani, șefii reprezentanțelor di
plomatice acreditați la Rangoon, 
reprezentanți ai diferitelor orga
nizații obștești. Se aflau de ase
menea membrii Legației R. P. Ro
mîne în frunte cu Pavel Silard, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Romîne în 
Birmania.

La ora 12, ora locală, avionul 
aducînd pe oaspeții romîni, es
cortat de patru avioane de vî- 
nătoare ale forțelor aeriene bir
mane aterizează. Coborînd din(Continuare în pag. 3-a)

(Imagine de la Șantierul naval Galați).

O inovație 
de 3 milioane lei

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne
CHIVU STOICA

$
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In ultimul timp, atelierul 
regional Gostat din Orașul 
Stalin a devenit de nerecuno
scut. Halele noi, spațioase, con
struite de curînd, utilajul și 
mașinile moderne au transfor
mat atelierul într-o adevărată 
uzină. Colectivul atelierului se 
ocupă cu grijă de ridicarea 
măiestriei profesionale, pentru 
o productivitate sporită și un 
preț de cost cit mai redus.

Un mijloc important pentru 
realizarea acestor năzuințe îl 
constituie introducerea inova
țiilor și raționalizărilor în pro
ducție. Tocmai despre o ino
vație interesantă voi vorbi mai 
jos.

Elemenții pompelor de in
jecție sînt piese care se execu
tă cu o atenție deosebită în 
ceea ce privește precizia dimen
siunilor și sînt lucrate din 
oțeluri de calitate, costisitoare. 
Din păcate, după 200 ore de 
funcționare, elemenții se uzea
ză și nu rămîne altceva decît 
să fie retopiți din nou. Așa 
era cel puțin pînă acum.

De curînd însă inginerii Ion 
Voinescu și Traian Manu, ală
turi de utcmistul Aurel Voine- 
seu, secretarul organizației 
U. T. M. din întreprindere, au 
propus și au introdus un pro
cedeu de cromare electrolitică 
a pistonașelor uzate, pentru re
aducerea lor la cotele inițiale. 
Inovația a întrecut așteptările. 
Pistonașele recondiționate sînt 
perfect utilizabile, iar perioada 
lor de uzură crește la 400 orc.

La capacitatea de recondi- 
ționare a atelierului pe anul 
1958, introducerea acestui pro
cedeu înseamnă o economie de 
3.223.500 lei.

Ing. ALEX. FORJE

avion tovarășii Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș și Avram Buna
ciu sînt întîmpinați de primul 
ministru U Nu. In timp ce per
sonalitățile romîne și birmane 
schimbă cordiale saluturi se aud 
răsunînd puternic 19 salve de ar
tilerie. Un grup de tinere fete 
birmane oferă oaspeților buchete 
de flori. Primul ministru U Nu 
conduce apoi pe tovarășul Chivu 
Stoica spre tribuna din mijlocul 
aeroportului unde primește salu
tul comandantului companiei de 
onoare. Fanfara militară into
nează Imnul de stat al Republicii 
Populare Romîne. Tovarășul Chi
vu Stoica trece în revistă compa
nia de onoare și revine la tribu
nă unde, în timp ce primește al 
doilea salut fanfara intonează 
fmnuî de stat al Uniunii Birmane.

Apoi însoțiți de premierul bir
man, înalții oaspeți se îndreaptă 
spre clădirea aeroportului unde li 
sc prezintă personalitățile venite 
în întîinpinare. Primul ministru 
birman se apropie de microfon și 
rostește un scurt cuvînt de bun 
sosit.

Salutînd vizita primului minis
tru romîn, U Nu a amintit că 
R. P. Romînă a fost vizitată nu 
de mult de o delegație parlamen
tară birmană care s-a înapoiat în 
țară cu cele mai plăcute și mai 
frumoase amintiri. „Felul in care 
ei au fost primiți de guvernul și 
poporul remin — a spus IJ Nu — 
i-a impresionat în mod deosebit. 
Vom face totul pentru ca șederea 
dv. aici să fie cit mai plăcută. 
Sîntem siguri că această vizită 
va consolida și mai mult priete
nia dintre cele două țări ale noas
tre“.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica care a spus printre 
altele : „Ingăduiți-mi să transmit 
guvernului Uniunii Birmane, pre
cum și întregului popor birman, 
un salut cordial și prietenesc din 
partea guvernului și poporului ro
mîn. Poporul romîn și guvernul 
R. P. Romîne, profund devotați 
cauzei păcii apreciază în mod 
deosebit politica de pace și cola
borare internațională promovată 
de Uniunea Birmană, aportul ei 
la stabilirea de relații prietenești 
și bună înțelegero între popoare. 
R. P. Romînă și Uniunea Birma
nă sînt despărțite prin mări și 
țări. Cu toate acestea, popoarele 
noastre nutresc sentimente priete
nești unul faț'ă de celălalt, se 
stimează și se apreciază reciproc, 
se simt tot mai apropiate prin in
teresul comun față de cauza păcii 
și colaborării internaționale. Re
lațiile dintre R. P. Romînă și 
Uniunea Birmană sînt relații prie
tenești, cordiale, care se desfă
șoară în spiritul celor cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice. îmi 
exprim convingerea că vizita 
noastră în ț'ara dv va contribui 
la întărirea prieteniei și colabo
rării între R. P. Romînă și Uniu
nea Birmană spre Tolosul ambe-

lor popoare, în interesul păcii șl 
colaborării internaționale“.

Oaspeții s-au îndreptat apoi 
spre casa prezidențială unde își 
vor avea reședința în timpul vizi
tei în Birmania.

★

RANGOON. — De la trimisul 
special Agerpres :

In după-amiaza zilei de 28 mar
tie a avut loc în marea sală de 
festivități a primăriei din Ran
goon o întîlnire cetățenească în 
cinstea tovarășului Chivu Stoica. 
In sala împodobită cu drapelele 
de stal ale R.P. Romîne și Bir- 
maniei se aflau numeroși cetățeni 
ai capitalei birmane, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști birmani și străini.

însoțiți de primul ministru ad
junct Kyaw Nyein și de primarul 
orașului U Hla Maung tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș și A- 
vram Bunaciu au fost întîmpinați 
la sosirea în sală de aplauzele ce
lor prezenți.

Au luat cuvîntul primarul ora- 
' șului Rangoon și tovarășul Chivu 
Stoica.

In cursul după-amiezii oaspeții 
romîni au vizitat Pagoda Shiveda- 
gov, mormîntul martirilor uciși în 
lupta antifascistă. Ei au fost de 
asemenea primiți de premierul U 
Nu. Seara președintele Uniunii 
Birmane a oferit o recepție în 
cinstea tovarășului Chivu Stoica.
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Primului secretar al Comitetului Central al
Partidului Popular Revoluționar Mongol,; 

tovarășul DASIN DAMBA
Ulan Bator.

Dragă tovarășe Damba,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă tri

mite cele mai cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 50-a ani
versări a zilei d-voastră de naștere, și vă urează sănătate 
deplină, ani mulți de viață și noi succese în munca plină de 
devotament pe care o duceți pentru binele poporului mongol, 
pentru dezvoltarea și întărirea țării pe drumul socialismului, 
pentru pace între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Succesele siderurgâșUlor hunedoreni
Majoritatea secțiilor princi

pale do la Combinatul siderur
gic Hunedoara au îndeplinit 
planul do producție pe trimes
trul I înainte de termen.

Pînă Ia 27 martie, oțelarii 
combinatului au produs în con
tul trimestrului II — 1.056 tone 
de oțel. Colectivul uzinei coc- 
sochimico a dat furnalelor pînă

la 27 martie, în contul celui 
de-al doilea trimestru, 6.760 
tone de cocs metalurgic, iar co
lectivul fabricii de aglomerare 
a produs peste planul trimes
trial 269 tone minereu aglome
rat. In secția laminoare, planul 
primului trimestru a fost reali
zat cu 4 zile înainte de ter
men.

Mîndrie de colectivist
și răspundere față de gospodărie
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„Zmeul“ J 
și tinârul sondor \

Dumneavoastră n-ați văzut f 
niciodată un Zmeu, bineînțeles 
afară de zmeele inofensive, pe X 
care le fac copiii. Ei bine ; un 
flăcău s-a luptat cu „Zmeul ■ ă 
Nu l-a născut nici închipuirea J 
și nici nu știu care hîrcă de X 
babă. Zmeul acesta l-a născut A 
furtuna. n

Și încă ce furtună... Se isca- X 
se din noapte, iar spre dimi- 
neață luase proporții îngrijo- A 
rătoare. Oamenii se așteptau X 
la mare prăpădenie. X

Lucrurile s-au petrecut în X 
regiunea petroliferă a Moldo- X 
vei, mai precis în apropierea X

I. $• l

In comuna însurăței se află două gospodării agricole colective 
puternice : „Grivița Roșie“ și „Scînteia". Aproape toți locuitorii 
din comună se numără printre membrii lor. An de an cele două 
gospodării s-au dezvoltat, s-au întărit și au adus belșug în casele 
colectiviștilor.

Cu cîtva timp în urmă, tinerii de la gospodăria colectivă „Gri
vița Roșie“ au luat o hotărîre importantă : să organizeze un 
schimb de experiență cu tovarășii lor din alte gospodării colective.

Consolidarea gospodăriei 
colective— o preocupare 

permanentă
Sediul organizației de bază 

U.T-M. de la gospodăria agricolă 
colectivă „Grivița Roșie“ este 
plin de tineri. O bună parte din
tre ei sînt vecinii lor, tinerii colec
tiviști de la „Scînteia“. Ascultăm 
firul povestirii pe care îl deapănă 
Ion Neacșu, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. de la G.A.C. 
„Grivița Roșie“. El arată că 
timp de aproape 8 ani, gospodă
ria lor s-a dezvoltat considerabil.

„La aceasta am adus o impor
tantă contribuție și noi, tinerii, 
în frunte cu cei peste 100 ute
miști— spune Ion Neacșu. Priveș
te apoi hîrtia pe care și-a notat 
ceva și continuă : Drumul no
stru n-a fost ușor. Mulți 'dintre 
voi știu cîte greutăți am avut de 
înfruntat. Chiaburii din sat unel
teau mereu împotriva noastră. 
Eram puțini și fără experiență. 
Comuniștii însă nu s-au dat

tehnic s-a dezvoltat considerabil, 
totalizînd astăzi peste 2.500 ani- 
male de producție, în afară de 
caii și boii de muncă. In plus a- 
verca noastră comună mai ct/-' 
prinde 130 atelaje, . ttei autoca
mioane „Steagul Roșu“, nume
roase mașinj, și unelte...

Munca noastră unită a' făcut 
ca noi să fim astăzi milionari : 
fondul de bază, care în 1950 era

bătuți. Datorită lor, datorită dra
gostei fiecăruia dintre noi pentru, ... .—
marea noastră familie am răzbit, numai de 60.000 lei,, totaliza la 
Viața noastră a devenit măi bu~ sfîrșitul anului 1957 1 importanta 
nă,.iar în mintea și inima noa- sumă de 2.113.000 lei. Au cres- 
stră s-a dezvoltat puternic sen* cu«t simțitor' și veniturile goș.po- 
timentul mîndriei și răspunderii dăriei. Cele pe care le-am obținut 
față de gospodărie. Odată cu a- anul trecut, oglindesc și ele roa-

sumă de 2.1,13.000 lei, Au cres-

anul trecut, oglindesc și ele roa-

O vizită în care oaspeții au învățat 
din experiența organizației U.T.M. a G.A.C. 

„Grivița Roșie“-însurăței

ceasta activitatea utemiștilor no
ștri a început să fie mai bogată 
în conținut și mai vie. Activitatea 
lor era de acum îndreptată cu 
toate forțele către dezvoltarea și 
întărirea economico-organizatori- 
că .a gospodăriei.

La înființare, în 1950, atunci 
cind s-au înscris primele 114 fa
milii, aveam numai 475 hectare 
și cîteva animale. Astăzi numă- 
rul familiilor înscrise in colectivă 
a ajuns la 800, suprafața întrece 
3.50Q hectare, iar sectorul zoo-

dele participării noastre la mun
ca din gospodărie. Anul trecut, 
de exemplu, sectorul legumicol 
ne-a adus un venit de peste 
200.000 lei, Iar cel zootehnic mai 
mult de 400.000 lei.

Pe lîngă entuziasm 
e nevoie și de pricepere

...Ion Neacșu s-a oprit cîteva 
clipe. Un tînăr de la „Scìntela“ 
vrea lămuriri t

La Comitetul raional U.T.M. 
Sibiu mi se spusese mai deunăzi 
că satul Ruși a început să fie 
electrificat, iar organizația 
U.T.M. de aici se situează in 
fruntea acestei acțiuni. Am ple
cat să aflu amănunte.

Pe secretarul organizației 
U.T.M., Octavian Calboreanu, 
sau, mai simplu, Vianu, cum îi 
spun locuitorii, nu mi-a fost 
prea greu să-l găsesc. Căci de 
cind organizația U.T.M. a în
ceput să se preocupe îndeaproa
pe de electrificare, pînă și copiii 
știu aproape pe de rost cine sînt 
utemiștii și unde locuiesc.

în poarta lui Vianu l-am în
tâlnit și pe Ion Borcea, secreta
rul organizației U.T.M. din gos
podăria colectivă a satului. Cei 
doi secretari își dăduseră întîl- 
nire pentru a stabili împreună 
modul în care să strîngă și mai 
mult colaborarea între utemiștii 
din gospodăria colectivă, din în
tovărășire și sat. De la ei am 
aflat cîteva amănunte în legătu
ră cu munca ce. o desfășoară or
ganizația U.T.M. pentru electri
ficarea satului.

★

Era într-o sîmibătă după-amia- 
ză. Adunarea se terminase iar 
utemiștii, vreo 20 la număr, se 
grăbeau să plece, așa cum fă
ceau și în alte dăți. Octavian 
Calboreanu, proaspăt ales ca se
cretar al organizației din sat, îi

— Vreau să ne »pui concret : 
cum au muncit tinerii ? Cum au 
contribuit la întărirea gospodăriei? 
Cu ce inițiative au venit în direc
ția asta și cum lc-au tradus în via
ță ?

— Să vă dau un exemplu. Mai 
de mult, într-o adunare generală 
a organizației de bază, utemiștii 
au propus ca tinerii să preia sec
torul zootehnic. Să lucreze acolo 
numai tineri. După cum știți, sec
torul nostru zootehnic este destul 
de dezvoltat. Entuziasmul tinerilor 
a fost marc, dar experiența lor în 
domeniul creșterii animalelor era 
destul de mică. Or, numai cu 
entuziasmul, fără calificarea nece
sară, nu poți realiza mare lucru. 
Așa că, de acord cu consiliul de 
conducere (trebuie să vă spun că 
tovarășul Radu Dumitru, președin
tele gospodăriei, ne-a acordat în
totdeauna mult sprijin), am hotă
rî t să ne ocupăm serios de califi
carea tinerilor pentru această me
serie, mobilizîndu-i în acest scop 
să frecventeze cursul trienal agro
zootehnic, să citească broșuri de 
specialitate, să participe la con
ferințe pe teme zootehnice, pe care

MIRCEA SPIRIDON 
corespondentul „Scìnteli tine

retului“ pentru regiunea Galați

Utemiștii nu puteau să 
de acord cu 4—-----
tr-adevăr, organizația U.T.M. din >> 
sat nu se remarcase. De aceea << 
unii țărani muncitori nici nu-i \\ 
prea luau în seamă pe utemiști, $>

Acum, venise în sfîrșit timpul yy 
să facă și utemiștii ceva mai >> 
deosebit, să-i vadă oamenii din /? 
sat ce pot. Așa că a doua zi, du- yy 
minică, în timp ce vreo 5—6 $$ 
utemiști ajutau inginerului să z? 
măsoare terenul, Octavian Calbo- \y 
reanu și încă vreo cîțiva alții W 
s-au dus la președintele sfatu- 2/ 
lui popular și la secretarul or- yy 
ganizației de partid să le comu- $> 
nice că utemiștii s-au angajat să yy 
sprijine acțiunea electrificării sa- // 
tului și așteaptă să li se spună yy 
ce trebuie făcut. ??

După cîteva zile, utemiștii, în- >> 
truniți din nou într-o adunare, yy 
s-au sfătuit cum pot contribui ?? 
concret la electrificare. Adunarea $> 
a hotărît ca fiecare să-și lămq- yy 
rească mai întîi părinții să achi- <2 
te cota de participare stabilită $> 
pentru această acțiune în care yy 
sînt atît de interesați. Mai apoi, 
cei care au atelaje să facă mun- >> 
că voluntară la transportul stil- <<

reținu însă ca să le comunice 
ceva. După ce-și mai orîndui 
încă odată niște h'jrtii pe care le 
avea în față, fapt care stîrni și 
mai mult nerăbdarea utemiștilor, 
Vianu le spuse cu voce do- 
moală :

■— lată ce-i, măi fraților. Zi
lele trecute am fost la Sibiu, la 
comitetul raional U.T.M. Din 
discuțiile pe care le-am avut a- 
colo am înțeles că așa cum or
ganizația noastră a muncit pînă 
acum nu-i prea bine. în Statut 
scrie că utemiștii trebuie să fie 
primii la muncă și învățătură, 
să sprijine din toate puterile po
litica partidului la sate, să fie în 
fruntea tuturor acțiunilor de fo
los obștesc.

Iar noi, utemiștii din sat, cu 
ce ne ocupăm ? Venim din cind 
în cind la adunări, ne plătim 
cotizațiile, iar uneori mai pri- 
mim și cîte un tânăr în U.T.M. 
Apoi numai pentru asta sîntem 
utemiști ? Nu, nu numai pentru 
atît ! Trebuie să facem și alt
ceva. Iată ce mă gîndii eu. După 
cum știți, satul nostru va fi elec
trificat. în acțiunea aceasta, noi, 
utemiștii, putem să dăm un 
mare ajutor. Chiar astăzi a ve
nit un inginer să măsoare tere
nul și să calculeze de ce mate
riale avem nevoie. Așa că mîine 
vreo cîțiva flăcăi de nădejde să 
meargă să-l ajute pe inginer în 
treaba asta. Și pe urmă vedem 
noi ce mai este de făcut.

l puteau să nu fie 
secretarul lor. In-

trnr

(Continuare în pag. 3-a) J

ANDREI ION

Pasionante sint partidele ce se desfășoară în sala de șah a clubului „Flacăra“ al uzinei 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare



90 de ani de la nașterea lui A. M, GORKI

GENIALUL
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Lectura operei lui Gorki — atît 
de vastă și de cuprinzătoare în- 
cît cititorului i se pare aproape 
neverosimil că toate paginile ei 
condensează experiența unui sin
gur om — e ca o călătorie tulbu
rătoare de-a lungul și de-a latul 
Rusiei de la sfîrșitul secolului tre
cut pînă în zilele construirii vic
torioase a socialismului. In cărțile 
marelui răzvrătit a răsunat ulti
mul și cel mai violent rechizito
riu al putreziciunii lumii vechi 
rostit în generoasa literatură rusă 
și tot în ele s-a auzit pentru pri
ma oară cuvîntul răspicat al omu
lui nou, omul epocii revoluționare, 
adevăratul stăpîn al vieții.

E imposibil să înțelegi destinul 
lui Gorki ca scriitor și ca luptă
tor al revoluției fără ură nemărgi
nită și necruțătoare față de ceea 
ce el numea cu un termen deose
bit de sugestiv al limbii sale, 
„mescianstvo" — spiritul mic-bur- 
ghez — de care este îmbîcsită at
mosfera acelui mediu descris în 
cele mai multe din lucrările sale, 
fără aversiunea organică față de 
minciună, de lașitate și resemnare, 
de sălbăticie. Trecutul în tablou
rile zugrăvite de pana lui Gorki 
e cutremurător în micimea, cru
zimea și absurditatea lui, cu atît 
mai cutremurător cu cît forța ar
tistică a scriitorului îi dă o rea
litate de o pregnanță unică. Desti
nul simplului și robustului Foma 
Gordeev, care se zbate neputincios 
pînă își pierde rațiunea într-un 
mediu mîrșav, 
ruptă de drama sîngeroasă 
viața lipsită de sens a Kojemia- 
kinilor, forța și însușirile deosebite 
ale Vassei Jeleznova puse în ser
viciul setei neînfrinate și imorale 
de exploatare a celor slabi, înfri
coșătorul vid sufletesc al intelec
tualului individualist de felul lui 
Klim Samghin, dezumanizarea 
lentă dar iremediabilă a atîtor alți 
eroi ai săi sînt crime care nu se 
pot uita ale unei orînduiri con
damnate.

Creatorul nemuritoarei figuri a 
lui Danko — eroul legendar care-și 
smulge inima din piept pentru a 
dărui semenilor lumină — nu și-a 
pierdut însă încrederea în sufle
tul omenesc în cursul acestei ex
plorări a tuturor ungherelor tică
loșiei de care era bîntuită socie
tatea rusă dinaintea revoluției. 
Dintr-o operă închinată „celor 
de la fund", tablou al unei imense 
mizerii materiale și morale, au ră
sunat cuvintele puternice despre 
mîndria de a fi om. Era epoca ma. 
rii furtuni a revoluției care nu 
mai putea fi oprită în loc, și pre
simțirea încă vagă, oarecum des
cumpănită a înnoirilor din litera
tura marilor săi înaintași, era tot 
r 
P

monotonia între- 
din

mai mult înlo
cuită în creația 
lui Gorki de sa
lutul impetuos 
adresat repre
zentanților celor 
care pregăteau 
naștere unei noi 

In anii cînd se 
temeliile Partidului Comunist, pie
sa „Micii burghezi" aducea pen
tru prima oară în literatura mon
dială figura muncitorului revolu
ționar — Nil — care proclama cu 
fermitate că „drepturile nu se dau 
— drepturile se cuceresc". Mai 
tîrziu în „Dușmanii" și alte lu
crări, clasa muncitoare va apare, 
de asemenea pentru prima oară în 
literatura lumii, ca o armată puter
nică și — ceea ce e mai impor
tant — conștientă, luptînd pen
tru un țel bine definit sub condu
cerea comuniștilor, și al cărui ade
văr atrage ca un magnet elemen
tele oneste din rîndul claselor avu
te. „Oamenii aceștia vor învinge", 
aceste cuvinte ale Tatianei din 
scena finală a „Dușmanilor" au 
răsunat profetic. In urma eveni
mentelor furtunoase ale anului 
1905, în anii grei pe care i-a trăit 
mișcarea după înfrîngerea primei 
revoluții, marea operă a lui Gorki 
„Mama", care s-a bucurat de pre
țuirea deosebită a lui Lenin, a 
insuflat tărie și încredere în tri
umful cauzei maselor. Marele scrii
tor — întemeietorul realismului 
socialist, care vedea în literatură 
„știința despre om", — a știut să 
ințeteagă și să zugrăvească chi
purile remarcabile ale oamenilor 
simpli și năpăstuiți ca Pelaghia 
Nilovna, mama revoluționarului 
Pavel Vlasov, cărora lupta pentru 
o cauză înaltă le-a îmbogățit via
ța, le-a dăruit nu numai un ideal 
ci și conștiința propriei lor forțe, 
încătușate în anii de oprimare.

Este cunoscută uriașa activitate 
literară și nu numai literară la 
care Gorki a pornit în anii de după 
revoluție, cu acea energie și pa
siune arzătoare cu care în trecut 
căutase adevărul și studiase viața 
desmoșteniților de pe întinsul Ru
siei. Dar nu se poate să nu amintim 
mai cu seamă o trăsătură proprie 
marelui creator, în acest domeniu: 
dragostea șf înțelegerea pentru 
tînăra generație a țării sale. Nu 
numai pentru numeroșii scriitori 
tineri care făceau primii pași în 
literatură și care astăzi, fruntași 
ai scrisului în Uniunea Sovietică, 
își amintesc cu recunoștință sfa
turile și exigența critică salutară

Untînăr talent
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orînduiri. 
puneau în Rusia

vorba mai alesa lui Gorki. E 
de acea atenție pe care scriitorul 
copleșit de obligații profesionale 
și obștești o acorda celor mai ti
neri cetățeni sovietici, despre în
cordarea proaspătă cu care el ur
mărea realizările remarcabile ale 
coloniei lui Makarenko, răspundea 
scrisorilor naive și cam certate cu 
gramatică ale nenumăraților săi 
corespondenți din rîndul celor mici, 
sau descoperea calități literare în 
lucrările unor grupuri de tineri 
entuziaști ai scrisului, din rîndul 
pionierilor.

Îndemnul lui Gorki de a se crea 
o adevărată literatură pentru co
pii, o literatură pe înțelesul lor 
dar care să nu desconsidere și ca
pacitatea de înțelegere a micului 
cititor și care să-1 familiarizeze 
cu problemele serioase ale vieții 
precum și indicațiile, sugestiile 
oferite de Gorki, au exercitat o 
influență deosebită asupra litera- 
turii sovietice pentru tineret și își 
păstrează și azi actualitatea. Cît 
de actuale ni se par astăzi aceste 
cuvinte ale lui Gorki adresate ti
nerilor scriitori:

„Pentru ca toată nefasta ticălo
șie a trecutului, în care oamenii 
duceau o viață de ocnaș, să fie 
cît mai bine scoasă în evidență și 
înțeleasă, trebuie neapărat să dez
voltăm în noi aptitudinea de a 
ftrivi trecutul de la înălțimea rea- 
izărilor prezentului, de la înălți

mea mărețelor țeluri ale viitoru
lui. Acest punct de vedere supe
rior trebuie să declanșeze, și fără 
îndoială că va declanșa, acel pa
tos mîndru și plin de optimism ce 
va da literaturii noastre o tona
litate nouă, o va ajuta să plăs
muiască forme noi, va crea noua 
orientare atît de necesară nouă — 
realismul socialist, care, de bună 
seamă, nu poate fi decît rodul ex
perienței socialiste".

Scriitorii realist-socialiști 
lelor noastre au de extras 
învățăminte din întreaga 
tate literară a lui Maxim
Fără îndoială, însă, că cel mai 
prețios izvor îl constituie însăși 
opera sa beletristică, admirabilele 
romane, povestiri, piese de teatru 
care sînt un model a ceea ce scrii
torul numea „știința despre om".

MIRCEA ANDREI

ai zi- 
multe 
activi- 
Gorki.

ste un merit cunoscut al criticii noastre literare, ple- 
doaria consecventă și pasionată pentru realizarea 
artistică a personalității oamenilor de azi în care 
să trăiască armonios ceea ce este înaintat și comun 
tuturora prin tot ceea ce este particular și inte
resant într-o individualitate. Spre satisfacția citi
torului care nu tolerează monotonia și cenușiul, au 
fost combătute pe drept cuvînt figuri paradisiace 
deasupra capului aureola unui nimb dul

ăi vremurilor moderne și care atunci cînd
care purtau i 
ceag de sfinți t_ IM ____ ___
deschideau gura, rosteau monoloage romanțioase și umpleau ro
manele cu un declarativism strident și plictisitor. Vă amintiți de
sigur de acele „Fete ale plutașului“ ca să pomenim numai unul 
dintre romanele lui Ștefan Andrei. Asemenea personaje, în felul 
lor, spontan, și cu cea mai bună credință, s-au afirmat nu de 
mult ca adevărate capodopere ale genului plicticos. Ele ne-au reți
nut atenția ca exemplare tipice pentru un stil anodin și fad, pentru 
o descriere artificială a sufletului omenesc, pentru o despărțire 
arbitrară între elementul social și cel personal în figura con
temporanului nostru. Clișeul unor asemenea personaje în care 
ce e nobil și înaintat în conștiința constructorilor socialismului 
era dizolvat într-o peltea de un fals lirism, se exprimă în mod 
practic în unele nuvele și romane printr-o nefirească despărțire 
între viața socială și personală a eroului. A fi „înaintat“ însem
na a elimina sau a îngrădi tot ce ține de panorama sufletească 
a personajului. Corespondențele dintre cele două sfere 
erau create deopotrivă cu întregul cadru nefiresc al lu
crării. în romanul „Făclia s-a aprins“ de Dumitru Almaș, scrii
torul ne prezintă un învățător utemist care desfășoară o acti
vitate remarcabilă, luptînd împotriva dușmanului de clasă pentru 
construirea unei școli noi, pentru triumful forțelor democrate din 
sat. Reflectarea momentelor de îndoială sau de speranță în sufle
tul învățătorului, tristețea sau bucuria, meditația singuratecă, sau 
efluviile entuziaste, totul deopotrivă eșuează penibil la nivelul 
celui mai elementar schematism, asta dacă acceptăm să credem 
că și în planul schematismului putem stabili trepte de evoluție 
și grade de comparație.

Firește eșecul categoric al unor asemenea romane a primit re
plica celor mai bune dintre operele scriitorilor noștri din ultima 
vreme. Ceea ce ne-a atras, în cărțile noastre realizate, a fost toc
mai această atitudine atît de omenească ; întrepătrunderea în 
oricare dintre sferele vieții și ale preocupărilor umane, a trăsături

lor aceleiași personalități unitare. Scriitorii noștri au reflectat acea
stă armonie a reacțiilor omenești ale unor oameni vii care suferă 
și se bucură, se zbat și nădăjduiesc în mijlocul societății, a fami
liei, în clipele de luptă, de încordare ca și momentele de relaxare. 
Dacă ne gîndim numai la „Străinul“ de Titus Popovici sau la 
ultimele cărți ale lui Francisc Munteanu, putem constata că te
mele actualității și-au găsit un puternic ecou artistic în lucră
rile lor. Corespondența dintre viața familiară și cea socială, 
dintre gîndurile înfiripate în momente de intimitate și cele care 
țin de o problematică colectivă, este realizată remarcabil în ro-

Străluciți soli
AI ARTEI MUZICALE
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Cea de a doua ex. 

poziție individuală a 
tinărului grafician și 
sculptor, Marcel Chir
noagă, marchează un 
accentuat progres in 
evoluția artistului.

Lucrările expuse — 
poate 50 la număr — 
ne dezvăluie o sen
sibilitate artistică cu 
înclinații puternice și 
de fecundă inspira
ție spre compoziția 
tematică.

Gravurile despre 
1907, cunoscute in 
parte din reproduce
rile publicate in pre
să, slnt întregite In 
ceea ce privește pre
zentarea lucrărilor In 
tehnica desenului pe 
piatră, cu litogravu- 
rile infățișînd scene 
reprezentative din 
viața satului de pe 
Bărăgan. Deși tratate 
într-o tehnică fără 
nuanțări, cu r 
mari de umbră și o 
lumină generoasă, 
toate pe un fundal 
monocrom în tonali, 
tățile pămîntului lu- 
tos, lucrările din cic
lul „Bărăgan“ exală 
un lirism cald, des
prins din semnifica
țiile profunde ale co
tidianului.

O parte din imagi
nile reținute de artist 
centrează întreaga a- 
tenție asupra unui 
singur personal: o 
fată îndrepțlndu-se cu 
găleata plină sub ar
șița unui soare de iu
lie spre cei ce aș
teaptă însetați, unde
va in zare (Ava), ță
ranul adăpostindu-se 
de căldura toridă a 
primului, la umbra 
unui păr. (La um
bră). Chiar 
nele de masă 
în concepția lor inte
rioară sub semnul u- 
nicității efortului spre 
un scop comun, 
că este vorba de 
volta năpraznică

pete

sce- 
stau

țăranilor din lucrarea 
„La conac“, sau de 
nesflrșitul talaz al 
carelor purtătoare de 
rod îmbelșugat din 
„Silozul", întreaga 
compoziție se Înca
drează in limitele a- 
celorași coordonate. 
Ceea ce diferă este 
varietatea mișcării, a 
dinamicii acțiunii, 
care relevă o deose
bită măiestrie in stă- 
pinirea desenului.

Varietății multiple 
a gesticii personaje
lor nu-i corespunde in 
aceeași măsură o lar
gă expresivitate a fi
gurilor. Revolta înti
părită pe chipurile ță
ranilor din „La co
nac" este individuali
zată, de pildă, doar 
prin elemente de or
din exterior. Pe a- 
ceastă linie eforturile 
tinărului creator că
tre o continuă perfec
ționare, trebuie să se 
îndrepte cu deosebită 
stăruință.

O cultură artistică 
temeinică, dublată de 
o deosebită aplicație 
pentru valorificarea 
unor mijloace tehni
ce cu bogate valențe, 
a generat seria de 
monotipii în care 
Marcel Chirnoagă — 
pornind de la un pro. 
cedeu specific mare
lui pictor și grafician 
francez Degas — a 
ilustrat scene repre
zentative ale unor 
capodopere ale lite
raturii universale, 
(Divina Comedie, cln- 
tecul Niebelungilor, 
Gargantua și Panta- 
gruel).

Lucrările cu subi. 
ecte inspirate din ac
tualitate sint grupate 
In special pe temati
ca vieții de șantier și 
a vieții pescarilor.

Pescari în plin e- 
fort pentru a culege 
rodul bogat al a- 
dîncurilor apelor, a. 
ceiași pescari pe țăr
mul mării, privind 
departe în zare, mun
ca pe schelele de 
construcții... Trăsă
turi comune ale aces
tor lucrări le consti. 
tuie transparența lu
minoasă a cerului de 
vară, profunzimea 
vastă a viforului ma
ritim, care pune o 
amprentă puternică 
saturată de optimism 
și un ușor parfum 
romantic pe toate 
imaginile, amintind 
de atmosfera unor 
povestiri gorkiene.

Deosebita îndemî- 
nare în redarea sce
nelor din viața ani
malelor, provenită 
dintr-un studiu înde
lungat și minuțios 
care stă la baza rea
lizării unor lucrări 
valoroase („Galop", 
„Cal fa scăldat", 
„Bou") i-a jucat une. 
ori tinărului artist 
mici feste făctndu-l 
să alunece pe panta 
facilității („Unul din 
cel doi", „Hai la 
scăldat").

Universul inspira
ției artistice a lui 
Marcel Chirnoagă re- 
levat de actuala sa 

' expoziție devine me
reu mai cuprinzător, 
mai echilibrat. Piesa 
de rezistență a expo
ziției, portretul in 
marmură al „Mamei 
și copilului" ni-l rele
vă și pe tărimul 
sculpturii ca pe un 
artist în plină matu
rizare, 
toacele

stăptn pe mij. 
sale artistice.

HERIVAN

„VADUL“

<fe MARCEL CHIRNOAGĂ

mânui „Străinul“. Romanul surprinde cu naturalețe acea unitate 
indisolubilă care există între viața socială și cea intimă a eroului 
unei opere literare.

Eroul lui Titus Popovici evoluează într-un moment de te
ribilă tensiune politică, și totuși cît de limpede și de curată este 
senzația noastră că numai despre el și despre lumea specifică 
a gîndurilor sale, vorbește scriitorul ! Valoarea artistică a por
tretului rezidă în acest caz în integritatea lui, în consecvența 
manifestărilor lui Andrei în mijlocul părinților 
tre prieteni. Și aceasta pentru că ceea ce ne 
și ne captivează, este mișcarea unitară a unui 
cent dăruit cu o sensibili tate desăvîrșită, cu o acuitate a 
gîndirii și a reacțiilor spontane care face din el un pătimaș pînă 
la capăt, pornit ca un iureș cu toată ființa și care, atunci 
„cînd intilnea o cunoștință nouă le uita pe toate celelalte“. 
Acesta este omul pe care-1 intîlnim aidoma în casa părintească, 
la școală, pe stradă, în plină luptă politică, sau în momente de 
deznădejde. Titus Popovici * surprins acea puritate a

sau în- 
zguduie 
adoles-

Richter îți aduce aminte de 
perfecțiunea clasică prin unirea 
sensibilității de o maximă acuita
te cu o desăvîrșită luciditate și o 
remarcabilă stăpînire a materiei 
soecifică marilor creații. In tot 
ce face simți largul orizont, cul
tura multilaterală și nu te miri 
cînd afli că Richter și-a încercat 
talentul luînd nu numai clavia
tura ..în mină" dar și condeiul, 
pensula și chiar bagheta de diri
jor. Recentele sale concerte ne-au 
adus aminte de perfecțiunea a- 
ceea caldă, vie. a autenticului ar
tistic. Cînd asculți, de pildă, o 
sonată de Schubert. acea postu
mă în do minor (datind din 
1828). ești impresionat de fap
tul că Richter a reușit să împli
nească miracolul de a concentra, 
prin forța și varietatea expresiei 
ne care i-v dă, o lucrare îndeob
ște recunoscută ca avînd lungimi.

In creația muzicală există ope
re care sunortă mai multe tălmă
ciri, deopotrivă de convingătoare 
și proporționate. întrucit au un 
anumit grad de perfecțiune a 
construcției, unele caracteristici 
de o mai largă circulație, care 
îngăduie o interpretare mai va
riată, potrivit cu aportul creator 
diferit al fiecărui interpret. De 
aceea auzim numeroase interpre
tări, deopotrivă de valoroase, ale 
„Eroicii“ de Beethoven, ale „Pa
teticii“ de Ceaicovski etc. Solidi
tatea acestor lucrări nu este în
temeiată doar pe improvizație, pe 
inspirația de moment, ci pe res
pectul și verificarea unor legi, u- 
nor principii de creație a căror 
temeinicie a fost dovedită. Pe de 
altă parte există lucrări care, 
scrise sub focul unei inspirații de 
moment, in spiritul unor impro
vizații de geniu, pot convinge și 
imDresiona în momentul compu
nerii, tocmai prin forța trăirii 
creatoare a compozitorului — im
provizator. dar care, odată in
trate în circulația istorică, își 
dezvăluie lungimile, lipsurile de 
construcție, de proporționare etc. 
Ce Doate salva asemenea lucrări? 
Intîlnirea cu un interpret care să 
intuiască exact acea atmosferă 
care a generat opera, care să re
trăiască desfășurarea lucrării cu 
aceeași intensitate (și deci forță 
de convingere) ca cel care a 
scris-o. Asemenea lucru se intim, 
olă extrem de rar și, în general, 
asemenea lucrări intră în patri
moniul creațiilor „imperfecte“ și 
deci, practic, ies din uzul concer- 
tiștilor. Lui Sviatoslav Richter îi 
datorăm renașterea. învierea a- 
cestor sonate de pian de Schu
bert. lucrări cuorinzînd nestema
te frumuseți, alături de lungimi, 
slăbiciuni etc. Richter însă, prin
tr-o genială intuiție, întemeiată 
De o vastă cultură diferențiată 
muzicală, izbutește să retrăiască

ö“

în declina sa intensitate momen
tul creației propriu zise și să le 
înalte la nivelul unor opere de 
prim rang. Richter ia asemenea 
creații „imperfecte“ înălțîndu-le 
la perfecțiunea clasică prin ge
niala lor tălmăcire, lucru mult 
mai greu decit să iei creații per
fecte. ca miez și înveliș, ca pro
porționare și adîncime, și să le 
păstrezi doar această perfecțiune. 
In orice caz este un lucru pe 
care numai un muzician-poet de 
talia lui Richter îl poate face cu 
succes. Iar cînd el abordează o 
lucrare clasică. de felul „Tablou-

dintr-o expoziție“ de Mu-rilor 
sorgski, Richter o înalță și pe a- 
ceasta pe cele mai înalte culmi, 
depășind posibilitățile insuși ale 
pianului. „Tablourile“ au fost ma
gistral orchestrate de Maurice 
Ravel și sint bine cunoscute din 
execuții în concerte simfonice. 
R'chter este primul care ne-a 
dezvăluit îrțsă ineditul bogăției 
coloristice a tablourilor, prezen- 
tîndu-ni-le ca un tot compact, cu 
numeroase fețe, de o varietate de 
sensib.litate excepțională.

Concepția sa drarnaturgică des
pre acest tot, cu punctele nodale 
de susținere a ansamblului, cu 
marile sale contraste, este de o 
cuprindere și adîncime excepțio
nală Vor stărui deapururi în a- 
mintirea noastră asemenea mo- 
mente ca „Piticul“, ostinato ui 
din acompaniamentul „Vechiului 
castel“, dansul puilor, trecerea 
de la tîrgul orașului Limoges la 
catacombe, atacul imnului din 
tablou! final în contrast cu în
cheierea tabloului cu „Baba 
Yaga“, clopotele fascinante etc. 
Richter izbutește să învăluie în
tr-o atmosferă de fantasm unele 
pagini, să le facă purtătoare ale 
unui misterios nimb. Richter iz
butește să te poarte prin lumi to
tal diferite, în zig-zaguri de con
ținut și expresie care te năucesc. 
Și totul este autentic, nu este

subiectivist, arbitrar, fie că e 
Schubert, Liszt, Rachmaninov, De
bussy, Prokofiev. Richter pare că 
ar putea să spună și el, ca Enes- 
cu, că doar aruncă lumină 
frumusețea muzicii tălmăcite, 
tr-adevăr, oricît de ciudat ar 
rea la o personalitate atît de co
pleșitoare, Richter dispare în 
fata măreției operei, gîndirii crea
torului ei. Este vorba din nou de 
acea modestie artistică rar întîl- 
nită dar care este semnul marii 
înțelepciuni în aria interpretati
vă.

Această modestie am întîinit-o 
și la acompaniatorul Sviatoslav 
Richter la acea splendidă seară 
de muzică pe care ne-a oferit-o 
cu marea muziciană-cîntăreață 
care e Nina Dorliak.

Marele solist dispăruse și ră
măsese acompaniatorul, mare ar
tist. Richter nu face nimic inert, 
totul este justificat, trăit cu in
tensitate. chiar un „simplu“ a- 
cord chiar și tăcerea, pauza. 
Richter ru secundează cîntăreața 
ci complectează imaginea muzica
lă cu ceea ce simțise compozito
rul că era necesar pentru a.i în
tări pregnanța. Acest aspect de 
a nu trece peste nimic cu indife
rentă rutină, ci de a înțelege 
permanent necesitatea de între
gire a imaginii, căreia îi răspun
de orice semn muzical, caracteri
zează arta acompaniamentului 
activ al acestui muzician excep
țional.

Cit despre Nina Dorliak, este 
suficient să spunem că face parte 
din aceeași înaltă clasă de ar
tiști. Și în cazul ei intuiția sti
lului, cultura largă, gustul rafi
nat, sensibilitatea de maximă 
acuitate se fin de mînă. Se poate 
spune că adevărata revelație din 
aceste concerte este Nina Dor
liak. Despre Richter știam relativ 
multe și-i cunoșteam arta gratie 
radiosului, discurilor etc. Dar Ni
na Dorliak ne era mult mai pu
țin cunoscută. Programul pe care 
ni l-a înfățișat, cuprinzînd lu
crări de Mozart, Schumann, Mu- 
sorgski. Debussy, de Falla. Pro
kofiev, Weeckerlin, ne-a dezvă
luit personalitatea ei de o forță 
creatoare excepțională. In Mo- 
zari stilul era de o puritate ex
tremă, cîntăreața mlădiindu-l, 
după cerințele textului muzical, 
de la ce) apropiat de aria de o- 
peră la cel al cîntecului popular 
german sau al canzonei italiene. 
Și cît tragism a conferit „Cînte- 
cului despărțirii“ !

Ii așteptăm de aceea cît mai 
curînd din nou în mijlocul no
stru pe acești doi mari artiști, 
căci cel ce a cunoscut aerul tare 
al înălțimilor nu se mai poate 
lipsi de el

pe 
Tn- 
pă-

în

înțelege

FR SCHAP1RA

O altă modalitate originală de realizare artistică g interfe
renței dintre planul social și cel personal în viața intimă a 
eroilor, o găsim în paginile recentului volum de nuvele — „O- 
glinda“ — de Lucia Demetrius. Dintre ele, „Prăpastia“ este una 
dintre nuvelele cele mai semnificative pentru tendința autoarei 
către o transpunere realistă a conflictelor contemporane, în me
diile familiare, cu o tradiție patriarhală, cu o evoluție lentă, frî- 
nată de anchilozare morală și socială, ca și în contextul relațiilor 
sentimentale, în genere. Mama și fiica despărțite de război, ani 
de zile, se reîntîlnesc pentru a-și relua viața lor comună, undeva, 
într-un orășel de provincie. Se reîncepe de fapt același trai, nu se 
reeditează din nou, decît aceiași comuniune sublimă de sentimente 
și năzuinți. Și una și cealaltă, tind impetuos către aceeași priete
nie tandră care le apropiase pe vremuri. Se întîmplă insă 
ceva cu totul ciudat. Acum, după ce fiecare dintre ele 
au trăit războiul în tabere diferite, totul pare schimbat, de 
nerecunoscut. Fiica este comunistă, își consacră entuziasmul și 
energia muncii sale de activistă a partidului. Mama însă, s-a 
însingurat treptat, s-a obișnuit să trăiască numai pentru ea, 
pentru cuibul și clanul ei. Ea își apără această lume îngustă 
pentru că odată a trăit o dramă dureroasă, care a făcut-o să se 

izoleze într-o carapace indi vidualistă, să devină refractară 
oricărei comunicații sufletești directe cu societatea. De aici, 
„Prăpastia“, hotarul acela de netrecut care se așează între eele 
două femei, aceeași mamă și aceeași fiică care s-au căutat febril și 
s-au așteptat cu atîta duioșie. Cele două concepții opuse de viață 
nu pot să nu se repercuteze profund, în viața celor două femei. 
Analiza sufletească a discuțiilor și contradicțiilor care se ivesc

Viața sentimentală și obștească
lucid, 
unele 

sonor, 
nutrin-

sufletului tînăr în care se manifestă un autocontrol 
uneori superior chiar și viforoaselor ieșiri tinerești, 
încercînd să braveze, altele, mai ales, afirmînd 
la lumina zilei, o energie potențială luminoasă, 
du-se din inteligență, vioiciune spirituală. Ciocnindu-se de
ipocrizia profesorului de religie, de lașitatea unui intelectual de 
tipul Suslănescu, luptîndu-se cu fasciștii pe baricadă, gîndindu-se 
la Sonia în răstimpuri; din oricare unghi de lumină l-am privi, 
Andrei este mai presus de orice, unul și același om nestăpînit și 
sensibil, cu o pudoare specifică care uneori duce la furie, la 
un refuz net al oricărei mîini întinse, dacă deslușește în acest 
gest siropul lipicios al unui sentimentalism jignitor. Și totuși 
printr-un contrast caracteristic repulsia pentru ostentație roman 
țioasă se însoțește logic și direct cu un sentimenta
lism intens, autentic, și latent. Capacitatea eroului de 
a trăi intens contactul cu lumea exterioară este reliefat deopo
trivă la aceiași mare intensitate și în domeniul relațiilor sale so
ciale, în clipele cînd Andrei Sabin participă în acțiunile parti
dului care a organizat lupta muncitorilor din oraș, în ulti
mele zile ale ocupației fasciste.

în viața lor pune în lumină un conflict firesc, care nu este decît 
reflexul social al existenței mamei și a fiicei. Cu accente drama
tice care o recomandă pe autoarea piesei „Trei generații“, nu
vela desfășoară înaintea noastră această dramă despre cate cu 
greu am putea spune că este numai personală sau numai socială- 
Despre drama din „Prăpastia" s-ar vorbi mai curînd ca despre un 
zbucium al unui singur om, care nu poate fi pe stradă sau acasă 
altul decît unul și același, indivizibil 1

Remarcile și observațiile pătrunzătoare ale criticilor au subliniat 
ca o caracteristică principală a autorului „Lenței“ capacitatea sa 
de a descrie peisajul familiar, conflictele sentimentale prin ex
celență. Afirmațiile nu par să corespundă întrutotul realității și 
cred mai curînd că Francisc Munteanu, prin tot ceea ce a realizat 
valoros, de la „Lența“ și pînă la „Statuile nu rid niciodată“ 
sensibilizează realist tocmai această organică osmoză dintre 
mediul social și cel personal. Oare conflictul central al 
unei nuvele remarcabile cum este de pildă „Lența“, nu 
personifica elocvent unitatea dintre drama ei și problemele di
ficile prin care trece satul în urma greșelilor lui Goldiș 1 Oricît 
de învăluitoare, de febrilă ți de pătimașă ar fi afecțiunea pe

care i-o arată președintele gospodăriei, Lența simte totuși că se 
sufocă. Pereții aceia proaspăt văruiți, camerele elegant mobilate, 
decorul pe care l-ar fi invidiat oricare altă fată din sat, par 
la un moment dat s-o împresoare, s-o osîndeaseă la o viață 
de colivie în care să se năruie pe rînd, într-o tăcere gravă și 
împietrită, unul după altul fiecare dintre visurile ei din tine
rețe ! Dacă Goldiș îi contemplă cu satisfacție obrazul catifelat și 
alb gîndindu-se că iubita lui stă acasă și este ferită de vînturi 
și de ploi, în schimb însă Lența rîvnește pătimaș spre acea 
viață în aer liber în care, prin toți porii se respiră plăcerea 
de a te mi^ca și de a trăi sub soare, o viață pe care o gustă 
prietenele sale din sat, fetele acelea cu obrazul rumenit și ars 
de vînt. Oricît s-ar strădui Goldiș furînd din banii colectivei, 
punîndu-i totul la picioare, nimic nu poate cumpăni în Lența 
acest dezechilibru pe care l-a creat în viața ei căsătoria cu 
președintele gospodăriei. In scena de prolog a nuvelei, în care 
Lența se duce la primul bal după multe luni de căsătorie. Francisc 
Munteanu desemnează primele fire ale conflictului care va marca 
drama ulterioară a Lențci. Așa după cum evoluția faptelor 
pe care le aduce Francisc Munteanu în scenă o împing 
pe Lența în brațele lui Gheorghe, iubitul ei din tinerețe, tot așa 
sentimentele renăscute pentru el îi insuflă eroinei o vitalitate 
aparte, o fac să stăruie cu mai multă îndîrjire pentru a-și 
afirma demnitatea.

Raportul dintre viața personală și cea socială a eroului se 
exprimă la un plan superior în creația recentă a lui Francisc 
Munteanu prin figura lui Horvath, personajul central din roma
nul „Statuile nu rid niciodată“. Dacă în genere conflictul roma
nului, ca și numeroase personaje sînt destul de palide, lipsite 
de un contur propriu, personalitatea lui Horvath este însă în 
linii generale sugerată și cititorul sitnte îndărătul unor scene 
descrise sobru și simplu, că eroul nostru trece printr-o dramă 
cumplită, dar mai ales că el este însuflețit de o credință nezdrun
cinată în dreptatea absolută a cauzei pentru care luptă. Perso
najul este susceptibil unei analize mai ample pe care ne propu
nem să o realizăm cu alt prilej.

Semnificativ mi se pare acum doar faptul că răceala și neade- 
rența soției sale, incapabilă să pătrundă mobilurile generoase și 
adînc umane ale sufletului lui Horvath. nu declanșează deodată 
o nevindecabilă criză sentimentală capabilă să compromită echili
brul lăuntric al vechiului ilegalist.

Aceasta este o mărturie a fermității etice și sociale, a unei tării 
de caracter care, din păcate, se dizolvă în alte împrejurări și în 
alte lucrări literare, într-o interminabilă lamentare.

Suspinele, mai mult sau mai puțin spectaculoase, ca și frămîn- 
tările sterile cu meandrele desuete ale unei literaturi intimiste re
prezintă o altă racilă literară cu nimic mai puțin nocivă decît 
schematismul.

Imaginea artistică a condiționării reciproce dintre soeial și 
personal în viața eroului, constituie una dintre pietrele funda
mentale ale realizării unor opere de valoare consacrate actuali
tății zilelor noastre. Niciodată în 
se dezbat problemele epocii nu 
organic în structura s 
vremii. Nu este de aceea firesc ca dragostea și prietenia, senti
mentele materne și cele filiale să fie transfigurate de această ca
racteristică a epocii noastre ? Răspunsul elocvent și emoționant 
îl dau astăzi operele celor mai buni dintre scriitorii romini 
contemporani,

trecut tensiunea înaltă la care 
a pătruns mai intim și mai 

sufletească, în viața particulară a eroilor

MIRON DRAGU
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CA UN PARAZIT
E o rușine să trăiești

Cu un an și ceva în urmă am 
cunoscut la Cluj pe tinără Olim
pia Panalt. Lucra ca muncitoare 
la o unitate „Aprozar“. Pe atunci 
era mulțumită.

După o bună bucată de timp 
îtitîmplarea a făcut s-o intîlnesc 
din nou pe Olimpia, dar de data 
aceasta în Turnu Severin. Reve
derea noastră mi-a părut de-a 
dreptul curioasă. Nu știam ce 
cauze au determinat-o să plece 
din Cluj.

După ce am schimbat cîteva 
cuvinte mi-a fost ușor să aflu că 
Olimpia plecase din Cluj pentru 
mai multe motive: acolo nu mai 
putea sta deoarece la „Aprozar“... 
„munca era grea" și în al doilea 
rînd, în Severin avea o bunică 
pe care trebuia să o întrețină.

Olimpia Panait mi-a spus că ar 
dori să-și găsească un alt ser- 
vici, dar dacă se poate într-un loc 
unde să nu i se ceară prea multe 
eforturi. Cuvintele acestea m-au 
mirat. Nu-mi puteam explica de 
ce o fată tinără, atît de bine dez
voltată fizicește, fuge de muncă. 
Credeam insă că înțeleg de ce ține 
cu orice preț să rămînă în T. Se
verin : era doar vorba de bătrîna 
care trebuia ajutată. Pe semne 
așa a gîndit și bunica: a primit-o 
bucuroasă, cu speranța că nepoa
ta ei va găsi o muncă, puțind ast
fel să o ajute.

...Zilele treceau 
Cu toate acestea, 
obosea prea mult 
lucru. Timpul și-l 
romane, plimbindu-se, mergînd la 
cinema sau la baluri.

Plictisindu-se de această „acti
vitate“ Olimpia a plecat din Tr. 
Severin — tot sub pretextul de 
a-și găsi de lucru. A cutreierat 
astfel Bucureștiul, Piteștiul, Hu
nedoara, timp de un an și ceva, 
fără să se hotărască asupra unei 
rezolvări, cu toate că, așa cum 
era normal pentru un om tînăr și 
sănătos, posibilități s-au găsit 
destule. In acest timp hainele și 
încălțămintea începuseră să se 
uzeze.

Atunci Olimpia și-a adus amin
te de bunica ei de la Severin.

Reîntoarsă în casa bunicii, O- 
limpia și-a reluat vechile preocu
pări. Din cînd in cînd încerca 
să „caute“ servici. Obișnuită să 
fie răsfățată, se plîngea că-i ne
căjită, că nu poate ieși în lume 
pentru că încălțămintea este u- 
zată. Bunica a înțeles-o și de da
ta aceasta. Pentru ca nepoata ei 
să fie în rîndul lumii i-a dăruit 
paltonul, pe care îl avea din ti
nerețe, pantofii și alte lucruri.

Cînd micile rezerve de bani ale 
bunicii erau pe punctul de a se 
epuiza, Olimpia a cerut sprijinul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Turnu Severin. îndată a fost a- 
jutată să intre ca muncitoare la 
fabrica de placaj. Nici aici insă 
Olimpia nu s-a apucat de treabă. 
Nu-i plăcea zgomotul mașinilor 
de presat, căldura... 
săptămînă s-a hotărît să plece. 
Nu-i place, nu vrea să muncească. 
Și cînd te gîndești că ea, cu

pe nesimțite. 
Olimpia nu se 
să-și caute de 
petrecea citind

După o

mentalitatea ei, se întîlnește în 
fiecare zi pe stradă, la cinemato
graf cu zeci, cu sute de tineri 
care-și dăruiesc tot ce au mai bun 
în ei muncii cinstite, modeste — 
deplin conștienți și mîndri toto
dată că munca lor e de folos se
menilor, că le dă dreptul să pri
vească oamenii în ochi, fără ru
șine, fără jena celui care trăiește 
ca un parazit I Și nu învață ni
mic de la acești tineri, de la oa
menii cu tîmplele ninse care 
și-au închinat muncii întreaga lor 
viață. E trist, e dureros pentru 
ea, totuși acesta e adevărul : 
prea mult timp n-a avut altă ocu
pație decît să cutreiere străzile, 
să trăiască din munca altora, o 
întreținută, un om nimănui de fo
los, ea care e în plinătatea forțe
lor tinereții I

Olimpia Panait e născută în 
București, unde locuiesc și acum 
părinții ei. Aceștia s-au despărțit 
cînd ea avea numai 5 ani și s-au 
dezinteresat de soarta fiicei lor. 
Dar ea n-a crescut ca un om „al 
nimănui“. Școala, organizația, a- 
devărațli prieteni, au ajutat-o nu 
odată, dezinteresat, să-și afle și 
ea un drum drept în viață. Dar 
ea încă n-a vrut să înțeleagă, 
încă n-a făcut nici o sforțare s-o 
rupă cu trîndăvia, cu viața de 
parazit, de om care nu trebuie 
nimănui.

Astăzi utemista Olimpia Panait 
nu are nici o dorință, nici o pa
siune ; ea așteaptă doar să-i pice 
din cer „fericirea". Pînă atunci, 
consimte să trăiască parazitar pe 
seama unei femei bătrîne, care 
ar fi îndreptățită să aștepte aju
tor de la ea.

Olimpia e tînără, foarte tinără. 
Școala și organizația U.T.M. în 
care a fost nu s-au străduit, poa
te, îndeajuns, s-o influențeze; 
asta șl pentru că ea a respins in 
nenumărate rinduri mîna caldă, 
de adevărat prieten. In schimb, 
ce repede s-a lăsat coruptă de 
„prietenele“ și „prietenii" cu in
tenții îndoielnice !

Spuneam că Olimpia e tinără 
și tocmai de aceea încă nu-i prea 
tîrziu să se dezmeticească, să 
privească cu ochii larg deschiși 
la realitatea din jurul ei, la rea
litatea zilelor noastre.

Ea trebuie ajutată să învețe să 
muncească, să nu dea bir cu fu- 
giții în fața greutăților inerente 
oricărui început. Și hotărîrea a- 
ceasta, de a înceta viața rușinoa
să, parazitară, trebuie s-o 
singură I

Azi, cînd are create condiții să 
se facă om util societății, 
trăiască demn, e o rușine, o umi
lință să trăiască ca un parazit, 
e dovada lipsei celui mai ele
mentar respect față de propria-i 
persoană, față de oamenii in 
mijlocul cărora trăiește, față de 
societatea noastră.

MARIN ANCUȚESCU 
activist U.T.M.
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O delegație de tineri și vîrstnici de la uzina „Ludovic Minschi" din Tg. Mureș, în schimb de 
experiență la uzina „Unirea“ din Ofuj

Zmeul 
fi tînărul sondor

Sărbătorirea acad. Simion Stoilov

SE APRIND
LUMINI IN SAT...

(Urmare din pag. l-a) 

pilor, iar ceilalți să meargă la 
săpatul gropilor, la ridicatul stil- 
pilor, la întinsul firelor etc.

Utemiștii stabiliseră pină în 
cele mai mici amănunte ce vor 
face. Dar lucrurile nu s-au des
fășurat chiar așa de simplu la 
început. A fost necesară lămu
rirea oamenilor. E drept, țăra
nii muncitori erau tare bucuroși 
că satul lor va fi electrificat. 
Dar nu prea le venea să creadă. 
Cînd mergeau echipele de agita
tori pe la casele oamenilor, să-i 
invite la muncă voluntară ori să 
le arate necesitatea de a-și a- 
chita contribuția, unii dădeau 
din umeri neîncrezători.

Dar pină la urmă, văzînd cu 
ochii, tot satul, cu mic cu mare, 
a fost convins să ajute la electri
ficare. Se înțelege că utemiștii, 
credincioși angajamentelor luate, 
erau peste tot, ori unde se sim
țea nevoie de mai multă îndemî- 
nare și pricepere, de mai multă 
forță și energie tinerească. în 
acțiunea de lămurire și in mun
ca practică, alături de membrii 
de partid și de deputății din sat 
au muncit și utemiști ca Maria 
Carabulea, Maria Droc, Ion Bor- 
cea, Steluța Iordache, llie Ba- 
diu, Elena Balteș, Ion Pușcă, 
Nicolae Dragotă, Horia Munlea- 
nu, llie Coșa și mulți alții.

Cînd de la Seica s-a primit 
vestea că în gară au sosit stu
pii, vreo 15—-20 de utemiști, în 
frunte cu secretarii organizații
lor, au plecat cu atelajele să-i 
aducă in sat. Nu există în saț 
utemist care să nu fi făcut pînă 
acum cel puțin 10 ore muncă 
voluntară pentru electrificare.

Pină acum, pe distanța de 
peste 10 km. care se întinde în
tre satul Ruși și comuna Boarta, 
de unde se face legătura cu re
țeaua electrică principală, s-au 
instalat stîlpii și s-au tras fi
rele.

Faptul că organizația U.T.M., 
tineretul, acordă un mare ajutor 
electrificării satului nu poate 
trece neobservat de țăranii mun
citori. Ei leagă în mintea lor 
electrificarea de întreaga trans
formare socialistă a satelor, care 
se desfășoară azi. Electricitatea 
va moderniza și multe munci din 
gospodăria colectivă și întovără
șire, va asigura mai bune condi
ții pentru culturalizare, va face 
viața tuturor mai plăcută. De

aceea, duminică, or seara după 
muncă, atunci cirul ies pe la 
porți să mai fumeze cîte o ți
gară sau să schimbe cîte o vor
bă, deseori îi auzi spunînd cu
vinte de laudă despre acei care 
sînt m fruntea acțiunii de elec
trificare : utemiștii.

I
î
I

I

Z
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tânărului orășel Lucăcești. Con
stantin Văsîi, căci el este eroul 
povestirii noastre, supraveghea 
o sondă. De-abia putea să res
pire. Vîntul făcea să zbîrnăie 
ancorele sondelor mai abitir ca 
niște coarde ale unei uriașe 
viori.

La un moment dat flăcăul a 
întors capul spre deal. Acolo 
se afla un parc, iar mai sus 
multe sonde, forate de o sin
gură instalație și care extrag 
țițeul din același strat. Atunci 
a văzut Costică „Zmeul** : în
tocmai ca un sul uriaș de foc, 
lung de vreo treizeci de metri 
și cu un diametru cam de vreo 
jumătate de metru, se zvîrco- 
lea turbat aproape de sondele 
despre care am amintit.

Lui Văsîi o clipă în minte 
i-a apărut o vedenie groazni
că : o sondă arzînd, apoi altă 
sondă, din vecinătate,' parcul 
și pînă la urmă...

Dar intr-o clipă a fost la 
parc. împreumă cu Bucur el și 
Zero, doi flăcăi, tovarăși ai 
săi de muncă, au înșfăcat stin- 
gătoarele de incendiu și fuga 
spre sondă. Sulul de foc era 
destul de aproape. Cîteva bălți 
mici se aprinseseră iar vîntul 
mina flăcările către gura son
dei. Băieții uu alunecat, au că
zut, s-au ridicat dar din fugă 
nu s-au oprit. S-au năpustit la 
gura celei mai apropiate son
de, au răsturnat stingătoarele 
și au început să acopere cu 
spumă locul din jurul sondei 
îmbibat cu țiței, care ar fi pu
tut să ia foc și să primejdu
iască sondele. „Zmeul** părea 
să aibă puteri inepuizabile. 
Dar pînă la urmă tot a fost în~ 
frint.

Ce se întâmplase ?
Prin vecinătatea grupului de 

sonde trecea linia de forță. 
Vîntul rupsese un stâlp. Acesta, 
la rîndu-i, rupsese sîrmele, care 
în cădere pe pămînt s-au atins. 
De aici s-a iscat flama uriașă.

Pericolul odată înlăturat bă
ieții au luat măsuri ca nu cum
va să mai ia foc ceva, apoi 
Văsîi a dat telefon la stație, 
cerînd să se întrerupă curentul. 
Cînd sosi șeful secției, tânărul 
inginer Cezar Vătămanu, trea
ba era deja terminată.

Vineri după-amiază, Academia 
R. P. Romîne a sărbătorit pfinfr-o 
ședință festivă pe academicianul 
Simion Stoilov, președintele sec. 
ției de științe naturale și fizice a 
Academiei R. P. Romîne, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 70 de ani. 
Aii fost de față numeroși academi
cieni, membri corespondenți și alți 
oameni de știință în frunte cu 
acad. prof. dr. C. I. Parhon, pre
ședinte de onoare al Academiei 
R. P. Romîne. In prezidiul ședin
ței au luat loc: acad. Atanase 
Joja, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul Invățămîn- 
tului și Culturii, acad. Iorgu Ior
dan și acad. I. S. Gheorghiu, 
vicepreședinți ai Academiei R. P. 
Romîne, acad. Șt. Milcu, secretar 
prim al Academiei R. P. Romîne.

acad. Mihail Ralea, acad. Ai. 
Graur și acad. O Miayer.

Vorbitorii au scos în evidență 
opera științifică deosebit de va
loroasă a academicianului Stoilov, 
care face cinste școlii matematice 
romînești, meritele sale de profe. 
sor, activitatea sa pe tărîm ob
ștesc și politic, faptul că acad. S. 
Stoilov a avut un rol de frunte 
în inițierea manifestului intelec
tualilor pentru ieșirea Romîniei 
din criminalul război antisovietic

Tuturor le-a mulțumit cu emoție 
academicianul S. Stoilov care, în
tre altele, a subliniat posibilități
le largi pe care noile condiții din 
țara noastră le oferă omului de 
știință pentru a aduce o contribu
ție largă la construirea societății 
noi.

(Agenpres)

Seară literară consacrată lui Gorki
Cu prilejul împlinirii a 90 de prieteniei romtno-sovietlce o seară 

ani de la nașterea lui Maxim literară.
Gorki, vineri a avut loc la Casa A vorbit acad. Cezar Petrescu.
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Clubul sportiv universitar
DIN BUCUREȘTI

| Așteptat cu nerăbdare de către miile de studenți din Capitală, 
zilele trecute a luat ființă Clubul sportiv universitar-Bucu- 
rești. în legătură cu acest eveniment, memorabil desigur pentru 
studenții sportivi din Capitală am stat de vorbă cu iov. TIBERIU 
ARDELEANU din cadrul consiliului de conducere al noului club 

: sportiv universitar.

— La baza înființării clubului 
nostru —- ne spune tov. Tiberiu 
Ardeleanu -— a stat hotărîrea par
tidului și guvernului cu privire la 
reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastiă. în 
luna ianuarie, Conferința orășe
nească pe capitală a Uniunii aso
ciațiilor studențești a hotărît să 
urgenteze înființarea clubului 
sportiv universitar. S-a creat a- 
tunci un comitet de inițiativă care 
a pregătit baza materială necesară 
înființării clubului. Și astfel, la 
24 martie, în cadrul unei adunări 
festive, a luat ființă Clubul spor
tiv universitar-București.

Clubul nostru are scopul să or
ganizeze activitatea sportivă de 
performanță a studenților sportivi 
fruntași din Capitală. Pentru în
ceput, clubul are 16 secții — atle
tism, baschet, volei, handbal, na
tație, schi, cantonaj, tenis de ma
să, tenis de cîmp, haltere, gimnas
tică, polo, oină, rugbi, centru de 
călărie și altele. în rîndul studen
ților care au și început să active
ze în cadrul diferitelor secții ale 
clubului se află sportivi fruntași 
ai țării printre care maestra eme
rită Elena Jianu (handbal), No- 
dea Olimpiu, Țiței Nicolae din lo
tul R.P.R. de handbal, recordme- 
nii Alexandru Bizim și Constantin 
Dumitrescu la atletism, Caminski, 
Chirvăsuță Ia natație și mulți al
ții. Din păcate, avem încă unele 
greutăți în ceea ce privește cu
prinderea tuturor sportivilor frun-

clubul

Curătenie-organizare-disciplină :
o deviză a tinerilor muncitori

res față de organizarea muncii, 
cîștigă lunar doar pînă la 500 
lei. Asemenea argumente sînt 
destul de convingătoare. Mem
brii comitetului U.T.M. au făcut 
de aceea bine arătînd în consfă
tuire că aplicarea inițiativei de la 
„Tudor Vladimirescu" ajută în 
muncă și contribuie la mărirea 
cîștigului.

Consfătuirea tinerilor de la Bu- 
huși a fost plină de învățăminte 
în ceea ce privește felul în care 
se preocupă tinerii de organiza
rea locului de muncă, de cură
țenie și de introducerea unei ati
tudini civilizate în producție. 
Răspunzînd cerințelor tinerilor, 
comitetul U.T.M. și-a propus să 
organizeze ulterior consfătuiri 
restrinse ale tinerilor cu maiștrii, 
în care aceștia să arate practic 
cum se organizează locul de mun
că, cum se curăță mașinile etc. 
Totodată posturile utemiste de 
control se vor ocupa mai pe larg 
de felul în care se aplică iniția
tiva tinerilor de la „Tudor Vla
dimirescu“ în întreaga fabrică și 
se vor organiza adunări generale 
deschise pe 
rilor față 
muncă.

Aplicarea 
tor măsuri
la îmbunătățirea activității 
ductive a tineretului, la realizarea 
dorinței sale de a-și face fabrica 
un model de organizare a muncii 
și curățeniei.

tași din rîndul studenților în ce
drul clubului. Unii sînt legitimați 
la diferite cluburi — C.C.A., Di- 
namo, „T.C.H.“, „M.I.G.“ și altele 
și întîmpinăm încă greutăți în 
transferarea acestora.

— Ce condiții creează
universitar sportivilor fruntași ?

— în primul rînd, o bogată 
bază materială. La dispoziția stu
denților oare vor dori să se pre
gătească pentru a obține perfor
manțe superioare, stau „Stadionul 
tineretului“, poligonul „Gh. Vasi- 
lichi“, baza nautică Herăstrău, te
renurile de volei și baschet „Va- 
sile Pîrvan“ și altele. De aseme
nea le stau la dispoziție însemnate 
cantități de materiale și echipa
ment sportiv. Avem în plus un 
mare și bine pregătit corp de an
trenori. Printre aceștia figurează 
nume cunoscute ca prof. Leon Teo- 
dorescu (baschet), Dungaciu Petre 
(gimnastică), Ion Dociulescu (hal
tere), Tatu Titus (atletism), Wil- 
hem Helvik (handbal) și alții.

— La ce competiții vor partici
pa reprezentanții clubului univer
sitar ?

— într-un cuvînt, la toate. Re
prezentanții tuturor secțiilor noas
tre iau deja parte la diferite cam
pionate republicane din prima sau 
a doua categorie. Vor participa de 
asemenea la toate competițiile or
ganizate de U.C.F.S. și federațiile 
de specialitate. în plus vom orga
niza și noi diferite competiții la 
care vom invita reprezentanții di
feritelor cluburi bucureștene. A- 
vem de asemenea un bogat calen
dar intern. Dintre prevederile a- 
cestuia amintesc doar două : con
cursurile de volei, baschet și tenis 
de masă deschise numai studenți
lor anilor întîi — pentru a desco
peri și promova în echipele clubu
lui studenți talentați — apoi, o 
competiție pentru echipele de 
fotbal studențești din Capitală, 
care să devie tradițională (un fel 
de campionat studențesc al Ca
pitalei).

Reprezentanții clubului nostru 
vor participa de asemenea la nu
meroase întreceri internaționale : 
Campionatele mondiale universi
tare de șah care se vor organiza 
în Bulgaria și Jocurile mondiale 
universitare de la Varșovia. Am 
primit de asemenea invitații pen
tru întîlniri cu studenții din Un
garia la natație, cu cei din Polo
nia la tenis de masă, cu cei din 
Bulgaria la gimnastică și atletism. 
Reprezentanții clubului nostru vor 
participa de asemenea la Campio
natele mondiale universitare care 
vor avea loc în 1959 la Roma.

— Alte planuri de viitor ?
—' Avem multe. Printre altele 

amintesc doar faptul că vom lua 
sub patronaj una sau două școli 
medii din Capitală, că vom acor
da o atenție deosebită pregătirii 
profesionale a membrilor clubului 
nostru (cei slabi la învățătură vor 
fi chiar excluși din formațiile 
clubului). Un obiectiv principal 
este de asemenea acela de a atra
ge toți sportivii studenți sub cu
lorile clubului universitar. Clubul 
nostru va sprijini în mod deose
bit desfășurarea anuală a campio
natelor universitare. Ne vom ex
tinde apoi legăturile cu toate 
cluburile sportive studențești din 
centrele universitare din țară. Cît 
despre stimularea sportivilor no
ștri fruntași, a antrenorilor și ac
tiviștilor clubului, printre altele, 
noi am introdus „Cartea de onoa
re a clubului“. Cei mai merituoși, 
ca și acțiunile cele mai reușite ale 
clubului, performanțele cele mai 
bune obținute de reprezentanții 
clubului nostru vor fi trecute în 
această carte.

Deși sîntem la început de-abîa 
și avem încă unele greutăți ine
rente începutului, sîntem totuși 
optimiști. Sîntem convinși că în 
scurtă vreme reprezentanții clubu
lui nostru vor avea un cuvînt greu 
de spus în activitatea sportivă de 
performanță din Capitală și chiar 
din întreaga țară. Avem în plus, 
față de alții, avantajul tinereții și 
mai ales al entuziasmului care ca
racterizează studenții noștri. Iată 
de ce sîntem optimiști și sperăm 
în obținerea unor succese impor
tante.

AL. PINTEA
(Urmare din pag, l-a)

în cercul de coregrafie al Palatului pionierilor din Timișoara
Foto: D. F. DUMITRU

drumațl acești tineri. Stelian Cră
ciun se miră adeseori de ce la 
mașina sa se fac mai des de cit 
la altele mici reparații. Nu i s-a 
explicat însă că vinovatul este 
chiar el. Curățenia mașinii și 
ungerea ei la timp căzînd în sar
cina sa, ori de cîte ori nu își în
deplinește aceste obligații nu face 
altceva decît să contribuie la sla
ba funcționare a mașinii.

Comitetul U. T. M. nu a în
treprins suficiente acțiuni pentru 
a sădi în rîndul tinerilor grija 
față de avutul obștesc. Îngrijirea 
mașinilor, ungerea lot* la timp, 
manevrarea acestora cu grijă, 
sînt îndatoriri elementare ale fie
cărui tinăr muncitor. Numai ast
fel se poate lungi viața mașini
lor, numai astfel se pot înlătura 
întreruperile accidentale. Prelun
girea duratei de funcționare a 
utilajelor are ca urmare creșterea 
randamentului lor. Or, este în
deobște cunoscut că acest fapt 
duce în mod direct la ridicarea 
cîștigului muncitorilor.

Așa cum este just, organizația 
U.T.M. arată tinerilor că trebuie 
să-i respecte pe maiștri, tovarăși 
mai în vîrstă meniți să-i ajute 
în activitatea lor zilnică, oameni 
de la care au necontenit de învă
țat. De aceea comitetul U.T.M. 
nu a putut să încuviințeze atitu
dinea tinerelor Maria Chiriac,

Ana Dumitrache și Didina Florea 
de la filatura „nord“, care se 
ceartă cu maiștrii lor. Pentru ne- 
cuvința pe care au dovedit-o ele 
au fost aspru criticate în consfă
tuire.

Ridicarea măiestriei profesio
nale se datorește în cea mai 
mare parte sfaturilor și învăță
mintelor pe care le primesc tine
rii de la maiștrii și lucrătorii 
vîrstnici cu multă experiență în 
muncă. Nesocotirea acestui aju
tor, lipsa de respect față de vîr
stnici, pregătirea și rolul lor în 
activitatea productivă, sînt fapte 
care nu se împacă cu etica unui 
tînăr muncitor și de aceea trebuie 
să li se pună capăt.

In urma introducerii sistemu
lui de salarizare îmbunătățit, 
buna organizare a muncii duce și 
mai mult în mod direct la crește
rea cîștigului muncitorilor. Cei 
care lucrează dezordonat și dau 
produse de calitate slabă își di
minuează singuri cîșfigul. Ca do
vadă, Șerban Ștefania, Ana Ara
mă, Maria Vătavu, Virginia Păn- 
ceanu, Sofica Stoian, și încă 
alte fete, bune organizatoare ale 
producției, fruntașe în ridicarea 
calității produselor, cîștigă lunar 
între 720 și 980 lei. In același 
timp, Vășcuță Ana de la țesăto- 
ria de bumbac și Hudici Gheor
ghe de la țesătoria de lină, spre 
exemplu, care rămîn în urmă cu 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
tocmai din pricina lipsei de inte-

tema atitudinii tine- 
de tovarășii lor de

în practică a aces- 
trebuie să contribuie 

pro-

(Urmare din pag. l-a)

ne-am propus să le organizăm 
pentru ei. Pe măsură ce tinerii își 
vor ridica nivelul calificării, vor 
prelua tot mai mult din activita
tea sectorului zootehnic. Astăzi 
noi ne putem mîndri cu mulți în
grijitori de animale din gospodă
ria noastră. Iată unul din rezul
tate : de la 1200 oi fătătoare am 
obținut tot atîția miei 1 Dar nu 
numai atît : aceștia au fost îngri
jiți cu atîta atenție, îneît acolo 
unde se cerea să trecem procentul 
de mortalitate la miei, noi am în
scris cifra zero 1

Tinerii care îngrijesc de anima
le — și aici mă refer la conducă
torii de atelaje, care în majoritate 
sînt tineri — au mai făcut și alte 
fapte demne de laudă. Este știut 
că în activitatea celor care lucrea
ză în acest sector rămîne uneori 
un timp liber, nefolosit. Pentru 
ca și acest timp să fie întrebuin
țat productiv, tinerii au ajutat la 
efectuarea unor munci care nu su
fereau amînare, ea : strînsul fu
rajelor de pe cîmp, diferite trans
porturi — lucrări legate 
blemele de producție ale 
lui zootehnic.

O altă preocupare a 
noștri, legată de activitatea econo
mică a gospodăriei, a fost însilo- 
zarea furajelor. Marea 
a tinerilor colectiviști a 
la săparea gropilor de 
transportarea furajelor, 
zarea lor. Rezultatul : au fost în- 
silozate peste 900 tone de furaje, 
care au contribuit la creșterea 
producției de lapte și au consti
tuit o puternică bază materială 
pentru creșterea numerică a ani
malelor.

De-a lungul anilor s-au ridicat

la noi multe construcții: trei graj
duri pentru vaci, patru grajduri 
pentru cai și boi, două saivane, 
două maternități pentru scroafe, 
o magazie, două pătule pentru po
rumb, o remiză pentru mașini u- 
nelte și altele. Toate acestea ne-au 
oferit prilejul să njai facem ceva 
pentru întărirea gospodăriei. Ti
nerii au dat și aici mult ajutor. 
Au transportat materiala și chiar 
au construit, alături de meseriașii 
mai vîrstnici. în felul acesta s-a 
grăbit ritmul construcțiilor și s-au 
făcut importante economii.

La noi sint și alte sectoare de 
muncă unde se poate vorbi despre 
tineri. Lucrările de întreținere a 

A

lor, este ca la realizarea lor să 
aducem o contribuție și mai mare. 
Vom sprijini din toate puterile 
noastre întregul complex de lu
crări care încep acum, în primă
vara aceasta, în gospodărie : plan
tările de viță și pomi fructiferi, 
toate muncile agricole de primă
vară, construcțiile care se vor ri
dica în acest an. O preocupare 
deosebită a noastră va fi califica
rea tinerilor pentru muncile din 
eele mai importante sectoare de 
producție ale gospodăriei ca : zoo
tehnie, legumicultură etc....“.

Au început discuțiile.
Sava Roșu din brigada a IlI-a 

de cîmp de la G.A.C. „Grivița Ro.

de pro- 
sectoru-

tinerilor

majoritate 
participat 
siloz, la 
la însilo-

PE SCURT
• După cum transmite agenția 

Athenagence echipa națională de 
juniori a Greciei care va parti
cipa la turneul internațional de 
fotbal de la Luxemburg s-a îm
barcat la 27 martie la Pireu pe 
bordul vaporului Hermes cu care 
va călători pînă la Veneția. De 
aici fotbaliștii greci își vor con
tinua drumul cu trenul, astfel că 
vor putea ajunge la timp pentru 
a susține întîlnirea programată 
la 2 aprilie în orașul Koblenz

(R.F.G.) cu reprezentativa Ro- 
mîniei. Se știe că inițial federa
ția greacă ceruse aminarea me
ciului.

• Vineri dimineață a părăsit 
Capitala plecînd cu avionul în 
Grecia, echipa de baschet C.C.A., 
campioana țării. Baschetbaliștii 
romîni vor juca duminică la 
Atena cu echipa „Panellinios“ în
tr-un meci contînd pentru com
petiția „Cupa campionilor euro
peni“,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iar oaspeții să lupte ca în unită
țile lor să nu se petreacă aseme
nea fapte...

Au discutat mulți tineri. Trifu 
Tudor de la G.A.C. „Scînteia“ și 
Costică Pescaru de la G.A.C. „Gri. 
vița Roșie“ au descris activitatea 
lor într-o zi de muncă obișnuită. 
Ultimul a insistat îndeosebi asupra 
punctualității cu care adapă și fu- 
rajează vitele.

— Că doar nu veți fi avînd și 
ceasuri la grajduri ? — l-au întfe- 
rupt cîțiva de la .țScînteia“.

•— Ba avem !
Mai tîrziu, cînd tinerii au vizi

tat grajdurile, cei de la „Scîn
teia“ au cerut chiar de la intrare:

MINDDIE DE COLECTIVIST
ȘI RĂSPUNDERE FAȚĂ

•'S

DE GOSPODĂRIE
culturilor și îndeosebi plivitul se 
face de către tineri. Pentru plivit, 
de exemplu, organizăm echipe de 
fete. De asemenea, în fiecare bri
gadă de cîmp am organizat cîte 
o echipă sau chiar două de tine
ret.

Ca încheiere, trebuie să mai 
arăt că noi sîntem ferm hotărîți 
să muncim și mai departe cu ace
lași elan, pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriei 
noastre colective. Proiectele colec
tivei pe anul 1958 sînt și mai fru
moase. Datoria noastră, a tineri-

șie“ și alții au arătat că tinerii 
colectiviști de la „Grivița Roșie“ 
au desfășurat, într-adevăr, o acti
vitate fructuoasă pentru dezvolta
rea gospodăriei colective. Au exis
tat însă și serioase lipsuri în ac
tivitatea organizației de bază 
U.T.M., a tinerilor în general. E- 
chipcle de tineret au început să 
lîncezească, unii tineri refuză să 
lucreze în sectorul zootehnic, alții 
nu participă cu regularitate la 
muncă. Organizația de bază 
U.T.M. trebuie să se preocupe se
rios de lichidarea acestor lipsuri

„Ceasurile I Să vedem ceasurile !“ 
într-adevăr, în fiecare grajd era 

cîte un ceas...
Tinerii de la G.A.C. „Scînteia“ 

au arătat, printre altele, că ei au 
multe de învățat de la tovarășii și 
vecinii lor. Alexandru ” 
exemplu, secretarul 
de bază U.T.M. de la 
colectivă „Scînteia“, a 
din darea de seamă a 
lor pe anul 1957 reiese că peste 
30 la sută din volumul total al 
muncilor au fost executate de că
tre tineri. „Aceasta nu este însă

Tudor, de 
organizației 
gospodăria 
arătat că 

gospodăriei

suficient — a spus el. Trebuie să 
ne gîndim bine cum au muncit ti
nerii. Noi n-am organizat unele 
acțiuni specific tinerești, n-am 
luat inițiative pe care să le ducă 
tinerii la bun sfîrșit în vederea în
tăririi economico-organizatorice a 
gospodăriei noastre. Asta va tre
bui să facem de acum încolo“.

★
Adunarea tinerilor se apropie 

de sfîrșit. Participanții ascultă a- 
cum cu multă atenție pe tovară
șul Radu Dumitru, președintele 
gospodăriei colective „Grivița 
Roșie“. „Tot ce faceți voi pentru 
înflorirea economică a G.A.C. 
arată că nu numai în condițiile 
voastre de trai s-au produs mari 
schimbări, ci și în concepția 
voastră, în atitudinea voastră 
față de avutul obștesc. Chiar și 
felul în care ați discutat în a- 
ceastă consfătuire e o dovadă a 
răspunderii ce o simte fiecare 
pentru gospodăria noastră“. El a 
adus cuvinte de laudă pentru 
inițiativa de a se organiza o ase
menea 
puteți da seama cît de pre
țioasă ' .........
Curînd,
vom urma și noi, vîrstnicii, exem
plul. Ne-'ați dat o idee bună. 
Trebuie să ne împărtășim și noi 
„secretele“ care asigură întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor noastre. Că pînă mai 
acum cttva timp, deși vecini, stă
team fiecare în carapacea noa
stră. Ne preocupa doar întrece
rea : care pe care ? Cine-i în 
frunte, „Scînteia“ sau „Grivița 
Roșie? Întrecerea asta, care an 
de an nu s-a stins de ldc, e un 
lucru cît se poate de bun. Dar 
ca să fie și mai bun, este nevoie 
de încă ceva: să ne sfătuim gos
podărește unii cu alții“.»

de a se organi!______
întîlnire. „Nici nu vă

este întîlnirea voastră, 
cît mai curînd, vă
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Apelul Conferinței 

internaționale 
pentru pregătirea 

celui de al Vll-lea 
Festival Mondial

cslunca Sovietului
apre n

Stocarea armei atomice
in Germania occidentală

d STOCKHOLM 28 (Ager
pres). — TASS transmite; La

După paravanul discuțiilor 
despre conferință...

faptele arată că sub pretextul discuțiilor In legă
tură cu ordinea de zi a conferinței la nivel înalt, se 
caută să se impună pe ordinea de zi artificiala pro. 
hlemă a reunificării Germaniei — in versiune occi
dentală — și se iau măsuri rapide privind înarma
rea atomică a Germaniei occiden tale.

(Ziarele)

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS tFansmite : La Moscova își 
continuă lucrările prima sesiune 
a Sovietului 
al celei de-a

In ședința 
de 28 martie 
nalităților a 
tul lui Stepan Cervenenko, pre
ședintele Comisiei de validare a 
acestei Camere. El a comunicat 
că pe baza art. 50 din Constitu- 

‘ țară au fost în- 
circumscripții e-

Suprem al U.R.S.S. 
cincea legislaturi, 
din dimineața zilei 
a Sovietului Națio- 
fost ascultat rapor-

ția U.R.S.S., în 
ființate 640 de 
lectorale pentru alegerile de de
putați în Sovietul Naționalități
lor (cîte 25 de circumscripții în 
fiecare republică unională, cîte 11 
circumscripții în republicile au
tonome, cîte cinci circumscripții 
în regiunile autonome și cîte o 
circumscripție în fiecare district 
național). Alegerile s-au ținut îm 
tcate aceste circumscripții elec
torale.

Stepan Cervenenko a raportat 
că comisia de validare a exami
nat materialele alegerilor. Ele 
dovedesc că alegerile s-au desfă
șurat în deplină conformitate cu 
Constituția U.R.S.S. și cu regu
lamentul alegerilor. Toți candi- 
dații au fost aleși deputați în 
Sovietul Naționalităților.

Raportorul 
tre altele, că 
ților aleși în 
taților există 
partea a 58

a comunicat, prin- 
în rîndurile deputa- 
Sovietul Naționali- 
reprezentanți din 

de naționalități și 
popoare ale Uniunii Sovietice.

Sovietul Naționalităților a va
lidat mandatele deputaților aleși.

Au urmat discuții la raportul 
lui N. S. Hrușciov cu privire la 
dezvoltarea continuă a orînduirii 
colhoznice și reorganizarea sta
țiunilor de mașini și tractoare.

In cuvîntarea sa deputatul Ju- 
mabek Tașenev, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
Republicii Kazahe, a declarat că 
tezele raportului prezentat de N. 
S. Hrușciov au fost dezbătute în 
Kazahstan de peste 1.200.000 oa
meni. Cu acest prilej a reieșit că 
693 colhozuri ale republicii (din 
cele 1.624 cîte există în repu
blică) vor cumpăra de la stațiuni 
de mașini și tractoare mașini a- 
gricole în valoare totală de apro
ximativ un miliard ruble.

în cadrul dezbaterilor pe mar*’ 
ginea raportului lui N. S. Hruș- 
ciov au luat de asemenea cuvîn- 
tul Nikolai Avhimovici, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Bieloruse, Ivan Bene
diktov, ministrul Agriculturii al 
R.S.F.S.R., și alți deputați.

Cei care au luat cuvîntul au 
sprijinit propunerile Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice care deschid 
largi perspective pentru dezvolta
rea continuă a agriculturii țării.

Din cele 1396 de colhozuri din 
Uzbekistan, a spus Mansur Mir- 
za-Ahmedov, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Uzbece, 350 au și recepționat 
tehnica de la stațiunile de mașini 
și tractoare și o vor achita în a- 
nul în curs iar celelalte vor a- 
chiziționa mașinile în rate.

Problema examinată astăzi este, 
extrem de actuală, a spus depu
tatul Miron Ciubinidze, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al Republicii Gruzine. Ma
rea majoritate a colhozurilor 
gruzine vor putea să răscumpere 
mașinile de la stat în decurs de 
1—3 ani.

Despre succesele colhozurilor 
din R.S.S. Lituaniană a vorbit 
deputatul Juozas Kondratas, pre
ședintele colhozului „Lenino Kia- 
liu“.

La ședință au mai luat cuvîn
tul Kazî Dikambaev (Kirghizia), 
Johan Eihfeld (Estonia), Nazarșo 
Dodhudoev (Tadjikistan), Mah
mud Taș Oglî Mamedov (Azer
baidjan).

Dezbaterile continuă. Următoa
rea ședință a Sovietului Naționa
lităților va 
martie.

avea loc luni, 31

★
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : Prima sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. al 
celei de-a 5-a legislaturi își con-

tinuă lucrările în Marele Palat 
Kremlinului din Moscova.

La 28 martie, ora 6 (ora Mos
covei) s-a deschis ședința Sovietu
lui Uniunii. Deputatul Leonid E- 
fremov, președintele Comisiei 
validare a Sovietului Uniunii, 
prezentat raportul anunțind 
comisia a verificat mandatele de- 
putaților aleși la 16 martie 1958 
în Sovietul Uniunii. Alegerile, a 
spus el, au fost efectuate pe baza 
și în conformitate deplină cu Con
stituția U.R.S.S. și cu regulamen
tul alegerilor. Sovietul Uniunii a 
validat mandatele tuturor celor 
738 de deputați.

După aceea Camera a trecut la 
discuții pe marginea raportului lui 
N. S. Hrușciov cu privire la dez
voltarea continuă a orînduirii col
hoznice și la reorganizarea stațiu
nilor de mașini și tractoare. în 
această problemă primul a luat 
cuvîntul deputatul 
cenko, președintele 
Miniștri al R.S..S.

★
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : In cadrul șe
dinței din 28 martie a sesiunii 
Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care a avut 
loc la Kremlin, au început dez
baterile pe marginea raportului 
lui N. S. Hrușciov cu privire la 
dezvoltarea continuă a orînduirii 
colhoznice și la reorganizarea 
stațiunilor de mașini și tractoare.

Au luat cuvîntul deputății 
Tursunbei Uldjabaev, secretar 
al C.C. al P.C. din Tadjiki- 
stan, Aleksandr Cehovski (regiu
nea Rostov), Sabir Kamalov 
(Uzbekistan), Ghivi Djavahișvili 
(Gruzia), Nikolai Ignatov (re
giunea Moscova), Masîmhan 
Beisebaev (Kazahstan), Feodor 
Surganov (Bielorusia).

Ședința următoare a Sovietului 
Uniunii va avea loc la 29 mar
tie ora 10 dimineața (ora Mos
covei).

al

de 
a 

că

Nikifor Kal- 
Consiliului de 
Ucrainene.

o primejdie pentru pace
Ședinfa Consiliului de Miniștri al R.D.G.

BERLIN 28 (Agerpres). — De
partamentul presei de pe lingă 
primul ministru al R. D. Germane 
anunță că în cadrul ședinței din 
27 martie a Consiliului de Miniș
tri primul ministru O. Grotewohl, 
a făcut o declarație de principii 
asupra situației naționale și inter
naționale în legătură cu hotărirea 
Bundestagului Germaniei occiden
tale de a înzestra Bundeswehrul 
cu arma atomică.

Primul ministru a prezentat 
Consiliului de Miniștri propuneri 
privitoare la viitoarea orientare a

politicii guvernului, care și-au 
sit oglindirea într-o hotărîre a 
Consiliului de Miniștri.

Consiliul de Miniștri l-a însăr
cinat pe L. Bolz, ministrul Afa- 
ce.rilor Externe, să întocmească o 
Carte Albă privitoare la politica 
antinațională și ostilă păcii a gu
vernului Republicii Eederale și să 
prezinte spre examinare Consiliu
lui de Miniștri măsuri de politică 
externă determinate de hotărirea 
Bundestagului de la Bonn și me
nite să contribuie la eșuarea unel
tirilor Bonnului.

««•
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Iugoslavia va examina
posibilitatea ridicării la O.N.U.
a problemei înarmării atomice

a Germaniei occidentale
BELGRAD 

După cum 
TANIUG, purtătorul de cuvînt al 
Secretariatului de Stat pentru 
Afacerile Externe al R. P. F. 
Iugoslavia, In cadrul conferinței 
sale de pFesă din 28 martie, a 
făcut următoarea declarație:

„In urma insistenței guvernu
lui vest-german, la 25 martie 
Bundestagul a adoptat o rezolu
ție care prevede înarmarea Bun
deswehrului cu arma atomică.

Această hotărîre a provocat o 
îngrijorare legitimă în Iugosla
via care într-un trecut nu prea 
îndepărtat a fost de două ori vic
tima agresiunii germane. Aceas
tă hotărîre îngrijorează, de ase-

28 (Agerpres). —■ 
transmite agenția

menea, pe toți oamenii cărora le 
este scumpă cauza păcii, cu atît 
mai mult cu cît tratatul de pace 
cu Germania nu a fost încă sem
nat.

Ținînd seama de faptul că a- 
ceastă hotărîre agravează situația 
internațională și amenință pacea, 
mai ales în Europa, guvernul Re
publicii Populare Federative Iugo
slavia, conștient de seriozitatea 
situației create, va examina po
sibilitatea ridicării acestei proble
me într-o formă corespunzătoare 
în fața O.N.U., care este datoare 
să facă tot posibilul pentru a 
opri acest curs îngrijorător al e- 
venimentelor“.

ooooo

U Ba Swe, 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al Birmaniei va vizita 

U. R S. S. și unele Jări 
de democrație populară

RANGOON 28 (Agerpres). — 
Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Birmaniei, U Ba Sute, 
a anunțat in cadrul unei conferin
țe de presă care a avut loc în ca
pitala Birmaniei că în cursul aces
tui an va face o vizită de priete
nie in Unițliiea Sovietică și în mai 
multe țări de democrație popu
lară din rffeiritul Europei. U Ba 
Sive, care după cum se știe a con
dus o misiune de prietenie bir- 
mană în R-. P. Chineză la sfîrșitul 
anului treCUt, a anunțat că va 
face o nouă vizită mai îndelungată 
în China pentru a studia la fața 
locului realizările și succesele ob
ținute de poporul chinez în mun
ca de construcție pașnică.

Un acord între cooperația 
din U.R.S.S. și

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 martie a 
fbst semnat între Uniunea Cen
trală a cooperativelor de consum 
din U.R.S.S. și Uniunea Centrală 
a cooperativelor de consum din 
R.P. Romînă un acord cu privire 
la livrările reciproce de mărfuri 
pe 1958. Acordul prevede crește
rea volumului schimbului de măr
furi aproape de trei ori în com
parație cu anul 1957.

cea din R.P.R
Uniunea Centrală a cooperati

velor de consum din U.R.S.S. va 
livra cooperativelor din Romînia 
aparate de fotografiat, articole 
pentru industria radiotehnică, 
ceasornice, biciclete, aspiratoare 
de praf și alte mărfuri. Coopera'-1 
ția sovietică de consum va primi 
din Romînia țesături de bumbac 
și de lină, confecții și alte măr
furi de consum.

O nouă înfrîngere 
a partidului conservator englez
LONDRA 28 (Agerpres). — La pînă acum acest loc. Al treilea, 

28 martie au avut loc la Torring- s-a situat candidatul laburist, 
ten (Deven-Anglia), alegeri pen- Rezultatul alegerilor parțiale 
tru complectarea unui loc de de- de la Torringten, după alegerile 
putat în Camera Comunelor, de la Rochedale și Kelvingrove, 
Candidatul liberal, Mark Bonham unde au învins candidații labu- 
Carter, a întrunit cel mai mare riști, constituie în ultimile două 
număr de voturi, cu 219 mai luni a treia înfrîngere de acest 
multe decît candidatul partidului fel suferită de partidul conserva- 
conservator căruia îi aparținuse tor.

Birmania
Dacă te afli cu vaporul în O- 

ceanul Indian, înconjuri Ceylonul 
și intri în marea Andaman, vei 
fcări o coastă cu mii de creste, 
care ți se vor părea niște crenele 
pe zidurile unei cetăți. Țara a- 
scunsă de aceste creste este Bir
mania.

Despre Birmania s-au scris în 
ultimii zece ani — de cînd acea
stă țară a obținut prin luptă in
dependența și suveranitatea — 
multe lucruri. Pentru a satisface 
■dorința tinerilor noștri cititori le 
oferim astăzi cîteva date.

In primul rînd cîteva date geo
grafice. Birmania are o suprafață 
de 677.570 km. pătrați, ceea ce 
înseamnă de două ori mai mare 
decît Anglia insulară, sau cît An
glia și Suedia luate la un loc. 
Populația este de aproape 20 mi
lioane locuitori. Vecinii ei sînt R. 
p. Chineză, India, Laos, Tailanda.

Capitala este portul Rangoon, 
denumit și „porțile țării“.

Aproape jumătate din teritoriul 
țării este format din munți și pla
touri. Numeroase ape, fluvii brăz
dează în lung și-n lat pămîntul, 
ele fiind utilizate ca principale 
căi de transport și de , legătură 
denumit și porțile țării".

Fiind situată în zona tropicelor, 
Birmania beneficiază de o climă 
caldă, tropicală. Temperatura cea 
mai ridicată este în aprilie cînd 
mercurul termometrelor urcă Ia 
29-32° C, iar cea mai scăzută în 
luna ianuarie, cînd termometrul 
arată 20-27° C.

Clima fiind tropicală, vegetația 
țării va avea același caracter. U- 
riașele păduri uimesc prin varie
tatea și bogăția speciilor. In 
aceste condiții vom găsi și o fau
nă specific tropicală. Cele mai 
țăspîndite animale sînt maimuțele,

elefanții, zobii (un tip de bou cu 
cocoașă) capre, mistreți, tigri, leo- 
parzi, pantere, șacali etc.
ISTORIE IN CÎTEVA CUVINTE

Birmania cunoaște o istorie 
foarte frămîntată, plină de zbu
cium, de-alungul anilor fiind o- 
biectul numeroaselor invazii ale 
țărilor străine.

Datorită bogățiilor și a poziției 
pe care o avea Birmania în Asia, 
țara nu putea să nu fie obiectul 
unor atenții speciale din partea 
colonialiștilor europeni. încă la 
sfîrșitul secolului al XVI-lea por
tughezii sînt primii care încearcă 
să devină stăpîni în Birmania. 
După ei olandezii, englezii și fran
cezii se succed în decursul a peste 
100 do ani în lupta pentru aca
pararea bogățiilor țării. Rînd pe

Bonnul achiziționează rachete americane...
BONN 28 (Agerpres). — La 

numai 48 de ore după ce paria" 
mentul vest-german a votat înar
marea Bundeswehrului cu arme 
atomice, comisia pentru apărare 
a aprobat, în ciuda protestelor 
opoziției social-democrate și li
berale, achiziționarea din S.U.A. 
a unui număr de 24 rachete de 
tipul „Matador“ prevăzute cu în
cărcătură atomică.

Se anunță că trupele americane 
staționate în R. " 
mează să pună 
Bundeswehrului 
„Honest John“, 
„Redstone“. Un 
specialiști vest-germani au plecat 

pentru a fi instruiți cu 
modul de folosire a 
cu încărcătură atomi'

F. Germană ur
la dispoziția 

rachete de tipul 
„Corporal“ și 

mare număr de

în S.U.A. 
privire la 
rachetelor 
că.

fabricarea...iar Norstad recomandă
)iectilelor teleghidate in Germania occidentală

BONN 28 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă occidentale a- 
nunță că generalul Norstad co
mandantul suprem al forțelor mi
litare N.A.T.O. a adresat Consi
liului Uniunii Europei occidentale 
recomandarea de a aproba fa
bricarea de către Republica Fe
derală a unui anumit tip de 
proiectil teleghidat antitanc. 
DUPĂ CUM SE ȘTIE, FABRI
CAREA DE ARME RACHETA 
DE ORICE FEL ESTE INTER
ZISA GERMANIEI OCCIDEN-

TALE PRIN PREVEDERILE A- 
CORDURILOR DE LA PARIS.

Știrea potri
vit căreia gene
ralul Norstad 
sprijină cererea 
guvernului fe
deral a provo
cat îngrijorare 
în numeroase 
cercuri ale opi
niei publice din 
țările vest-euro- 
pene.

odată cu ele s-au instaurat vechile 
orînduiri. Colonialiștii englezi nu 
au stat mult pe gînduri: au de
zarmat imediat pe partizani, con
ducătorii Ligii antifasciste au fost 
puși sub urmărire, iar zeci de mii 
de partizani birmani aruncați în 
închisoare. Capitaliștii englezi au 
început să sugă din nou cu nesaț 
bogățiile țării, adueînd-o într-o si
tuație catastrofală, pur și simplu 
la ruină.

In aceste condiții s-a întărit u- 
nitatea poporului pentru cucerirea 
independenței. Țăranii, muncitorii, 
intelectualii participau la puterni
ce 
era în stare de alarmă. Cu toate 
că poliția engleză a reprimat în 
sînge acțiunile populare de elibe
rare, avîntul maselor muncitoare 
în lupta pentru independență de
vine de nestăvilit. Colonialiștii en
glezi nu se dau în lături nici de 
la cele mai mîrșave metode. Ei au 
pus la cale în 1946 un atentat în 
care sînt uciși 7 conducători ai 
Ligii antifasciste, printre care 
Aung-San, conducătorul Ligii și

și populația într-un mod barbar 
dîndu-se la adevărate acte de pi
raterie.

Anglia, devenind o țară indu
strială și căutînd cu orice preț 
să-și satisfacă setea de materii 
prime recurge la orice pentru a 
reveni în Birmania. Pentru cuce
rirea Birmaniei, Angliei i-au fost 
necesare trei războaie (1824-1826, 
1852, 1885).

Colonialiștii englezi au început 
să jefuiască apoi în mod sistema
tic Birmania.

In toată această perioadă, po
porul birman nu stă însă cu bra
țele încrucișate. In munți se for
mează nenumărate detașamente de 
partizani, care luptă eroic împo
triva trupelor de ocupație bine 
înarmate ale Angliei.

Acțiunile de reprimare sîngeroa- 
să a partizanilor n-au putut să -erou național al Birmaniei. 
liniștească starea de spirit existen
tă în țară. Ca urmare a condiții
lor mizere de viață ale țăranilor 
și muncitorilor birmani, ia na
ștere o puternică mișcare de eli
berare.

In timpul celui de al doilea răz
boi mondial Birmania este ocupată 
du imperialiștii japonezi.

Forțele patriotice în Birmania 
creșteau necontenit. în 1942 se 
formează liga antifascistă de eli
berare populară, care dă semna
lul luptei împotriva ocupației ja
poneze. întregul popor birman s-a 
ridicat în sprijinul acestei nobile 
și grele lupte. El a dat lovituri 
grele frontului japonez eliberînd 
țara de ocupanți și contribuind la 
înfrîngerea Japoniei în general.

A însemnat oare această victo
rie eliberarea Birmaniei de jugul 
colonialist ?

Nu. Poporul birman mai avea 
de suferit și luptat. Trupele en
gleze au revenit în Birmania și

lectualii participau la putemi- 
demonstrații. întregul popor

Pentru Anglia, totul este 
pierdut. Guvernul britanic este ne
voit la 4 ianuarie 1948 să pună în 
vigoare legea „pentru despărțirea 
Birmaniei de imperiul Marii Bri
tanii și pentru constituirea Birma
niei ca stat independent sub de
numirea de Republica Uniunii Bir- 
mane". Acesta a fost actul cu care 
lua sfîrșit, după aproape un secol 
de asuprire, stăpînirea colonialiș
tilor imperialiști englezi din 
mania.

„BOGAT CIT ȚARA

Bir-

de
răz-

Uriașele pagube pricinuite 
către colonialiști și de către 
boaiele impuse, au dus economia 
Birmaniei in pragul falimentului. 
Iată de ce vom găsi înscrise în 
documentele O.N.U. că Birmania 
este una din țările cele mai

slab dezvoltate. 
Aceasta cu toa
te că țara dis
pune de imense 
resurse 
le, care 
tuie o 
bogăție.

nialiștii
jă să ducă Birmania la o com
plectă înapoiere economică. Sin
gura ramură dezvoltată este cea 
a producției de orez, care este 
și în prezent bogăția numărul 1 a 
țării. Dacă ar fi să enumerăm însă 
pădurile, printre care arborele tek, 
așa numitul lemn de fier din care 
se face cea mai bună cherestea și 
comorile pe care le ascunde sub
solul birman: plumb, zinc, cupru, 
nichel, cobalt, antimoniu, cărbune 
inferior, pietre prețioase și semi- 
prețioase, aur, argint, fier, petrol, 
platină, sare etc., vom înțelege 
adevărul zicalei birmaneze „bogat 
cît țara". Iar în ultimul timp au 
fost descoperite și zăcăminte de 
uraniu.

Englezii au lăsat Birmaniei o 
moștenire extrem de grea, care 
constituie și acum o piedică în 
calea dezvoltării ei economice.

Sub conducerea premierului 
U Nu, guvernul Birmaniei a luat 
o serie de măsuri pentru refacerea 
treptată a economiei, pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață 
ale poporului. Au fost naționali
zam numeroase întreprinderi și 
majoritatea proprietăților străine 
de pe teritoriul țării.

Guvernul birman desfășoară și o 
susținută activitate în direcția cul
turalizării maselor. Datorită mă
surilor luate a crescut numărul 
școlilor elementare și medii la 
aproape 10.000. La Rangoon s-a 
redeschis Universitatea în cadrul 
căreia studiază peste 10.000 de ti
neri. Desigur, toate acestea repre
zintă doar primii pași pe drumul 
uriașei opere de reconstrucție a 
țării, pentru înlăturarea tristei 
moșteniri lăsate de colonialiștii 
englezi. ,

natura- 
consti- 
uriașă
Colo- 

englezi

:
(>

(' 26 martie Conferința interna-

DULLES să mai studiem ordinea de zi...

Și ce „studiază“ el în fapt.

țională pentru pregătirea celui 
de-al 7-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților a 
adoptat un apel adresat tine
retului din întreaga lume.

„Timpurile pe care le trăim, 
sînt marcate de un nou pas 
în dezvoltarea omenirii, se 
spune printre altele în apel. 
Uriașele succese realizate re
cent în domeniul științei des
chid lumii noi posibilități de 
bunăstare și fericire.

Tineretul poate și trebuie să 
facă tot ce aepinde de el pen
tru obținerea slăbirii încordă
rii internaționale".

„Dorința noastră fierbinte, 
se spune în continuare în apel, 
este ca toți cei pe care îi pri
vește viața și viitorul tinerei 
generații, toți cei ce doresc să 
înlăture barierele care împie
dică contactele să acționeze in 
favoarea înțelegerii interna
ționale. De aceea declarăm că 

# cel de-al 7-lea Fesiival Mon- 
J dial al Tineretului și Studen- 
f țijor va fi deschis pentru toți 
J cei care doresc să participe in- 
? diferent de concepțiile politice 
r sau religioase, indiferent de 
r rasă sau naționalitate. Decla- 
Irăm categoric că la acest fe

stival nu va domina nici una 
din orientările ideologice sau 
religioase, că sprijinirea ideii 
festivalului nu înseamnă că 
trebuie să renunți la propriile 
convingeri sau să te alături 
la o anumită orientare poli
tică“.

Fără îndoială că asemenea 
festivaluri reprezintă o posi
bilitate minunată pentru in- 
tîlniri comune și pentru dez- 

? voltarea prieteniei între tine- 
? retul lumii, se spune in înche- 
i iere în apel.

Documente adoptate la sesiunea 
Biroului Consiliului Mondial al Păcii

DECLARAȚIA CU PRIVIRE LA CONGRESUL MONDIAL AL 
POPOARELOR PENTRU DEZARMARE ȘI COEXISTENȚĂ PAȘ

NICĂ

DELHI 28 (Agerpres). — Biroul Consiliului Mondial al Păcii, 
care s-a întrunit în sesiune la Delhi între 22 și 25 martie 1958, 
propune tuturor celor care doresc instaurarea păcii în întreaga 
lume să trimită reprezentanți la Congresul mondial al popoarelor 
pentru dezarmare și coexistență pașnică care va avea loc la Stock- 
holm între 16 și 22 iulie 1958.

Intr-o lume alcătuită din state cu sisteme sociale și politice di
ferite, popoarele trebuie să caute căi care să ducă la o viață armo
nioasă în comun și la muncă in condiții de pace.

In continuare Declarația arată că : Numărul partizanilor păcii 
și puterea lor cresc pretutindeni. Popoarele din întreaga lume se 
ridică împotriva unor noi pericole. Crește nu numai numărul celor 
care luptă activ pentru pace, dar aceștia sînt tot mai hotărîți să 
acționeze si mai activ în comun.

CONGRESUL DE LA STOCKHOLM POATE ÎNLĂTURĂ NEÎN
ȚELEGERILE IN LEGĂTURĂ CU MULTE PROBLEME, pentru 
că va da posibilitate oamenilor de bună credință din toate țările 
să stea de vorbă unii cu alțdii în mod sincer, li invităm pe toți, și 
cei care vor participa la acest congres nu vor fi legați prin nici 
un fel de obligații și nu vor fl cîtuși de puțin îngrădiți.

DORIND CONVOCAREA CONFERINȚEI LA NIVEL ÎNALT, 
care trebuie să deschidă calea spre îmbunătățirea relațiilor inter
naționale șl spre înțelegere internațională, popoarele trebuie să asi
gure succesul propriei lor „conferințe Ia nivel înalt" pentru dezar
mare și coexistență pașnică.

O imagine

gri-
specific birmaneză: pagoda

In condițiile noi ale independen
ței, Birmania a obținut de pe 
acum o serie de realizări însemna
te. A crescut simțitor producția 
de orez, principalul articol de ex
port al țării, de material lemnos, 
de zahăr. S-au construit numeroase 
întreprinderi de stat noi.

Birmania independentă duce o 
politică externă iubitoare de pace. 
Credincioasă principiilor coexis
tenței pașnice, ea duce o politică 
fermă de apărare a păcii manifes
tată prin numeroase poziții pe 
plan internațional. Birmania a 
adoptat o atitudine hotărîtă împo
triva blocurilor agresive militare, 
refuzînd să facă parte din 
S.E.A.T.O., s-a declarat de acord 
cu convocarea conferinței la înalt 
nivel, pentru interzicerea armelor 
nucleare.

In ultimii ani s-au dezvoltat 
neîncetat relațiile de prietenie în
tre Birmania și țările socialiste. în 
frunte cu Uniunea Sovietică. Bir
mania vede în aceste relații un a- 
jutor neprețuit în dezvoltarea ei 
economică. La începutul anului 
1956 țara noastră a semnat un 
acord trienal și de plăți cu Birma
nia, iar în același an au avut loc 
schimburi de reprezentanțe diplo
matice.

Tineretul romîn urmărește cu 
viu interes realizările pe care le 
obține poporul birman în refacerea 
economică a țării. El are convinge
rea că vizita pe care o fac în 
Birmania tovarășii Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., Emil Bodnăraș și 
Avram Bunaciu, va contribui la 
întărirea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie între cele două țări.

R. LUCIAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București, Plata „Setatei!". Tel. 7.60.10. Secția acrișori: Tel. 7.66.91. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Sctntell „I. V. Stalln".

In REZOLUȚIA CU PRIVIRE 
LA INDONEZIA se arată că 
„Forțele păcii din lumea întreagă 
sînt profund îngrijorate de situa
ția gravă care s-a creat în urma 
ultimelor evenimente din Indone
zia. Amestecul străin pune în pe
ricol unitatea poporului indone
zian, integritatea teritoriului său, 
independența și suveranitatea sa“.

In DECLARAȚIA IN LEGĂ
TURĂ CU SITUAȚIA DIN AL
GERIA se spune : Recentele eve
nimente din Tunisia arată că 
războiul din Algeria se poate ex
tinde în orice moment asupra în
tregii Africi de nord și ca ame
nință pacea mondială.

Acțiunile opiniei publice mon
diale și influența care o exer
cită tendințele tot mai puternice 
din Franța și din alte țări în fa
voarea păcii și împotriva conti
nuării politicii de forță pot și 
trebuie să ducă fără întîrziere la 
măsuri care pe calea tratativelor 
vor restabili pacea în Algeria.

Desene de NELL COBAR

Cercetări ale oamenilor 
de știință sovietici 
asupra cancerului

MOSCOVA 28 (Agerpres). —< 
In ziarul „Vecerniaia Moskva“ a 
apărut un articol semnat de prof. 
Ivan Maiski, directorul Institutului 
de biologie experimentală, consa
crat celor mai recente cercetări 
ale oamenilor de știință sovietici 
în domeniul bazelor biologice ale 
imunității anticanceroase.

In laboratorul condus de prof. 
Nikolai Jukov-Verejnikov, membru 
al Academiei de Științe medicale 
a U.R.S.S., s-a dovedit că dacă în 
urechea unui iepure de casă se 
inoculează o tumoare malignă, a- 
ceasta după ce ajunge la anumite 
dimensiuni va începe să descrea- 
scă, iar apoi se va resorbi com
plect. Aceasta se explică prin fap
tul că urechea este un loc nefavo
rabil creșterii și dezvoltării unei 
tumori. Intr-un organism supus 
unei asemenea încercări are loc o 
puternică reacție protectoare, în 
urma căreia o nouă inoculare a 
tumorii, chiar și într-o regiune cît 
se poate de favorabilă dezvoltării 
acesteia, nu va mai da rezultate.

Abordarea acestor probleme de 
pe pozițiile biologiei moderne, 
scrie prof. Maiski în continuare, 
ajută oamenilor de știință sovie
tici la studierea naturii țesuturilor 
canceroase, va permite să se in
fluențeze asupra creșterii tumori
lor și, ceea ce este probabil esen
țialul, deschide perspective pentru 
obținerea unor antigeni canceroși.

Intr-un alt laborator al acestui 
Institut, condus de prof. Viktor 
Gostev, se efectuează lucrări pe 
linia preparării serurilor antican- 
ceroase și se studiază acțiunea lor 
asupra proceselor tumorale la ani
male. Experiențele au dovedit că 
aceste seruri inhibă dezvoltarea 
celulelor și tumorilor canceroase, 
precum și formarea metastazelor.

Autorul subliniază că lucrările 
în domeniul preparării serurilor 
anticanceroase se află încă în curs 
și necesită o verificare minuțioasă, 
dar importanța cercetărilor expe
rimentale efectuate în prezent pe 
animale nu poale fi pusă la în
doială .

VA
BONN. — Agenția France Presse 

anunță că ministrul de Externe al 
Franței, Christian Plneau, a sosit 
la 28 martie La Bonn.

DAMASC. — Ziarul „Ar-Ral Al- 
Amm" relatează că, potrivit infor
mațiilor primite din Alep, trupele 
turcești continuă minarea zonei de 
la granița Turciei cu regiunea si
riană a Republicii Arabe Unite șl 
îndeosebi in apropiere de punctul 
de graniță Ain Al-Arab.

PRAGA. — La 27 martie și-a în
cheiat lucrările la Praga confe
rința șefilor direcțiilor vamale din 
țările socialiste. Partlcipanții la 
conferință au discutat probleme în 
legătură cu colaborarea organelor 
vamale și luarea de măsuri pen
tru simplificarea controlului va
mal reciproc.

SOFIA. — Vineri s-au deschis 
la Sofia lucrările Conferinței na
ționale tehnico-științifice de geo
dezie și cartografie. La conferință 
participă ca delegat al Asociației 
Științifice a Inginerilor și Tehni
cienilor din R.P.R. prof. ing. Ni- 
colae Oprescu de la Institutul de 
Construcții din București.

PRAGA. — La 27 martie s-a ter
minat la Kutna Hora (regiunea 
Praga) procesul grupului autista, 
tal format din 10 persoane. Tribu
nalul a condamnat la moarte pe 
Antonin Landstof, Josef Kubelka 
și Joset Ptaka, iar pe ceilalți in
culpați la închisoare pe termene 
variind între 4 și 25 ani.

WASHINGTON. - După cum 
anunță agenția United Press, liga 
americană pentru libertățile cetă
țenești a protestat împotriva refu
zului Departamentului de Stat de 
a elibera un pașaport ziaristului 
american William Worthy sub pre
text că a vizitat Republica Popu
lară Chineză la începutul anului' 
1957.

NEW YORK. — După cum anun
ță corespondentul agenției Asso- 
ciated Press, la 27 martie, în a- 
propicre de orașul Bridgeport 
(Texas) s.au ciocnit două avioane 
militare americane — unul de tip 
„Douglas C-24“ cu unul de tip 
„C-I79“. In urma catastrofei au 
pierit 18 persoane.

BAGDAD. — La 27 martie sena
tul irakian a adoptat în unanimi
tate un amendament la constituția 
țării. Care permite Irakului să fu
zioneze cu Iordania. In aceiași zi 
parlamentul irakian a fost dizol. 
vat. Data noilor alegeri urmează 
să fie anunțată ulterior.

PARIS. — După cum s-a mai 
anunțat, plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Fran
cez și.a încheiat lucrările și a 
adoptat un apel către poporul 
francez în care cheamă la unirea 
tuturor forțelor de stînga pentru a 
bara calea fascismului.

MOSCOVA. — După o vizită de 
patru zile in U. R. S. S.. Dag 
Hammarskjoeld, secretarul general 
al O.N.U. șl persoanele care îl în
soțesc au părăsit Moscova.

VARȘOVIA. — După cum trans
mite PAP, oamenii muncii din Po
lonia sărbătoresc cea de-a 13-a a. 
niversare de la eliberarea litoralu
lui baltic de sub ocupanta fasciști 
și unirea sa cu Polonia.

La festivitățile consacrate celei 
de-a I3.a aniversări a eliberării li- 
toralului baltic a sosit o delegație 
de generali șl ofițeri sovietici in 
frunte cu generalul-locotenent 
Radețkl,
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