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cu privire la Consfătuirea reprezentanților
partidelor comuniste și muncitorești
din țările participante la Consiliul

de ajutor ecoriomic reciproc
între 20 șl 23 mai 1958 a avut loc la Moscova Consfătuirea re

prezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările par
ticipante la Consiliul de ajutor economic reciproc.

La Consfătuire au participat reprezentanții Partidului Muncii 
Albania, Partidului Comunist Bulgar, Partidului Comu- 

. din Cehoslovacia, Partidului Socialist Unit din Germania, 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. La lucrările Consfătuirii au participat de 
asemenea ca invitați reprezentanții Partidului Comunist Chinez, 
Partidului Muncii din Coreea, Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și Partidului celor ce muncesc din Vietnam.

Consfătuirea a discutat problemele dezvoltării continue a cola
borării economice dintre țările socialiste pe baza înfăptuirii con
secvente a diviziunii internaționale socialiste a muncii, a speciali
zării și cooperării raționale în producție și a ascultat de asemenea 
o comunicare asupra lucrărilor organelor de stat de planificare ale 
țărilor socialiste pentru elaborarea planurilor de perspectivă de 
dezvoltare a principalelor ramuri ale economiei naționale.

Particlpanții la Consfătuire au constatat în unanimitate că le
găturile economice dintre țările socialiste se întăresc neîncetat și 
capătă un caracter tot mai multilateral. In ultimii ani au luat o 
dezvoltare considerabilă specializarea și cooperarea în producție, 
îndeosebi in domeniul construcției de mașini. Consiliul de ajutor 
economic reciproc și comisiile sale permanente au desfășurat o 
activitate importantă pentru pregătirea de recomandări în legătu
ră cu întocmirea planurilor de perspectivă de dezvoltare a econo
miei naționale a țărilor socialiste.
I Colaborarea multilaterală dintre țările socialiste, bazată pe prin- 
"Iniile deplinei egalități în drepturi, respectării reciproce a intere- 

or naționale și ajutorului reciproc socialist, servește cu succes 
«auza construirii socialismului și comunismului, permite să se fo
losească Ia maximum superioritatea sistemului economic socialist 
mondial pentru dezvoltarea forțelor de producție ale fiecăreia din- 
țtre țările socialiste și pentru întărirea puterii economice a lagăru
lui socialist în ansamblu.

Consfătuirea consideră că în prezent, cind legăturile economice 
dintre țările socialiste s-au întărit considerabil și au căpătat un 
caracter multilateral, dezvoltarea și perfecționarea continuă a for
melor colaborării economice dintre ele, adincirea specializării și 
cooperării în producție în ramurile interdeoendente ale economiei 
naționale a țărilor lagărului socialist capătă o importanță deose
bit de mare.

Organizarea justă a cooperării șl specializarea producției în 
cadrul lagărului socialist asigură economisirea resurselor mate
riale și sporirea productivității muncii sociale, folosirea cît mai 
rațională a resurselor naturale și a condițiilor economice ale ță-

rllor socialiste, pentru accelerarea ritmului de lărgire a reproduc
ției socialiste. Consfătuirea a atras atenția asupra necesității dez
voltării prin toate mijloacele a ramurilor producătoare de materii 
prime ale economiei naționale și energeticii, precum și a dezvol
tării și introducerii continue a tehnicii celei mai noi. O atenție 
deosebită a fost acordată necesității întăririi continue a cooperării 
și specializării în construcția de mașini, ceea ce va da posibilita
tea să se treacă la o producție mai perfecționată de masă și de 
mare serie care permite reducerea considerabilă a cheltuielilor de 
producție pe unitatea de produs.

Reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești au confirmat 
în unanimitate necesitatea de a se folosi cit mai deplin uriașele 
posibilități și de a se ține seama sub toate aspectele de intere
sele reciproce ale țărilor socialiste Ia elaborarea planurilor de 
perspectivă, precum și de a lărgi formele reciproc avantajoase de 
colaborare în scopul ridicării nivelului de industrializare al țărilor 
cu o industrie mai puțin dezvoltată.

Consfătuirea a considerat necesară ridicarea continuă a rolului 
Consiliului de ajutor economic reciproc și al organelor sale în or
ganizarea colaborării economice.

La Consfătuire au fost elaborate și aprobate recomandări coor
donate în problemele dezvoltării continue a colaborării economice 
dintre țările socialiste, cooperării șt specializării producției, pre
cum și în problemele elaborării planurilor de perspectivă de dez
voltare â economiei naționale a țărilor. Consfătuirea a hotărît să 
transmită aceste recomandări Consiliului de ajutor economic re
ciproc in vederea elaborării măsurilor practice necesare.

Reprezentanții partidelor din țările care nu participă la Consiliul 
de ajutor economic reciproc au declarat Ia Consfătuire că sînt gata 
să ia parte activă la colaborarea economică dintre țările socia
liste și să întărească această colaborare reciprocă în formele cu
venite prin înfăptuirea unor măsuri corespunzătoare condițiilor 
concrete ale țărilor lor.

Discutarea problemelor care figurau pe ordinea de zi a Consfă
tuirii s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească, în spi
ritul înțelegerii reciproce frățești și a arătat deplina unitate de 
vederi a reprezentanților partidelor asupra tuturor problemelor 
discutate.
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Tinerii participă cu însuflețire ia înfăptuirea sarcinilor
trasate de partid pentru dezvoltarea agriculturii

LA G. A. C. „DRVM NOV-1JJNCAN1
TINERII ACTIVI IN TOATE SECTOARELE

Vn sat curat. Model aș spune. 
Curți îngrijite, garduri văruite, 
șanțuri curate, așa îți apare co
muna Luncani din raionul Turda. 
Populație ? Romîni, maghiari, 
romi. Fără deosebire, toți gospo
darii și-au dat mina și au făcut 
din satul lor un sat model.

Luncanii, ziua pare un sat al 
copiilor. Nu vezi un om matur 
prin sat. Sînt la cîmp. Doar me
dievalul castel al fostului baron 
Banfi — care adăpostește pe lin
gă sediul gospodăriei colective 
„Drum Nou“ și grădinița de co
pii, copiii colectiviștilor — e plin 
de viață. Curtea freamătă de gla
surile micuților. Seara însă, locul 
lor este luat de vîrstnici, care vin

In întrecere pentru

988 TONE
Alături de întregul colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri, ti- 

Șierii laminoriști din Roman, apreciind inițiativa reșițenilor „Să gos
podărim cu grijă metalul“, au realizat pînă acum o economie de 
P8S tone metal.

Factorul principal în obținerea acestor rezultate a fost, pe lingă 
jelanul tineresc, munca mai organizată, respectarea procesului teh
nologic pentru realizarea unei laminări cit mai corecte.

Datorită acestui fapt rebuturile au fost reduse în primul trimes
tru al anului cu 7,55 la sută sub coeficienții de plan admiși și cu 
0 la sută față de toleranța tehnică admisă.

In realizarea cantității de metal economisit, s-a evidențiat în mod 
ideosebit brigada de tineret de la secția laminor condusă de utemistul 
JDobre Tudor din schimbul inginerului utemist Huțu Gheorghe. Un 
laport deosebit l-au adus și tinerii do la perforator din brigada con- 
jdusă de tinărul Anton Ioan și tinerii de Ia secția ajustaj — mai cu 
Seamă brigada Iui Blaga Teodor din schimbul condus de inginerul 
fFilipescu Nicolae.

Laminoriștii de la Roman transmit

economii de metal

La G.A.C. „Viața Nouă" din comuna Romînești, regiunea Ploeștî, a avut loc un schimb de ex
periență la care s-au discutat probleme privind organizarea muncii și căile de dezvoltare a avu
tului obștesc al gospodăriei colective, în condițiile specifice regiunii Ploești.

In foto: Dragomir Petrache, colectivist la G.A.C. „Calea Socialismului" din comuna Aricești, 
regiunea Ploești, explică particip anților metodele folosite pentru combaterea dăunătorilor culturi
lor de primăvară. Foto: AGERPRES

cu treburi la sediu, la colțul roșu, 
ori la laboratorul agrotehnic.

tnlr-una din seri, cind tineretul 
se întorcea de la muncă, am vor
bit cu tovarășul Nemeth Eugen — 
președintele gospodăriei. Despre 
angajamentele tinerilor am discu
tat.

Tinerii au îndeplinit pînă acum 
următoarele angajamente :

• Au plivit a doua oară t
— 97 ha. grîu
— 26 ha. orz
— 4 ha. ovăz.
• Au contribuit la executarea 

lucrărilor unui siloz din cărămidă 
tencuită, cu o capacitate de 151) 
tone.

— Ei au mai înscris următoare
le realizări :

• Au prășit 15 ha. cu floarea 
soarelui.

• Au prășit 4,5 ha. cartofi.
• Au plantat 1 ha. viță nobilă.
• Au
• Au 

5.000 fire de roșii, 2 ha. varză de 
vară, 3 ha. pepeni, 1 ha., castra
veți, 1 ha. gulii șt altele.

in general — spunea tov. Ne
meth Eugen — tineretul este baza 
gospodăriei. Tinerii muncesc în 
toate sectoarele. Ei se califică, in 
legumicullură, în zootehnie, în vi
ticultură. Vnii dintre ei, din sec
torul viticol, altoiesc încă de pe 
acum, cot la cot cu specialiștii..,

★
Tineretul este in primele 

duri, este baza gospodăriei...
Are dreptate, tov. Nemeth 

gen. O știe acum din munca de 
președinte și o știe încă de pe 
vremea cind era secretar al orga
nizației U.T.M.

Faptul că gospodăria se bazea
ză pe tineret, o dovedesc lucrările 
multiple la care tinerii își aduc a- 
portul, lucrări despre care am 
amintit. Această contribuție se
rioasă a tinerilor, alături de toți 
colectiviștii, a fost și motivul pen
tru care G.A.C. „Drum Nou“ din 
Luncani, raionul Turda, a chemat 
la întrecere toate gospodăriile co
lective din regiunea Cluj.

Dar mai oglindește și altceva a- 
cest prim rezultat. Oglindește fap
tul că utemiștii, tinerii colectiviști 
și-au subapreciat forțele atunci

curățat 45 ha. pășune, 
contribuit la plantarea a

cînd, în adunarea generală des
chisă a organizației de bază 
V.T.M., au hotărît să execute o 
parte din lucrările prevăzute în 
planul de producție al gospodă
riei.

Tinerii muncesc bine, cu entu
ziasm în toate sectoarele. Insă a- 
tunci cind s-a convocat adunarea 
generală deschisă, și-au propus să 
preia din planul gospodăriei prea 
puțin în raport cu posibilitățile 
lor. Aceasta o dovedesc rezultate
le obținute.

Avînd experiența de pînă acum 
și ținînd cont că adunările gene
rale deschise din unitățile socia
liste agricole sînt în plină desfă
șurare în întreaga țară, comitetele 
raionale V.T.M. au datoria să a- 
jute organizațiile de bază V.T.M. 
să-și poală lua angajamente din 
toate sectoarele de activitate ale 
unităților agricole, pe baza posi
bilităților reale ale tineretului, ca 
să nu se mai repete cazuri ca a- 
cesta sau ca cel din întovărășirea 
agricolă „Ștefan Gheorghiu“ din 
comuna Malul cu Flori, raionul

DINU LEFTER

rin-

Eu-

MIHAI T1MOFTE 
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Roman

in frunte

Atitudinea tineretului
a

față 11 r u

Ț Propunerea a venit 
sprijine concret 

<ta tineretului de 
n» uzinele „Timpuri 
Noi“ în acțiunea pa
triotică de gospodă
rire a metalului. O- 
dată cu angajamentul 
de a economisi anul 
acesta 233 tone de 
metal, s-a pornit în
trecerea pentru do- 
hîndirea titlului de 
fruntaș în economii, 
intr-o întrecere, fie
care vrea să învingă 
și la uzinele „Tim
puri Noi“ din Bucu
rești o asemenea do
rință manifestă fie
care tinăr.

Primul bilanț 
întocmit'

preajma zilei de 1 
Mai. Rezultatul ? Ti
nerii au economisit 
din martie, cind au 
răspuns la chemare 
pînă la 28 aprilie 
peste 30 de tone de 
metal.

Al doilea bilanț de 
la 1 Mai pînă acum: 
circa 17 tone metal 
economisit.

Demn de remarcat 
este elanul cu care 
a fost îmbrățișată i- 
nițiativa tinerilor re- 
șițeni, interesul pen
tru a descoperi 
posibilități de a eco
nomisi metalul.

Turnătorii din 
gada utemistului
Gheorghe lliescu au

noi

în scurtă 
folosind 

din

economisit 
vreme — 
fonta rezultată 
prelingerea din forme 
—peste 400 kg. fontă.

Mulși tineri con
cură la titlul de frun
taș în economii. Prin
tre aceștia se numără 
Ion Bărbat, Petre 
Căiță — lăcătuși me
canici, și Vasile Zes- 
tran — mecanic, toți 
din secția montaj, 
fruntașă în prima de
cadă a întrecerii. Ta- 
nașe Ciupă, Gheor- 
ghe Ilie, llie Lucaci, 
și alții, care gospo
dăresc cu grijă meta-

o problemă
Pentru cetățeanul epocii socia

liste, însușirea culturii constituie 
o necesitate socială. Lui îi revi
ne misiunea de a schimba fața 
lumii, de a construi, pentru pri
ma dată în istorie, in mod con
știent, o societate nouă, lipsită 
de orice fel de exploatare și asu
prire a oamenilor. Dar, 
construiești, t ’ '

P. L,

bri-

Produsele uzinei „losif Rangheț“ din Arad sînt renumite atlt în 
țară, cit și peste hotare, lată-1 pe lăcătușul Octavian Deac lu- 

crind la montarea unei freze universale.

ca să 
trebuie să înveți, 

să-ți formezi o cultură multilate
rală.

In primul rînd, este vorba de 
cultura profesională, de continua 
ei perfecționare, în domeniul că
reia îți dai contribuția cea mai 
directă la construirea socialismu
lui. In orice domeniu de muncă 
ai lucra, ai întotdeauna ceva nou 
de aflat, care te poate ajuta di
rect ca aportul la construirea so
cialismului să fie mai substan
țial și calitativ mai înalt. Apoi, 
este vorba de cultura generală, de 
cunoștințele privind cele mai va
riate domenii ale științei și teh
nicii, artei și literaturii, de care 
cetățeanul se apropie în chip mai 
mult sau mai puțin informativ, 
ca nefiind specialist, dar care 
contribuie la lărgirea orizontului, 
la înțelegerea mai profundă a 
evoluției societății și a vieții so
ciale.

De aceea, tineretul patriei noa
stre este astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, însetat de cultură; el știe 
că mai ales în paginile ziarelor, 
în paginile cărților politice și be
letristice, pe ecran sau pe scenă, 
la expoziție sau in sala de con
cert sau la conferință va găsi 
răspunsul la multe întrebări 
care-I frămîntă cu privire la me
nirea lui în societate și posibili
tatea de a și-o îndeplini, își va 
forma concepții înaintate, potrivi
te epocii deosebite în care trăim, 
își va desăvîrși caracterul.

Tineretul nostru este conștient 
că, în comparație cu tineretul din 
țările capitaliste, este privilegiat 
in acest sens: cultura socialistă 
— alcătuită din tot ce a adu-

nat mal drept și mai înaintat o- 
menirea și dezvoltat pe o treaptă 
nouă, superioară, vădește și ino
culează continuu tendința de 
progres, învățînd pe tinăr să pună 
ce ere mai bun în slujba idealu
rilor poporului muncitor, să fie 
cinstit și devotat acestuia, în 
timp ce, oferindu-le otrava unei 
false culturi, cercurile conducă
toare din țările capitaliste au tot 
interesul să educe tinerii în spi
ritul preamăririi jafului, exploa
tării, crimei și războiului.

Tineretul nostru soarbe cu
nesaț din toate izvoarele care-i 
stau la îndemînă: bibliotecile
nu mai prididesc să-și mul
țumească cititorii, sălile de spec
tacole sînt pline, expozițiile și 
muzeele cunosc o nemaiîntîlnită

cursuri de pregătire pentru exa
menul de maturitate, cursuri pen
tru admiterea ia facultate, peste 
tot, reușește să ia note bune. Ca 
să le facă pe toate, are nevoie 
de o organizare minuțioasă a 
timpului său. pe care izbutește să 
o realizeze fără rigiditate însă, 
cu o notă specifică de entu
ziasm. Gavril iubește cultu
ra din toată inima, 
investind în apropiere de como
rile ei toate resursele spiritului 
Iui viu, cercetător. E o plăcere 
să discuți cu acest tinăr: in
fluența lecturilor — din care am 
aflat doar cîteva : 
„Neamul Șoimăreștilor“, 
Cocor“,
„Frații Jderi“, operele lui Emi- 
nescu,

te timp să se uite pe paginile 
„Contemporanului“, „Gazetei Li
terare" și ale altor reviste. Cu
riozitatea de care vorbeam la în
ceput îl stăpînește: au fost lan
sați sateliții sovietici — a citit 
tot ce a apărut despre asta; in- 
tîlnește în prefața unei opere li
terare o referire la altă operă pe

sincer,

Sadoveanu: 
„Mitrea 

„Zodia Cancerului“,

din Balzac: „Verișoara

............... ............... :. ..............,
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ILEANA POPOVICI

afluență de vizitatori — și acea
sta, cu toate că sînt considerabil 
mai multe decît în trecut. Dumi
nica după-amiaza, în fața apa
ratului de radio, nu poți să nu 
admiri cunoștințele reale, multi
laterale și solide, ale îndrăzne
ților drumeți veseli, nu poți să 
nu gîndești că, cu ani în urmă, 
prea puțini elevi de liceu aveau 
asemenea preocupări și aseme
nea stimulente. Aceeași reflecț'e 
ți-o provoacă și ciobanul care, 
păzindu-și oile, stă la umbră, cu 
o carte în mină șl muncitorul, 
concentrat și atent, la concertul 
Filarmonicii...

Un tip foarte reprezentativ 
pentru acest tineret este strun
garul utemist Gavril Revnic de 
la uzinele „Timpuri Noi“.

In ultimii ani și-a terminat 
școala medie și azi el se află în 
pragul examenului de maturitate. 
Ziua îi este împărțită in tot felul 
de cursuri: cursuri la liceul seral

„Moș Goriot", 
„Mizerabilii“, 

de Paris“, din

Victor 
„Notre 

Tolstoi, 
„Pămînt 
Stancu :

Bette“, 
Hugo: 
Dame 
Turgheniev, Șolohov — 
desțelenit“, Zaharia
„Desculț" — se resimte asupra 
vocabularului, asupra logicii 
ideilor sale. Gavril nu citește la 
intîmplare: se călăuzește după 
bibliografia indicată la școală, 
păstrează o ordine în înlănțui
rea lecturilor, urmărind un autor 
sau o idee. Aceasta i-a adus pre
miul I în două concursuri „Dru
meții veseli“ organizate în u- 
zină.

Există la acest tinăr o foarte 
lăudabilă ambiție de a fi în pas 
cu vremea, de a fi la curent cu 
viața culturală a patriei și mai 
ales de a-și însuși cunoștințe 
înalte în domeniul său de mun
că. De aceea urmărește ziarele 
în fiecare zi, se pasionează de 
situația internațională și, cu toa
te că are mult de învățat, găseș-

Pe căldură

Citiți în pag. 2-a
Din

duminică
in

duminică

Un interesant concurs
al pionierilor cehoslovaci:

„(c ștlfl despre 
R. P. Romină ?
Serviciul de informații al 

Sfatului popular din Praga este 
renumit prin faptul că răspun
de telefonic la cele mai com
plicate întrebări. Din ziua de 
duminică 18 mai 1958, tovară
șele informatoare au încadrat 
in ,.repertoarul" lor și răspun. 
sul la întrebarea : — Care șco
lar cehoslovac este cel mai bine 

Republicainformat despre 
Populară Romină ?

Răspunsul este: 
dejda Svobodovă 
7-a a Școlii medii

■fc
Acum două luni directorii 

multor școli din Cehoslovacia 
au primit niște plicuri al căror 
expeditor era „Palatul Pionie
rilor din Praga“. în aceste 
plicuri erau chestionare, care 
cuprindeau întrebări despre 
R. P. R. în cadrul unui mare 
concurs al elevilor cehoslovaci.

„Să cunoaștem țara priete
nilor noștri — Republica Popu
lară Romină" —- iată cum a 
fost intitulat acest concurs. 
Tovarășii de la Palatul Pionie
rilor din Praga au lansat ast
fel o largă acțiune, care se va 
referi și la celelalte țări prie
tene și al cărei scop este de a 
lărgi cunoștințele elevilor ce
hoslovaci despre țările de de
mocrație populară.

Pentru elevi a fost o încer
care destul de serioasă să răs
pundă la întrebări și pentru 
că ei au trebuit să-și procure 
material informativ și să gîn- 
dească independent. Iar pentru 
organizatori a fost o experien
ță. Se punea întrebarea: Ciți 
vor participa ? Se va bucura 
de un interes larg ? Și cum 
vor arăta răspunsurile ?

Răspunsul la primele două 
întrebări l-au primit organiza. 
lorii după citeva zile. Au ince-

Na-eleva
din clasa 

din Jihlava.

Iată doi pionieri cehoslovaci, doi dintre cei mai tineri „artiști'

put să vină cereri pentru tri
miterea unui număr tot mai 
mare de chestionare. Școala 
din Opava (Moravia) a primit 
100 și încă a mai cerut.

Și apoi la 18 mai concursul 
a culminat prin împărțirea pre
miilor într.un cadru festiv la 
Palatul Pionierilor din Praga. 
17 premianți din toate colțu
rile țării au venit aici pentru 
ca să-și ia premiile binemeri
tate. Cu prilejul laminării pre
miilor, reprezentanții Ambasa
dei R. P. Romine din Praga, 
au felicitat călduros pe cei 17 
premianți și pe toți participanțil 
la concurs.

Cu acest prilej a avut loc un 
program artistic executat de 
elevii din Praga. A fost com
pus din balet, dansuri popu
lare, clnlece și recitări. Cel mai 
mult a plăcut micul acordeonist, 
care a executat un cintec ro- 
mlnesc șl apoi un „Tancuj, tan- 
cuj" virtuos care a 'înflăcărat 
toată sala la cintec șl dans.

Dar în acest timp șaptespre. 
zece perechi de ochi erau în
dreptate spre masa din fund, 
pe care erau expuse premiile : 
diferite obiecte de artă popu
lară romindască, ii. cojocele. 
marame, jocuri de șah, fluiere 
și atiiea altele.

Nadejda Svobodovă. care a 
obținut premiul I împreună cu 
încă alți trei pionieri s-a bu
curat mult de tot cind a primit 
iia, marama și fluierul. Le.a 
meritat pe drept cuvint. Am 
văzut caietul ei cu răspunsuri, 
pentru care nu ar trebui să 
roșească nici un student la geo
grafie. Pe harta tipărită pe for
mularul de concurs, ea a indi
cat bine cinci mari orașe din 
R. P. R. (București. Cluj. 
Timișoara, Ploești și Constan
ța) din cîteva steme desenate 
a ales bine Pe cea a R.P.R. 
și insigna pionierilor romîni, 
a răspuns bine și la celelalte 
întrebări mai grele din geo. 
grafie, istorie și dm viața cul
turală. De Pildă la întrebarea : 
„Numiți un scriitor romin" ea 
l-a numit pe Alexandru Via- 
huță, lipind pe caiet și portre
tul său,

A fost o dimineață plăcută. 
Plini de bucurie au fost pre. 
mianțil. plini de bucurie au 
fost organizatorii șl membrii 
Ambasadei R. P. Romine din 
Praga Concursul a arătat, că 
copiii cehoslovaci iubesc cu a. 
devărat țara prietenă R. P. 
Romină șl că sini dornici să 
o cunoscă cit mai bine. Și cra
vatele de pionieri pe care le-au 
adus cu ei pentru ca să le tri
mită pionierilor din R. P, R,_ 
dovedesc că dragostea ‘ lor 

pe

DANA R1TTICHOVA
Praga, mai 1958.

dovedesc că dragostea 
nu se exprimă numai 
foile de concurs, dar că ei do
resc să o afirme prmtr-o co
respondență intensă cu pio
nierii romîni... Desigur pionie. 
ril din Republica Populară Ro
mină, ar fi bucuroși să răs
pundă prietenilor io- din Ceho
slovacia. Adresa este Dum pio- 
nyru lulia Fuciha, Praha-Viho- 
hrady, Havlickovy sady.



Uriașul schelet a> dmoteriului
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după jumătate de secol
Muzeul

al

File de istorie

din săli, cerbul gigant

di
al 
de

însă vizitînd 
ale muzeului 
București,

Antipa a expus aceste maimuțe 
în holul muzeului — în urmă cu 
zeci de ani — mari demnitari 
din diferite ministere au protes
tat cu vehemență împotriva aces
tui curaj. Antipa, înverșunat 
susținător al darwinismului, n-a 
renunțat însă cu nici un chip de 
a demonstra și în acest fel ori
ginea omului.

In Piața Victoriei, într-o clădire a cărei existență a împli
nit sîmbătă cinci decenii, se află unul dintre cele mai intere
sante și valoroase muzee din țară : Muzeul de Istorie naturală 
„Gr. Antipa“. Nu odată, în fața clădirii muzeului s-au oprit li
muzine elegante care au adus vizitatori și cercetători din nume
roase capitale ale Europei. Colecțiile, unele dintre ele unice în 
lume, laboratoarele, biblioteca muzeului suscită un interes deo
sebit în rîndurile specialiștilor.

Pentru tinerii noștri cititori, considerăm interesant să prezen
tăm nu numai colecțiile muzeului, ci și istoria atît de agitată 
a acestui valoros muzeu.

Ca pasărea Phoenix
In istoria muzeului, au fost 

ani înscriși cu litere negre, cer
nite.

In 1940, din cauza cutremuru
lui, muzeul suferă pierderi în
semnate. Un an mai tîrziu, în 
1941, în timpul rebeliunii legio
nare, sînt distruse alte sute de 
exponate prețioase. Dar cea mai 
mare pierdere, muzeul o suferă 
în 1944 în timpul bombardamen
telor aeriene. Mai multe bombe 
au căzut atunci în plin, avariind 
grav clădirea. A fost distrusă 
o considerabilă parte din mate-

rialul strîns cu strădanii supra
omenești ani și ani de zile.

Distrus de bombe, cu colecțiile 
răvășite și împuținate, fără per- 

■ sonal .suficient, muzeul și-a în
chis porțile. Și le-a deschis de 
abia în 1948, cînd ‘prin sprijinul 
guvernului democrat popular mu
zeul a renăscut din moloz și ce
nușă ca pasărea Phoenix. In 
1951 o altă restaurare și lărgire 
a clădirii — făcută tot prin gri
ja partidului și guvernului — 
vine să refacă complet muzeul, 
să-l lărgească și să-i dea posi
bilitatea să-și mărească și 
mult rolul cultural-educativ 
maselor.

ENIGMA

Un glob 
pămîntesc 

din pietre 
pretioa se

Moskva" ' 
4 0 lucra 

interesantă a unui ceasornica.
2 Ziarul „Vecernaia
2 informează despre
® interesantă a unui ci
2)armean, P. Ohanesian, lucrător 
o( ' 
o
*

Pentru curioși nu vom aminti 
decît cîteva. Printre acestea sînt 
familia de gorile din Camerun. 
Valoarea lor deosebită nu constă 
însă numai în mărimea lor cu 
totul neobișnuită, ci și în faptul 
că fiind pe cale de dispariție, vî-

natul gorilelor e strict interzis 
în întreaga lume.

Cel mai prețios exponat 
muzeului — unic în lume 
este însă scheletul unui 
noțeriu, strămoș indirect 
elefantului, care acum 500.000
ani, era foarte numeros pe me
leagurile noastre. Fragmentele 
de oase fosilizate, din care a fost 
reconstituit, aparțin unui singur 
individ. El a fost descoperit la 
Mînzați (Birlad).

O altă raritate aflată în vitri
nele muzeului este și Okapia, o 
rudă a girafei (Okapia Johnsto- 
ni) specie descoperită abia în 
1901 în pădurile seculare și 
mlăștinoase din Africa Centrală. 
Este o specie de asemenea foarte 
rară în muzeele din lume.

Mai sînt și alte multe rarități. 
Nu le vom aminti. Pe acestea le 
veți putea vedea 
numeroasele săli 
„Gr. Antipa

UNEI OGLINZI

In prima jumătate a secolului 
trecut, mai exact în 1834, domni
torul Țării Romînești. Mihai 
Ghica întemeia la Colțea — după 
modelul unor instituții asemă
nătoare din Paris — „Muzeul 
de Zoologie și Mineralogie“. A 
constituit embrionul viitorului 
muzeu „Gr. Antipa“. Despre va
loarea și mărimea muzeului n-au 
rămas prea multe date și amă
nunte. Se știe doar că primele 
colecții erau formate mai ales 
din diferite trofee de vînătoare, 
lucruri rare și curiozități donate 
muzeului de către diferiți boieri 
și cărturari contemporani. Con
dus de oameni cu dragoste și 
pricepere față , de această înde
letnicire — Carol Wahestein 
(1837-1857) și italianul Fererati 
(1857-1864) — muzeul își în
mulțește însă simțitor colecțiile 
din an în an. Se îmbogățește 
mai ales cu animale din țară și 
cu o însemnată donație a mu
zeului din Turln.

In anii următori, colecțiile mu
zeului suferă pierderi însemna
te ; o parte dintre ele neîngri
jite și nesupravegheate sînt dis
truse de molii, iar o altă parte 
se pierd în timpul unui incendiu 
al clădirii Universității, unde se 
mutase între timp muzeul. Puți
nele lucruri rămase sînt mutate 
într-o casă particulară de pe 
strada Polonă.

Din 1893 însă, soarta muzeului 
se schimbă...

Director 51 de ani
Acesta a fost Grigore Antipa, 

mare cercetător și om de știință 
romîn. Din 1893 și pînă în mar
tie 1944, cînd a încetat din via
ță, Grigore Antipa — al cărui 
nume îl poartă astăzi muzeul — 
a condus neîntrerupt acest locaș 
de „educare și lumină“ a 
retului.

E deosebit de dificil de 
în cîteva rînduri despre

personalitate și capacitate a lui 
Gr. Antipa. Elev al cunoscutului 
savant Ernst Haeckel, întreținînd 
legături cu aproape toți direc
torii de muzee din Europa, de 
la care primea însemnate mate
riale, Gr. Antipa, prin pricepe
rea și stăruința sa admirabilă, 
contribuie hotărîtor la dezvolta
rea muzeului. DIN INIȚIATIVA 
SA SE CONSTRUIEȘTE IN 
1906-1908 ACTUALA CLĂDIRE 
A MUZEULUI DE ISTORIE 
NATURALA. Ieri s-a împiinit ju
mătate de secol (la 24 mai 1908 
a avut loc festivitatea de inaugu
rare a muzeului) decînd muzeul 
și-a deschis pentru prima dată 
porțile vizitatorilor. Construirea 
muzeului s-a făcut însă cu greu
tate. Numai datorită perseveren
ței și stăruinței dr. Gr. Antipa 
s-a reușit să se termine construc
ția clădirii. „Nu a fost con
ferință, ședință sau articol referi
tor la muzeu — spunea un cer
cetător științific cunoscut, vor
bind despre personalitatea ma- 
ț-elui savant rorrtîn — în care 
Antipa să nu arate neglijența și 
lipsa de interes pe care bur
ghezia o avea pentru acest insti
tut de știință, cu un rol așa de 
mare cultural-educativ și de popu
larizare“.

In ciuda tuturor acestora, înflă- 
căratul om de știință romîn a dus 
muzeul pe culmile cele mai înalte, 
fiind socotit astăzi drept unul din
tre cele mai mari și mai valoroase 
din Europa.

Discuții despre..: 
maimuțe

In holul muzeului, înainte 
a păși pragul primei săli,
află două vitrine mari, de sti
clă. Cu totul separate de sălile 
și colecțiile muzeului, ele atrag 
în mod deosebit atenția vizita
torilor. Aici este expusă o fa
milie de gorile din Camerun. El 
bine, în jurul acestei originale 
și semnificative așezări a grupu
lui de maimuțe, se spune că au 
existat discuții furtunoase. Cînd
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O expediție arheologică 
nlngrad efectuează de mai 
sud.estul Asiei. Cercetătorii ___ ,___  __  ________ ______
ie foarte bine conservate ale unor triburi nomade care trăiau acum 
mai bine de un mileniu.
Intr-una din zile, arheologii lu. 

erau la deschiderea unui aseme. 
nea mormînt vechi de 1.300 de 
ani, oare aparținuse șefului unul 
trib turcesc, cînd spre marea lor 
surprindere au dat peste o o. 
glindă de fabricație chinezească. 
Așezată în mormînt, alături de 
calul, podoabele de aur și veșt
mintele de mătase ale șefului de 
trib, oglinda constituie o adevă
rată piesă de artă. Pe spatele ei 
sînt pictate diferite chipuri de a. 
nimale. iar marginile sînt acope
rite cu inscripții. Descifrînd aceste 
inscripții, arheologii au aflat că 
oglinda constituie un dar primit 
din partea marelui conducător 
de oști și om de stat chinez 
Tsinvan. Inscripția cuprinde și o 
parte alegorică, în care se arată 
că posesorul oglinzii 
sufletul, ori de cîte 
privi în ea.

Oglinda misterioasă_ ___ __
arheologi în fața unei enigme de 
neînțeles: cum a ajuns oglinda 
chinezească a lui Tsinvan pe 
ceste meleaguri îndepărtate? A 
făcut ea parte din pnada recoltată 
de tribul nomad cu prilejul unei 
incursiuni pe teritoriul chinez, 
sau a fost într.adevăr dăruită 
șefului turc ?

Pentru a dezlega enigma, cer. 
cetătorii au trebuit să recurgă la 
vechile cronici istorice chinezești. 
Ei au aflat astfel că tocmai în 
perioada respectivă, Tsinvan în
cepuse să traducă în fapt planul 
său de apărare a Chinei împo. 
triva periodicelor incursiuni dis
trugătoare ale triburilor turcești. 
Pentru aceasta, Tsinvan a hotă- 
rît să nu recurgă la forța arme, 
lor șl a căutat să cîștige bună, 
voința conducătorilor marelui ha-

a In stitutulul de Etnografie din Le- 
multă vreme cercetări in munții din 
au d escoperit aici numeroase mormin-

tine-

vorbit 
marea

de
se

O antologie 
pe discuri

Revista argentiniană „Lira“ 
ne informează că la Buenos 
Aires a fost pus in vînzare un 
disc microsillon pe care sini 
înregistrate unele din lucrările 
marelui poet spaniol Federico 
Garda 
pușcat 
Garda 
poetul 
cuprinde înregistrări din versu
rile lui Lorca Și fragmente din 
lucrările sale dramatice „Ma
riana O ine da". „Nemaipome
nita pantofăreasă“ șl „Dona 
Roșită sau limba florilor".

„Reprezentînd o antologie 
sonoră, acest disc nu poate să 
nu stîrnească Interes și din alt 
punct de vedere.; El ne face 
cunoscută incă o latură a acti
vității literare și patriotice 
multilaterale a lui Rafael Al
berti, care ne este prezentat ca 
un talentat interpret", scrie re
vista „Lira".

poet spaniol Federico 
Lorca, care a fost im- 
de fasciști. Operele lui 
Lorca sini citite de 
Rafael Alberti, Discul

c 
ela combinatul industrial din 

Erevan. Este vorba de o placă 
miniaturală de alamă, lungă 

jde 2,8 mm. șl lată de 2,5 mm., 
ipe care este gravat textul in
tegral a! ..Internaționalei“ îti' 
limba rusă. Această placă se 

Jaflă expusă la Casa repubil- 
,cană a creației populare dîn1 
sian continuă să-și desăvîr-! 
șească măiestria. Recent, el ai 

—t un glob pămîntesc.i 
executat din pietre prețioase !

Pe acest glob, Moscova este 
însemnată cu o stea aurie în 
cinci colțuri. Lîngă această 
stea este gravat portretul lui 
Lenin, oare are un diametru 
de 2,8 mm. și care nu poate fi 
văzut cu ochiul liber. Pe una 
din cele opt nestemate care 
strălucesc pe glob, Iscusitul 
meșter a fixat o placă meta 
lică aurie. El a trebuit să re
zolve o problemă destul de 
complicată: să graveze pe a. 
ceastă placă un text alcătuit

3Erevan. în prezent P. Ohane.
o ‘
o terminat
o
Qo
o

nat turcesc. Astfel, el a început 
să.și apropie diferiți conducători 
de trib cu ajutorul unor daruri 
îmbelșugate. In scurt timp, emi. 
sării conducătorului chinez au 
pornit spre Asia Centrală. încăr- 
câți cu tot felul de obiecte de 
preț, în căutarea șefilor de trib. 
Și după oîte se pare, efectul da
rurilor a fost într-adevăr miracu
los : vreme îndelungată, nici un 
trib turcesc n_a mai invadat pă- 
mîntul Chinei. Dintre toate daru
rile, oglinzile erau cele mai pre
țuite de către nomazi. Șeful de 
trib al cărui mormînt a fost des. 
coperit de către arheologii sovie. 
tici, nu a rezistat nici e| atrac 
ției exercitate de oglinda dăruită 
de Tsinvan. Pe tot restul . vieții 
sale, el a respectat pămîntul ma
relui popor chinez, iar la moarte.

. • 1 să
fie înmormîntată alături de el, la 
loc da cinste, pentru a o duce — 
potrivit credinței — și în lumea 
cealaltă.

va putea ___ . .... ...
să.și vadă nu numai chipul ci și a cerut ca prețioasa oglindă 
sufletul, cri de cîte ori se — -va

pe

a-

Din Istoria portativului
V-ați întrebat vreodată atunci 

cînd răsfoiați în anii de școală 
o partitură muzicală cum se no
tau în urmă cu veacuri, melodiile 
cîntecelor atunci, intonate ?

Să încercăm să vă prezentăm 
în pagina de astăzi cu ajutorul 
interesantei lucrări a lui V. Vasina 
Grossman „Prima cărticică des
pre muzică“ cîteva din momen
tele istoriei scrisului muzical.

Avem in prezent date despre 
muz.ca popoarelor ce au trăit 
cu multe, multe veacuri înaintea 
noastră. Se pot vedea astfel pe 
zidurile piramidelor egiptene sau 
pe vasele vechilor greci desene 
reprezentînd oameni ce cîntau 
la. diverse instrumente muzicale. 
O serie întreagă de documente 
ne vorbesc despre numele muzi
cienilor ce luau parte la între
cerile din Grecia antică. Din anii 
aceia de demult, oamenii au în

studii s-a. stabilit că aceasta era 
notația pe care se cinta poezia.

Grecii vechi foloseau pentru 
notarea muzicii litere definind 
astfel destul de precis înălțimea 
sunetelor. Notația aceasta s-a 
întrebuințat pînă în Evul Mediu. 
Acest fel de notație n-a avut ma
re însemnătate practică căci a- 
cest sistem de notare era foarte 
incomod, li lipsea plasticitatea și 
nu putea da dintr-odată o ima
gine a direcției melodiei. De a- 
ceea cîntecul se transmitea de 
la un muzicant la altul și se 
învăța după ureche. Interesant

Cum se notau sunetele 
în urmă cu veacuri

o 
o 
o

o

o
o
o

o
o
o 
o

O
o
cx . . -- __  ___
^jdin 174 de semne. Cu ajuto- 
crrul lupei textul poate fi citit;
3este vorba de un raport în oare 
2 se arată că geologii sovietici 
^au descoperit noi zăcăminte 
2 industriale de minereuri utile.

JS3
Vasilache, străbunul lui Țăndă

rică, este dispus să facă confi
dențe despre biografia lui și a 
colegilor întru îndeletnicire. Nu 
ne invită — cum s-ar putea cre
de — la o incursiune în paginile 
unui manual de istoria artei, Vo. 
luminos ca o fortăreață inexpugna
bilă, ci la încîntătoarea expozi
ție păpușărească din inima Bucu- 
reștiului.

draconice legiuiri, asupra păpușilor, 
și păpușarilor. Dar arta păpușă-' 
rească continua șă trăiască găsin- 
du.și izvor de putere în mulțimea 
necăjită. „Hîrzobul" — lădița cu 
păpuși — trecea prin așezările u- 
mile și aducea mesajul optimismi*. 
lui.

Dar expoziția păpușărească nu-i 
numai o retrospectivă, ci și o în
cercare de a zugrăvi prezentul

Cîteva din păpușile Rii Obraițov

cîrligelor ruse erau foarte origi
nale și nu exprimau numai for
ma cîrligului ci și caracterul 
corespunzător motivului lui. De 
exemplu, unul din semne se nu
mea „sprintenul porumbel“, ceea 
ce însemna că motivul 
dat trebuie executat 
(sprinten).

Aceste semne puteau 
melodie cunoscută, dar 
teai oînta pe baza lor o melodie 
nouă, semnele acestea nedeter- 
minînd înălțimea precisă a sune
telor unei melodii. Marea desco
perire a notației precise a înăl
țimii sunetelor este atribuită că
lugărului Guido din orașul A- 
rezzo care a trăit în secolul al 
XI-lea. La inventarea noii me
tode, care să redea precis înăl
țimea sunetului, l-a ajutat ve
chiul obicei de a trage în cărțile 
de cîntăreți o linie care să pre
cizeze sunetele vocii bărbătești. 
Deasupra și dedesubtul acestei 
linii erau plasate neume și asta 
ajuta corului să stabilească a- 
proximativ înălțimea sunetelor 
unei melodii. Guido a mai adău
gat la această linie încă două 
— un» deasupra și alta dede
subt — căpătînd posibilitatea de 
a nota precis nu numai un sin
gur sunet, ci cinci sunete înve
cinate, întrucît puteau fi folosite 
nu numai liniile ci și spațiile 
dintre ele și atunci neumele de
senate pe linie au căpătat desti
nație precisă. Cu ajutorul lor 
putea fi învățată și o melodie 
pînă atunci necunoscută. Inovația 
lui Guido, de notație a sunete
lor pe linii, le-a apărut muzicie
nilor medievali o adevărată mi
nune.

muzical 
repede

aminti o 
nu pu-

O bucată de lemn puțin cioplită 
acoperită de semne pe care vre
mea le face greu de descifrat. O 
păpușă. Privești reproducerea și.ți 
este greu să înțelegi că mii de 
ani te despart de clipa' oînd mîini 
omenești au zămislit primitiva pă
pușă. Dar știința ne-a demonstrat 
cu forța de convingere a faptelor 
că păpușa a fost din cele mal în- 
depărtate vremuri obiect de cult, 
jucărie și actor dramatic. Mărtu
rii : păpuși ale pieilor roșii și ale 
vechilor egipteni ca și figurine 
cucuteniane, descoperite pe pă. 
mîntu] patriei noastre. Anii trec, 
societatea omenească evoluează 
și odată cu ea arta păpușărească, 
pe care o întîlnim pe scenele, tea
trului atenian și roman. Păpușa 
devine articulată tar în feudalism 
o găsim în piețele orașelor și la 
btlcîuri Biciuind moravurile tfm- 
pului. Nu de puține ori deținătorii 
puterii se năpusteau furioși, eu

padă etc. — pun la grea încer
care pe toți membrii expediției și 
soția căpitanului, care refuză să 
se bucure de un regim deosebit și 
.își face datoria alături de toți cei
lalți, este răpusă și moare la mii 
de kilometri de casă. Această grea 
lovitură nu reușește însă să stă
vilească entuziasmul de cercetător 
al lui Celiușkin. După ce la 22 
august, vasul atinge 77° 29' Ion-" 
gitudine nordică 
dic punct atins vreodată de 
pînă atunci —• expediția se 
toarce acasă.

Ținta a fost atinsă

acestei arte. 1944—0; 1958—20.
Este vorba de numărul teatrele ' 
de păpuși din fana noastră. Adăi 
gați că în ultimii 10 ani 23.000 do 
reprezentații ale acestor teatre 
s-au bucurat de participarea a 
4,700.000 spectatori. Concludent.

Insă să facem cunoștință și cu 
colegii de peste hotare ai lui Țăn- 
dărică. O hartă a U.R.S.S. puncta, 
tă de minuscule capete de păpuși t 
de la Vladivostok la Murmansk șl 
Erevan există 75 de teatre de pă
puși ce în anul trecut au primit 
în sălile lor 12.000.000 de specta
tori. Puneți lîngă această cifră 
sala cu... 60 de locuri a ansamblu.

este faptul că pentru a aminti 
direcția melodiei, dirijorul coru
lui „desena“ în aer. Prin ridica
rea mîinii, scria V. Vasina 
Grossman, dirijorul arăta că 
melodia merge în sus, de ia su
nete joase către cele mai înalte, 
sau, dimpotrivă, în jos. Și atun
ci în mintea oamenilor a încolțit 
gîndul să înfățișeze și pe hîrtie 
nu numai sunetele separate ale 
melodiei, dar și desenul ei — 
direcția ei. Astfel a luat naștere 
o altă metodă de notație a su
netelor — nu toomai precisă, dar 
mai plastică. Fiecare semn nu

C»SXXXV*XNSNS%'XS%^NX\S*.^reprezenta un singur sunet ci un 
întreg motiv muzical. Aceste 
semne se numeau neume... (In 
Rusia purtau numele de „stegu- 
ilețe“ sau „cîrlige“); Autoarea 
subliniază faptul că denumirile

să caut,e mijloacele de 
ga nota sunetele muzicale. Arheo

logii au descoperit, de pildă, plă
cuțe de lemn cu semne cuneifor
me săpate în ea. Așa scriau a- 
itunci sumero-babilonienii. S-a 
■reușit să se citească semnele cu
neiforme. Pe o plăcuță se afla 
înotată poezia „Despre crearea 
•omului“. Dar alăturea de sem- 
inele cunoscute se distingeau și 
■altele de neînțeles. Erau silabe 
■lipsite de sens. După îndelungi

»
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Călătoriile lui S« I. Celiușkin

regiu- 
priete- 
origină

La extremitatea nordică a celui mai mare conti
nent se întinde — ca un ghimpe înfipt în Oceanul 
Înghețat de Nord — Peninsula Taimîr. Aici, în îm
părăția sălbăticiunii și a zăpezilor veșnice, se află 
fâșia de uscat asiatic cea mai apropiată de Arctica 
și de Polul Nord. Peninsula pustie se sfîrșește prin- 
tr-un cap scăldat necontenit de apele arctice, care 
poartă numele unui ilustru explorator rus de acum 
două veacuri : „Celiușkin“.

10 secole de cercetări
în Arctică

Istoricul cercetărilor în 
nile necunoscute și puțin 
noase ale Arcticei are o 
foarte veche. încă din secolul al 
X-lea, Vikingii din Scandinavia au 
descoperit Groenlanda, iar în se
colul al XII-lea, navigatorii ruși 
din Novgorod au străbătut toată 
Marea Barenț și Kara, ducînd 
pînă departe de patrie făclia ci
vilizației și setea cunoașterii pă- 
mînturilor noi. Trei veacuri mai 
tîrziu, existau în insulele Spitz- 
berg așezări de pescari și vînă- 
tori ruși care se avîntaseră mai 
la nord decît toți precursorii lor, 
iar pînă către anul 1630, corăbiile 
și caravanele rusești străbătuseră 
toată Asia de Nord, de la O'oitoată Asia de Nord, de la 
pînă la Marea Ohoțk.

Multă vreme s-a crezut că 
brul naturalist și explorator 
dez Norddenskjold a fost primul 
navigator care a înconjurat capul 
Celiușkin, cu prilejul călătoriei 
sale arctice din 1878—79. Cerce
tările efectuate de către savanții

cele-
sue-

sovietici pe țăr
mul peninsulei 
Taimîr, în anul 
1940, au dove
dit însă inexac
titatea acestei 
păreri. într-ade- 
văr, ei au des
coperit aici o 
serie de obiecte, 
între care 3.400 
monede rusești, 
cruci, inele etc., 
resturi 
așezări ___ ,
datînd cu cel puțin 250 de ani 
înainte de călătoria exploratorului 
suedez. Secolul al XVIII-lea fuse
se de altfel martorul unei intense 
activități a cercetătorilor ruși pe 
aceste meleaguri. Și în rîndul ace
stor 
rite 
fiei

cel mai nor- 
om 
în-

ale unor 
omenești

cercetători de avangardă, me- 
deosebite în studierea geogra- 
Siberiei îi revin Ini Celiușkin.

Primele călătorii
Simion Ivannvici Celiușkin a 

fost atras încă din fragedă tinerețe

Celiușkin și ceilalți exploratori ai Nordului îndepărtat au des- 
arctice

file siberiene, adunînd multe date 
geografice.

Gustul explorărilor în nordul 
îndepărtat odată trezit, nimic nu-l 
mai poate opri în av'mtul său. Doi 
ani mai tîrziu, Celiușkin este co
mandantul micului vas „Iakuțc“, 
pe bordul căruia Se află 50 de 
marinari și cu care cercetează în 
anii 1735—36 malurile nordice ale 
Siberiei. Alături de el este șl so
ția sa Maria, prima femeie care a 
participat la o expediție în re
giunile arctice. Greutățile întîlnite 
în drum — frigul, furtunile de ză-

chis drumul navigației
de călătoriile spre ținuturi înde
părtate. Pentru aceasta, el intră 
la școala navală înființată în anul 
1701, pe care o absolvă cu deosebit 
succes. Imediat după terminarea 
cursurilor, tînărul ofițer de mari
nă încercă să obțină permisiunea 
de a participa la una din expedi
țiile organizate de navigatorii ruși 
ai timpului. El reușește pentru în- 
tlia oară la 17 aprilie 1733, cînd 
este admis să facă parte dintr-o 
expediție spre Camciatka. Cu a- 
ceaștă ocazie, Celiușkin și tovară
șii săi petrec 65 de zile pe riu-

Anii care urmează, Celiușkin îi 
închină pregătirii unei noi expe
diții care pornește în 1739. De 
astă dată, alături de el se află 
alți doi încercați exploratori — 
Laptev și Cekin. După ce iernea
ză pe uscat, lîngă rîul Hatang, ex
pediția efectuează îndelungate că
lătorii pe malurile nordice ale 
Siberiei, întocmind harta exactă a 
acestor ținuturi. Exploratorii do
reau să stabilească cu această oca
zie punctul cel mai nordic al con
tinentului, dar ei și-au dat curînd 
seama că va fi imposibil de rea
lizat acest lucru pe apă, din pri-

cina ghețarilor. Atunci, luînd o 
hotărîre eroică, ei pornesc să iden
tifice relieful pe uscat, în ciuda 
tuturor greutăților, împărțindu-se 
în trei expediții diferite.

Celiușkin a pornit primul, îm
preună cu doi ostași și trei sănii 
trase de cîini. Săptămîni și luni 
de zile ei au luptat cu zăpada și 
cu gerul apoi cu dezghețul și cu 
tundra, în mijlocul unei pustietăți 
desăvîrșite, Irt decembrie 1741, 
Celiușkin pornește de la Turhansk, 
pe o temperatură de minus 62 
grade, ajungînd în februarie 1742 
la izvoarele rîului Hatang, și de
scrie în notele sale de drum tot 
malul vestic al Peninsulei Taimîr. 
Acum, el este hotărît să atingă cu 
orice preț punctul cel mai nordic 
al Asiei, legîndu-și astfel pentru 
totdeauna numele de o mare rea
lizare geografică. Și într-adevăr, 
în mai 1742, săniile trase de cîini 
ajung la vîrful Peninsulei Taimîr, 
deasupra apelor înghețate ale 
oceanului. Calculînd poziția atin
să, Celiușkin stabilește : 76° 42’. 
De oboseală exploratorii abia 
dacă se mai pot ține în picioare. 
Dar ce importanță mai are acea
sta în fața fericirii ce îi copleșește 
în momentul împlinirii misiunii ce 
și-o propuseseră I

După 200 de ani
Aproape două veacuri după că

lătoriile lui Celiușkin în regiu
nile arctice, numele său se leagă 
incă odată de aceste meleaguri. In 
august 1933, vasul „Celiușkin“, a- 
vînd la bordul său un grup de 
savanți sovietici, pornește să cu
leagă informații olimatologice in 
extremul nord și să verifice dacă 
trecerea spre ținuturile arctice 
este practicabilă pentru navele 
special utilate. Pornit singur, fără 
nici un fel de escortă, vasul „Ce
liușkin“ ajunge după 6 luni la 
strîmtoarea Behring, unde este 
prins de ghețarii oare îl tîrăsc de
parte de drumul său și, în cele 
din urmă, îl zdrobesc. Timp de 
luni de zile, cei 110 expediționari 
luptă cu vitregiile pustiului de 
ghiață, oulegînd un uriaș bagaj de 
date științifice. Și cînd, la 10 apri
lie 1934, avioanele sovietice tri
mise din patrie, vin să evacueze 
pe curajoșii 
„Celiușkin“ 
încheiat cu 
tîndu-se la
nume pe care îl purta.

C. ORBAN
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cercetători, expediția 
poate declara că și-a 
succes misiunea, ară- 
înălțimea gloriosului

Creafii ale păpușarilor din Galați

Iul olandez Van Deth și veți ve
dea că nu pretutindeni păpușile 
se bucură de aceeași prețuire.

Papotin cu ochii mari și păr îm
belșugat. „Sufletele moarte" ale 
Iul Gogol în tovărășia lui TilI Eu. 
lenspiegel și Pygmalion. Bacchus 
cu fruntea încununată de o viță de 
vie și cu nasul roșu zîmbește can
did. (O notă aparte : Dulles sosit 
din Vietnam sub forma unei păpuși 
pline de haz).

O lume a păpușilor ce și-a dat 
tntîlnire la București.

M. RAMURA



ÎNFRĂȚIȚI
in cîntec și dans

cui apariția pe scenă una după 
alta nenumărate formații artistice. 
Minunatul cor al căminului cultu
ral din Chesinț compus din 65 
persoane, printre care și 32 fete și 
mulți utemiști ca de exemplu Va- 
sile Boșcu cu soția lui, Sabina și 
alții, au făcut loc soliștilor din 
Zăbrani care au cintat în limba 
germană, a urmat apoi suita de 
dansuri locale rominești și ma
ghiare interpretate de tinerii din 
Fibiș cu chiuituri și sărituri de-ți 
sfîrîiau călcîiele. Și-apoi tînărul 
colectivist Gheorgke Nistor cîntînd 
la fluier, caval și clarinet ne-a fă
cut să descoperim un adevărat și 
autentic talent în interpretarea 
cîntecelor populare rominești. 
Dansurile au fost atit de multe, 
atît de minunate, incit mi-a fost 
greu să aleg unul sau două pentru 
a le da ca exemplu în articol. La 
fel și despre celelalte multe alte 
aspecte ale festivalului. Să vorbesc 
de dansul bărbătesc în jurul bite- 
lor din comuna Chesinț, ai cărui 
interpreți sînt toți membri ai or
ganizației U.T.M. ? Să vorbesc de 
orchestra celor mai tineri din Ză
brani, printre care sînt patru vio- 
riște, o orchestră condusă de bă- 
trînul croitor lohan Albert ? De 
soliștii vocali din Mașloc, Fibiș ori 
Alioș? Să vorbesc de grația și pri
ceperea cu care a fost interpretat 
daiisul german cu tema „O seară 
de primăvară din sat**, ori de mi
nunatele costume locale rominești, 
maghiare* germane din Zăbrani, 
Noidoy, Alioș păstrate cu multă 
grijă ani de-a rîndul și în care 
mntăsurile grele, dantelele late, 
sutele și sutele de cute mici, apre- 
tate și călcate cu migală dau un 
farmec de nedescris acestor costu
me lăsate moștenire și păstrate din 
generație in generație ? Să vorbesc 
despre tînărul acordeonist Petru 
Schmidt, care cu multă măiestrie 
și umor a distrat spectatorii in 
pauză și care a făcut față și cear- 
d aș ului unguresc și cînlecului ger
man ? Despre toate s-ar putea 
spune cîte ceva, despre fiecare 
aspect în parte s-ar putea scrie 
un articol separat. Trebuie subli
niat insă că toate acestea la un 
loc, festivalul în întregul său, a 
avut un adine caracter politic.

Pe scenele căminelor culturale 
din 20 de centre din cadrul re
giunii Timișoara, printre care Tin
ga, Buziaș, Zăbrani, tineretul s-a 
întrecut în cîntec și dans dînd o 
amploare mare fazei intercomuna
le a festivalurilor raionale și oră
șenești ale tineretului.

După o perioadă de pregătire 
care a mobilizat mase largi de ti
neret nu numai la lărgirea forma
țiunilor artistice, la îmbogățirea 
reperti.r.ilor lor, la crearea unor 
formații noi, ci și la munci patrio
tice de înfrumusețare a satelor, 
îngrijirea drumurilor, plantarea de 
pomi etc., tinerii se prezintă la 
concurs cu un palmares bogat în 
realizări. Organizațiile U.T.M. fo
losind perioada pregătitoare a 
festivalului, au reușiat să ridice 
pe o treaptă și mai înaltă munca 
U.T.M., să mobilizeze și mai activ 
tineretul la lupta pentru traduce
rea in viață a sarcinilor partidului 
nostru. De aceea, acum cînd au 
început concursurile intercomuna
le, participarea în masă a tinere
tului la acestea nu mai miră pe 
nimeni.

Cățărați pe panta unui deal, 
Zăbranii, cu casele lui de piatră 
orinduite parcă cu liniarul pe 
străzi largi, îți atrag de departe 
privirea. Nu e de mirare că în
tr-o astfel de comună cu oameni 
gospodari să găsești și un cămin 
cultural impunător.

Tocmai de aceea cei din Ză
brani s-au simțit datori să fie 
gazde ale fazei intercomunale a 
festivalului, invitînd aici pe tinerii 
artiști amatori din Chesinț și A- 
lioș, Fibiș și Mașloc.

in dimineața acestei zile de du
minică, camioane și rutiere pregă
tite pentru sărbătoare cu steaguri, 
ghirlande și lozinci au adus in 
mijlocul comunei Zăbrani coruri 
și fanfare, tarafuri și formații de 
teatru, dansatori, soliști vocali și 
instrumentiști.

Cum au poposit, fanfarele 
oaspeților și ale gazdelor, prin mar
șurile intonate, au atras atenția 
tuturor locuitorilor din Zăbrani 
amintindu-le parcă, că nu peste 
mult timp va începe întrecerea. In 
prezența a peste 600 spectatori ra
mini, maghiari, germani, și-au fă-

linillllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllltim

Mulțumiri pentru ajutorul frățesc

Aici tinerii români, germani, ma
ghiari, colectiviști, întovărășiți, 
mecanizatori, intelectuali și-au 
unit eforturile și au realizat ceva 
frumos. Prin cîntec s-au adus slavă 
partidului iubit, prieteniei între 
popoare. Ne-am readus aminte de 
viața grea a poporului nostru 
înainte de 23 August, prin cinte
cele de jale ce au fost cìntale. A 
fost arătată viața nouă a țărăni
mii muncitoare, prin hora colecti
viștilor. Pentru combaterea super
stițiilor, obiceiurilor clevetitoare 
ale unor femei și alte rămășițe ale 
mentalității vechi, au fost prezen
tate patru piese în limba romînă 
și germană.

Se spune că cel mai bun critic 
este publicul. „A fost frumos. Cu 
mult mai frumos decît anul tre
cut“, au spus oamenii.

VIORICA DRULEA 
activistă a Comitetului regional 

U.T.M. Timișoara

Prin expoziția de primăvară 
de arta plastica din Arad

CERNENSKY LIVIA „Prima pe arie'

Primirea ambasadorului 
R. P. Albania 

de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., Petre Borilă
Sîmbătă 24 mai, vicepreședinte

le Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, Petre 
Borilă, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Albania, Hasan Alimerko.

La 6. A. C. 
„Drum Nou“-Liincani 

tinerii — activi 
în toate sectoarele

(Urmară din pag. l-a)

l
Dinamo București a fost mai bun 

ca Newcastle United!

Programul activităților școlare 
între 2 și 22 iunie

nați tn mod facultativ la organi- fectua următoarele activități: prac- 
zarea unor excursii instructive :1a ytiCa agricolă*: în unitățile agricole

Muscel, unde a fost nevoie să se 
organizeze o nouă adunare gene
rală deschisă în care să se arate 
tineretului că îndeplinindu-și an
gajamentele nu înseamnă că mun
ca s-a terminat, că tineretul nu 
mai are nimic de făcut, ci dim
potrivă.

Se poate întîmpla ca în spatele 
angajamentelor mici, mult sub po
sibilitățile de realizare ale tineri
lor, să se ascundă leneșii, comozii, 
care oricwid pot afirma : „păi, 
noi, ne-am îndeplinit angajamen
tul, ce mai vreți ?!**

Activiștii comitetelor regionale 
și raionale U.T.M. trebuie să în
drume și să explice organizațiilor 
U.T.M., ca în adunările generale 
deschise, să nu ignoreze adevăra
tele forțe ale tinerilor din unita
tea agricolă socialistă respectivă, 
să-și poată lua angajamente în ra
port cu capacitatea lor reală de 
muncă. Numai așa, hotărîrile
cestor adunări generale vor con
stitui un factor de mobilizare a 
tuturor forțelor și capacităților ti
nerilor la întărirea și dezvoltarea 
economică a fiecărei unități agri
cole socialiste, La îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid- pentru 
dezvoltarea agriculturii noastre.

a-

• Intr-un cadru festiv, vineri după 
amiază s-a înmînat colectivului 
gospodăriei agricole de stat Coba- 
din din regiunea Constanța diplo
ma de recunoștință primită din 
partea Consiliului Central al Sin
dicatelor Maghiare pentru ajuto
rul frățesc acordat populației ma
ghiare în perioada contrarevolu
ției.

O diplomă asemănătoare a fost 
acordată și colectivului muncitori
lor din portul Constanța.

• Vineri după amiază s-a înmînat 
colectivului fabricilor unite ,,Par
tizanul“ din Craiova o diplomă 
de recunoștință din partea Prezi
diului Consiliului Central al Sin
dicatelor Maghiare pentru ajuto
rul frățesc acordat de muncitorii 
acestei întreprinderi poporului 
maghiar în timpul contrarevolu
ției.

Diploma a fost înmânată de am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, Ferenc Keleti.

Ministerul Invățămîntulul și 
Culturii a elaborat recent instruc. 
țiuni în oare se stabilesc activi, 
tățile școlare care vor avea loc 
între 2—22 iunie în școlile de cul
tură generală și pedagogice din 
toată țara.

Cursurile în școlile de cultură 
generală și pedagogică se vor în. 
cheia la data de 30 mai. După 
două zile de repaus. în perioada 
2—14 iunie în toate aceste școli 
se vor organiza activități prac
tice, ținîndu.se seama de condi. 
țiile și posibilitățile locale. Astfel, 
elevii dl. II și III vor fi antre.

diferite întreprinderi agricole și 
industriale din împrejurimile școlii, 
precum și la ctmp, păduri, ză. 
voaie etc. ; la muncă de folos ob
ștesc pentru înfrumusețarea școlii, 
a satului și a cartierului respec
tiv.

Pentru efectuarea acestor acți
uni elevii din aceste clase vor fi 
aduși la școală numai cîteva zile 
din această perioadă.

Elevii ci. V, VI. VIII, IX și 
precum și elevii din anii I, II 
III din școlile pedagogice vor

l
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pe oaspeți. Newoastle trece Ia 9 
ofensivă disperată. In fața porții, 
fotbaliștii englezi nu arată mare 
lucru. In cttnp sînt tehnicieni ex- 
celenți, trecerile de balon se fac 
cu multă subtilitate și aproape 
fără nici un efort vizibil și în cea 
mai mare viteză. Dar în ansamblu 
echipa oaspete ne îndreptățește a- 
îirmația precedentă că nu este de 
o valoare deosebită.

In minutul 75. halful englez 
Scoular trimite mingea în bară și 
de acolo în gol. Newoastle conduce 
cu 2—1 I 13 minute mai tîrziu, o 
combinație Suru — Nicușor — An- 
ghel, se termină cu un șut puternic 
pe poartă al ultimului și scorul 
devine 2—2. Proverbialul calm en
glezesc nu se prea vede la oaspeți. 
Faulturile lor repetate sînt puter
nic dezaprobate de public. In con
tinuare englezii trag de timp pen
tru- oa să nu-și „strice firma“ în 
ultimele minute. Arbitrul are mult 
de-luptat cu ieșirile nervoase ale 
unor echipieri de la Newoastle. A- 
părarea disperată a oaspeților nu 
poate evita însă scorul de 3—2, 
stabilit de Nicușor tocmai la gra- 
nița celor 90 minute de Joc.

De la Newcastle așteptam mal 
mult, avînd în vedere că este o veche 
echipă profesionistă engleză. Din 
păcate oaspeții ne-au cam dezilu
zionat. In principiu, nu putem decit 
să fim de acord cu aducerea a cit 
mai multe echipe străine de fotbal 
care să joace la noi, dar credem că 
este necesar ca atit Federația Ro
mînă de Fotbal cit și cluburile, să 
se orienteze mai bine In invitarea 
acestor echipe care trebuie să fie 
cit mai valoroase.

La capătul unei partide viu dis
putate, presărată cu unele faze 
specifice de campionat, Nicușor a 
marcat cel de al treilea gol al di- 
namoviștiîor bucureștent și New
castle United a părăsit stadionul 
învinsă.

Iată cum a decurs jocul. După 
numai șase minute de <Ia începu
tul partidei, Nunweiller șutează 
puternic la poartă și din... fericire 
balonul întîlnește bara. Spun din 
fericire, pentru că bara în oare s-a 
oprit balonul expediat de mijloca
șul dinamovist ena de la poarta 
lui... Uțu. Apoi, atacul dinamovist, 
oare în decursul jocului și-a 
schimbat deseori fizionomia (a în
ceput cu V, Anghel, Neagu, Babo- 
he, Nicușor, Suru), presează la 
poarta lui Simpson. Ambii interi 
trag puternic la poarta lui New. 
oastle, dar ratează de puțin. Suru 
execută frumos o serie de cornere ; 
Dinamo joacă cu multă ambiție. 
La repriză scorul este favorabil 
oaspeților: 1-0 prin punctul înscris 
de la opt metri de Eastham. In 
repriza a doua, Ene trece centru a- 
tacant și Babone inter în locul lui 
Neagu. Dar Nicușor și Babone nu 
se prea înțeleg. La o centrare I. 
deal executată de Ene, cei doi in
teri di.namoviști instalați unul 
lîngă altul, la cîțiva pași de poarta 
oaspeților, se invită reciproc la 
balon și mingea iese afară. Apoi 
este rîndul lui Anghel și al lui 
Suru să se invite să șuteze și oa 
de obicei pierd mingea. Zece ml- 
nute după începerea celei de a 
doua reprize. Anghel Vasile cu un 
șut sec stabilește : 1—1. Faulturile 
curg într-o parte și într-alta. Ar. 
bitrul este nevoit să-i cheme la or- 
dine și pe dinamoviști dar mal ales M. ZONIS

Steagul Roșu On Stalin
Flacăra Ploești 2—1

socialiste, lucrări practice în ate
lierele școlare, pe loturile școlare, 
în atelierele școlilor profesionale 
sau în atelierele din întreprinderi, 
vizite științifice în diverse între
prinderi, excursii la locuri istorice; 
muncă de folos obștesc pentru în
frumusețarea grădinilor publice și 
pitele. In toate aceste acțiuni se 
va urmări legarea cunoștințelor 
teoretice, însușite în timpul anu
lui, de cunoștințele practice, sco. 
țîndu-se în evidență aplicațiile 
principiilor teoretice în procesele 
tehnolgice ale producției indus
triale moderne, precum și noile 
metode agrotehnice. Se va urțnări 
cultivarea la elevi a dragostei 
față de muncă, grija față de bu
nurile obștești etc. Elevii vor fi 
însoțiți îh permanență de cadre 
didactice aare-i vor ajuta și în
druma. Școlile vor lua legătura 
din tjmp cu întreprinderile agri
cole și industriale pentru a sta
bili zilele în care urmează să se 
prezinte elevii' pentru practică, 
precum și natura muncilor ce ur
mează a fi executate. Se va ur
mări oa activitățile executate de 
elevi să îmbrace caracterul instruc- 
tiv.educativ și să nu ducă la obo- 
sirea elevilor.

Intre 15 și 22 iunie se vor or. 
ganizia în școlile de cultură gene
rală și pedagogice serbările de 
stîrșit de an, care vor consta din: 
ziua manifestărilor sportive în 
care vor avea loc întreceri spor
tive între clase sau șooli din a- 
ceeași localitate; ziua manifestă, 
rilor cultural-artistice în care se 
vor organiza programe cultunal- 
artiștice legate de lupta pentru 
pace șl ziua adunării solemne, 
oare va avea loc duminică 22 iu
nie. Tn această zi se va face bi
lanțul activității desfășurate în 
timpul anului școlar, se vor a- 
răta rezultatele la învățătură și 
comportarea elevilor și se vor face 

/ premierile și evidențierile eces-

Numai 30.000 de spectatori au a- 
vut ieri după-amiază curiozitatea 
să vadă din tribunele Stadionului 
,,23 August", cine se va califica 
mai departe in cupa R.P R.,. dintre 
Steagul Roșu Or. Stalin și Flacă
ra Ploești. Abia cu trei minute

X. 
și 
e-

PĂRINȚI,
un cadou util, educativ pentru copiii dvs. 

etiie diafilntul
Cumpărați diafilme noi:

— Ocolul pămîntului îu 80 de zile
(partea 1) |

— Ocolul pămîntului în 80 de zile 
(partea 11)

— Fat frumos din lacrima
— Omul de piatra
— Punguța cu doi bani
— Prin Cosmos
— Ursul păcălit de vulpe

șî a stele |
Se găsesc de vînzare la toate librăriile și magazinele 

cu jucării din țară
tora.

Cu prilejul Decadei Republicilor 
Sovietice Baltice, care se va des
fășura In fara noastră in perioada 
t—io iunie, Direcția rețelei cine
matografice șl difuzării filmelor 
va prezenta noi producții ale ci
nematografiei din aceste țări.

In seara zilei de 3 iunie 
prezentată , in premieră de 
la cinematograful Patria 
producție a studiourilor din 
— filmul ,,Rita“'. Filmul va
In continuare la cinematograful 
Patria de la 4 iunie.

înainte de sfîrșitul partidei, etnd 
ne așteptam cu toții la prelungiri, 
Steagul Roșu a înscris cel de al 
doilea gol al său și liderul campio
natului categoriei A a fost nevoit 
să-și ia rămas bun de la actuala 
ediție a cupei

Turul c i c I
R.P.R.

i s t
al regiunii S t a I i n

va fi 
gală 
noua 
Riga 
rula

După o zi de odihnă, partici- 
panții la Turul ciclist al regiunii 
Stalin și-au disputat sîmbătă vic
toria în cadrul penultimei etape: 
Cluj—Sibiu (176 km.). Etaipa a 
fost cîștigată de N. Pelcaru 
(combinata I) care ba învins la 
sprintul final pe C. Moiceanu 
(Diniamo). învingătorul a fost 
cronometrat în 4h30'47”.

In clasamentul general indivl-

D. Muntsanu (Di-dual conduce D. Munteanu (Di- 
namo) cu 21h07’01” urmat la 56“ 
de Ion Vasile (C.C \.). Astăzi 
ultima etapă: Sibiu — Orașul! 
Stalin.

□I SCURT

Am purtat o discuție cu el; 
trebuie să recunosc că rar mi-a 
fost dat să întîlnesc la un tînăr 
o mai mare sărăcie de preocu
pări, un asemenea gol de cuno
ștințe. Constantin vine și pleacă 
de la lucru — atit se știe despre

sau hoinărește «u prietenii, pe 
stradă, discuiîn l tot despre me 
ciuri. L-am întrebat daca a vizi 
tat muzeul satului, nu — a re
cunoscut el. Unde se găsește? 
Cind J-atn spus, s-a mirat sincer: 
„Formidabil! Și eu care colind -----

care nu o cunoaște — se gră
bește să umple acest gol în cu
noștințele sale; a constatat că 
n-are niciun fel de cunoștințe în 
domeniul picturii — și-a făcut 
o duminică liberă și a cujreerat el; dar cum își utilizează cea- atîta prin parcul Stalin 1

Pe cînd era elev la școala ele
mentară șl apoi la școala profe
sională ar fi fost normal să pună 
șt eh intr-un fel sau altul, ba
zele apropierii de cultură, era 
normal ca profesorii și educatorii 
să vegheze ca acest proces să se 
desfășoare firesc. Constantin n-a 
fost însă in atenția acestora; îh 
afară de fragmentele literare cu* 
prinse, în cursul elementar, în 
manualele de limba și literatura 
romînă și apoi de cîteva lecturi 
sumare, la el n.au ajuns decit 
cîteva exemplare din oribila ma-

galeriile de artă o zi întreagă, 
„ca să albă idee“ atunci cind se 
va aPuca 
tic. a

Ga vrtl 
spectator 
preferințe

de un studiu sistema-

este și un credincios 
de teatru și film. Are 

_______  marcate, în care se 
distinge rațiune, putere de ana
liză și de comparație: dintre 
spectacolele văzute în stagiunea 
aceasta i-au plăcut mai mult 
„Ovidiu“ și „Apus de soare" j 
preferă filmele sovietice. Dumi
nica dupăamiaza urmărește la 
radio emisiunile despre scriitori 
și operele literare, „Drumeții ve
seli“, ascultă emisiunea „teatru 
la microfon" etc.

Cred că n-are rost să insist, cu 
toate că e o plăcere să scrii des
pre un asemenea om ; cititorul a 
recunoscut însă cu siguranță în 
descrierea modestă a firii acestui 
tînăr trăsăturile înaintate, nobila 
curiozitate a tinărului construc
tor al socialismului. Totuși. însu
șirea culturii nu este un lucru 
simplu, un proces lin care se 
desfășoară la fel la întreg tine
retul ; pentru tinerii care nu au . a, ,-x —x_._ cej

su- 
din 
or- 
în-

șurile libere, ce face el cu timpul, 
ca să se găsească
— în afara acestei 
tante preocupări1 
sale ?

Ca 
idee,

— la 19 ani 
foarte impor- 
a generației

poată face ocititorul să-și
am să dau cîteva exemple. 
Ține minte că ar fi citit 
cărți. Atit.
Merge foarte rar la cinema

tograf și niciodată la teatru. La 
filmele rominești nu se duce: 
nu-i place ; „cineva“ i-ar fi spus 
despre ee e vorba in „Ciulinii

două

suficient discernămint, pentru 
care nu s-au bucurat de o 
ficient de atentă îndrumare 
partea părinților, a școlii, a 
ganizației U.T.M., problema 
sușirii culturii rămîne o proble
mă deschisă. Gîndurile acestea 
mi le-a prilejuit întîlnirea cu tî
nărul muncitor Constantin lano- 
viei, de la întreprinderea po-ligra 
fică nr. 1.

Constantin lanovici e și el tî
năr: are tot 19 ani. E utemist 
și deține o calificare frumoasă — 
aceea de gravor zincograf. To
tuși, în întreprinderea unde lu
crează, acest băiat 
vioi constituie o notă aparte, di
stonantă. Mulți l-au auzit vor
bind urît, purtîndu-se urît față 
de vîrstnici. Totuși, nimeni nu 
l-a putut influența, pentru că el 
nu se găsește alături de tovarășii 
lui de muncă în viața colectivu
lui, nu participă la manifestările 
interesante, de ordin educativ 
cultural, care se organizează a- 
colo,

cu ochi

-fr Meciul retur dintre echipele 
Academik Sofia și C.C.A. Bucu
rești contînd pentru Cupa campio
nilor europeni la baschet nu s-a 
putut desfășura sîmbătă pînă la 
sfîrșitul timpului regulamentar. 
Din cauza unei ploi torențiale 
întâlnirea a fosa întreruptă cu 4 
minute înainte de fluerul final. 
La întrerupere scorul este de 69— 
65 (38—33) în favoarea baschet- 
baliștilor bulgari. Urmează ca cele 
4 minute eît au mai rămas de joc 
să se dispute astăzi în sală.
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mă deschisă care ar trebui dis 
cutată sub multiplele ei aspecte. 
Și această problemă nu se pune 
numai pentru unii tineri munci
tori și pentru unii țineri din me
diul sătesc ci și pentru unii 
elevi și studenți.

De altfel, sînt și tineri 
mași în urmă, care simț 
cotro ar trebui să li se 
drepte pașii și nu știu cum 
facă. Unii citesc mult, vor să 
peste tot, ar vrea să-și
privirile peste fiecare rînd tipărit. 
Lucrul acesta e imposibil și a- 
tunci, ca să nu te alegi cu o 
spoială de cultură, alcătuită din 
.fel și fel de fragmente, din au
zite, din lucruri secundare, tre
buie sa știi să-ți' selecționezi 
preocupările, să incepi cu lucruri 
esențiale, să păstrezi o gradație, 
o logică; aceasta depinde la rîn-

ră- 
în- 
în- 
s-o 
fie

arunce

Atitudinea tineretului
față de cultură
o problems majoră

Bărăganului“ și in „Bijuterii de 
familie“ și nu s-a simțit atras.

— Nu citește ziarele.
Puse față în față aceste două 

cazuri, te simți uluit de diferen 
ța de necrezut dintre acești doi 
tineri ai aceleiași generații pe 
care viața > a Pus condiții a- 
semănătoare : cmîndoi au venit 
In București, au urmat cursurile 
cîte unei școli profesionale, au 
intrat într-o fabrică.

Și Constantin lanovici a sim
țit, ca și Gavril Revnic și ca și 
toți tinerii de vîrsta lui, dorința 
să-și îmbogățească cumva viața, 
să-și găsească preocupări care 
să-i ofere satisfacții. Numai că 
n-a știut cum, n-a știut unde să 
găsească asemenea preocupări. 
Drept care în timpul liber bate 
invariabil minuea do f<'+h?’ — 
„tiecare om are o pasțune" 
(simte nevoia să se justifice) —

culatură a „colecției" celor 15 
lei. Sigur că, după cîteva ase
menea „cărți", dacă n-ai idee ce 
înseamnă literatura, nu poți de
cît sg te lași de citit. Constantin 

i s-a lăsat și el. De aceea, de 
, clnd are salariu, n-a simțit nici- 
' odată ispita de a-și cumpăra o 
t carte.
: Constantin nu e de Ioc lin băiat
i rău, un caracter pervertit. E 

doar un băiat care iși irosește 
cei mai frumoși ani ai vieții, pe- 

i rioada cînd tînărul e cel mai re- 
i ceptiv față de cultură, care nu 
, înțelege că astfel iși micșorează 
s și posibilitățile de a lucra la un 
l nivel mai înalt — ținînd seama 
i că lucrează la producția de cărți 

— și propria lui valoare umană.
lată de ce am spus la început 

că, pentru Constantin lanovici și 
alții ca «1, problema atitudinii 
față de cultură rămîne o proble-

dul ei, de vîrsta, de pregătirea 
anterioară, de un întreg com
plex de factori. Tînărul trebuie 
ajutat să facă o selecție atit ar
tistică cit și ideologică a preocu
părilor salc culturale ; ori, pentru 
aceasta este nevoie de orientare, 
de unele cunoștințe de bază. 
Apropiindu*e sistematic de cul
tură, tînărul iși pune probleme 
care dovedesc ele înșile, crește
rea lui: alege, imbină, are 
ferințe.

Selecționarea preocupărilor 
turale, organizarea timpului 
sînt însă singurele probleme 
se pun în legătură cu însușirea 
culturii. Ca să 
exemplu, să ne 
multilateralității 
pări.

Cei mai mulți 
pie de cu'tură, așa cum e și fi
resc, pe calea literaturii și a

pre-

cul- 
nu 

care

mai dăm un 
oprim asupra 
acestor preocu-

tinerî se apro-

transpunerii ei pe scenă sau pe 
ecran. Muzica și pictura, dome
nii mai grele, în care e greu pen
tru un novice să se descurce fără 
un îndrumător, intimidează pe 
unii tineri, care le ocolesc pentru 
că se tem că nu vor înțelege 
ideile transmise de artist. Nici 
Gavril n-a îndrăznit să explo
reze singur necunoscutele do
menii ale muzicii simfonice; 
faptul că organizația U.T.M, 
a uzinelor „Timpuri Noi" ini
țiază un cerc de prieteni ■ ai 
muzicii și organizează o orches. 
tră, îi da însă curaj să încerce.

Bineînțeles, există o răspun-’ 
dere a tinărului pentru propria . 
sa formație; practic insă, fără 
ajutorul unui întreg complex de 
factori, el nu poate realiza acest 
lucru. De aceea, discutînd des
pre atitudinea față de cultură a 
tinărului, este firesc să discutăm 
despre familie și școală, despre 
organizația U.T.M., despre apor
tul bibliotecii și al conferenția
rilor S.R.S.C., al cadrelor de spe
cialiști în diferite domertii, la 
care e firesc ca tinerii să gă
sească tot sprijinul atunci cînd 
vor să facă cunoștință cu una 
sau alta din comorile culturii.

Mai e oare nevoie să demon
strez că problemele majore ale 
construirii socialismului și ce
rințele înalte legate de viața 
sufletească își găsesc răspun
sul în însușirea culturii ? De
sigur că lui Constantin la
novici o mină de ajutor întin
să de organizația U.T.M. i ar fi 
de folos. Nimeni nu spune că e 
ușor de muncit cu acest tînăr ră
mas in urmă : o atitudine tovără
șească însă, caldă și plină de 
răbdare, multă ingeniozitate și 
tact pedagogic din partea orga
nizației U.T.M. iar deschide și 
Iui gustul pentru o viață supe
rioară celei pe care o trăiește a- 
cum, bogată în orizonturi. Nu 
este insă vorba numai despre el ; 
iată de ce punem această pro
blemă în discuția cititorilor noș
tri și credem util să facem cu
noscute părerile lor în legătură 
cu multiplele aspecte ale atitudi
nii tineretului față de cultură, cu 
căile care duc spre însușirea cul
turii și metodele cele mai eficace 
folosite de organizațiile U.T.M. 
in acest sens.

■fc In ziua a doua a concursului 
internațional de atletism care se 
desfășoară pe stadionul „Vasil 
Lewski“ din Sofia au fost con
semnate o serie de performanțe 
de valoare.

Un remarcabil succes a obținut 
în proba de aruncare a greutății 
reprezentanta țării noastre. Ana 
Coman, care s-a clasat pe primul 
loc cu un rezultat de 
Performanța obținută de 
man este superioară cu 
vechiului record al țării, 
parținea.

14,87 m. 
Ana Co- 
IO cm. 
care-i a-

INFORMAU
La invitația Comitetului Județean 

de Partid Csongrad al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar o de
legație de activiști de partid din 
regiunea Craiova condusă de tov. 
Fulger Cornel, membru supleant, al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
Comitetului Regional Craiova al 
P.M.R., a plecat în ziua de 24 mai 
(958, în județul Csongrad din Un
garia, unde va face o vizită de 
prietenie și schimb de experiență.

★
Delegația de oameni de cultură 

din Grecia în frunte cu academi
cianul Stratis Mirivilis, președin
tele Societății naționale a scriito
rilor greci, care se află în țara 
noastră la invitația Institutului 
romin pentru relațiile culturale 
ou străinătatea și Uniunii Scriito
rilor din R. P. Romînă, a făcut 
zilele acestea o vizită prin țară.

★
Sîmbătă după-amiază a avut 

loc la Camera deputatului a Sfa
tului Popular al Capitalei o în- 
tîlnire a deputați-lor Marii Adu
nări Naționale aleși îr» circum
scripțiile electorale din orașul 
București. La întâlnire au luat 
parte și reprezentanți ai Sfatului 
Popular al Capitalei. Numeroși 
deputați au vorbit despre activi
tatea pe oare o desfășoară pen
tru strîngerea legăturilor cu ma. 
sele de alegători, pentru informa
rea acestora în legătură cu acti
vitatea Marii Adunări Naționale 
și pentru rezolvarea diferitelor 
probleme de intereș obșles'c, ridi
cate de cetățeni.

★
Recent eu început la Institutul 

de lingvistică al Academiei R. P. 
Romîne lucrările pregătitoare pen. 
tru întocmirea dicționarului gene
ral al limbii romîne. Colectivul 
sectorului de lexicognafie a ’în
ceput extragerea de citate din au
tori și lucrările de informare în 
vederea elaborării unei metode de 
cercetare. La sfîrșitul acestui an 
se va trece la redactarea propriu 
zisă a dicționarului.

(Agerpres),
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Panama
ANTI-GRIN60SI

Sărbătoarea națională
a poporului argentinian

ț

Micul stat Panama, care cu
prinde un teritoriu de 29.000 
km. p. și o populație de > 
863.000 locuitori, este pe cale < 
da a redeveni celebru, datori- S 
lă unor intense evenimente ce £ 
au loc aci. Dacă celebritatea < 
din urmă cu 50 de ani se leagă S 
de marile excrocherii făcute în < 
jurul construcției renumitului S 
canal al lui Lesseps, astăzi re- 5> 
numelo este legat de împotri- « 
virea populației micului stat 
față de ceea ce ei numesc 
„gringosi" (poreclă zeflemistă « 
dată nord-americanilor). S

Canalul Panama care îm- > 
parte statul în două, se află î, 
crapă cum se știe, pe baza tra- > 
talului din 1903, sub adminis- > 
trație americană. In cei 55 de < 
ani de cînd americanii îl au > 
în stăpînire, acest canal le-a 
produs numerose bătăi de cap. < 
Mai cu seamă după actul na- > 
ționalizării canalului de Suez, < 
care a servit astfel ca un pre- < 
cedent. In timp ce în sinul > 
populației creștea mișcarea < 
pentru preluarea canalului de C 
sub administrația S.U.A., De- > 
partamentul de Stat, păsîndu-i « 
prea puțin de ceea ce dorește > 
poporul panamez, ducea trata- Z 
tivo pentru obținerea unor te- < 
renuri necesare pentru insta- > 
lății militare. (Menționăm că < 
S.U.A. mai au în Panama 134 < 
de terenuri pentru baze mili- > 
tare). Și, după cum era de aș- < 
teptat, în timp ce în statul < 
alăturat — Venezuela — > 
curgeau pietrele asupra lui Ni- < 
xon, pe străzile capitalei pana- 
meze se desfășurau mari mani- > 
festații studențești de protest < 
împotriva grelelor condiții de > 
viață, împotriva măsurilor poli- $ 
ițienești ordonate de guvernul Z 
lui Ernesto De La Guardia, « 
precum și împotriva asupri- > 
lorilor americani. Măsurile Z 
do forță majoră luate de 
guvernanți n-au putut stă- < 
vili acțiunile studenților, spri- 
jinite de populație. Au ur- Z 
mat lupte do stradă soldate 
cu numeroși morți și răniți. 
Clădirea universității, ocupată 
do studenți, a devenit bastion \ 
do luptă. Agenția Associated 
Press informează că din cauza < 
grevei tipografilor, ziarele de S 
dimineață „El Dia“, „Star He- 
raid" și „La Estrella” și-au 
încetat apariția. Tulburările au S 
cuprins întreaga țară. Luptele <* 
devin tot mai puternice. *

Mișcarea antiamericană care » 
ere loc în statul Panama in- 
dică pregnant că confuzia și « 
teama manifestate în aceste $ 
zila la Departamentul de Stat > 
sînt pe deplin justificate : sta- < 
'telo din America centrală și > 
da sud încep să se miște. Ba- > 
rometrul indică furtună. «

CAROL ROMAN $

TELEGRAMA

Evenimentele
din Franța și Algeria

* Manevrele cercurilor de dreapta ★ Sarcina primordială: 
apărarea republicii * Se intensifică activitatea rebelilor

PARIS 24 (Agerpres).
In timp ce la Alger 

și-au intensificat vineri 
rile împotriva republicii, 
ris guvernul Pflimlin a 
preparativele pentru 
consimțămîntul 
pentru modificarea Constituției. 
Presa franceză de dreapta insistă 
asupra „urgenței“ modificării 
Constituției, pretextînd că sarci
na principală a guvernului nu ar 
fi apărarea republicii împotriva 
rebelilor din Algeria care tind 
să-și instaureze dominația și a- 
supra Franței, ci de a revizui 
Constituția republicană. O deose
bită îngrijorare a stîrnit în Fran
ța acea parte a declarației radio
difuzate făcută de Pflimlin vineri 
seara în care el sublinia : „Vom 
crea posibilitatea guvernări țării 
de către un guvern stabil... deoa
rece vom înlătura pe cei de ex
tremă stingă...“.

Sîmbătă s-a întrunit comisia 
sufragiului universal al Adunării 
Naționale Franceze pentru a lua 
în. discuție revizuirea articolelor 
9, 12, 13 și 45 din Constituția 
Republicii Franceze adoptată în 
1946.

Comisia sufragiului universal 
a adoptat modificările la Consti
tuție cerute de guvern cu 21 de 
voturi pentru, 12 contra și 6 ab
țineri.

Opinia publică franceză este 
îngrijorată de ceea ce agenția 
France Presse definea în urmă
torii termeni: „întrebarea care 
revine cel mai des printre obser
vatorii parizieni este dacă Cons
tituția în pregătire nu va fi cum
va o haină de gata pentru gene
ralul De Gaulle, după expresia 
liderului radical Mendes France“.

Sîmbătă, activitatea rebelilor 
cuibăriți la Alger s-a intensificat.

In Franța anumiți militari care 
sprijină pe rebeli au făcut o de
monstrație, trimițînd deasupra 
localității Clermont-Ferrand o es
cadrilă de avioane în forma 
„Crucii Lorenei“, după ce cu cî
teva zile înainte au făcut o de
monstrație similară asupra 
lității Metz.

In fața provocărilor tot mai 
îndrăznețe ale rebelilor și 
jinitorilor lor, forțele patriotice 
își intensifică la rîndul lor ac
țiunile pentru salvarea republi
cii. Elementul nou care a inter
venit în cursul zilei de sîmbătă 
este schimbarea atitudinii anumi- 
tor lideri socialiști. Ei au dat

rebelii 
atacu- 

la Pa- 
început 

a obține 
parlamentului

loca-

spri-

• •

In fa{a primejdiei care amenin- 
regimul republican, oamenii

Tovarășul 
N. S. Hrușciov 

a primit pe conducătorii 
de partid ți de stat 

din R. P. Ungară 
ți R. P. _

MOSCOVA 24
TASS transmite :
N. S. Hrușciov, prim secretar

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Argentina, 
tele Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
Gh. Maurer, a trimis Președintelui Argentinei, [Arturo 
următoarea telegramă :

Președin- 
tov. Ion 
Frondizi,

Po'onă

Excelenței Sale
Domnului ARTURO FRONDIZI

curs acțiunilor pornite de jos din 
partea clasei muncitoare care se ță regimul republican, 
ridică cu tot mai multă fermi- muncii din Franța depun tot mai 
tate pentru apărarea ordinei re- multe eforturi pentru apărarea 
publicane. Comitetelor departa- republicii.
mentale de apărare a instituții
lor republicane, li s-a adăugat 
sîmbătă un comitet național. Mai 
multe partide politice de centru 
și de stînga au constituit un co
mitet național de apărare repu
blicană care a preconizat, ime
diat după' constituirea lui, crea
rea în fiecare departament a cîte 
unui comitet de acțiune și de 
apărare republicană. Comitetul 
național de apărare republicană, 
format din S.F.I.O., M.R.P., Par
tidul radical, Uniunea democra
tică și socialistă a rezistenței 
(U.D.S.R.) și Adunarea demo
cratică africană (R.D.A.) a ex
clus însă participarea Partidului 
Comunist.

în Franja s-a constituit de ase
menea „comitetul national anti
fascist al studenților“ din care 
fac parte reprezentanți ai Uniu
nii studenților comuniști din 
Franța, ai Uniunii studenților so
cialiști de stingă, ai Federației 
naționale a studenților radicali și 
ai altor organizații studențești.

★
PARIS 24 (A ger preș). — Sîm- 

bătă seara a fost convocat în șe
dință extraordinară Consiliul de 
Miniștri Francez la Hotel Matig- 
non. Ședința a fost prezidată de 
Pflimlin.

(Agerpres). — 
La 24 mai 1958

C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe 
Jănos Kădir, prim secretar al C.C. 
al Partidului 
list Ungar, cu 
vorbire.

Muncitoresc Socia- 
care a avut o con

★
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 24 mai 1958 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S, a primit pe Wladyslaw 
Gomulka. prim secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Josef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone și 
Ștefan Jendrychowski, președin
tele Comisiei de Stat a planifi
cării de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, cu care a avut o con. 
vorbire.

Prinz oferit de P. G U, S. 
și guvernul sovietic

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 24 mai Comitetul Central 
al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice și guvernul sovie
tic au oferit in Palatul Mare al 
Kremlinului un prinz în cinstea 
participanților la consfătuirea re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările 
membre ale Consiliului de ajutor 
economic reciproc și a partici
panților la consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al Tra
tatului de la Varșovia, 
au participat:

Din partea Republicii 
Albania: Enver Hodja, prim se
cretar al C.C. al Partidglui Mun
cii din Albania, Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Spiro Koleka, prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Behar Shtylla, ministrul 
Afacerilor Externe, generalul-ma. 
ior Arif Hasko, șeful statului ma
jor general al armatei populare;

Din partea Republicii Populare 
Bulgaria: Todor Jivkov, prim se
cretar a! C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, Anton lugov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Raiko Damianov, prim vicepreșe-

La prinz

Populare

Președintele Republicii Argentina
Buenos

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Argentina, 
primiți, Excelență, în numele Prezidiului Marii Adunări

Aires

vă rog 
Națio-să . . , , . ________ ___ _________

nale, al poporului romin și al meu personal, cele mai sincere felici
tări și calde urări pentru progresu 1 și prosperitatea Argentinei și a 
harnicului ei popor, pentru sănătatea și fericirea dv. personală.

îmi exprim încrederea că bunele relații existente între guvernele 
și popoarele noastre prietene vor continua să se dezvolte și pe vii
tor în folosul ambelor țări și al întăririi păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Tineretul — factor important 
în alegerile din Italia

In Italia, cu toții sînt de acord 
că votul tineretului va fi hotărî- 
tor în alegerile ce vor avea loc la 
25 mai. Numărul tinerilor între 20 
și 25 ani, care vor vota pentru 
prima dată se ridică la circa două 
milioane. Cam tot atit este și nu
mărul voturilor nule sau albe de
puse la ultimele alegeri, în 1953, 
și ele reprezintă încă o necunos-, 
cută în viitoarele alegeri. Cum se 
vor orienta aceste patru milioane 
de voturi „noi“ ? Ele reprezintă 
peste 10 la sută din întregul corp 
electoral și o fluctuație ușoară 
într-un sens sau altul va putea 
influența în mod hotărîtor echili
brul politic național.

Dar dacă toată lumea este de 
'acord asupra importanței votului 
tineretului în aceste alegeri, ni
meni nu poate prevedea cu certi
tudine care va fi orientarea hotă- 
rîtoare a acestor noi factori elec

torali. Dreapta fascistă flutură în 
acest scop demagogia naționalistă; 
pentru aceasta ea speculează fap
tul că tinerii care au împlinit 20 
dc ani, nu au cunoscut în mod di
rect fascismul și politica sa ca- 

tastrofală. La rîndul său, demo- 
crat-creștinii folosesc organi
zațiile catolice și tradițiile lor; 
ei speculează faptul că mulți 
tineri sînt astăzi obligați să 
caute soluții individuale pentru 
gravele probleme ale muncii și 
alegerii unei profesiuni. Partidele 
minore nu sînt în stare să ofere 
tineretului vreo perspectivă. Iată 
'de ce se poate afirma că numai 
s'înga, și îndeosebi Partidul Co
munist Italian, poate atrage tine
retul, în numele unui ideal și al 
unei politici de reînnoire, lată cau
za pentru care stînga consideră 
că na găsi în viitoarele alegeri un 
sprijin serios din partea tinerilor 
alegători.

Această încredere este întărită 
și de faptul că tineretul a simțit 
ș>e pielea sa, în acești ani, ce în
seamnă proasta guvernare demo- 
crat-creștină. Armata șomerilor 
tineri care în 1949 era de 
370.894, a ajuns să crească în 
1958 la 614.300 tineri. Date ofi
ciale consideră că dintre copiii de 
vîrstă școlară, un milion nu reu
șesc să ajungă pe băncile învăță- 
m.întului elementar. Dintre tinerii 
care, lipsiți de orice instrucție, 
sînt constrînși din motive econo
mice să intre, copii fiind încă, în 
slujba unor exploatatori, foarte pu
țini vor primi o pregătire profe
sională : ei lucrează 10—12 ore pe 
ai cu salarii mai mici decît ale 
celorlalți muncitori, fiind sortiți să 
țămînă fără nici o calificare, La

sate nu există școli profesionale 
adecvate. Situația în agricultură 
este așa de precară încît din 1950 
pînă astăzi, 120.000 de tineri au 
părăsit an de an satele, iar circa 
700.000 dintre ei au fost constrînși 
să emigreze din Italia. Alții, care 
reușesc 
oraș, i 
tării: 
citori 
tracte ;
a putea fi oricînd amenințați cu 
concedierea. Ei sînt plătiți cu un 
salariu de batjocură. Și nu lipsesc 
cazuri de exploatare ce par pur 
și simplu de necrezut: în fabrici
le de sticlă din Neapole lucrează, 
de exemplu, 1000 de copii care 
vor fi concediați la. vîrsta de 14 
anii E vorba de copii, deci, care 
sînt plătiți pînă la 14 ani cu sa
larii minuscule.

Alegerile constituie un prilej 
pentru a chema tineretul la un 
avînt mai mare de luptă; în ul
timul timp, P. C. Italian și-a in
tensificat munca sa în vederea 
activizării luptei tineretului.
'/V* rv? 'V rx? ev* O»/ O

: să găsească de lucru în 
cad victime ale exploa- 

sînt angajați ca mun- 
necalificați și cu con- 

pe termene limitate, pentru

Corespondență 
din Roma

CX/ c\J ,'v-' rx“'

Tineretului i-a dedicat To- 
gliatti prima sa reuniune ținută 
la Roma în prima duminică din 
mai, prima reuniune publică după 
boala care-l constrînsese, în apri
lie, la o perioadă de odihnă. Și în 
discursul rostit cu acest prilej, se
cretarul general al P. C. Italian 
s-a adresat tineretului pentru a-i 
arăta pericolul extrem în care se 
află pacea și necesitatea ce se im
pune de a lupta pentru schim
barea situației.

Cum vor acționa tinerii italieni? 
Secretarul partidului democrat- 
creștin, Fanfani, se teme că ei vor 
răspunde chemării P.C.l. și pen
tru a evita acest lucru, a între
prins în vederea atragerii tineretu
lui multe acțiuni în actuala cam
panie electorală.

El a pus în fața partidului de- 
mocrat-creștin obiectivul de a ob
ține cel puțin 40 la sută din vo
turile exprimate de acești noi ale
gători. Atingerea acestui obiectiv 
ar sluji democrat-creștinilor la ob
ținerea unei majorități în viitorul 
Parlament. Dar sperăm că tinere
tul îi va deziluziona.
„Federația tineretului comunist a l 
atras mulți tineri și analiza ce-

lor mai recente alegeri sindicale 
relevă o vădită orientare marxistă 
în rîndurile tinerilor muncitori“ — 
a scris un alt ziar „Messaggero“ 
din Roma.

Aceste recunoașteri ale adver
sarilor demonstrează că există 
toate posibilitățile ca tineretul a- 
legător să contribuie la lupta ge
nerală a mișcării populare pentru 
o victorie democratică în alege
rile din 25 mai.

LUIGI PINTOR

dinte al Consiliului de Miniștri, 
Petar Pancewski, ministrul A- 
părării Naționale, Karlo Lucanov, 
ministrul Afacerilor Externe, Ruși 
Hristozov, președintele Consiliu, 
lui de stat al Planificării;

Din partea Republicii Ceho
slovace : Viliam Siroky, preșe
dintele guvernului, Vaclav David, 
ministrul Afacerilor Externe, Bo- 
humir Lomsky, ministrul Apără
rii Naționale;

Din partea Republicii Demo
crate Germane: Walter Ulbricht, 
prim secretar al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia, primul ministru Otto Grote- 
wohl, Willy Stoph, ministrul A- 
părării Naționale, Bruno Leusch- 
ner, președintele Comisiei de Stat 
a Planificării, Otto Winzer, locții
tor al ministrului Afacerilor Ex
terne ;

Din partea Republicii Popu
lare Polone : Wladyslaw Gomul- 
ka, prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Josef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Adam Rapacki, ministrul 
Afacerilor Externe, Marian Spyc- 
halski, ministrul Apărării Națio
nale, Ștefan Jendrychowski, pre
ședintele Comisiei de Planifica
re;

Din partea Republicii Populare 
Romîne: Gheorghe Gheorghiu-
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica, președinte
le Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnăraș și Alexandru Bîrlă- 

deanu, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe, 
Leontin Sălăjan, ministrul For
țelor Armate, Gaston Marin, pre
ședintele Comisiei de Stat a pla
nificării ;

Din partea Republicii Popu
lare Chineze — Cen Iun și Li 
fu-ciun, locțiitori ai premierului 
Consiliului de Stat;

Din partea Republicii Popu
lare Democrate Coreene — Kim 
Ir, Ten Ir Lon, vicepreședinți ai 
Cabinetului de Miniștri, Li Den

deOk, președintele Comisiei 
Stat a Planificării;

Din partea Republicii Populare 
Mongole — Dașiin Damba, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., 
Lubsanțorengiind Țonde, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri;

Din partea Uniunii Sovietice 
la prinz au participat: A. B. A- 
ristov, L. I. Brejnev, E. A. Fur- 
țeva, N. S. Hrușciov, N. G. Ig- 
natov, A. I. Kiricenkc, A. I. Mi- 
koian, K. E. Voroșilov, N. M.
Șvernik, P. N. Pospelov, M. G.
Pervuhin; 1. I. Kuzmin, D. “
Ustinov, A. F. Zasiadko,
președinți ai Consiliului de 
nlștri al U.R.S.S.; A. A.
miko, R. I. Malinovski, I. G. Ka- 
banov, V. V. Mațkevici, S. M. 
Tihomirov, A. S. Pavlenko, mi
niștri ai U.R.S.S.

Din partea Republicii Demo
crate Vietnam — Nguen Zui Cin, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, Nguen 
Van Cian, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Dang 
Viet Țzau, locțiitor al ministru
lui Comerțului Exterior;

La prinz au participat amba
sadorii Uniunii Sovietice in țările 
membre 
Varșovia 
socialiste 
consilierii

N. S. Hrușciov, prim secretar 
al C.C. al P.C.U.S. și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a salutat cu căldură pe 
participanții la consfătuire — re
prezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești, ai popoarelor 
frățești din țările socialiste — și 
le-a urat mari succese în con
strucția socialistă.

Prinzul s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de prietenea
scă și cordială.

F. 
vice- 

Mi- 
Gro-

ale Tratatului de la 
și ambasadorii țărilor 
în Uniunea Sovietică, 
și expert!) delegațiilor.

Scandal la Londra
Eu-

4

La Londra, chiar în aceste 
zile se desfășoară un proces 
deosebit de semnificativ, atit 
prin felul cum decurg lucrările 
sale cît și prin conținutul lui. 
Acuzații sînt doi studenți da 
la Universitatea 
Paul Thomson 
Miller foști ofițeri de marină. 
In toate ziarele britanice se 
menționează în primul ritul 
învinuirea pentru care acești 
doi studenți sînt tiriți în fața

din Oxford, 
și William

Prima marcă poștală emisă în 
Republica Arabă Unită

Astăzi, poporul argentinian sărbătorește ziua independenței 
sale de stat. La 25 mai 1810, după un lung șir de răscoale popu
lare începute încă din anul 1516 împotriva colonialiștilor spa
nioli și englezi, pe teritoriul argentinian se formează pentru 
prima dată un guvern alcătuit din reprezentanții popoarelor 
băștinașe în frunte cu Cornelio Saavedra, Maciano Moreno și 
Manuel Belgrani. Această victorie a poporului argentinian a în
semnat de fapt începutul cîștigării independenței țărilor din Ame
rica de Sud aflate la cheremul regilor și granzilor spanioli.

Obținînd independența Argentina n-a încetat să fie supusă la 
multe și grele încercări. Bogățiile țării au atras amestecul diver
selor monopoluri străine în treburile interne ale țării, care un
geau la cîrma țării diferiți dictatori autohtoni.

Anul acesta la 23 februarie au avut loc alegeri generale. După 
cum se știe victoria a revenit partidului Uniunea Civică Radicală 
Intransigentă, al cărui lider, Arturo Frondizi, a obținut peste 
4.000.000 de voturi, fiind ales președinte al Republicii Argenti
na. în ajunul alegerilor, Frondizi caracteriza astfel viitoarea po
litică a țării : „Poziția noastră este o poziție de pace, de apărare 
a democrației, de stabilire de relații cu toate țările și de coexis
tență internațională“. Iar în discursul-program rostit de preșe
dintele Argentinei se spunea : „Argentina va întreține relații co
merciale cu toate țările fără nici un fel de discriminare...“. 

Relațiile romîno-argentiniene au 
de peste trei decenii. Recenta vi
zită în Argentina a delegației 
R.P..R în frunte cu tov. I. Gh. 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
care s-a bucurat de o primire deo
sebit de călduroasă, a însemnat o 
nouă contribuție la întărirea rela
țiilor dintre țara noastră și Ar
gentina. Acordul comercial semnat 
în ianuarie la Buenos Aires des
chide posibilitatea unor schimburi 
de mărfuri în avantajul reciproc 
al țărilor noastre. De asemenea 
numeroasele manifestări culturale, 
care au avut loc în Argentina și 
în R.P.R., duc într-o mai mare 
măsură la înțelegerea și cunoaș
terea reciprocă a popoarelor ar
gentinian și romîn.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
de astăzi, tineretul nostru alături 
de întregul popor romîn, trans
mite poporului argentinian un sa
lut călduros, fiind convins că și 
pe viitor relațiile dintre țările 
noastre se vor întări în interesul 
păcii și al coexistenței pașnice.

Amînarea vizitei lui
I. B. 7 ito in R. P. 

Polonă
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 
După cum se știe, o delegație de 

partid și guvernamentală iugosla
vă, în frunte cu președintele Re
publicii Populare Federative Iu
goslavia, I. Broz Tito, urma să 
vină în Polonia la începutul lunii 
iunie într-o vizită de răspuns. To
tuși, guvernul iugoslav a ajuns la 
concluzia că în împrejurările ac
tuale, această vizită în Polonia 
n-ar da rezultatele dorite și de a- 
ceea a propus guvernului polonez 
ca vizita să fie temporar amînată, 
Guvernul R.P. Polone a fost de a- 
cord cu acqpsta.

o tradiție veche, ele datînd

,v r' J! Wl

IMAGINI DIN BUENOS AIRES
— Fotografia de sus : impună- torul monument ridicat In cinstea 

sărbătorii naționale a poporului argentinian.
— Fotografia de jos: vedere generală a Palatului Legislativ.

Semnarea planului de colaborare culturală 
între R. P. Romînă și R. D. Vietnam

HANOI 24 (Agerpres). — La
24 mai s-a semnat la Hanoi pla
nul de muncă în 
rii acordului de 
turală între R.P.
Vietnam pe anul

vederea aplică- 
colaborare cul- 
Romină și R.D. 
1958.

Din partea R-P- Romîne planul 
a fost semnat de tov. Teodor 
Rudenco, ambasadorul R.P.R. la 
Hanoi, iar din partea R.D. Viet
nam de tov. Do Duc Duc, vicemi- 
nistrul Culturii.

SITUAȚIA din LIBAN
se agraveaza

justițieî : „încălcarea legii cu 
privire la păstrarea secretului ropa răsăriteană

Gravitatea acuzației culege informații cu 
militar, pentru a da naștere la 
incidente care ar putea fi folo
site pentru verificarea anumi
tor informații și la obținerea 
altora".

Pe rînd, prin fața curții au 
trecut martori și ofițeri 
flota maritimă militară, 
anume au spus ei nu se poate 
ști deoarece brusc s-a luat ho- 
tărîrea ca ședințele să continue 
cu ușile închise. O oarecare 
lumină asupra desfășurării pro
cesului o dă însă chiar decla
rația procurorului Griffith-Jo- 
nes, care a recunoscut că unele 
din afirmațiile cuprinse în ar
ticolul apărut în „lsis“, „sînt 
adevărate“. Hotărirea adoptată 
după prima ședință a acestui 
proces al celor doi studenți 
britanici care aduc la cu
noștința opiniei publice meto
dele spionajului occidental a 
fost aceea de a se întrerupe 
procesul pînă la data de 28 
mai. De ce oare? Trebuie ui
tat acest proces demascator, ca 
apoi să se desfășoare în tăcere, 
în secret ? Sau trebuie con
fecționate între timp „docu
mente senzaționale“ pentru a-i 
scoate vinovați pe cei doi stu
denți?

. ......................C. R,

de stat“. <
ne face să intrăm puțin în a- 
mănuntele acestui proces, la 
care sala este arhiplină, iar 
publicul auditor este format 
din studenți.

In ce constă vina propriu 
zisă ? Cei doi studenți au pu
blicat în urmă cu cîlva timp 
în revista britanică universita
ră „Isis" un articol care de
mască metodele spionajului oc
cidental la granițele Uniunii 
Sovietice. După cum s-a rela
tat și în presă, articolul celor 
doi studenți arată că de-a lun
gul întregii zone din apropie
rea granițelor sovietice sini 
instalate posturi de radio pen
tru recepționarea tuturor sem
nalelor trimise de emițătoarele 
navelor, tancurilor și avioane
lor sovietice. Una din meto
dele preferate practicate pe 
scară largă de țările occiden
tale în activitatea de spionaj 
împotriva Uniunii Sovietice, o 
constituie incidentele provoca
toare de frontieră. Prin „abate
rea de la rută“ a avioanelor 
unor țări occidentale, acestea 
zboară deasupra teritoriului 
sovietic. In ce scopuri ? Arti
colul publicat în revita „Isis" 
arată că scopul zborului aces- 
tor avioane deasupra Uniunii

Sovietice și a țărilor 
i este

din 
de 

caracter

dire 
Ce

BEIRUT 24 (Agerpres). — 
Din informațiile transmise de a- 
gențiile de presă rezultă că re
giuni întinse din sudul și nordul 
Libanului se află sub controlul 
răsculaților. Agenția Associated 
Press relatează că postul de îa- 
dio „Vocea Libanului Liber“ a 
început să transmită comunicate 
asupra mersului luptelor dintre 
forțele de eliberare națională și 
unitățile guvernamentale. In co
municate se arată că insurgenții 
continuă să asedieze localitatea 
Halba unde se află importante 
efective militare guvernamentale.

Ziarul „Aș-Șark“ arată că răs- 
culații au ocupat orașele Hermel 
și Baalbek. Regiunea Așaria a 
fost eliberată aproape în întregi
me din miinile trupelor guverna
mentale.

Agenția 
în partea 
unul din 
Ahmed Lasaad, se află în fruntea 
a 10.000 de insurgenți bine echi
pați care „se îndreaptă spre di
ferite centre strategice“. Potrivit 
aceleiași agenții țăranii din sudul 
Libanului se înrolează în mare 
număr în rîndurile detașamente
lor de răsculați așa încît „în vii
toarele cîteva zile insurgenții vor 
putea porni înaintarea spre Bei
rut“.

In ciuda situației sale precare, 
guvernul Solh continuă cu încă- 
pă{înare manevrele sale pentru 
a se menține la putere.

Hassan, reprezentantul delega
ției R.A.U. la O.N.U., a făcut •

declarație corespondenților de 
presă în care subliniază că eve
nimentele în Liban au un ca
racter pur intern. Guvernul Liba
nului, ,a spus Hassan, „a ignorat 
acest fapt esențial pretinzind că 
ar fi existat un amestec din afa
ră. Incapabil de a face fată o- 
poziției generale, guvernul Liba
nului a hotărît să transforme a- 
ce>astă problemă intr-o chestiune 
internațională încurajat fiind de 
puterile occidentale".

Secretarul general ad-interim 
al Ligii arabe, Abdel Moneim 
Mustafa, a declarat că ședința 
Consiliului Ligii arabe convocată 
la cererea Libanului se va (ine 
la 29 sau 31 mai.

Epigramă
In Coreea de sud a fost 

nu de mult decretată pen. 
tru cîteva zile „stare ex
cepțională“. întreaga popu
lație fiind ținută sub cea 
mai strictă supraveghere 
de către forțele poliție
nești. („Habton Thosin"). 

Este — fără îndoială — ..
O confuzie patentă : 
La ei „sțare-excepțională« 
E o stare... permanentă.

MIRCEA CODRESCU

Ispravă fascistă

■ . -. ..
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MEN informează că 
de sud a Libanului 
conducătorii opoziției,

Fascismul nu va trece

La 23 mai elemente fasciste au 
minat linia de cale ferată Bor
deaux—Paris. In urma exploziei 
produse terasamentul a fost se
rios avariat. Cu cîteva minute 
înaintea exploziei în acest sector 
al căii ferate a trecut un tren de 
călători spre Paris.

STAS 3452 m 52

1

Falimente...
NEW YORK. — (Agerpres) 

Firma „Dun and Broad- 
street“, care se ocupă de al- 
cătuirea de statistici financia- » 
re, anunță că în primul tri- 2 
mestru al anului 1958 numă- g 
rul întreprinderilor mici și & 
mijlocii care au dat faliment, 
a fost cu 10 la sută mai mare 
decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. In săptămîna 
care s-a terminat la 15 mai 
numărul falimentelor a fost 
de 327 față de 264 în săptă- 
mîna corespunzătoare a anu
lui trecut.


