
Anul XIV, Seria II-a, Nr. 2823
ÎOT

Prolefarl 3in toafe țările, unifi-vM !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

ÎNVÂ ȚÂM

uitamn u
▼▼vvv W W W WW^Tv^r W W Wvv W W^P

ore in u rile
c î n d
muncitoriiDuminică 8 iunie 1958

AI

FLÀMINZEAU

Sâ

s ă hainăoa I e

4 PAGINI — 20 BANI

eintece de masă
Documentele plenarei a lila « 

C.C. al U.TM. arată că o cale prin 
care tinerii noștri pot să-și îmbo
gățească cunoștințele 
educării lor comuniste este și cu
noașterea trecutului glorios de lup
tă al poporului muncitor, al eroicei 
clase muncitoare, al partidului și 
U.T.C. Vna din formele prin care 
pot fi îmbogățite cunoștințele pri
vind tradițiile de luptă ale clasei 
muncitoare este și cîntecul. Comi
tetul raional Nicolae Bălcescu 
din Capitală, finind seama de su
gestiile venite din masa utemiști
lor, a propus de curînd organiza
rea unui concurs de cîntece cu ca
racter permanent între organiza
țiile U.TM. din întreg raionul. 
Scopul acestui concurs este de a 
contribui la educarea tineretului 
în spiritul dragostei față de pa
trie, popor și partid ; de aseme
nea prin acest concurs 
contribuim la ridicarea 
țelor artistice ale tuturor tinerilor, 
la cunoașterea bogăției folcloru
lui, la ridicarea nivelului cultural 
al fiecărei organizații de bază din 
raion.

Acum cîtva timp, într-o ședință, 
toți activiștii organizațiilor de ba
ză U.T.M. din raion au aflat de 
hotărirea comitetului raional. An
gajamentele pe care și le-au luat 
în numele organizațiilor de bază 
sînt o garanție că și în masa de 
tineret concursul este așteptat cu 
mult entuziasm. De altfel, exem
plul celor aproape 80 tineri de la 
.(fesătoriile Reunite“ sau al celor 
peste 100 tineri de la „Pavel Tea- 
cenco“ — care au și început să in- 
pețe cîntece — este edificator.

Pentru buna desfășurare a ace- 
’stei acțiuni, comitetul raional a 
întocmit un regulament. Concursul 
se desfășoară în două etape. Pri
ma etapă — de pregătire — du-

in scopul

vrem sa
cunoștin*

rează pini la 23 August. In acea
stă perioadă, în toate organizațiile 
de bază se va populariza con
cursul folosindu-se toate formele 
de agitație vizuală și discuții in
dividuale cu tinerii, se va prelu
cra regulamentul și, împreună cu

Inițiativa Comitetului 
raional U. T. M.

„N. Bălcescu**

II-a utemiștii 
cìntecele din

bază U.T.M.

comitetele de întreprindere, se 
vor constitui comisiile. Pînă la 
începerea etapei a 
și tinerii var învăța 
concurs.

Organizațiile de
vor trebui să folosească toate pri
lejurile pentru ca tinerii să în
vețe cintecul de masă. In adună
rile generale, la „duminicile tine
retului“, la începutul și sfirșitul 
lucrului în întreprindere, în 
excursii fi la oricare altă activi-

INE HI MM 
spre ogoare ! 
Chemarea promoției 1958 
a Institutului agronomic 

din București
q Sîmbătă a fost ultima zi de facultate 
a studenților din anul V al facultăților 
Institutului agronomic „Nicolae Bălces
cu“ din Capitală.

înainte de a părăsi băncile institutu
lui, studenții s-au adunat în amfiteatru] 
ce poartă numele marelui om de știință 
Ion Ionescu de la Brad pentru a discuta 
împreună cu profesorii lor despre viața 
și activitatea lor nouă pe care o vor în
cepe în curînd, în mijlocul oamenilor 
muncii de pe ogoare.

La sfîrșitul întrunirii, studenții au 
adresat un apel către colegii lor absol
venți ai institutelor agronomice din în
treaga țară în care se spune între altele;

tate a organizației se poate învă
ța cîntecul. In discuțiile care vot 
avea loc în organizațiile de bază, 
utemiștii vor trebui să se gîndea- 
scă la toate prilejurile in care să 
se poată învăța cîntece. Împreună 
cu comitetele de întreprinderi, or
ganizațiile U.T.M. se vor îngriji 
ca învățarea cântecelor de masă 
să se facă cu ajutorul instructori
lor artistici. Organizațiile de bază 
U.T.M. ale întreprinderilor mici, 
care nu au instructori vor învăța 
împreună cu tinerii din întreprin
derile mari, în. așa fel ca acest 
concurs să-și atingă scopul propus 
— toți tinerii să cunoască cìnte
cele de masă.

Etapa a II-a începe la 15 de-

OPRIȚA ALEXANDRINA 
secretar al Comitetului raio
nal U.T.M. „N. Bălcescu" — 

București

TRAIAU IN COCIOABE
c a

Pamfil Crainic 
lucrează la mi
na Petrila de 21 
de ani. Multe 
s-au schimbat 
de atunci. Mun
ca astăzi este 
alta. Nu că a- 
cum n-ar trebui 
să mînuiască cu 
brațele-i vîn joa
se pikhamerul 
și lopata în a- 
bataj, dar trăie
ște cu totul altă 
viață decît a- 
tunci cînd scor
monea ca o cîr- 
tiță pe sub pă- 
mînt din zori și 
pînă-n noapte și 
nu izbutea să și 
facă măcar o 
haină.

Salariul pentru care munceau 
minerii nu le ajungea nici 
car să-și astîmpere foamea, 
cum îi 
nilor că sînt nemulțumiți, că 
vor un salariu mai de doamne- 
ajută, îi dădeau pe seama jandar
milor.

MUNCĂ, DA, RĂSPLATĂ BA
Presa 

o seamă 
citorilor 
scria în 
cist din 
Leninist* 
nerilor 
foarte grea. Muncim sub pămint 

pentru o leafă 
mizerabilă... Ca 
să putem trăi, 
după 8 ore de 
muncă istovitoa
re sub pămint 
trebuie să mer
gem să lucrăm 
încă în altă par
te cîte 6—8 ore. 
Din leafă abia 
primim în mînă 
cîte 100 — 200 
lei“.

Dacă răsfoiești 
statisticile, con- 
stați că salariile 
au scăzut în dis
cursul anilor 
1929—1932 
31,2 la sută 
Valea Jiului 
cu 60 la sută 
Valea Prahovei.

UMBLAU
fiindcă primeau

Cu așa niște salarii, nu-i 
rare că întîlnești chiar 
oficiale ca cea a inspectorului sa
nitar Constantin Popescu, care în 
1909 la schela Cîmpina constata 
că „hrana muncitorilor de aici se 
compune din „mămăligă, ceapă și 
verdețuri ieftine, oțet în care în
ting cu mămăligă, și rar brînză

ZDRENȚE
leafă de mizerie

mă-
Și 

miroseau vătafii patro-

cinstită a vremii relata 
de aspecte ale vieții mun. 
mineri. Iată de pildă, ce 
octombrie 1930 un ute-
Baia Marc în „Tîriărul 

: „Situația noastră, a ti- 
muncitori mineri, este

11

de mî- 
relatări

iunie 1958 — 
un deceniu 

de la naționalizare

Tinerii depun flori 
monumentul utecisteila

D o n c a Sitno

COLEGI ȘI COLEGE DIN PROMOȚIA 
1958, ABSOLVENȚI ȘI INGINERI 
AGRONOMI, ZOOTEHN1ȘTI, HORTI
CULTORI, ECONOMIȘTI Șl MEDICI 
VETERINARI DE LA TOATE INSTITU

TELE AGRONOMICE DIN ȚARA!

Vă chemăm astăzi, în pragul vieții noi 
pe care o începem odată cu absolvirea 
facultății, să punem întreaga noastră pu
tere de muncă, tot elanul 
toate cunoștințele noastre în 
carii producției agricole din 
stră.

Lozinca promoției noastre

tineresc și 
slujba ridi- 
patria noa-

Lozinca promoției noastre este: toți 
absolvenții promoției 1958 în producție, 
acolo unde se simte mai multă nevoie 
de ajutorul nostru!

Cea mai importantă sarcină în etapa 
actuală a transformării socialiste a agri
culturii este întărirea și dezvoltarea eco
nomică a goc, odăriilor agricole de stat, 
gospodăriilor agricole colective, întovă
rășirilor agricole și cooperativelor agri
cole de producție, a stațiunilor de ma
șini și tractoare, ca și înființarea de no] 
gospodării colective și întovărășiri. Să 
depunem toate eforturile, să punem în 
mișcare toate mijloacele și posibilitățile 
pentru consolidarea și dezvoltarea eco
nomică a sectorului de stat și cooperatist 
din agricultură.

Să mergem in pas cu viața, să mun
cim în permanență pentru a deveni spe
cialiști dm ce în ce mai buni, să intro
ducem pe scară largă cuceririle științei 
și tehnicii moderne agricole la sate. Să 
ridicăm nivelul cultural, să răspîndim 
larg cuî’tura și tehnica în mijlocul ace
lora cu care vom lucra.

Partidul și guvernul ne cheamă să 
punem în slujba patriei priceperea, dra
gostea, și țjitreaga noastră putere de 
muncă, pentru ca viața să devină mai 
bună, mai luminoasă, pentru toți cei ce 
muncesc.

ABSOLVENȚII INSTITUTULUI
AGRONOMIC „N. BĂLCESCU“ DIN 

BUCUREȘTI, PROMOȚIA 1958
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Au pornit 
tinerește 
la drum.

Foto :
AGERPRES

Tinărul Velici 
Alexandru de Ia 
laminorul Blu- 
ming Hunedoa
ra lucrînd la 
sudarea insta
lației de apă a 
cajei Blumingu- 
lui de 1009 țoii. 
El face o eco
nomie de 60-70 
kg. electrozi pe 
lună și execută 
lucrări de bună 
calitate.

unui
Desigur, unele 

siuni se nasc încă 
copilărie, iar apoi, 
tinerețe, ele se statorni- 
cesc sau se 
Copilul care se juca 
toată ziua cu 
de placaj își dă seama 
mai tîrziu că-i place să 
se uite cu microscopul 
în picătura de apă. Ti- 
nărui despre care scriu 
a rămas însă credincios 
pasiunii din copilărie. 
Dimineața, cînd soarele 
abia-și scotea un colț 
roșu de după marginea 
pierdută în depărtări a 
orizontului de Bărăgan, 
își lua nuiaua și pleca 
pe islaz cu oile, cu vi
țeii și cu caii. Intre el 
și animale'e care-l cu
noșteau și-i întindeau 
grumazul să le mîngîie, 
existau înțelegeri nu
mai de ei cunoscute. Vi
tele aveau fiecare nu
mele lor. Cînd o oaie 
pleca de una singură 
spre porumbari, o stri-

pa- 
din 

în

spulberă.

avionul

ga pe nume șl ea se 
oprea, întoreînd capul 
spre stăpîn. Calul nu 
știa să îngenunche di
naintea călărețului, care 
abia-i ajungea pînă la 
burtă, dar aștepta cu
minte și cu răbdare 
lingă moviliță pînă ce 
copilul i se cățăra în 
spinare. Părinții lui 
Costică aveau vite bu
ne, îngrijite frumos. 
Așa a fost întotdeauna 
Ia casa lor. Se poate 
spune deci că drago
stea lui pentru anima
le o moștenise din pă
rinți. Cînd au venit în 
colectivă cu caii și boii 
tle lanț, n-au vărsat în
să nici o lacrimă. Nu 
se despărțeau, doar, de 
vite. Le 
preună cu 
vă. Puțin 
Costică a 
tar. Pînă 
prea-1 băgaseră 
în seamă. Era un băiat 
tăcut, vorbea puțin, dar

aduceau im- 
ei în colecti- 
după aceea, 
plecat m>ii- 

atunci nu 
mulți

aceste cantități — de mă- 
ceapă, verdețuri, scădeau

pe de o parte, în înseși 
oficiale se recunoștea 
1907 — de pildă —

sau pește; căci plata lor e de ma
ximum 65 de lei pe lună și fie
care stăruie să facă economii pen
tru cei de acasă“.

Chiar 
măligă, 
mereu.

Căci,
statisticile 
că în anul 
pîinea s-a scumpit cu 47 la sută, 
-carnea cu 83 la .sută, peștele cu 
mai mult de 100 la sută, lemnele 
cu aproape 120 la sută, fără ca 
patronii să accepte nici cel mai 
mic spor de salariu.

Iar pe de altă parte, capitaliștii, 
care nu știau cum să stoarcă mai
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muncea mult. După o 
vreme însă au început 
- ă sosească scrisori de 
la el. Scrisorile nu 
erau adresate unei per
soane anume, ci între
gii gospodării. Ce spu
nea în scrisori ? Ii sfă
tuia pe oameni să aibă 
grijă de animale că ele 
sînt o bogăție mare 
pentru gospodărie, să 
mai cumpere scroafe 
de prăsită, vaci și mai 
ales oi. „Islaz 
destul, cu iarbă
pe el. E păcat să 
creștem mai multe 
cînd e atîta nevoie 
lină și carne. Mie, 
varășă președintă, 
nu-mi luați in nume
rău critica, dar sînt 
unii din oamenii noștri 
nu prea-i doare de ani
malele gospodăriei". 
După ce-a venit din 
armată, văzînd oame
nii că nu mai e 
în colectivă altul care 
să îndrăgească anima-

avem 
bună 

nu 
oi 
de 
to- 
să 
de

lele mai mult ca el, s-au 
hotărit să-I trimită la o 
școală de brigadieri zoo
tehnici tocmai la Orașul 
Stalin. Și de-atunci, de 
patru ani, el răspunde 
de întregul sector zoo
tehnic al gospodăriei 
colective din 
ionul Filimon

Costică a 
ce i-a stat în 
crească numărul anima
lelor. De la 9 vaci, 90 
de oi, 8 scroafe și 20 
de boi s-a ajuns la 35 
de vaci, 55 tineret bo
vin, 634 oi, 384 miei, 
aproape 300 de cai, 46 
boi, 4 vieri și 24 de 
grăsuni.

Grijile șl 
care apasă ■_ 
acestui 'tînăr mărunțel 
și tăcut sînt extraordi
nar de multe și comple
xe. De la problemele

lanca, ra- 
Sîrbu. 
făcut tot 

putință să

sarcinile 
pe umerii

mult vlaga din muncitori, înființa seră pe lîngă marile 
întreprinderi magazine speciale.

Ba chiar la unele întreprinderi printre care și 
,.farpatina“-Brezoi, adesea, muncitorii, în loc de 
bani, primeau bonuri, cu care erau obligați să 
cumpere alimente numai de la magazinul patronu
lui, bineînțeles cu prețuri umflate.

Ca urmare, iată rezultatele unei 
anchete semioficiale făcută în 
1937 de, un medic printre copiii de 

școală de la periferiile Bucureștiu- 
lui — adică „elevii proveni ți din 
pătura cea mai săracă a capita
lei“ : elevi „prost hrăniți“ — 30 
la sută ; elevi „insuficient alimen
tați“ 62 la sută.

însăși revista reacționară „So
ciologia romînească' arăta în 1937, 
că un învățător, făcînd o anchetă 
printre copiii de școală din comu
na Căianul Mic, constata că din 
numărul elevilor 14 la sută veni
seră la școală nemîncați, 60 la sută 
mînc.aseră mămăligă goală, iar 26 
la sută mîncaseră zeamă de carne 
cu mămăligă. Același ziar publi
că chiar o listă de bucate a mesei 
„sărbătorești“ de duminică :

„Un elev : dimineața, nimic. La 
12, mălai gol. Seara, mălai 
groștior (smîntînă).

Altul : dimineața, lapte cu mă
măligă. La 12, mălai cu baraboi. 
Seara, mămăligă prăjită (turte)“.

★
Salariul pe care-I cîștigau mun

citorii în regimurile trecute era 
atît de mic îneît nu le ajungea să

C. BANCILA

Foto: N. STELORIAH

In amintirea
DONCRI...

CU

(Continuare în pag. 3-a)

Noi brigadieri 
pentru 

Magistrala de Est
Astă noapte un grup de 

peste o suiă de tineri bucu- 
reșteni au pornit pe șantierul 
național al tineretului „Ma
gistrala de Est“. Sînt tineri 
care s-au oferit voluntar ca 
timp de trei luni să lucreze 
la întinderea noii conducte de 
gaz metan ce 
Moldova cu 
combustibil.

însoțiți de 
— tovarăși de 
mul lot de brigadieri 
reșteni pentru Magistrala de 
Est au plecat spre punctul de 
lucru Vîrghiș, raionul Odor- 
hei.

va alimenta 
acest prețios

sute de tineri 
muncă — pri- 

bucu-

Iolanda Balaș
a doborit recordul mondial
i

B
(Continuare in pae,. 3-a)

ION BAIEȘU

In cadrul concursului de 
verificare al lotului de atle
tism al R. P. Romîne desfă
șurat sîmbătă după amiază pe 
stadionul Republicii, valoroa
sa noastră atletă lolanda Ba
laș a stabilit un nou record 
mondial în proba de săritură 
în înălțime realizînd 1,78 
m. Aceasta performanță este 
superioară cu 1 cm. actualu
lui record mondial oficial de
ținut de atleta Cen Fefi-iun 
(R.P. Chineză) și cu 2 cm. re
cordului european deținut de 
Islanda Balaș.

lolanda Balaș a trecut din 
prima oară ștacheta ridicată 
la 1,72 m. Apoi, ea a încercat 
direct la 1,78 dar a ratat din 
prima încercare. In schimb a 
doua oară lolanda Baiaș a 
trecut ștacheta cu o mare ușu
rință, bătînd astfel recordul 
lumii. De remarcat că ea a 
încercat apoi să treacă la 1.81 
m. dar după ce a trecut acea
stă înălțime a doborit ștache
ta cu mina.

Intr-o declarație făcută unui 
corespondent al agenției „A- 
gerpres“ imediat după con
curs, lolanda Balaș a spus : 
„Sînt fericită dar in același 
timp și emoționată că am 
reușit să corectez recordul 
mondial. Pentru aceasta m-am 
pregătit temeinic și nu se 
poate spune că nu am cules 

roadele muncii mele. Vreau ca 
la Stockholm, în august, cu 
ocazia campionatelor europe
ne să-mi corectez propriul re
cord mondial trecînd ștacheta 
ridicată la 1,80 m,"

Ieri la ora prînzului, în părculețul din fața țesătorieî „Donca Simo“ 
s-au adunat sute de muncitori atît din întreprindere cît și din fabri
cile învecinate. Mitingul a fost convocat cu prilejul dezvelirii bustu
lui eroinei clasei muncitoare Donca Simo. Tovarășa Maria Nagy, se
cretară a comitetului raional P.M.R. I Mai, a evocat în cîteva cuvinte 
figura acestei luptătoare comuniste. Donca Simo, fata subțirică cu 
ochii negri, pătrunzători, fata care de la vîrsta de 12 ani pleacă din 
stepa dobrogeană la oraș, să munce ască, Donca, țesătoare care se în
scrie în U.T.C., Donca, mama unui băiețaș cu părul negru ca și al 
ei, cu ochii tot două mure negre ca și ai mamei, luptătoarea înflă
cărată pentru un crez măreț. „M-arn despărțit de copilul meu, spunea 
Donca, pentru ca să arăt miilor de mame drumul pentru fericirea 
copiilor lor“. Toți ascultau tăcuți și Donca le zîmbea din chipul 
dăltuit în piatră.

Apoi tovarășul Orosz Ludovic, prim secretar al comitetului raional 
U.T.M. 1 Mai, a predat organizației U.T.M. din fabrică acest bust. 
După aceia Arghirița Fulger, secr etara Comitetului U.T.M., cu un 
glas plin de emoție rostea cuvintele prin care se angaja în numele 
tuturor utemiștilor și tinerilor din întreprindere ca „figura luminoasă 
a utecistei Donca Simo, devotamentul și spiritul ei de sacrificiu să 
fie un exemplu și îndemn în munca și lupta tineretului din fabrica 
noastră care prin noi succese în producție și viață de organizație se 
va strădui să fie urmaș demn al luptei revoluționare a U.T.C.-ului“,

C. BUCUR

ca

=

rill

A mericii
frontal tineretul, fărîmi-„Să nu tinzi către nimic, să 

nu fii nimic, să nu gîndești 
la nimic". Aceste cuvinte sin
tetizează formula în spatele 
căreia monopoliștil americani 
încearcă cu perseverență in 
ritm accelerat să ucidă sufle
tul tineretului.

Lectura ziarelor americane e 
Imaginea vieții Pe care capita
lismul american o oferă tinere
tului său. In mici spelunci, 
copiii șl tinerii între 10 și 20 
ani se alcolizează, fumează 
opiu, prizează marijuana, se 
destrăbălează în ritm de rock’n 
roii. Aceste spelunci sînt re
zervate membrilor și simpati- 
zanților unor bande bine orga
nizate, care funcționează după 
legi strict stabilite și respectate 
cu sfințenie. New 
York-ul și ma
rile orașe sint 
bîntuite de pla
ga gangurilor 
juvenile, desfă- 
șurîndu-și peri
culoasa activita
te sub privirile 
îngăduitoare ale
poliției șl oficialităților. De
licventa juvenilă a crescut în 
ultimul deceniu cu 142 la sută, 
atingînd 20 la sută din totalul 
criminalității. (Cifrele acestea 
sînt însă incomplete în ce pri
vește tinerii ucigași întrucit 
există o largă categorie de cri
minali, aproape majoritatea, 
între 20 și 30 de ani).

Și cu toate aceste cifre în
grijorătoare, cu toate că poli
tia găsește aproape zilnic ctte 
un cadavru pe care tinerii 
gangsteri își lasă emblema (ti
gru, maimuță, dragon ele.) au
toritățile un iau nici 6 mă
sură, sau cînd gluma se în
groașe adoptă o fariseică ne
liniște, Crimele continuă, spe
luncile se înmulțesc, tineretu
lui i se oferă mai departe fil
me polițiste și romane in care 
a învățat tehnica uciderii, se 
scornesc alte mijloace de des
trăbălare, i. se dă la discreție 
rock’n roii și stupefiante, i se 
confecționează o mistică, stre
curată cu persistență. Toate a- 
ceslea pentru a crea un tine
ret fără suflet, docil și malea
bil, care să nu se întrebe de 
ce conduce un avion cu 
bomba nucleară către grani
țele unor țări pașnice, de ce 
este pus să ucidă oameni ne- 
vinovați, de cine a fost trimis 
la război. Toate acestea sînt 
făcute pentru a crea un tine
ret cu creerul alb ca o coală 
de hîrtie, abrutizat, smuls de 
viață, unealtă împotriva vieții.

Din crimă, droguri, destrăbă
lări capitalismul american a 
creat cîțiva berbeci cu care a-

tacă 
țindu-l, moleșindu-l.

Toate acestea sînt Insă șt 
teoretizate. Trebuia creată o 
filozofie pentru noua generație 
condamnată animalizării — și a 
fost creată. I s-a zis ..Beat ge- 
neration" (Generație a beati
tudinii). Cine profesează noua 
religie, cine se adapă de la a- 
ceastă filozofie a crimei ? O a- 
dunătură de tineri nevropați, 
neurastenizați, căreia i se șop
tește că drogul și rock’n roll-ul 
sînt mijloace de evadare din 
această lume care-l pustiește 
și-l tulbură. Negăsind nici un 
ideal la Indemînă, Intructt ca
pitalismul nti-l oferă și nici 
nu-l poate oferi, neaflind o în
trebuințare a energiei lor tine
rești, aceste grupuri de tineri 
dezechilibrați, se refugiază în 
stupefiante.

Din tagma aceasta degenera
tă au răsărit „filozofii", apos

tolii religiei 
„Beat genera» 
tion". Doi dintre 
ei.. lack Kerouac 
și Philiope La- 
mentia, au bi
nevoit să împăr
tășească pufi- 
nele, searbă- 

deie dar uctga- 
șele idei, ce rătăcesc prin min
tea lor pustiită de droguri, u- 
nui gazetar de la „New York 
Post", care vroia să se docu
menteze asupra căii pe care a 
apucat o parte a tineretului a- 
merican. Prin intermediul lui 
Mike Wallace, putem și noi a- 
fla ce se petrece în capul unor 
oameni despre care auzim de 
multă vreme, putem încerca să 
înțelegem tragedia pe care ti
neretul american este împins 
s-o trăiască pentru a servi ca 
unealtă planurilor de domina
ție a lumii nutrite de stăpinii 
monopolurilor americane.

Profetul nr. I, lack Kerouac 
afirmă mai întii . categoric că 
„Beat Generation" este „reli
gia veacului XX". După acea
sta decretează : „Este renaște
rea prezisă de Spengler. El a 
spus că va avea loc o mare în. 
toarcere spre misticism în tim. 
pul ultimelor momente ale ci
vilizației occidentale. Ceea ce 
se și întîmplă acum“.

Aceste cuvinte sînt de altfel 
singurele care au o noimă în 
tot ceea ce spune junele profet 
al religi.ei drogurilor. Capitalis
mul își trăiește in 
nia. Iii nu mai poate oferi i- 
dealuri, nu mai poate insufla 
tărie. Marii preoți ai capitalis
mului au tot interesul să răs
pândească misticismul, pentru 
că el amorțește conștiința, to
ropește trupul și sfîșie sufle-

Capitali, 
adevăr ago.

A. VRINCEANU
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a Deltei
călătoru-

Cu acest instrument, chir urgul se simte mai sigur

INIMA

la operațiile asupra o-

Inscrippa

Desen de < s. SCHÄFER

Automobile aeriene:

lor. In clinică are loc proba cea 
mai hotărîtoare: folosirea instru
mentului 
mulul.

Marile succese ale medicinei sovietice

Putem trăi 
și cînd nu bate

Slava Fiokhin, un băiețaș de 11 ani, originar din satul 
Dobriatino, regiunea Vladimir, din Uniunea Sovietică era 
bolnav încă din primele zile ale vieții sale. El ave® o de
fecțiune congenitală a cordului i: stenoza arterei pulmonare., 
îngustată la bifurcație această arteră aducea din inimă la 
plămâni o cantitate insuficientă de singe. Organismul ducea 
astfel lipsă de oxigen, jar pielea lui Slava avea o culoare 
albăstruie. Copilul suferea de sufocări ajungînd adesea 
pînă la pierderea cunoștinței.

Numai o operație dintre cele mai complexe, care încă 
pînă nu de mult era considerată ca imposibilă, putea să 
salveze pe băiețaș. Profesorul A. Bișnevski și-a luat obli
gația s-o îndeplinească.

O inimă fără sînge, 
imobilă în mîinile 

chirurgului
Despre această extraordinară 

operație M- Ananiev, director al 
Institutului de cercetări asupra 
instrumentelor și aparatelor de 
chirurgie experimentală vorbește 
cititorilor revistei „L’Union So
viétique“.

...Cavitatea toracică este des
chisă, scrie M. Ananiev. Vasele 
care alimentează corpul sînt des
părțite de el și conectate la un 
aparat de circulație extra, corpo
ral. In timpul operației aparatul 
îndeplinește funcțiunile cordului, 
ale plămânilor și chiar pînă la un 
anumit punct, funcțiunile nervi
lor bolnavului. Sîngele din vine 
care ajunge din organism în apa
rat este saturat cu oxigen în plă- 
mînii mecanici, apoi pompat în 
artere prin impulsiuni regulate. 
Aparate electronice automate ur
măresc starea operatului și atun
ci cînd este necesar fac să se 
schimbe pulsul sau reglează pre
siunea sîngelui.

Cît despre adevărata inimă 
care cauzase băiețașului atîtea 
suferințe, ea se găsea în timpul 
acesta în mîinile chirurgului, fără 
sînge, imobilă. Și cînd după 30 
de minute ea a început din nou 
să funcționeze, Slava scăpase de 
acum de defecțiunea sa valvu- 
lară. Această operație excepțio
nală s-a. terminat cu o vindecare 
complectă.

Aparatul oare deschide chirur
gului perspective atît de fantas
tice a fost creiat de inginerii și 
medicii Institutului de Cercetări 
asupra instrumentelor și aparate
lor de chirurgie experimentală.

— Sînț mut de admirație pen
tru o astfel 
era greu să ghicesc care dintre 
interlocutorii 
care ingineri 
rul general al firmei franceze de 
instrumente medicale „Uslfroid“, 
dl. Rietor care a vizitat institu
tul în cursul șederii sale la Mos
cova.

Da, scrie M. Ananiev în „L’U- 
nion Soviétiqué“, numai lucrînd 
în strînsă legătură, inginerii și 
medicii sovietici au devenit în 
cele din urmă oameni ai unei 
profesii noi care îmbină ambele 
specialități. Ei au străbătut îm
preună un drum greu de cercetări 
oare merge de la masa construc
torului pînă la clinică, trecând 
prin atelierul de experimentare și 
prin experiențe asupra animale-

de colaborare ! îmi

mei sînt medici și 
— a spus directe-

MODA

O reușită creație a modei sovie
tice dé vară. Model realizat de 

X. Salnova și R. Timtșenko

Marginile țesuturilor sănătoase 
sînt reunite printr-un aparat 

special construit in acest scop.

SAHARA*1
romineascâ

Un monument al naturii
din țara noastră

î.t de diferi
te sînt monu
mentele naturii. 
Pe unele le în
tâlnești în creș
tetul muntelui, 
pe altele pe în
tinderea nesfîr- 

șită a cîmpiei. Monumentul na
tural despre care vă povestim se 
află în deltă...

In lumea fabuloasă
Dunării, curiozitatea

își pierde sensul
Se spune că în anumite mine 

din Statele Unite ale Americii 
sînt atârnate pancarte care poar
tă următoarea inscripție: „Nu 
uitați gă bunul dumnezeu cînd a 
creat omul nu s-a interesat să-i 

’ schimb“. Cîtă 
fericire știința 
progrese îneît 
ne asumăm o 
cu privire la

procure piese de 
neprevedere 1 Din 
a făcut astfel de 
ea ne îngăduie să 
parte din grijile 
crearea unor astfel de piese de 
schimb. Aparatul „inimă — plă
mâni“ pentru circulația extracor- 
porală, este o astfel de piesă, la 
fel ca și vasele făcute din mate
riale sintetice, protezele experi
mentale ale valvulelor cardiace și 
incă multe altele.

Dar medicina n-are nevoie nu
mai de „piese de schimb“ pen
tru organismul omenesc. Odini
oară se spunea că chirurgul tre
buie să aibă ochi de vultur, ini
mă de leu și mână de femeie. 
Frumos aforism-1 Dar cu toate a- 
ceste calități posibilitățile ome
nești își au limitele lor. Tehnica 
modernă face ca aceste limite să 
fie duse tot mai departe. Insti
tutul nostru — spune în conti
nuare M. Ananiev — a pus 1_ 
punct și a realizat 
i—— 
în ajutorul chirurgului în 
mentele cele mai critice și 
complicate ale operației. Un 
rat universal pentru cusutul 
vilor și al vaselor sanguine 
mite unui număr mare de 
dici să refacă automat nu numai 
vasele sanguine dar chiar și ner
vii cei mai fini, lucru pe care în 
trecut îl puteau face numai cîțiva 
virtuoși. De asemenea sînt foarte 
prețioase aparatele care folosesc 
la cusutul învelișului pulmonar 
după extragerea plămîn-ului, la 
cusături intestinale și la cusătura 
mecanică a auriculei cardiace. 
Toate aceste instrumente permit 
să se facă instantaneu cusături 
cu ajutorul tantalului, un metal 
rar, care nu provoacă reacții in
flamatorii în țesuturi.

Acestea sînt numai cîteva e- 
xemple cu privire la cele mai re
cente lucrări efectuate de cerce
tătorii din institutul nostru.

Sarcina noastră, spune în în
cheiere M. Ananiev, este de a da 
chirurgului instrumente și apara
te perfecte, demne cu adevărat de 
secolul atomului și al sateliților 
artificiali.

Taina arborelui 
lui Marco Polo
Se ?h*e ca Marco Polo, vestit 

călător italian din secolul al 
XIH-lea, descria în capitolul 
XI din faimoasa lui carte ciu
datul arbore „sol“, care 
crește în Iran, în care sînt 
descrise caractere foarte varia-fe 
te ale arborelui, ceea ce a fă-} 
cut cu neputință categorisi real 
lui într-o specie definită. în\ 
jurul capitolului XI s-au ivit} 
numeroase controverse între oa-( 
menii de știință. Deși cartea', 
lui Marco Polo se distinge în] 

"^ansamblul ei prin multă auten-i 
^\ticitate și seriozitate, anumiți^ 
^specialiști au considerat des-\ 
perierea din capitolul XI drept I 
pfantezistă. ;
3 Prof. Vasilcenko, care a călă- 
3torit mult prin Asia Centrală, 
3 a stabilit că arborele în cauză 
3a fost adus acum 800 de ani 
pdin China, în regiunea 
ptoasă Kainat, din 
3est, unde a fost 
phorticultori amatori, 
pdenumit „toreea“, 
^trunchi mare, lemnul — de cu
ploare galbenă, în 
T frunzele sînt albe în partea in- 
pferioară și verzi în cea superi’ 
poară. Roadele „toreei“ care se, 
^aseamănă cu castanele, sînt fo-' 
plosite în medicina populară. ' 

Toate aceste particularității 
^coincid întrutotul cu descrierea^ 
d făcută de Marco Polo.

mm-
Iranul de 

cultivat de 
Arborele 
are un

timp ce

'•'•■'/ie.*'

la 
r___  _ . _ . . t numeroase
proiecte de instrumente care vin 
.............................. ' *- mo- 

mai 
aipa- 
ner- 
per- 
me-

Știați că
...pămînturile desțelenite și în- 

sămînțate în Uniunea Sovietică 
în ultimii ani ocupă o suprafață 
mai mare decît toate terenuri.]« 
însămînțate din Franța, Anglia 
și Italia luate la un loc ?

...circulația pe teritoriul insulei 
Groenlanda — situată în nordul 
Oceanului Atlantic — este foarte 
dificilă ? Insula este acoperită cu 

'un strat uriaș și neomogen de 
gheață. Recent a fost elaborat 
proiectul unui tunel pe sub ghea
ță prin care va circula un tren 
electric. Potrivit calculelor preli
minare, tunelul va avea o lun
gime de 700 mile și va lega lito
ralul de vest cu cel de est. In in
teriorul tunelului vor fi instalate 
lămpi cu lumină de zi.

Portretul lui Vasco da Gama,--n

In zorii zilei de 8 iulie 1497 — 
cinci ani după descoperirea lumii 

noi de către Cristofor Columb — 
patru corăbii construite de șantie
rele navale ale regatului Portuga 
Hei părăseau portul Rastello, din ve
cinătatea Lisabonei, pentru împli
nirea uneia din cele mai extraordi
nare călătorii a tuturor timpurilor. 
Deși nici nu se luminase încă 

bine de ziuă, mii de localnici se 
strînseseră pe malul siineps al At
lanticului pentru a-și lua rămas 
bun de la cel aproape 160 mari
nari iscusiți aflați pe bordul celor 
patru nave. De pe puntea vasului 

comandant „San Gabriel“, la al 
cărui catarg flutura steagul per. 
sonal al căpitanului Vasco da Ga
ma, citeva lovituri de tun vestiră 
omenirii întregi începutul unei ere 
noi în istoria legăturilor dintre 

Apus și Răsărit.

Pregătirea expediției
Expediția Iul Vasco da Gama 

spre Indiile Orientale a venit să 
încununeze repetatele încercări ale 
navigatorilor portughezi de 
croi drum către meleagurile 
belșugate al„ ' '
pietrelor prețioase. Cu nouă 
înainte de plecarea..............
m.a. naviga 
se întorcea ______ .
călătorie de 18 luni de-a lungul 
coastelor africane, călătorie în 
timpul căreia atinsese „Capul Bu
nei Speranțe“. Tot în aceiași vre
me, un alt explorator portughez, 
pe nume Pedro de Covilhao, reu
șise să ajungă în India cu ajuto
rul unei bărci arabe pe oare se 
îmbarcase la Aden. Covilhao era 
primul portughez — dar,nu și pri
mul european — care naviga pe 
apele Oceanului Indian : cu aproa
pe 20 de ani mai de vreme, în 
1466-1472 neguțătorul rus Afanasii,

Nikitin, pornit de pe malul 
Volgăi, străbătuse în două rînduri 
Oceanul Indian, vizitînd nume
roase așezări omenești și descriind 
toate ținuturile umblate de el în 
jurnalul său „Călătoria peste trei 
mări“ (Caspică, Indiană, Neagră), 

Toate acestea — precum și ma
rile izbînzi ale navigatorilor spa
nioli în Indiile Occidentale, adică 
în America — îl determină pe re
gele Ioan al II-lea al Portuga
liei, și apoi pe fiul său Emanuel, 
să trimită o importantă expediție 
pentru descoperirea drumului ce 
duce spre Indii pe la sudul Afri-

Cirul arbitrul e din sectorul co mereiai: Poate să fie 17 m. și 5 ?

TEMPERATURA 
din centrul Pămîntului

V-ați întrebat vreodată ce temperatură se găsește în străfundurile 
pămîntului ?

Urmărind mersul temperaturii și al presiunii spre interiorul glo
bului s-a constatat că acestea cresc proporțional cu adâncimea. Tem
peratura crește în medie la 33 m c u 1°C ajungînd după unii savanți 
numai pînă Ia 2.500—3.000°C. Presiunea crește de la 1 atmosferă 
cît este la suprafață pînă la 3.500.000 atmosfere în centrul Pămîn- 
lului. Creșterea temperaturii și presiunii se face însă în așa fel încât 
deși temperatura ajunge la mii de grade, materia totuși nu se poate 
topi din cauza presiunii, care devine și ea enormă. Cu cît presiunea 
este mai mare, cu atît și temperatura necesară topirii materiei trebuie 
să fie mai ridicată. Spre interiorul globului pămîntesc, temperatura 
ajunge do fapt la valori mari dar rămâne mereu prea mică față de 
aceea care ar fi necesară pentru topirea materiei la presiunea de 
acolo. Deci, în interiorul Pămîntului, nu ar putea exista o stare flui
dă (topită) a materiei. Topiturile care vin totuși la suprafață pe 
cale vulcanică, s-ar forma numai întâmplător în scoarța pămîntului, 
fie prin concentrarea de elemente radioactive în unele locuri, ele
mente care datorită ■ dezintegrării atomilor măresc temperatura, fie 
prin descărcarea de presiuno în timpul formării munților cînd stratu
rile scoarței pământului se boltesc sau sânt tăiate de rupturi adânci.

avionul „Albina“ și 
helicopterul „KA-18“

Nava aeriană ,,Albina“ a fost construită Ia Kiev sub conducerea 
inginerului O. Antonov, Acest avion înzestrat cu două motoare de 
260 cai putere fiecare și atingînd viteza de 250 km. pe oră, poate 
lua pe bord șase persoane și o încărcătură de 150 kilograme. Este 
interesant faptul că pentru decolare, „Albina" are nevoie de un 
teren numai de 70—100 metri lungime și că ea poate fi condusă 
de automobil iști care au urmat cursuri speciale de scurtă durată. 
Respectivul automobil avion posedă un echipament de navigație 
foarte sigur care îi permite să zb oare noaptea și să aterizeze fără 
vizibilitate. Raza lui de acțiune poate ajunge pînă la 1000 kilo
metri.

Helicopterul a fost conceput sub conducerea inginerului moscovit 
N. Kamov. ,,K.A.—18“ poate atinge viteza de 150 kilometri pe 
oră și atinge o altitudine de 3000 de metri. El ia pe bord patru 
persoane și poate face 500 de kilometri fără escală. Helicopterul 
poate zbura împotriva vîntului puternic, în condiții meteorologice 
proaste, noaptea, fără vizibilitate. In caz de avarie la motor, el 
aterizează încet mulțumită autorotării elicelor sale.

In fotografie: avionul „Albina“

lui e pe deplin satisfăcută. Așa 
de pildă o călătorie pe canalul 
Litcov spre Karaorman oferă 
contrastul izbitor între deșertul 
de la Karaorman și 
vatic dimprejur.

★
Plutim pe apele 

canalului Litcov — 
și sinuoasă care despică ca o lim
bă metalică întinderea vastă a 
stufului. Din loc în loc, pe grinduri 
(mici insule) se zăresc niște co
nuri cenușii care amintesc în chip 
surprinzător de colibele africane, 
Sînt snopi de stuf puși la uscat 
în vederea industrializării.

Același, și totuși de fel identic. 
Litcovul se metamorfozează subit: 
iată-1 îngustîndu-se și strecurîndu- 
se pe sub sălciile care-și întind 
brațele plângătoare peste luciul 
apei într-o vibrantă îmbrățișare.

Un acoperiș țuguiat, pitulat 
printre sălcii, anunță încă de de
parte prezența cherhanalei (locul 
de colectare a peștelui) de la Ka
raorman. Aici la 
din susul și din 
bărcile cu pește.

La o depărtare 
tri de cherhana 
Karaorman, în mijlocul unei cîm- 
pii vaste și aride cc-ți dă senti
mentul singurătății. Doar siluetele 
stranii ale celor două mori de vînt 
întrerup monotonia peisajului. în 
sat, gospodăriile sînt îngrijite și 
curate iar stăpânul lor îl primește 
cu dragă inimă pe călător.

A doua zi începem excursia 
spre faimoasele dune de nisip. 
Din vatra satului se resfiră o cîm- 
pie tivită în zare cu o fîșie albi
cioasă care face demarcație între 
verdele solului și albastrul ceru
lui. Acolo încep nisipurile — 
urme ale străvechiului fund de 
mare. Se zăresc tot mai distinct 
dune de nisip cu coame unduioa
se, .înlănțuite în șiraguri sau în 
grupuri restrînse. Calci pe nisipul 
fin și înfierbântat cu impresia fer
mă că te afli în inima unui veri
tabil deșert... poate chiar a pus
tiului Saharei 1 Pe alocuri, niște 
copaci negri, uscați de arșiță, își 
întind spre cer brațele scheletice, 
strîmbe, într-o implorare tragică. 
Pustiul se-ntinde cit vezi cu 
pe o lungime de 12 km. și 
țime de cîțiva kilometri.

înaintând spre est, asiști la un 
adevărat miracol : direct din nisip 
cresc stejari — copaci 
regiunilor de la poalele
— care formează treptat 
rice, cu poiene înflorite, 
poienelor din Carpați. 
exemplar de stejar reprezintă un 
soi aparte, deosebit prin forma 
tulpinei, a coroanei și a frunze
lor. Bogăția de imagini și de sen- 
zații e copleșitoare iar frumuse
țea acestui colț de natură e unică. 
De fapt dunele de nisip și pă
durea de stejari de la Karaorman
— declarate monumente ale na
turii — reprezintă una din cele 
mai atrăgătoare curiozități ale 
Deltei Dunării și un peisaj nease
muit prin frumusețea lui.

universul ac-

liniștite ale 
fîșie îngustă

cherhana sosesc 
josul Litcovului

de cîțiva kilome- 
sc-ntinde satul

ochii, 
o lă-

specifici 
munților 
o pădu- 

aidoma 
Fiecare

VALERIA COLIBAN

a-și 
către meleagurile îm- 
,le mirodeniilor și ale 
-,1___ ” ani
plecarea flotei lui Ga
terul Bartolomeu Diaz 

la Lisabona după o

tntoarcerea expediției, dacă vreu
nul dintre ei ar mai fi supravie
țuit. In ceea ce privește desfășu
rarea călătoriei expediției lui Vas- 
co da Gama, principalul izvor de 
informații îl constituie Jurnalul de 
drum al unui simplu matelot de pe 
vasul ,,San Gabriel“, Alvaro Vel. 
ho, care a consemnat cu fidelitate 
pînă la cele mai mici amănunte.

te aspecte ale reliefului african. 
Primul popas mai îndelungai are 
loc după patru luni, în ziua de 8 
noiembrie, cînd flota se adăpos
tește în golful african „Sania E- 
lena" și ia contact cu băștinașii 
de culoare, cu care face schimb de 
mărfuri. La 18 noiembrie, corăbiile 
ajung în dreptul Capului Bunei 
Speranfe — extremitatea sudică a 
continentului african — pe care tl 
înconjoară îndrepttndu-se spre coa
sta de răsărit a Africii.

Pe zi ce trece, călătoria devine 
tot mai dificilă. Căldura excesivă, 
scorbutul care face numeroase vic-

Zece luni pe apă
Apele atbasire-verzui ale Ocea

nului Atlantic se desfășoară ne-

PRIMA CĂLĂTORIE
la „capătul
cii. Comanda expediției fu încre
dințată tînărului navigator Vasco 
da Gama, în vîrstă de numai 28 
de ani, oare se evidențiase cu pri
lejul unor acțiuni navale contra 
marinei franceze, iar căpitani ai 
celorlalte corăbii au fost numiți 
Paul de Gama, fratele comandan
tului și Nicolas Coelho, un vestit 
navigator al epocii. Pe lîngă cei 
160 membri ai echipajului, mai 
porniră în expediție și cîțiva inter- 
preți și un număr de condamnați 
la moarte — așa numiții „degra- 
dados" — care erau sortiți pieirii 
de la început, căci aveau să fie 
debarcați în diferite ținuturi necu- 
noscute pentru a face explorarea 
lor, urmînd să fie luați înapoi la

(460 de ani de la 
expediția lui 

Vasco da Gama)

mărginit sub privirile expedițion'a. 
rilor portughezi. Monotonia pri
melor zile de drum este tulburată 
adesea de furtunile care îndepăr
tează corăbiile una de alta și dau 
mult de furcă cîrmacilor pentru a 
se regăsi. Navigînd în. apropierea 
coastelor, marinarii zăresc rînd pe 
rînd profilul insulelor Canare, a- 
poi gura fluviului „Rio de Oro", 
plaj,a „Sania Mar ia" și multe al.

■ ■ uII
time șl primirea neprietenoasă a 
localnicilor de la diferitele popa, 
suri, pun la grea încercare pe ex- 
pediționari. La un moment dat iz
bucnește chiar o răscoală a echi
pajului de pe vasul comandant, 
răscoală pe care Gama nu reu
șește s-o potolească decît cu mă
suri foarte drastice. Escalele fă
cute în insula Mozambic, la Mo- 
bassa și la Melinde, unde naviga
torii sini primiți la început cu 
bucurie șl unde află date noi cu 
privire la drumul spre Indii, tre
zește insă speranța unei izbînzl a- 
propiate. Regele din Melinde le dă
ruiește chiar un pilot,, pe nume 
Malemo Cana, care îi va călăuzi 
spre țintă. Și astfel, la 17 mal

1498, mai bine de 10 luni după ple
carea din patrie, marinarii lui 
Vasco da Gama zăresc pentru în- 
tlia oară pămîntul atît de mult 
dorit al indiei. Agățațl de catar, 
ge și de balustrade, cu fețele sco
bite de boală și de suferințe, na
vigatorii privesc înmărmuriți ta
bloul ce li se înfățișează înaintea 
ochilor: întinderea fascinantă șl 
strălucitoare a cetății Calicut — 
orașul Calcuta de astăzi.

Un oraș de basm
Descrierea celor aproape patru 

luni petrecute de expediționari în 
India ar cere desigur mult mai 
mult decît această sumară evocare. 
Europenii nu se mai satură admi. 
rînd bogăția țării în care poposesc 
și propria lor sărăcie apare și mai 
izbitor în lumină cînd emisarii 
regelui din Calicut refuză să ducă 
suveranului lor darurile aduse de 
Gama, socotindu-le mult prea în
jositoare. Prăvăliile oare gem de 
mirodenii aproape fără preț, pala
tele uluitoare cu arhitectura lor 
măreață, pietrele scumpe pe care 
le întâlnești la tot pasul, fac din 
Calicut o adevărată cetate de basm 
pentru vizitatorii portughezi. Prea 
puține sînt lucrurile noi pe oare 
le pot oferi în schimb expedițio
narii acestei străvechi civilizații 
și doar hainele tor neobișnuite 
stârnesc Interes tn rîndul popu
lației. Bănuind parcă consecința 
de mai târziu a acestei prime vi
zite europene, localnicii se arată 
adesea neîncrezători și încearcă 
chiar, la un moment dat, să îm. 
piedice întoarcerea navigatorilor 
tn patrie. Tn fiecare zi, oalele co
răbiilor se umplu însă cu măr. 
furi prețioase. In cele din urmă,

tn ziua de 29 august 1498, Vasco 
da Gama dă ordin să se ridice an
corele și să se întindă pînzele și 
sub privirile minate și temătoare 
ale looalnicilor, navigatorii din 
îndepărtata „Luisitania“ — cum i 
șe spunea Portugaliei în India — 
pornesc spre patrie.

întoarcerea glorioasă
Trei luni fără trei zile au navi

gat corăbiile pe întinsul Oceanului 
Indian, luptind cu furtunile și cu 
pirații, înainte de a zări din nou 
pămîntul african — de astă-dată 
cel al insulei Madagascar. Escalei 
de aici ii urmează alta la Melinde, 
unde se reînnoiesc legăturile de 
prietenie, și apoi la Mombassa. La 
20 martie 1499, expediționarii în
conjoară din nou Capul Bunei 
Speranțe și pornesc spre nord, 
de-a lungul coastei occidentale a

Africii, apropiindu-se tot mai mult 
de patrie. La 25 aprilie, o furtună 
desparte iarăși corăbiile: de astă- 
dată, Nicolas Coelho. căpitanul 
navei „San Miguel", nu mal aș
teaptă Insă corabia mai greoaie șl 
mai înceată a lui Vasco da Gama 
și, trădindu-și comandantul, por
nește singur spre. Lisabona, unde 
ajunge la 10 iulie 1499. Intenția sa 
de a răpi prin aceasta lui Gama 
gloria marel descoperiri, a fost 
insă zadarnică: la 29 august, 
Vasco da Gama își face intrarea 
tn capitala Portugaliei, aclamat ca 
un erou de populația în delir.

Nimic din toate acestea nu pu
tea egala insă satisfacția desco
peririi ținuturilor îndepărtate ale 
Indiei, pe pămîntul cărora marele 
navigator avea să-și de sflrșitul 
un sfert de veac mai tlrziu.

C. OR BAN

Gravură înfățișând aspectul cetății Calicut pe timpul vizitei 
lui Vasco da Gama.



Revoluția de la 1848
în Țara Romînească
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Decada culturii republicilor 
sovietice baltice
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Se împlinesc 110 ani de la fe- 
fcucnirea în Țara Romînească a 
revoluției din 1848, eveniment în
semnat în istoria patriei noastre.

încă din ultima parte a seco
lului XVIII, orînduirea feudală 
Intrase în descompunere. O dată 
cu jugul turcesc se cereau înlă
turate lanțurile vieții feudale. In 
primele decenii ale secolului XIX, 
contradicțiile social-economice se 
ascut și anul 1821 reprezintă în 
această vreme episodul cel mai 
însemnat al luptei poporului pen
tru eliberarea internă și externă.

După 1821, poporul romîn își 
continuă lupta. Desfășurarea a- 
cesteia este sprijinită prin preve
derile și urmările tratatului de la 
Adrianopol (1829), care slăbește 
în largă măsură opresiunea oto
mană. Regulamentul Organic — 
statut fundamental de organizare 
a Principatelor — deși „un codi
ce al muncii de clacă“, după ex
presia lui Karl Marx — sprijină 
dezvoltarea economică a celor 
două țări, le modernizează din 
punct de vedere administrativ și 
ie pregătește unitatea. Noul își 
face loc în viaița Principatelor, 
dar în aceiași măsură 
contradicțiile sociale și
ce.

Străduințele cârmuirii
nare nu pot stăvili spiritul 
revoltă ai maselor și nici lupta 
fruntașilor patrioți.

In februarie 1848, revoluția iz
bucnește în Franța. Ea nu oco
lește nici Germania, Italia și im
periul Austriei. In Principate și 
mai ales în Țara Romînească to
tul era copt pentru o acțiune re
voluționară. Situația revoluționa
ră a Europei nu constituie însă 
cauza evenimentelor, ci doar pri
lejul lor. „Revoluția romînă de la 
1848 — scria Nicolae Bălcescu — 
n-a fost un fenomen neregulat, 
efemer, f.ără trecut și viitor, fără 
altă cauză decît voința întâmplă
toare a unei minorități sau miș
carea general europeană. Revolu
ția generală fu ocazia, iar nu

se ascut 
ecanomi-

reacțio-
de

cauza revoluției romîne“.
In martie 1848 izbucnește la 

Iași o mișcare revoluționară pro
testatară, dar conducătorii aces
teia nu se bizuie îndestul pe 
mase și de aceea cîrmuirea reac
ționarului Mihail Sturza o repri
mă cu destulă ușurință. Trec .a- 
poi cîteva luni, timp în care se 
pregătește în Țara Romînească 
izbucnirea revoluției. Spre deose
bire de Moldova, societatea se
cretă „Frăția“, condusă în deo
sebi de Bălcescu — îndrumătorul 
de atunci al luptei revoluționare 
a poporului — dă mișcării mun- 
tene o largă sferă de acțiune Ma
sele sînt cele ce săvîrșesc revo
luția. Participarea entuziastă a 
poporului dovedește întru totul 
rădăcinile adînci pe care le-a a- 
vut revoluția de la 1848 în Țara 
Romînească.

Mișcarea revoluționară muntea- 
nă izbucnește la Islaz, în Oltenia.

Poporul adunat acolo jură să 
lupte și chiar să moară pentru 
cauza revoluției. Se citește pro
clamația comitetului revoluționar, 
în care erau explicate cele 22 ar
ticole ale programului revoluției. 
Proclamația prevedea egalitatea 
politică, alegerea unei adunări 
„de către toate stările societății“, 
responsabilitatea miniștrilor, li
bertatea tiparului, „emancipația 
mănăstirilor închinate“, dezrobi
rea țiganilor, desființarea rangu
rilor, emanciparea israeliților 
etc. Cel mai important articol al 
programului era cel de-al 13-lea, 
care prevedea desființarea clăcii 
și împroprietărirea țăranilor. In
cluderea acestui articol fusese 
impusă comitetului revoluționar 
de Nicolae Bălcescu.

Masele primesc cu un
ztasm nestăvilit programul revo
luției. Pe obrajii țăranilor curgeau 
lacrimile bucuriei. Ei aclamă 
vernul provizoriu proclamat 
fața adunării. Revoluția își 
cepuse mersul.

La București, domnitorul
bescu încearcă să reprime mișca
rea, dar armate refuză să-l spri
jine. In ziua de 11 iunie, mii de

Un fragment din Proclamația de la Islaz

noastră conduse de 
munist au realizat 
sarcinile revoluției 
mocratice. Și prin lupta sa dîrză 
de astăzi pentru construirea' unei, 
vieți noi socialiste, poiporul no
stru a. depășit cu mult visurile^ 
maselor care au luptai în vara 
anului revoluționar 1848, visurile 
înaripate ale lui Nicolae Bălces- 
cu despre progresul patriei și fe
ricirea poporului muncitor.

oameni înconjoară palatul. Bi- 
bescu este silit să subscrie pro
iectul de constituție schițat în 
proclamația revoluționară și să 
numească un nou guvern, în care 
intră și parte dintre membrii gu
vernului de la Islaz, iar secretar 
de stat este numit Nicolae Băl
cescu. In întreg orașul, entuzias
mul poporului este de nedescris. 
Sub presiunea maselor Bibescu 
trebuie să cedeze, legalizîn.d re
voluția prin propria-i semnătură.

Timp de trei luni, revoluția 
este biruitoare în Țara Romîneas
că. Elementele radicale sînt însă 
treptat înlăturate din conducere 
sau puse în minoritate. Nicolae 
Bălcescu este înlocuit din funcția 
de secretar de stat. Reprezentan
ții păturilor trădătoare și capitu
larde ale burgheziei, ca și cei ai 
boierimii, îndrumă revoluția pe o 
cale de trădări și cesiuni. Artico
lul 13 nu este tradus în viață. 
Principiile democratice conținute 
în Proclamația de la Islaz sînt 
trădate. Față de imperiul otoman 
se duce o politică de capitulare. 
Opinia Iui Bălcescu și a lui Ma- 
gheru pentru o rezistență armată 
nu este acceptată de locotenenta 
domnească, care preluase condu
cerea în primele zile ale lunii 
august. La 13 septembrie, turcii 
pătrund în București. Revoluția 
era înfrîntă.

Politica de concesiuni și de tră
dare a burgheziei duce la înfrîn- 
gerea revoluției. Entuziasmul pa
triotic al maselor se lovește de 
trădarea burgheziei, de 
sarea traducerii în viață 
derilor proclamației de 
de refuzul locotenentei
de a rezista turcilor cu armele în 
mîini.

Deși înăbușită, revoluția de la 
1848 rămîne un eveniment de sea
mă al istoriei poporului nostru. 
Dar abandonarea de către bur
ghezie a pozițiilor progresului va 
face ca țelurile revoluției să nu 
poată fi înfăptuite decît mult 
mai tîrziu. Abia după 23 August 
1944 masele populare din țara

Partidul Co- 
desăvîrșirea 

burghezo-de-

Deschiderea expoziției
: „Cartea în republicile sovietice baltice“
: Cu prilejul Decadei culturii re- 
•publioilor sovietice baltice sîm- 
’bătă dimineața, la Casa prieteniei 
’romîno-sovietice din Capitală a 
-avut loc festivitatea deschiderii 
^expoziției „Cartea în republicile 
^sovietice baltice“.
• La festivitate au luat parte 
'acad. prof. P. Gonstantinescu- 
’Lași și Octav Livezeanu, vicepre
ședinți ai Consiliului general 
A.R.L.U.S., Eugen Rodan, secre
tar al A.R.L.U.S.-ului, Aurel Mi-DAN BERINDEI

entu-

gu- 
în 

în-

Bi-

tergiver- 
a preve- 
la Islaz, 
domnești

I. Cocor,a (Arad). Dacă ai, 
într-adevăr, ceva de comuni
cat în poezie — și versurile 
trimise, caracterizate prin- 
tr-o reală vibrație, par să do
vedească aceasta — trebuie să 
depășești generalitățile, Ima
ginile vagi. Te apropii, încă, 
cu prea multă timiditate de 
materialul poetic de amintiri și 
impresii, spui lucruri prea cu
noscute (tabloul războiului, de 
pildă: „Tata întors acasă 
c-un singur ipicior / mama cu 
obrazul ascuns în năframă“, 
„războiul... asemănător cu ba
laurul din poveștile bunicii“). 
Mult mai personal, renunțînd 
să plutești la suprafața pro
priilor emoții, ai da, credem, 
versuri reușite. Și încă o ob
servație : versurile albe sau 
libere — care cer mult mai 
multă stăpînire a meșteșugu
lui poetic decît pare ia prima 
vedere — nu sînt recomanda
bile. din această cauză, pentru 
începători.

I. Putneanu (Petroșani). 
Pentru adevărul exprimat sim
plu și cu căldură deși cu mij
loace mai mult 
tăm o strofă:

„Vasile Roaită

modeste ci-

PROIECTELE
unui tînăr colectivist

— îl cunosc, 
mi-e frate, 

Trăiește-n mine, mergem 
înainte 

eroi de viață nu-i 
desparte 

aruncată pe mor
minte“

că mai ai multe 
cu privire la poezie 

în 1

Căci pe

Țarina

(Urmare din pag. l-a)

de ansamblu, planuri 
de dezvoltare, contracte 
cu statul, credite, pînă 
la ultimul pui care 
a ieșit acum din găoa
cea oului pus în incu
batoare, totul trece prin 
mintea și carnețelul lui 
cenușiu și scorojit. Co
stică ține la animalele 
gospodăriei așa cum
ține fiecare la propriul 
său avut. Se zbate
și se sbuciumă pen

ele.
n-a- 
prea

tru fiecare dintre 
Cîte necazuri 
avut! Iarna nu 
voia nimeni să mulgă 
vacile. Era frig, îți în
gheța mîna pe uger, 
unele vaci se mulgeau 
greu, te dureau mîinile, 
ți se umflau degetele. 
Femeile nu vroiau să 
vină. A venit într-un 
timp Tudora Pirlog, cea 
mai destoinică din gos
podărie. Costică a ape
lat la tineri. Au venit 
Roșu și Nedelea. Costi
că mulgea și el, îi aju
ta ca să nu se descura
jeze pentru că iarna era 
lapte puțin, norma mi
că. In iarna care-a tre
cut au venit oameni 
mulți în gospodărie, toți

care mai rămăseseră în 
sat. Vite erau acum 
multe, mai ales cai, a- 
proape trei sute. Nutre
țul era pe terminate, 
pentru că unii dintre 
noii veniți nu prea se 
îngrijiseră de treaba a- 
sta. Costică a mers a- 
tunci pe la oameni și-a 
vorbit cu ei, i-a rugat 
să mai ia caii pe acasă, 
să le dea din nutrețul 
lor.

— Doar ai noștri sînt 
caii. Nu-i putem lăsa să 
slăbească. Pe urmă cu 
ce muncim ?

Oamenii așa au făcut 
și-au ieșit în primăvară 
cu bine.

Au mai fost ȘÎ alte 
necazuri. Cîțiva înainte 
de-a se înscrie în gos
podărie și-au 
caii lor buni și-au luat 
în schimb niște mîrțoa- 
ge care abia se țin pe 
picioare. Așa au făcut 
Neagu Mihalcea, Fane 
Ionel 
Voicu 
văzut 
grajd, 
făcut 
ochilor.

— Bine, bre nea Mi
halcea, păi mata ai 
avut cai de cinci mii de

vîndut

și Dumitru al lui 
Ichim. Cînd i-a 

ce cai îi aduc la 
lui Costică i s-a 
negru înaintea

lei. Ăștia nu fac nici 
opt sute la un loc. Nu 
ți-e rușine să vii în gos
podărie cu-așă ceva ?

Mihalcea lăsa capul 
în jos și tăcea.

Costică a pus însă 
problema în adunarea 
generală și Mihalcea și 
ceilalți au fost obligați 
să plătească gospodăriei 
diferența, conform ho- 
tărîrii adunării genera
le a colectiviștilor.

Gospodăria are pe 
anul acesta contractate 
animale multe: 30 porci, 
30 viței, 5 vaci, 100 
și 150 miei. Chiar 
tunci Costică plecase 
Făurei cu mieii.

Costică a studiat 
tent documentele Cons
fătuirii de la Constan
ța. După ce le-a întors 
pe-o parte și pe alta, 
a subliniat niște rînduri 
și-a plecat la conduce
re. Problema care-o pu
nea el i-a pus în 
încurcătură pe oameni. 
Cojanii din Bărăgan iu
besc mai mult ca orice 
alt animal caii. Ori Co
stică le arătă că ei au 
prea mulți cai și n-au 
ce face cu ei: mănîncă 
nutrețul degeaba.

— La pămîntul nos-

oi 
a- 
la

a-

tru, dacă ținem seama 
cît lucrează tractoarele, 
mai mult de 8O7-IOO 
cai nu ne trebuie. Și 
noi avem aproape trei 
sute. Nu putem noi să 
creștem în locul lor 
vaci, porci sau oi, că-s 
mai folositoare, dau 
carne, lapte, lînă? Uite, 
așa se spune și în ziar. 
Zău, parcă s-ar fi gîn- 
dit la noi cînd au spus 
asta.

Oamenii au cam clă
tinat din cap. Să vîndă 
caii ? O fi bine 
Tudorița Pîrlog a pus 
problema asta și după 
discuția la comitetului 
raional de partid oa
menii și-au dat seama 
că așa e bine și așa 
vor face.

Tînărul brigadier are 
planuri mari în secto
rul lui. Visează să aibă 
peste cîțiva ani o fermă 
de animale model. Acum 
i-a venit în ajutor și un 
inginer zootehnist. Co
stică se uită în carnetul* 
lui 
ceva, 
și-mi 
ochi,

așa ?

cenușiu, socotește 
apoi dă din cap 
spune clipind din 
nițel mîndru : 
Lasă, să vezi ma

ta ce-o să fie peste cîți- 
va ani, ce bogăție o să 
avem.

(Urmare din pag. l-a)

cumpere și de-ale gurii și să-și plă
tească și chiria, mai ales că acea
sta, ca și azi în țările capitaliste, 
era foarte umflată. De cele mai 
multe ori, de aceea, locuiau ca vai 
de ei. Erau și cazuri în care mun
citorii dormeau prin gară, pe 
lîngă pereții uzinelor, ori pe unde 
îi apuca noaptea. Trotuarul le ser
vea drept pat, iar bolovanii drept 
căpătîi.

Ziarul „Dimineața“ publica în 
1936 o știre cu titlul : „Opt copii 
locuiesc într-o groapă1. „Vîrsta ? 
Cel mai mare are 12 ani, ucenic. 
Cel mai mic are doi ani și jumă
tate. Opt copii, între 2 și 12 ani... 
căutîndu-și hrana pe maidane și 
în hîrdaie. „Familia“ locuiește în 
strada Doamna Ghica nr. 52, nu 
într-un bordei sau magazie, ci pur 
ți simplu într-o groapă“.

Chiar și acolo unde se creiau 
așa zisele „cămine“, ne mai vor
bind că și astea erau făcute tot 
pentru speculă, condițiile 
cuit erau foarte proaste.

In legătură cu condițiile 
mit din așa zisele cazărmi 
cietății „Steaua Romînă“, 
inspector sanitar citat mai 
Constantin Popescu, arată: „I 
cazarmă, clădită tot din seînduri, 
e făcută din două odăi înalte de 
trei metri, cu suprafețe de patru, 
pe opt metri și între ele o bucătă
rie. Odăile sînt rău luminate, fără 
nici o ventilație, cu un pat co
mun făcut din seînduri, fără nici 
un așternut. In fiecare odaie dorm 
40—50 de oameni, din care mulți 
pe jos. Cazărmile a 3-a și a 4-a 
șînt așezate în spatele grajdului

și remizei pentru trăsuri. Una din 
aceste cazărmi, numite și bordeie, 
este foarte întunecoasă, extrem de 
murdară, pe jos 
jur împrejur cu un pat făcut din 
seînduri, fără vreun așternut. Aici 
dorm 80—90 
mulți pe jos, și tot aici își gătesc 
mîncarea. Cazarma a 4-a, de ace
leași dimensiuni și sub același 
acoperământ cu precedenta, o în
trece în murdărie. Și, ca un con
trast ironic, grajdul și remizele 
din spate sînt cochet și bine între
ținute.“

cu pămînt, de

de oameni, din care

de Io-

de dor
ale so- 
același 

sus, 
,0 altă

Și astăzi în țările occidentale 
se mai întîmplă ca apartamentele 
cățeilor doamnelor din înalta so
cietate să fie luxos înzestrate, în 
timp ce tinerii muncitori dorm pe 
sub șoproane.

★
în vremea cînd în țara noastră 

erau stăpîne cartelurile internațio
nale, intrate în cîrdășie cu capi
taliștii și moșierii băștinași, mun
citorii nu știau ce înseamnă o 
masă bună sau o locuință sănă
toasă, dar nici o haină ca lumea. 
Iată ce scria, de pildă, în 1932, 
revista sindicală „Tinerimea mun
citoare C.F.R.“:

„Rătăcind pe străzi, zdrențăroși 
și slabi de foame, sau obosiți în 
atelier de fum și praf, nemîncați 
și istoviți de muncă și de mizerie, 
așa trăiesc tinerii muncitori...“

Minerul Pamfil Crainic de la 
mina Petrila ne relatează : „îm
brăcămintea noastră, a minerilor, 
era foarte proastă. Cu hainele cu 
care ne tîram prin abataj umblam 
și pe stradă. Haine de protecție 
nu aveam. Din pricina specificu-

lui de muncă și datorită faptului 
că erau mult purtate, hainele ni 
se rupeau cu ușurință. Venitul pe 
care-1 cîștigam nu ne permitea să 

cumpărăm altele. Adesea eramne

S Ă

Desigur 
de învățat 
(îți recomandăm, în acest 
sens, o lectură sistematică). 
Versurile d-taile care vădesc 
tendința merituoasă de a ex
prima idei, evitînd retorismul 
găunos, sînt încă prea lipsite 
de forță și de originalitate. 
Deci, cît mai mult studiu.

I. Pîrvuță (București) Stroe 
Alex. (Ploești) Stancu G. Mi
hai (București) Ioana Dami- 
an (Bacău) G. Constantinescu 
(București) L. Căzănaru (lași) 
Ioana Stupu (București) N. 
Minciu (București) I. Popescu 
(Timișoara) M. Călinescu 
(București) A. Frunză (Pi
tești) N. Drăgușin (Timișoa
ra) L. Iftode (Giurgiu) L. 
Săndulescu (Constanța) Flo- 
rea Gh. (Galați) I. Dinulescu 
(București) Gh. Boroș (Bucu
rești).

Inspirate de sentimente sin
cere Și avînd un conținut just, 
lucrările trimise nu pot fi, 
totuși, considerate poezii în 
adevăratul înțeles al cuvîntu-

lui. Ele reprezintă cel mai des 
lozinci, simple narațiuni sau 
sfaturi agrotehnice rimate, 
versificarea unor idei generale 
și banalizate prin repetare. 
Pacea, patria, natura sînt cin
tate în fraze constatative, cu 
epitete uzate. Ușurința de ver
sificare a unora dintre autori 
nu poate compensa sărăcia ob
servațiilor și a emoției artis
tice. Concluzia este că ei tre
buie de abia să învețe ce este 
poezia (prin studierea operei 
poeților clasici și contempo
rani,. lecturi de critică litera
ră) deoarece, în prezent, nu își 
pot exprima poetic ideile sau 
sentimentele. Amintim că in
suficienta cunoaștere a limbii, 
a gramaticii (de care dau do
vadă din păcate, unii dintre 
corespondenții menționați mai 
sus) este incompatibilă cu 
scrierea versurilor.

Florin Puca (București). E 
bine că ai ales un aspect con
cret — probabil din experiența 
proprie — Pe care l-ai tratat 
cu simplitate și cu destulă în- 
demînare. Poezia place, însă 
n< emoționează îndeajuns/fe- 
ma aleasă cere mai multă a- 
diîncime.
Mai încearcă.

C. Olteanu (Orașul Stalin). 
Scrise cu evident meșteșug, 

cuprinzînd multe imagini reu
șite, poeziile trezesc, totuși, o 
obiecție : caracterul lor e în 
prea mare măsură de reportaj, 
iscusința observației nu e du
blată de o emoție corespun
zătoare. Predilecția pentru a- 
necdotic nu poate decît să 
dăuneze ideilor și vibrației în 
poezie. Sînt și unele versuri 
constatative și figuri de stil 
banale („desagii diamantini“ 
ai soarelui etc.).

Cităm mai jos din „Hala- 
atelier"

„Sufletul școlarului dă veșnic 
Drumuri noi în muncă să 

deschidă ;
Radiind în el atîrnă visul 
Ca ciorchinul crud de agu

ridă
Peste scurtă vreme, lumea, 

țara
De pe creanga lui o să-l des

prindă, 
Viitoru-n el o să se-nbete 
Cum se-mbată fetele-n o- 

glindă“.

i “

din ramurile cele mai slab plătite 
în trecut se ridică astăzi la 1900 
lei în minele de lignit și 2200 
lei lunar, în minele din Valea Jiu. 
lui, la care se mai adaugă sporul 
de noapte.

Dar pe lîngă o justă retribuire 
a muncii, bugetul muncitorilor 
este susținut și de numeroase mă
suri sociale. Niciodată în trecut 
muncitorii nu primeau echipa
ment de protecție sau antidoturi. 
Astăzi celor care muncesc în anu
mite locuri de muncă li se distri
buie în mod gratuit lapte, grăsimi. 
Pentru ca muncitorii să nu-și stri
ce hainele de acasă, întreprinderea 
Ie plătește jumătate din costul hai
nelor de protecție.

N I T
vremurile cînd

FLÄMIN
ca să

casă

nevoiți să punem petec lingă pe
tec. De pe majoritatea minerilor 
curgeau zdrențele“.

ÎN CONTRAST CU TRECUTUL

Tinerii zilelor noastre au avut 
fericirea să nu mai apuce astfel 
de timpuri. Legislația creiată în 
anii regimului de democrație 
populară veghează ca în întreprin
derile devenite bun al poporului, 
muncitorii să primească un salariu 
corespunzător muncii depuse. în 
urma aplicării sistemului îmbună
tățit de salarizare, standardul de 
viață s-a ridicat mai mult, munci
torul fiind retribuit conform cali
ficării și condițiilor de muncă în 
ramura în care lucrează. Cîștigul 
mediu al minerilor, de pildă, una

hale, Mihai Gaflța și Szemler Fe- 
renc, secretari ai Uniunii Scriito
rilor din R.P.R., membri ai Con
siliului General A.R.L.U.S., con
ducătorii editurilor de stat și ai 
marilor biblioteci din Capitală, 
reprezentanți ai Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, scriitori, 
oameni de artă, un numeros pu
blic.

Au participat J- Birons, secre
tar general al Asociației letone 
pentru legăturile culturale cu 
străinătatea și S. Laurinaitis, re
dactor șef adjunct al ziarului 
„Tiesa“, organ central al C.C. al 
Partidului Comunist din Litua
nia, membri ai delegației de oa
meni de cultură care ne vizitează 
țara cu prilejul sărbătoririi De
cadei Culturii republicilor sovie
tice baltice.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București și alți 
membri ai ambasadei U.R.S.S.

★ -------------- -

Și acum o poezie remarcabilă :

Omul 
republicii 

mele
Omul nou ce frică nu cunoaște 
De-ale trudei viperi, niciodată, 
Primenește glia care naște, 
Plinea dolofană și curată.

Cit vecia el te vrea mireasă 
Cu beteli de raze, mîndră țară. 
Și visează ca în orice casă, 
Soarele electric să răsară.

Omul-meșter făurar de pluguri. 
Intr-o hală mare de uzină, 
Dornicul de liniște și muguri 
Și în toate harnica albină.

Te-a făcut frumoasă primăvara 
Țara mea, republică măiastră, 
Construind din zori și pînă 

seara 
cerului albastră.

Vizitele oaspeților
Continuindu-și vizitele în țară,, 

sîmbătă dimineață Alexandru 
Ansberg, ministrul Culturii al 
R.S.S. Estone, conducătorul dele
gației oamenilor de cultură din 
republicile sovietice baltice, V. 
Kalpin, ministru adjunct ul Cul
turii din R.S.S. Letonă și V. 
Peciura, maestru emerit al artei 
din R.S.S. Lituaniană, directorul 
artelor din Ministerul Culturii al 
R.S.S. Lituaniene, membri ai de
legației însoțiți de I. Moraru, se
cretar adjunct al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. și I. S. Ilin, se
cretar al Ambasadei Uniunii So
vietice la București, au sosit în 
orașul Timișoara.

In cursul dimineții, oaspeții so
vietici au vizitat Muzeul regional 
al Banatului, fazaneria Direcției 
regionale silvice Timișoara pre
cum și laboratoarele de încercat 
locomotive, mașini termice și ma
șini hidraulice, de la facultatea 
de mecanică a Institutului poli
tehnic.

In cursul după amiezii, Al. 
Ansberg, ministrul Culturii al 
R.S.S. Estone, conducătorul dele
gației, a conferențiat la Casa 
prieteniei romîno-sovietice din 
Timișoara, în prezența unui nu
meros public, despre „Dezvolta
rea culturii R.S.S. Estone“. Sea
ra, Al. Ansberg, V. Kalpini și V. 
Peciura, au asistat la spectacolul 
cu piesa „Ploșnița“ de V Maia- 
kovski, prezentat pe scena Tea
trului de stat din Timișoara.

*

In cursul dimineții de sîmbătă 
membrii Ansamblului emerit de 
stat de cîntece și dansuri din 
R.S.S. Lituaniană în frunte cu 
conducătorul artistic al ansamblu
lui, lonas Sviadaș, artist al po
porului din U.R.S.S. care se află 
în țara noastră cu prilejul Deca
dei culturii republicilor sovietice 
baltice au vizitat Combinatul po
ligrafic „Casa Scînteii“.

La 16 iunie 1958 un număr de 19 
echipe, cuprinzînd și două repre
zentative de club de peste hotare, 
vor porni în prima etapă a celei 
de a IV-a ediții a tradiționalei 
„Curse a Munților“. Scopul com
petiției cicliste „Cursa Munților*4 
— organizată de clubul sportiv 
Dinamo-București — este de a an
trena pe cei mai buni rutieri din 
țară într-o dispută sportivă cu re
lief muntos, în vederea ridicării 
tehnice a ciclismului. Anul acesta, 
la startul celei de a IV-a ediții a 
„Cursei Munților“ participă urmă
toarele echipe : Dinamo 1, Dina- 
mo II, C.C.A. I, Progresul F.B^ 
Voința, Recolta-București, Flamu
ra Roșie, Reprezentativa Orașul 
Stalin, Gwardia-V arșovia și Dosza 
Budapesta. Alături de numeroși 
rutieri de valoare ca Constantin 
Dumitreseu, Ion Vasile, Porecea- 
nu, Zanoni, Șteju, Șelaru, G. Moi» 
ceanu, vor alerga cicliștii Kamin- 
sky și Grabowsky cunoscuți din 
edițiile precedente ale „Cursei 
Păcii“ Podobas precum și Kowal* 
sky titular al reprezentativei Po
loniei în cursa Varșovia-Berlin-n 
Praga ediția 1958.

In afară de echipierii de la 
Gwardia-Varșovia pe care vi i-am 
citat mai sus, va concura și un 
grup de cicliști valoroși de la 
Dosza-Budapesta printre care To- 
rok Goz'6 și Kisdala Iosef care a- 
nul acesta au concurat la „Cursa 
Păcii“ și care au fost prezenți a-i 
jiul trecut Ia cea de a III-a ediție 
a „Cursei Munților“.

Traseul competiției măsoară 950 
de kilometri, printre care numai 
3 kilometri sînt șosea neasfaltată, 

în planul organizatorilor este 
prevăzută posibilitatea ca sosirea 
la București să aibe loc fie pe Ve
lodromul Dinamo, unde cu acest 
prilej se va desfășura un concurs 
dotat cu cupa „Cursa Munților“, 
iar altă alternativă se referă la so
sirea cicliștilor pe stadionul unde 
se va desfășura o întîlnire inter
națională de fotbal.

L-am văzut 
Străjuindu-ți

și-n haină militară 
holda, marea, 

cerul, 
miezului de vară

Sub cupola

Prin Sahara
Și-nfruntîndu-i iernii aspre 

gerul

Pentru omu-acesta, care suie 
Trag pe coarda inimii arcușul 
Și-i ridic în cîntul meu statuie 
Ca să-i pară mai ușor urcușul.

MIHAI ILIESCU
București

ÎMPARTE PREMII DE SUTE DE MII DE LEI

cîntece de masa
(Urmare din pag. l-a)

cembrie. Atunci, în întreg raionul 
se va face trecerea în revistă a 
cîntecelor învățate în organizațiile 
de bază.

Concursul este compus din cin- 
tece obligatorii (în repertoriu fi
gurează printre altele „Imnul 
R.P.R.“, „Imnul F.M.TJ).“, „In
ternaționala“, „Sub steagul parii-

sau 
de

mai

la Reșița, la Orașul Stalin 
Moinești, rămîne impresionat 
măreția construcțiilor.

Pentru a asigura condiții 
bune de cazare tinerilor și în spe
cial celor necăsătoriți, pe lîngă 
numeroase întreprinderi sînt ame
najate cămine unde costul între
ținerii este foarte mic. Căminele 
întreprinderilor „7 Noiembrie“ și 
F.R.B. din București precum și 
altele sînt cu adevărat model. Bine 
dotate cu mobilier, cu cluburi și 
biblioteci, ele asigură tinerilor 
care locuiesc aici cele necesare 
unui trai civilizat.

îmbunătățirea sistemului de sa
larizare, asigurarea unei mese con
sistente la cantină, cu prețuri

Ă M
muncitorii

ZE AU
e chirie

de-o haină

o leafă de mizeri
asigura hrană caldă IaPentru a

ora prînzului, în fiecare întreprin
dere au fost creiate cantine cu 
prețuri convenabile. în multe 
locuri, cum este fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală, au fost amenajate chiar 
cantine-restaurant, unde muncito
rii își pot alege, după dorință, me
niul. La aceste cantine se poate 
mînca cu cîțiva lei o masă bună, 
consistentă, compusă din 2 feluri 
de mîncare și desert.

îmbunătățiri simțitoare au fost 
făcute și în ceea ce privește asi
gurarea condițiilor de locuit. în 
anii regimului de democrație 
populară au apărut pe harta pa
triei noi orașe. Cine revine după 
multă vreme pe la Vulcan, 
la Lonea, la Hunedoara sau

re*

e
duse, construirea de locuințe, a- 
menajarea de cămine, sînt numai 
o parte din avantajele pe care le 
au astăzi muncitorii — avantaje 
care vin să întregească salariul lor 
și care poartă semnificativul nu
me de „salariu social“ — noțiune 
cu totul nouă în economia roinî- 
nească.

Muncitorii se bucură astăzi de 
concediu de odihnă plătit. Casele 
de odihnă în care cu ani în urmă 
se lăfăiau capitaliștii și odraselele 
lor stau astăzi la dispoziția mun
citorilor și a familiilor lor. Prin 
grija Statului democrat-popular ei 
pot să-și petreacă în mod plăcut 
concediul la munte sau la mare, 
gratuit sau cu un cost redus. De 
pildă, un muncitor care are un sa-

lariu mediu de 800 lei plătește în
treținere la casa de odihnă pe 
timp de 12 zile 120 lei. în costul 
biletului se include și costul 
transportului cu trenul.

înlesniri serioase s-au făcut și 
pentru copiii muncitorilor. Astăzi 
o muncitoare nu mai stă la mași
nă cu inima strînsă că poate acasă 
copilul se joacă cu chibriturile și 
dă foc casei sau a ieșit în stradă 
și-l calcă mașinile. Pentru a asi
gura o copilărie fericită și în 
același timp o educație sănătoasă, 
prin grija partidului și guvernu
lui au fost creiate pentru copii 
creșe și cămine. Aici muncitoarele 
își pot lăsa copii fără grijă, știind 
că li se asigură hrană, educație, 
îngrijire medicală. La creșele de 
zi muncitorii plătesc pentru între
ținerea copiilor 45 bani pe zi, iar 
la creșele săptămînale 90 de bani 
pe zi.

Foarte puțin îi costă pe părinți 
și întreținerea copiilor la 
Aici, în afară de taxa de 
pe lună, un muncitor care 
pînă la 1.000 lei plătește 
minul de zi 19 lei pentru 
pil, iar la cel săptămînal 
Muncitorii cu mai mulți copii au 
reducere la plata întreținerii, 
raport cu numărul copiilor.

Văzînd înlesnirile pe care le au 
astăzi muncitorii, aceste contribu
ții directe ale 
fiecăruia, este 
măcar o clipă 
unui muncitor 
capitaliste. Să 
aceste mari cuceriri au fost obți
nute prin lupta grea și plină de 
jertfe a clasei muncitoare în frun
te cu comuniștii. Să nu uităm că 
mai există forțe obscure întreținu
te de cercurile imperialiste care 
ar dori să reinstaureze în 
noastră regimul întunecat de 
prire și exploatare cruntă al 
șierilor și capitaliștilor. Să 
uităm nici o clipă că avem 
toria să veghem împotriva orică
ror încercări ale dușmanului de 
clasă, sub orice mască s-ar as
cunde, de a atenta la cuceririle 
noastre. Să nu uităm nici o clipă 
datoria noastră sfîntă pentru vii
torul nostru fericit.

dului“) și cîntece la alegere. Noi 
am indicat ca selecționarea cînte
celor să se facă din repertoriul 
muzicii populare rominești, cînte
ce patriotice, revoluționare, cîn
tece pentru pace, cîntece despre 
viața din uzină și de pe ogor, și 
din folclorul țărilor 
prietene.

Criteriile 
acest concurs 
învățarea cîntecelor, respectarea 
regulamentului, calitatea artistică 
a interpretării, numărul pârtiei- 
panților. în aceeași măsură se va 
analiza care organizație are o ac
tivitate obștească mai bogată, care 
a fost efortul depus de tineri pen
tru alfabetizarea lor muzicală și 
în general succesele muncii de or
ganizație. Organizațiile fruntașe și

vecine și

cei mai buni interpreți vor primi 
premii în bani, obiecte, diplome 
și mențiuni.

Pentru ca rezultatele acestei 
acțiuni să fie dintre cele mai 
bune, comitetul raional a propus 
organizarea unor schimburi de ex
periență între organizațiile de 
bază U.T.M. din raion pentru în
vățarea cîntecului de masă. Sin- 

i fiecare utemist 
din raionul nostru dorește să cu
noască cîntecele de luptă ale po
porului muncitor, minunatul te
zaur folcloric național și cîntecele 
popoarelor prietene. învățarea în 
mod organizat a cîntecului de ma
să, îmbinat cu multiplele forme de 
educație comunistă, va contribui 
la realizarea unui tineret demn 
de zilele pe care le trăim.

de selecționare la
nu sînt însă numaùfy tem convinși că

in

co

cămin. 
21 lei 
cîștigă 
la că- 
un 
38 lei.

statnlui la bugetul 
imposibil să uităm 
bugetul mizer al 
din întreprinderile 
nu uităm că toate

gmo.su


Dezvăluirea unui document
secret american !

Dulles a instruit pe ambasadorii S. U. A 
să saboteze conferința la nivel înalt

BERLIN 7 (Agerpres). — 
Agenția ADN a dat publicității 
un document secret dm care 
reiese că secretarul de stat al 
S.U.A., J. F. Dulles, a instruit pe 
reprezentanții americani în străi
nătate să saboteze proiectata 
conferință la nivel inalt.

Dulles a trimis ambasadorilor 
americani s instrucțiuni secrete in 
care se spune că nimic nu ar fi 
mai neplăcut pentru politica ex
ternă a Statelor Unite dec.t un 
acord cu Uniunea Sovietică de 
natură să ducă la destindere. 
Din păcate, scrie Dulles, liuerii 
vechiului continent nu sint împo
triva unei înțelegeri cu Răsăritul, 
dar politica americană nu se 
poate lăsa condusă de sentimen
tele europene.

In document se spune că 
S.U.A. se tem că ar putea pierde 
controlul necesar asupra parte
nerilor din N.A.T.O. dacă ar in
terveni o destindere. Renunțarea 
la politica războiului rece ar în
semna, mai mult decît atît. o re
conciliere cu neutralismul de tip 
arab și indian, care într-un ase
menea caz s-ar întări fără în
doială considerabil și ar deveni 
mai contagios pentru popoarele 
altor continente și, în primul 
rînd, pentru naționaliștii creoli 
din țările Americii Latine.

Avind în vedere punctul de ve
dere al partenerilor lor europeni, 
Statele Unite nu vor respinge 
deîndată o conferință la nivel 
înalt. In acest document care, 
după cum arată agenția ADN, a 
fost difuzat în prima jumătate a 
lunii martie, Dulles explică în 
amănunt tactica de urmat. In

primul rînd el preconizează „tac
tica tergiversării“.

înarmarea atomică a țărilor 
N.A.T.O. de către SIJ.A. este ci
tată ca o armă importantă. „Cînd 
țările europene vor fi legale in 
mod definitiv de planurile noas
tre referitoare la crearea de baze 
de lansare a rachetelor și arma
mentului atomic, ele vor fi forța
te să accepte principiile strate
giei noas'.re totale“. De aceea 
se preconizează respingerea ca e- 
gorică a planului polonez de 
creare a unei zone in care să nu 
exis.e armament atomic. Accepta
rea acestei propuneri ar forța 
S U.A. „să reexamineze rolul 
Republicii Federale în planurile 
strategice americane și, la urma 
urmei, să renunțe la colții ascu- 
țiți ai clinilor a.sacieni care sint 
necesari pentru a 
șah“.

„Aranjamentele 
întreg complex de 
litare cu Bonn ul 
ropa intr-un viitor foarte apro
piat în fața faptului îndeplinit 
al înarmării atomice a Germaniei 
și aceasta va co-ntribui in același 
timp la crearea unei atmosfere 
favorabile politicii noastre“, se 
spune in continuare în instruc
țiuni.

Pentru cazul cînd s-ar ajunge 
la o conferință la nivel înalt, 
Departamentul de Stat propune 
tactica de a se impune Uniunii 
Sovietice, indiferent de împreju
rări, discutarea unor probleme

ține turma in

asupra unui 
probleme mi- 

vor pune Eu-

cum ar fi condițiile politice 
țările Europei răsăritene și 
unificarea Germaniei pe bază 
„alegeri libere“.

In cazul cînd, în cursul dez
baterilor, se vor ridica probleme 
privind complexul problemei 
dezarmării și securității, „diplo
mația americană va porni de la 
faptul că guvernul S.U.A. nu este 
pregătit să renunțe la alianțele 
militare și bazele sale, așa incit 
nu va întreprinde acțiuni de na
tură să ducă la prevenirea folo
sirii armelor moderne în cazul 
în care situația ar cere-o“.

In concluzia documentului se
cret se exprimă speranța că o 
asemenea tactică „ar oferi S.U.A. 
mijloace adecvate pentru a d.s- 
truge efectele probabil periculoa
se aJe unei conferințe la nivel 
înalt“.

Diplomații americani sînt invi
tați să urmeze aceste instrucțiuni 
cu prilejul discuțiilor referitoare 
la o conferință la nivel înalt pe 
care vor avea prilejul să le poar
te cu oameni, de stat și oamenii 
politici din țările în care sî.nt 
acreditați.

Sondaj favorabil

din 
re
de

Sesiunea Conferinței 
internaționale a Muncii
Expunerea delegatului 

R. P. Romîne
GENEVA 7 (Agerpres). — 

Duipă cum s-a mai anunțat, la 
Geneva se desfășoară lucrările cer 
lei de-a 42-a sesiuni a Conferin
ței Internaționale a Muncii. Gru
pul patronilor din țările capita
liste încearcă să excludă din co
misiile de lucru pe conducătorii 
de întreprinderi din țările socia
liste.

La 7 iunie 1958 s-a întrunit 
grupul guvernamental al Confe
rinței.

In expunerea sa tov. E. Mezin- 
cescu, delegatul R. P .Romîne și 
vicepreședinte al Conferinței, a 
furnizat un larg material docu
mentar bazat pe Statutul și hotă
rârile anterioare ale organizației 
și a cerut respingerea acestei ac
țiuni discriminatorii menite să 
ducă în impas lucrările Organi
zației și să compromită colabo
rarea constructivă în sinul ei.

După aceea a luat cuvîntut Go- 
roșkin, delegatul U.R.S.S., care 
a protestat împotriva acțiunii 
grupului patronal.

Delegatul mexican Pedro de 
Alba a arătat că nu există niciun 
argument care ar putea să justi
fice un tratament discriminatoriu 
față de conducătorii de întreprin
deri , din țările socialiste.

Conferința va continua discu
țiile.

După reîntoarcerea 
lui De Gaulle la Paris

E Consecința
E unei îndrăzneli

De curînd presa americană 
a fost nevoită să relateze un 
nou fapt în legătură cu discri
minarea rasială din S.U.A.

Negrul Clennon King, de 
profesiune profesor, și-a mani
festat dorința să frecventeze 
cursurile de vară ale Universi
tății din statul Mississippi. In 
acest scop, el a sosit la 5 iunie 
la susamintita universitate. Do
rința lui a fost repede înfrîntă. 
Universitatea din Mississippi 
este doar „numai pentru albi“. 
Dar consecința îndrăznelii lui 
King nu s-a oprit numai la re
fuzul indignat al universității. 
Din ordinul guvernatorului 
statului Mississippi, Clennon a 
fost arestat de către poliție. La 
6 iunie King se afla închis în- 
tr-una dintre celulele direcției 
poliției locale. ,

Și, pentru a curma odată 
pentru totdeauna orice încer
care identică, autoritățile din 
Mississippi vor în prezent să-l 
deolare pe Clennon King drept 
alienat mintal.

Să se mai spună ceva acum 
împotriva mult lăudatei demo
crații americane l

0 interesantă 
descoperire în arhiva 

lui Berthold Brecht

Tineretul
de peste hotare

CREȘTE NUMĂRUL
MEAiBRILOR U.T.C.

DIN FRANȚA

STUDENȚII BRAZILIENI
SOLIDARI CU GREVA 

MUNCITORILOR 
DIN TRANSPORT

După cum anunță ziarul 
„l’Huinanite“, în ultimul timp, 
in legătură cu agravarea si
tuației politice din țară crește 
numărul membrilor Uniunii 
Tineretului Comunist din Fran
ța. Ziarul arată că in ultimele 
zile au intrat în Uniune 2.000 
de noi membri. Se intensifică 
de asemenea difuzarea săptă- 
mînaiului „Avangarde" editat 
de Uniune.

a-Agenția Associateti Press 
nunfă că Uniunea studenților 
din Rio de Janeiro s-a solida
rizat cu muncitorii de la auto
buse care se află în grevă in 
semn de protest împotriva în
cercărilor de a li se reduce sa
lariile.

Pentru a împiedica manife
stațiile, guvernul a trimis pe 
străzile orașului Jeep-uri înar
mate cu mitraliere.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Institutul american pentru studie
rea o-piniei publice a anunțat că 
sondajele efectuate în diferite țări 
reflectă faptul că ideea unei con
ferințe la nivel înalt se bucură de 
un sprijin larg.

După cum reiese din aceste son
daje, ale căror rezultate au fost 
publicate în ziarul „Neta York 
Herald Tribune“, pentru o confe
rință la nivel înalt s-au pronunțat: 
la Delhi — 90 la sută din per
soanele întrebate, in Anglia — 
aproape 80 la sută, la Paris — 
67 la. sută, la. Montevideo 52 la 
sută etc. Rezultatul general din 
aceste centre și din celelalte, ara
tă „New York Tribune“, este ur
mătorul : 70 la sută dintre cei în
trebați s-au pronunța/ în favoa
rea unei conferințe la nivel înalt, 
10 la sută — împotrivă, 20 la sută 
— nu au dat un răspuns precis.

PARIS 7 (Agerpres). — Sîm- 
bătă dimineața a avut loc la Pa
ris o ședință a Consiliului de mi
niștri după înapoierea generalu
lui De Gaulle din Algeria. Acea
stă ședință a fost exclusiv consa
crată problemei algeriene asupra 
căreia au făcut cîte o expunere 
fiecare dintre miniștrii care l-au 
însoțit pe De Gaulle în Algeria 
și apoj primul ministru.

După cum anunță France

Ohi nou „Polaris“ 
a eșuat

CAP CANAVERAL 7 (Ager- 
preș). După cum transmite a- 
genția France Presse, la 6 iunie 
la Cap Canaveral s-a făcut o în
cercare de a se lansa o rachetă 
balistică de tip „Polaris“. Rache
ta s-a ridicat tim.p de aproxima
tiv 20 de secunde, iar apoi a fă
cut explozie.

După cum subliniază corespon
dentul agenției France Presse, 
ultima încercare de lansare a ra
chetei „Polaris“ fusese efectuată 
la 8 mai soldîndu-se de aseme
nea cu un eșec.

Presse, la această ședință s-a ho- 
tărît ca departamentul Algeriei 
să fie atașat pe lingă președinția 
Consiliului și ca generalul Salan 
să fie delegat al guvernului în 
Algeria. Consiliul de miniștri in
tenționează să organizeze în cel 
mult o lună alegeri municipale 
în Algeria.

S-a hotărît de asemenea orga
nizarea la 5 octombrie a referen
dumului asupra constituției revi
zuite. Pe de altă parte, Consiliul 
de Miniștri apreciază că este 
„inoportun“ să se organizeze îna
inte de acest referendum alegeri 
-parțiale pentru completarea locu
rilor care devin vacante în Adu
narea Națională.

Luni la prînz va avea loc o 
altă ședință a Consiliului.

La mina auriferă „Șiroki", 
din regiunea Magadan din 
Orientul îndepărtat al U.R.S.S. 
s-a găsit o pepită de aur In 
greutate de 2.812 kg.

în R.D. Germană, In arhiva 
lui Berthold Brecht au fost 
descoperite variante în manu
scris ale transpunerii în ver
suri a „Manifestului Partidului 
Comunist“ de K. Marx și F. 
Engels. în anul 1945 Brecht a 
făcut cîteva încercări de a 
transpune acest „Manifest“ în 
versuri. Această lucrare, cu- 
prinzînd 12 pagini de versuri 
a fost publicată pentru prima 
oară în revista „Zinn und 
Form“.

In aceste zile regele șl regina Nepalului vizitează U.R.S.S. 
Iată-i pe oaspeți în fața Kremlinului.

Pensie retroactivă...
Judecătoria de la Nürnberg 
ernie acum cîteva zile o ho-a ___ _

tărîre prin care văduva și fiica 
Gauleiterului nazist Karl Holz, 
primesc retroactiv din 1945 
pensia de vădwvă și respectiv 
orfană. Judecătoria a motivat 
hotirirea dată pe criteriul ci 
acest caz trebuie apreciat în 
conformitate cu realitatea va
labilă în timpul războiului 
hitlerist și nu prin prisma

^ooncep/iilor* apărui» după 
război. „Comisarul de apărare 
a Reich-ului, Holz, trebuie tra
tat ca orice alt luptător de a- 
tund“, te spune în motivare.
i O dovadă în plus că pilda 
„luptătorilor“ de atunci este 
sfinți pentru luptătorii de as
tăzi ai reînvierii nazismului. 
Pensia oferită urmașilor res
pectivului gaulejter nazist mer
ge pe aceiași li.ii».

2.090 STUDENTI STRĂINI 
VOR STUDIA IN CEHO

SLOVACIA

în anul școlar 1958—59, în 
universitățile și institutele de 
învățămint superior din R. Ce
hoslovacă, vor studia 2.000 de 
studenți străini din aproxima
tiv 60 de țări. Printre aceștia 
se află 90 de tineri din Ameri
ca Latină și din țările Asiei și 
un grup de 50 de tineri din 
Indonezia, precum și studenți 
sau candidați la aspirantură 
din Uniunea Sovietică, R. P. 
Albania, R. P. Romînă, R. P. 
Bulgaria, R. P. Chineză, etc. Elevii școlii superioare „K. Marx" din Leipzig eu hotărît să-i ajute pe muncitorii feroviari din 

Geitheien la construirea terasame ntului unei noi: căi ferate. Iată-i în toiul muncii.

F Cronica, sâptamînii sensul obiectiv al Istoriei
Orice epocă istorică are un 

sens major, determinat, sub 
semnul căruia se desfășoară toa
te evenimentele. El își pune pe
cetea pe faptele și acțiunile o- 
menirii, pe toate idealurile ce 
însuflețesc forțele progresiste ale 
societății omenești. Sensul epocii 
noastre, după care posteritatea 
o va recunoaște, este marea lup
tă a popoarelor pentru construi
rea orînduirii fără clase și fără 
exploatare, a orînduirii socialis
te, lupta pentru sfărimarea com
plectă a umilitoarelor lanțuri co
loniale. pentru asigurarea liniș- 
tei și păcii popoarelor.

Acest sens istoric, determinant, 
al epocii noastre se poate desci
fra lesne in toate marile eveni
mente contemporane.

El poate fi deslușit șl în e- 
venimentele unei singure săptă- 
mini. Săptămina ce se isprăveș
te a fost bogată in evenimente 
ce ilustrează tocmai lupta po
poarelor pentru libertate, eveni
mente care se integrează în a- 
cest sens general al epocii noas
tre.

ÎMPOTRIVA DICTATURII 
FASCISTE

Un aspect important îl prezin
tă lupta împotriva tiraniei fas
ciste Regimuri dictatoriale im
puse cu forța și menținute mul
tă vreme, ca cele din Portuga
lia și Cuba, se clatină, pentru că 
ele contravin sensului istoriei. 
In țara aflată la extremitatea a- 
puseană a continentului npstru, 
lupta aceasta s-a declanșat și 
a luat amploare în timpul cam
paniei pentru alegerile preziden
țiale ce au loc astăzi. Trebuie 
subtiniat că deși unii se obișnui
seră să creadă că regimul fascist 
instaurat de trei decenii a trans
format Portugalia într-o feudă 
personală a dictatorului Salazar,

au avut loc acțiuni de masă de 
mare amploare, dovedind că spi
ritul de libertate al unui popor 
nu poate fi ucis. Candidatul o- 
poziției la președinție, generalul 
Dolgado, a polarizat în jurul 
său toate forțele democratice, 
deoarece el e gata, In cazul a- 
legerii sale, să-l destituie pe 
Salazar și să instituie un regim 
mai democrat. S-ar putea ca 
Dolgado să fie ales, după cum 
condițiile în care se desfășoară 
alegerile s-ar putea să-l împie
dice. Important e faptul că un 
popor ținut sub călciiul tiraniei 
fasciste a lui Salazar s-a des- 
morțit. Primul pas a fost făcut. 
Nu există îndoială că in cele 
din urmă acest proces se va 
dezvolta aduclnd o modificare in 
actuala situație politică din Por
tugalia.

Același lucru se va întimpla și 
în Cuba. Săptămina care a tre
cut a înregistrat eforturile dis
perate făcute de Batista pentru 
a distruge mișcarea de rezisten
ță a poporului cuban. Agențiile 
de presă relatau că Batista a 
mobilizat forțe mau militare, 
cele mai mari care s-au fplosit 
in America Latină de la războ
iul americano-spaniol. Cu toate 
acestea, soldații lui Batista au 
fost respinși și provincia ()‘ien- 
te, continuă să fie controlată de 
forțele patriotice. încercările 
disperate ale lui Batista vor 
eșua, dictatura sa va '< alungi
tă pină la urmă, pentru că 
sensul istoriei îi este notrivn.'., 
pentru că nu se poate merge 
multă vreme împotriva acest i: 
sens. Poporul cuban vrea să-l 
alunge pe Batista și prin luptă 
și jertfe va izbuti.

CU ARMA ÎN MINA 
PENTRU INDEPENDENȚA 

DEPLINĂ
Istoria epocii noastre se ca

racterizează și prin înfrîngerea 
colonialismului. Numeroase po
poare șl-au cucerit independența

șl libertatea șl fac eforturi pen
tru a lichida moștenirile grele 
lăsate de sălbăticia șl jaful co
lonial. Colonialiștii încearcă Insă 
să revină la locul crimei sau 
să-și treacă fosta pradă unul al
tuia. Evenimentele care se petrec 
de cltăva vreme In Indonezia și 
Liban demonstrează limpede că 
forțelor colonialiste nu le este pe 
plac politica independentă a In
doneziei și " 
un guvern 
porului, ca 
răsturnat.
mentelor în cursul 
care a trecut a întărit pozițiile 
guvernului indonezian și ale for
țelor patriotice libaneze. Rebelii 
indonezieni ca și puterile guver
nului lui Sami Solh sint In con
tinuu regres. Cine iși leagă soar
ta de forțele colonialiste, cine 
împiedică desfășurarea procesu
lui istoric, e zdrobit. In insula 
Celebes, forțele guvernamentale 
indoneziene zdrobesc pe rebeli, 
cuceresc noi orașe, în ciuda fap
tului că aceștia din urmă se 
bucură de sprijinul americanilor, 
cu toate că rebelii sînt alimen
tați cu armament din Filipine și 
Taioan. Rebelii și cei care îi 
prote/ează luptă pentru o cauză 
nedreaptă și istoria li pedepseș
te. In Liban, forțele răsculatilo' 
controlează două t'eimi din te
ritoriu. Guvernul prooccidental 
al lui Sami Solh a cerut State
lor Unite să intervină in Liban 
și să-l ajute în 
coalei 
sa cu 
ciului 
S.U.A 
banez 
imediata aducere în 
2.000 de soldați din 
marină americană. Răspunsul a- 
merican intlrzie, pentru că ac
ceptarea cererii guvernului liba
nez ar putea crea grave com
plicații în Orientul Mijlociu și 
Apropiat. Dar nici în privința 
evenimentelor din Liban nu exis-

tă îndoială; ele vor evolua în 
sensul istoriei, vor încununa lup
ta maselor populare, al căror 
bil ideal este independența 
plină.

FRANȚA ȘI ALGERIA

In sfîrșit, săptămina care

no- 
de-

că se împotrivesc ca 
ostil năzuințelor po- 
cel libanez, să fie 

Desfășurarea eveni- 
săptăminii

■lli’ușirej -âs- 
populare. In în’revederea 
Allen Dulles, șeful servi- 
central de informații al 

, ministrul de externe li- 
Charles Malik a cerut 

Liban a 
infanteria

In sflrșit, săptămina care a 
tredut a cunoscut un eveniment 
deosebit de important, care ilus
trează perfect lupta între două 
concepții; aceea aflată în direc
ția curentului istoric, alta impo- 
trivindu-i-se cu disperare. Este 
vorba despre evenimentele din 
Franța și în special despre prin
cipala problemă, căruia trebuie 
să-i facă față orice guvern fran- • 
cez, implicit cel al generalului 
De Gaulle, Algeria. Venit la pu
tere in urma presiunilor exerci
tate de generalii rebeli din Al
geria, generalul De Gaulle și-a 
început guvernarea tocmai prin 
a ataca problema algeriană.

Declarațiile făcute la Alger, 
Oran. Constantine, arată că ge
neralul De Gaulle urmează linia 
predecesorilor săi, neglnd drep- 

• tul la autodeterminare și inde
pendență al poporului algerian. 
„Franța consideră, a spus De 
Gaulle, că in toată Algeria exis
tă o singură categorie de locui
tori. Există numai francezi egali 
in drepturi, care au drepturi și 
datorii egale“. F.laborînd teoria 
..integrării", De Gaulle se si
tuează net împotriva istoriei, 
cedind astfel forțelor ultracolo- 
nialiste care vor „reglementarea 
războiului 
acceptabile" 
tes. Frontul 
nu admite 
nulnd lupta 
independența Algeriei pînă 
capăt.

Evenimentele săptămlnii aces
teia au demonstrat odată în plus 
că forțele ce își canalizează e- 
fnrturile în sensul istoriei, obțin 
ciștig de cauză.

AL. GIRNEAȚA

nigerian in condiții 
pentru et. bineînțe- 
Eliberării Nationale 
„integrarea“, conti- 
pentru eliberarea și 

la

închiderea
Congresului

-V

SOFIA 7 (Agerpres). — ATB 
transmite: Iii seara zilei de 7 
iunie a avut loc ședința de închi
dere a Congresului al VH-lea al 
Partidului Comunist Bulgar. De
legații la Congres au întîmpinat 
apariția în prezidiu a lui Todor 
Jivkov, Anton Iugov, N. S. Hruș- 
ciov și a conducătorilor delega
țiilor celorlalte partide frățești la 
congres cu ovații furtunoase în 
cinstea Partidului Comunist Bul
gar, a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și în cinstea 
prieteniei bulgaro-sovietice.

Mișo Nikolov, președintele Co
misiei de alegeri, a anunțat re
zultatele alegerilor pentru Comi
tetul Central al Partidului și Co
misia centrală de revizie, care au 
fost întîmpmate de delegați cu 
ovații furtunoase și urale.

Apoi Todor Jivkov a rostit cu- 
vîntul de închidere.

Congresul al Vll-lea al Parti
dului Comunist Bulgar, a spus 
el, și-a încheiat activitatea rod
nică. In istoria partidului și a 
poporului bulgar el va figura ca

lucrărilor i 
P. C. Bulgar 

congresul socialismului victorios; 
în țara noastră.

In Partidul Comunist Bulgar,' 
a spus Todor Jivkov adresîndu se; 
reprezentanților partidelor comu-. 
niște și muncitorești frățești la 
Congresul al Vll-lea, veți avea 
întotdeauna un detașament cre
dincios și devotat al mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale care niciodată, în nici un 
fel de împrejurări și pentru ni
mic nu va trăda comunismul.

In încheiere Țodor Jivkov a 
declarat că hotărîrile congresului 
reprezintă un program măreț de 
dezvoltare a Bulgariei pe drumul 
socialismului.

Știe ce spune !
> James CImes, conducătorul »ocletățil americane de cale fe- *
< rată „Pennsylvania Rail Road“ este îngrijorat că Unitmea So- < 
S vietică extinde neîncetat rețeaua el de cale ferată, în timp ce <

societățile americane întîmpină mari greutăți.
S Pentru a dovedi acest lucru, CImes face o comparație între <
> transportul feroviar din U.R.S.S. și cel din S.U.A. și ajunge < 

la concluzia firească că „intr-adevăr în această privință Rusia J
S este în frunte. Ea își extinde rețeaua feroviară și sporește can- <
> titatea încărcăturilor transport ate“. Amărît, el arată că astăzi î 

S.U.A. au în schimb cu 40.000 vagoane de marfă mai puțin <
S decît cu 10 ani în urmă, iar numărul vagoanelor de călători < 

a scăzut cu 7.000. J
Prin aceasta, Cimes dovedește că perspectivele transportului < 

S feroviar american nu au fost niciodată atît de îngrijorătoare < 
ca în prezent. El este nevoit să recunoască, că această situație < 
duce la o reducere însemnată a numărului de muncitori de la J 
căile ferate, astăzi șomeri. Astfel, numai societatea „Pennsyl- 4 

Z vania Rail Road" a concediat peste 11.000 de muncitori. In în- <
< cheierea interviului dat agenției United Press Internațional, < 
» Cimes trage următoarea conc luzie: „Dacă transportul nostru •<
< feroviar se află într-o situație primejdioasă, și aceasta este <
C realitatea, atunci și țara se află în aceeași situație“, 1 <
> După cum se vede Cimes știe ce spune, <

Generația tragică a Americii
(Urmare din pag. l.a)

Plenara C. C. 
al P.M.S.U.

<

BUDAPESTA 7 (Agerpres). - 
După cum anunță „Nepszabad- 
sag“, la 6 iunie a avut loc la Bu
dapesta plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

Janos Kadar a prezentat rapor
tul despre -Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste șî 
muncitorești din țările partici
pante la Consiliul de ajutor 
economic reciproc și despre 
Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
membre la Tratatul de la 
Varșovia, precum și1 despre tra
tativele economice ungaro-sovie- 
tice. Comitetul Central a aprobat 
activitatea celor trei delegații.

Karoly Kiss a prezentat rapor
tul asupra directivelor planului 
trienal de dezvoltare a economiei 
naționale a Ungariei pe anii 
1958—1960. Comitetul Central a 
discutat și aprobat în unanimi
tate directivele.

tul, îndepărtează tineretul de 
la problemele șl frămlntările 
sociale.

Și Kerouac e foarte limpede 
clnd stabilește coordonatele a- 
cestei mistici: jazzul, stupe
fiantele și crima. El definește 
pe fiecare și rolul fiecăreia în 
atingerea scopului „filozofiei" 
lui „Beat Generation" : evada
rea tinerei generații din rea
litate și împingerea trdr-o 
lume abstractă și tulbure.

Ce este jazz-ul? Kerouac răs
punde :

..... Jazz-ul te poate scoate 
complect din tine“. Pentru ca 
cineva să poată emite o astfel 
de prostie, trebuie neapărat 
să... iasă din el. să nu fie in 
toate mințile. Reținem însă din 
această bîiguială faptul că 
jazz-ul, „nevinovatul" jazz 
este un mijloc de corupție fo
losit din plin de cercuri intere
sate din S.U.A., un mijloc de 
a îndepărta tineretul de pro
blemele stringente ale reali
tății capitaliste.

Și drogul? „Este același lu
cru, răspunde Kerouac. El te 
scoate din realitate. Cu dro
guri poți avea viziuni“. Profe
tul filozofiei abrutizării bine
voiește să 'împărtășească vizi
unile sale intr-un limbaj inco
herent. „Leșinasem .. Muream 
și cădeam pe spate în iarbă 
Atunci am văzut Paradisul...

-TI vedeam... dar eu nu existam. 
Era doar un singur lucru...

o intensă lumină aurită

și eu nu mai existam, ci cred, 
dumnezeu. Mă aflam într-o a st" 
fel de desfătare, îneît nici nu 
mai voiam să fiu eu însumi“,

Kerouac propăvăduește dro
garea ca un mijloc de autodis
trugere, autodevorare, de în
dobitocire lentă și precisă. A- 
cesta e qn mijloc de sinucidere, 
dar și de totală destrămare a 
conștiinței și a voinței, stare 
in care tinerii se comportă ca 
hipnotizați gata să facă orice. 
De altfel lucrul acesta Kero
uac îl și mărturisește „Beat 
Generation“ iubește moartea. 
Nu se teme de moarte“. Și asta 
a dovedit-o tinărul Ramon 
Serra, care intrlnd intr-0 spe
luncă din Bronx a ucis pe Mi- 
chael Ramas, membru in ace
eași bandă a „Drogurilor egip
tene" 
privit 
tion" 
apoi , , . „ .
considerațiuni „filozofice' 
sîntem de fapt : un mare spa- 
țiu gol. Dumneata nu stai pe 
acest loc, se adresează el 
interlocutorului. O crezi nu
mai. Eu pot să trec prin dum,- 
neata. Iată ce vreau să spun.

atomi,- 
sîntem 
vidă a

pentru motivul că... l-a 
pieziș. „Beat Genera- 

a intrat în acțiune. Mal 
profetul tngiimă ctteva 

.......................... „Ce

Noi sîntem făcuți din 
din electroni. De fapt 
vizi. Sîntem viziunea 
spiritului“.

Așa dar, misticism, 
gurare prin drogare șl prin 
jazz-ul frenetic, vedenii, btigu- 
ieli despre inexistență, teorii 
sterile vechi de tind lumea, dar 
ehunțate la nivelul unui elev 
din ultima clasă de gimnaziu

transfl-

inaintea auditoriului său,Elvis Presley „cìnta“

căreia l-a picai în mină o vul
garizare a teoriei lui Fichte. 
Btlguielile tremuricilor ridica
te la rangul de filozofie. In 
fața acestui spectacol cauți să 
desprinzi măcar o idee, faci e- 
foriuri să înțelegi mentalitatea 
acestei „Beat Generation", să 
pătrunzi în mecanismul proce
sului sufletesc ce se petrece in -. 
acești tineri. Ceea ce omului 
neavizat i se părea doar excen- r 
tricitate, o scăpare a tineretu- 1 
lui de sub ochii părinților, este 
de fapt o filozofie, un mod de 
gîndire, un fel de viață, in 
care tineretul e tmpins in mod 
conștient, ocrotit și socotit 1 
chiar demn de a fi trăit.

Marijuana-rock-gang-nihi- 
llsm — iată cele patru cărți 
ale evangheliei propovăduită 
tineretului american, tată cele 
patru determinante ale unei 
tragedii pe care o trăiește o 
bună parte a tineretului ame
rican.

Violența, dezagregarea spiri
tuală, destrămarea și disiruge- 
rea energiei și inteligenței ge
nerației tinere. Și atunci in 
fața acestui groaznic tablou, 
cit de cinică și de ipocrită pare 
întrebarea pe care, conducăto
rii americani și-o pun cînd 
constată că tinerii nu mai în
vață și că numărul specialiști
lor scade vertiginos. Șl cum ar 
putea fi altfel; marijuana nu 
poate duce casă bună cu calcu
lul diferențial șl nici revolve
rul nu intră în același toc cu 
astronautica. In vidul intelec
tual șl spiritual al „generației 
beatitudinii" nu poate pătrun
de nimic altceva. E protejat 
de carcasa stupefiantelor și a 
jazz-ului.

In fața acestui tablou te în
cearcă dezgustul. Forțe uma
ne, forțe tinere care ar fi pu
tut contribui cu energia lor 
la progresul omenirii, se ma
cină, se risipesc, se distrug 
inutil.

Vina principală este a siste
mului în care trăiesc, a capi
talismului care în agonie, își 
împrăștie miasmele sale, uci- 
eînd cu duhoarea lor sute de 
tineri. Băltoaca umple de mii 
pe cei ce intră în ea, îi sugru
mă cu fetiditatea ce-o împrăș
tie. „Beat Generation“ e un 
produs al orînduirii strîmbe 
care se menține numai prin 
crime și nedreptate. Iar gene
rația tînără o victimă care se 
destramă în ritmul de rock’n 
roii, se autodevoră in filozofia 
vidului, se îndobitocește in mi
sticism.

„Beat Generation" este ge
nerația tragică a Americii.
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