
Utemiști, tineri ! 

Extindeti acțiunea de creștere 
a păsărilor și a iepurilor de casă

Din experiența utemiștilor 
și pionierilor 

din regiunea Galați

Vor realiza venituri 
de peste 470.000 lei

Elevii Școlii rrediî nr. 3 din 
Capitală pregătesc numărul fe
stiv al gazetei de perete dedicat 
Centenarului Unirii.

Foto : S. TOMESCU

Proletari Sin foaie țările, unifi-vl t

ineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Dintre animalele domestice 
mici, alături de păsările de curte, 
iepurele este animalul a cărui 
creștere și înmulțire este deose
bit de rentabilă.

Pentru a traduce în fapte sar
cinile reieșite din documentele 
plenarei a Vl-a a C.C. al U.T.M., 
în școlile medii și elementare din 
regiunea Galați, a început în ur
mă cu cîteva luni o acțiune or
ganizată pentru creșterea iepu
rilor. In regiune au fost înfiin
țate 27 de cercuri pentru creș
terea iepurilor, care au un nu
măr de 178 de iepuri.

Mobilizați și îndrumați de or
ganizațiile U.T.M., pionierii și 
școlarii s-au înrolat cu însufle
țire în această acțiune. Ei au în
drăgit această îndeletnicire și 
acum se întrec pentru creșterea 
și întreținerea micilor animale în 
condiții bune. Mai mult, în unele 
școli au fost alcătuite grupe spe
ciale care se ocupă de hrană, de 
curățenie etc.

La Școala medie nr. 2 din ora
șul Brăila, la gazeta de perete a 
detașamentului de pionieri a cla
sei a V-a iți atrage atenția o ru
brică specială unde se scrie cu 
rjgularitate despre activitatea mi
cilor crescători de iepuri, iar la 
căminul de copii școlari nr. 1 
grupele de pionieri fac de servi
ciu zilnic la crescătoria de ie
puri.

Rezultate bune în creșterea ie
purilor de casă au obținut și ti
nerii de la sate. Astfel, în momen
tul de față in raionul Liești au 
fost înființate 17 cercuri unde se 
cresc 130 de iepuri, in raionul 
Focșani cinci cercuri unde se 
cresc 25 de iepuri și în raionul 
Filimon Sirbu două cercuri in 
care se cresc 12 iepuri. A- 
ceste crescătorii de iepuri sînt 
organizate pe lingă gospodăriile 
colective. Pentru confecționarea 
cuștilor, tinerii colectiviști au 
adus de acasă scînduri, lemne, 
cuie, slrmă etc. Organizațiile de 
bază U.T.M. au organizat echipe 
care se ocupă, prin rotație, de 
întreținerea iepurilor.

Produșii acestor crescătorii 
vor fi valorificați de organiza
țiile U.T.M. prin cooperativele 
de consum sătești.

In planul comitetului regional 
U.T.M. Galați pe anul in curs 
sînt prevăzute măsuri pentru ex
tinderea creșterii iepurilor de 
casă atit în unitățile sectorului 
socialist al agriculturii cit și în 
sectorul individual. Nucleele de 
creștere existente pînă în prezent 
în școlile tnedii și elementare din 
regiune, precum și în unele gos
podării agricole colective au ro
lul de a asigura materialul nece
sar pentru reproducție.

Pe baza unor calcule prelimi
nare, în anul 1959 se vor obține 
pe regiune 1.840 de iepuri care 
vor da însemnate cantități de 
piei, blănuri și carne. De a- 
semenea, se va asigura baza de 
reproducție pentru anii următori.

V. MET AX A

Anul acesta organizațiile U.T.M. 
din gospodăriile de stat, gospodă
riile agricole colective, întovărăși
rile și școlile din regiunea Bacău 
vor desfășura o largă acțiune pen
tru creșterea păsărilor și iepurilor 
de casă.

Folosind experiența bună căpă
tată în anul trecut, comitetul re
gional U.T.M. a întocmit un plan 
cu privire la contribuția voluntară 
a tinerilor în acțiunea de creștere 
a iepurilor de casă și păsărilor, 
în acest plan se prevede ca în 
cursul anului 1959 tinerii din re
giune să crească 50.000 pui, 1.500 
iepuri de casă, 1.000 porumbei 
etc. Veniturile realizate prin va
lorificarea acestora vor fi de peste 
470.000 lei.

Acum, în organizațiile de bază 
U.T.M. din unitățile „amintite se 
stabilesc măsurile necesare pentru 
desfășurarea acestei acțiuni in cele 
mai bune condiții.

Plecarea delegației 
Uniunii Tineretului 

Socialist 
din R. P. Polonă

Sîmbătă a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre patrie delega
ția Uniunii Tineretului Socialist 
din Republica Populară Polonă 
care, la invitația C.C. al U.T.M., 
a făcut o vizită de 10 zile în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși 
de merfibrii Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.M., de activiști ai 
Comitetului Orășenesc UT.M. 
București.

Tinerii din regiunea Iași 
cresc 40.000 păsări

IAȘI (de la cores
pondentul nostru). — 
Utemiștii și tinerii 
din regiunea lași vor 
contribui anul acesta, 
in mod voluntar, la 
creșterea cantității de 
carne necesară oame
nilor muncii. De e- 
xemplu, tinerele cres
cătoare dei păsări de

la secția Mogoșești a 
G.A.S. Hălăucești vor 
crește 2<X) de pui și 
100 de rațe, utejpiștii 
de la G.A'.C. Dagîța, 
Zorleni, Popriceni vor 
crește între- 1000-2500 
găini, rațe' și gîște.

In total, în regiu
nea la>și tinerii din 
G.A.S., G.A.C. și din 
școlile ‘ cu internate

vor crește în anul a- 
cesta 40.000 de pă
sări. Zilele acestea, 
în organizațiile de 
bază U.T.M. din uni
tățile amintite se sta
bilesc măsurile pen
tru desfășurarea în 
bune condițiuni a ac
țiunii de creștere a 
păsărilor.

Toate forțele tinerHor 
mineri pentru îndeplinirea
p I a n m

Expunerea lăcută de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 
scoate în evidență remarcabilele 
succese obținute de oamenii mun
cii din țara noastră conduși de că
tre partid, cuprinzînd un tablou 
luminos al realizărilor în dezvol
tarea economiei naționale pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

In condilțiile construirii socia
lismului în țara noastră, industria 
carboniferă reprezintă una dintre 
ramurile prSncipale ale economiei

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Un deceniu 
de bogata, 
activitate

S-au împlinit 10 ani de la în
ființarea Institutului de proiectări 
metalul gice — IPROMET. In 
acești ani, în fața colectivului in; 
stitutului — format în mare parte 
din proiectanți tineri —. a stat sar- 
cina deosebit de importantă de ia 
contribui la modernizarea uzinelor 
existente și de a proiecta noi uni
tăți care să corespundă ultimelor 
cerințe ale tehnicii.

Printre principalele obiective 
proiectate de colectivul IPROMET- 
ului se află mai multe furnale la 
C. S. Hunedoara șl la Victoria- 
Calan,’ Oțelăria Siemens 'Martin 
de la Reșița, Blurningul și oțelăria 
nouă Siemens Martin de la Hune
doara — oțelărie de mare capaci
tate, cu cuptoare dotate cu toate 
instalațiile moderne pentru auto
matizarea procesului tehnologic.

Documentele p'enarei C. C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie 
.1958 prevăd ca în anul 1959, 
să intre în funcțiune bate
ria a IlI-a de cocs, laminorul 
de 650 m/m de la C. S. Hunedoa
ra, al treilea laminor de tablă sub
țire de la uzinele ..Cristea Nico- 
lae“-Galațl etc. Ținînd seama de 
acest® obiective IPROMET-ului 
Ii revin sarcini deosebit de im
portante pentru pregătirea docu
mentației și proiectelor necesare 
investițiilor pentru anul 1959. Co
lectivul IPROMET-ului este ho- 
tărît să nu-și precupețească e- 
forturile pentru a contribui astfel 
la traducerea în viață a hotărîrilor 
partidului și guvernului nostru, 
realizînd proiecte de bună calitate 
și la un preț de cost cît mai scă
zut.

A venit iarna. Bucuria celor mici e pe deplin justificată. 
Săniuțele erau de mult pregătite. Foto: D. F. DUMITRU

în temeiul articolului 37 litera a din Constituția Republicii Popu
lare Romîne,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
convoacă Marea Adunare Națională în sesiunea jubiliară a Centena
rului Unirii Țărilor Romîne, pentr 
1959, orele 16 dimineața, la sediul

lui d <
Matyas Eugen

Adjunct al miinistrului 
Industriei Grele

----®—
naționale. Ea are sarcina să asi
gure tot mai mult combustibil și 
materie primă auxiliară industriei 
grele, contribuind astfel la crește
rea și dezvoltarea neîntreruptă a 
economiei noastre socialiste. In a- 
cest sens, se prevede ca în anul 
1959 producția la cărbune pentru 
cocs și semicocs să înregistreze o 
creștere de 27 la sută față de rea
lizările anului 1958. Producția 
globală în industria carboniferă 
va crește în acest an cu 7,1 la 
sută în comparație cu anul 1958.

Deosebit de important este fap
tul că sporul de producție va trebui 
realizat exclusiv prin utilizarea mai 
rațională a capacităților minelor 
existente prin mai buna organiza
re a muncii și prin creșterea pro
ductivității muncii. In acest sens 
trebuie îndeplinite sarcinile stabi
lite de plenara partidului privind 
descoperirea șf valorificarea nume
roaselor și importantelor rezerve

î stat 
interne existente în toate întreprin
derile, deci și în exploatările noas
tre carbonifere.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din întreprinderile carbonifere au 
primit cu erituziasm cifrele de plan 
pe acest an. In consfătuirile care 
au avut loc, ei s-au angajat să 
realizeze în acest an 187.000 tone 
cărbune brut peste plan, dovedind 
astfel atașamentul și dragostea 
față de politica partidului și gu
vernului, convinși fiind că reali
zînd o producție sporită de cărbu
ne contribuie în mod direct la îm
bunătățirea propriilor lor condiții 
materiale și culturale.

In întreprinderile noastre car
bonifere. lucrează mulți tineri. La 
mina Uricapi, de pildă, 75 la sută 
din totalul muncitorilor sînt tineri. 
Dp la tineri așteptăm succese tot 
mai mari, inițiative noi care să 
contribuie Ia dezvoltarea continuă 
a sectorului nostru carbonifer.

Brigăzile de tineret s-au confir
mat ca puternice colective de mun
că, forme eficace pentru ridicarea 
calificării profesionale pentru edu- 

fContinuare în pag. 3-a)
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u ziua de sîmbătă 24 ianuarie 
Marii Adunări Naționale.

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

ION GHEORGHE MAURER
București, 17 ianuarie 1959c

Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale 

GHEORGHE STOICA

Tinerii din Priboeni

vor face dealurile degradate 
sa rodească

Universitatea populară 
a tinerilor săteni

In regimul nostru de democrație populară, prin grija 
partidului și guvernului, s-au creat tineretului condiții deo
sebite pentru a învăța, pentru a-și însuși neîncetat como
rile științei și culturii.

Nu numai în institutele superioare și în școlile de toate 
gradele învățămîntul a ajuns pe o treaptă înaltă, ci lumina 
științei pătrunde tot mai mult și în satele patriei.

O minunată formă de pregătire culturală a tinerilor să
teni o constituie universitățile populare sătești. Comitetul 
raional U.T.M. Calarași, cu sprijinul Comitetului regional 
U.T.M. și al filialei S.R.S.C. a creat de curind o aseme
nea universitate populară a tinerilor țarani muncitori în 
comuna Independența. La cursurile acestei universități s-au 
înscris 74 utemiști și tineri.

Universitatea populară a tinerilor săteni din comuna In
dependența reprezintă un focar de cultură în cadrul căreia 
tinerii își vor lărgi necontenit cunoștințele despre natura, 
societate, cunoștințele politice și deprinderile practice ne
cesare unui constructor al socialismului.

P. LUNGU

Comuna Priboeni din regiunea 
Pitești e străjuită de o parte și de 
alta de dealuri. Crestele lor sînt 
împînzite de păduri. Mai la poale, 
spre sat, sînt livezi de pomi fruc
tiferi și fîșii' cu viță de vie. între 
păduri și livezi însă, pe porțiuni 
de zeci de hectare dealurile sînt 
roase de șuvoaiele pornite toamna 
și primăvara de sus, de pe creste. 
Bătrînii spun că odata aceste dea
luri erau mai mănoase, că pe aici 
erau nenumărați pomi roditori și 
viță de vie bogată în struguri. 
Vremea, cu intemperiile ei, a sur
pat terenul, a săpat în el văiugi 
adînci, cărînd la vale solul fertil.

Dar gospodarii de azi ai Pribo- 
enilor schimbă din zi în zi fața 
comunei. Astfel s-au gîndit ei că 
și dealurile acestea pot și trebuie 
să devină din nou mănoase și fo
lositoare lor. Din inițiativa co
muniștilor și a conducerii sfatu
lui popular, s-au luat anul trecut 
unele măsuri menite să transfor
me aceste locuri în pămînturi ro
ditoare. S-au ținut ședințe cu să
tenii în care li s-a explicat cum 
să-și lucreze porțiunile de teren 
supuse eroziunii, s-au plantat 
puieți și altele. Cei care au răs
puns cu entuziasm la această ac
țiune a organizației de partid și 
a conducerii sfatului popular co
munal au fost utemiștii și tinerii.

în adunări generale deschise ale 
organizațiilor U.T.M. din comună, 
ținute la sfîrșitul anului trecut, ei 
au hotărît să înceapă îndată unele 
lucrări, să le continue jn iarnă și 
să Ie dea amploare în primăvara 
anului acesta.

S-a stabilit astfel ca în toamnă

Exteriorul uzinei cocso-chimice de la Hunedoara

tinerii, și mai ales cei din gospo
dăria colectivă și elevii de la școa
la agricolă, care au terenuri de 
cultură și respectiv experimentale 
pe coasta dealului, să planteze un 
însemnat număr de puieți de fra
sin și stejar în partea dinspre pă
dure, iar mai jos, spre livezi, să 
planteze pomi fructiferi. S-a sta
bilit apoi să se țină la căminul 
cultural conferințe în care să li 
se explice tinerilor ce importanță 
au lucrările de combaterea erodă
rii dealurilor și plantarea lor cu 
pomi fructiferi și viță de vie. Tot 
în iarnă, s-a pus problema ca ti
nerii sa strîngă piatră, nuiele și 
alte materiale necesare cleionaje- 
lor și barajelor pe care le vor face 
în primăvară pentru stingerea to- 
renților.

îndată după adunările generale 
deschise utemiștii și tinerii din 
Priboeni au și trecut la fapte. 
Mobilizați de organizațiile U.T.M. 
și cu sprijinul cadrelor didactice 
de la școala agricolă și de la cea 
de 7 ani, numeroși tineri colecti
viști, întovărășiți, elevi și alții au 
pornit în timpul lor liber spre 
creste cu uneltele pe umăr. în par
tea dinspre pădure ei au plan
tat prin muncă voluntară peste 
4.000 de puieți de stejar și frasin, 
și au semănat ghinda.

Pe loturile experimentale, ele
vii celor două școli au plantat 
puieți de pomi fructiferi, iar pe 
porțiunile de deal care aparțin 
G.A.C. „Victoria Socialismului44 ti
nerii colectiviști au plantat peste 
300 de pomi fructiferi.

După o consfătuire care s-a ți
nut la raionul Topoloveni în legă
tură cu valorificarea terenurilor 
degradate prin cultivarea lor cu 
viță de vie și pomi fructiferi, co
mitetul U.T.M. pe comună a luat 
o serie de măsuri. Cu sprijinul or
ganizației de partid, s-au ținut 
doua conferințe de către tinerii 
profesori Ion lacob și Ion Bondoc. 
Tinerilor și vîrstnicilor din comu
na li s-a demonstrat cum pot fi re
date agriculturii dealurile sterpe. 
La grupele agrotehnice de la școa
la agricolă și la cercurile agrozoo
tehnice din comuna unele lecții 
sînt legate direct de această pro
blemă. Pe lingă lecțiile programa
te, se țin și scurte informări din 
cărțile de specialitate care vor
besc despre combaterea eroziunii 
și fixarea terenurilor supuse ero
ziunii prin cultivarea lor cu viță 
de vie și pomi fructiferi. Toate a- 
cestea se fac în scopul îmbogă
țirii cunoștințelor tinerilor, pen
tru ca în primăvară să știe să le 
aplice în practică. Acum tinerii 
din Priboeni string piatră, nuiele, 
lemne, pentru lucrările de stinge
re a torenților. Ei sînt hotărîți ca 
încă din anul acesta să facă dea
lurile erodate să rodească.

N. BARBU

Pe șantierul de la O- 
\nești vine un brigadier 
țde departe, dintr-o co- 
imuna oarecare, să zicem 
^brigadierul Agache lu~ 
glius de prin părțile Bîr- 
i Iadului. Mai vine și Ro- 
\man Ignat de undeva de 
5*prin Ardeal. Ca ei sînt 
isute. Vin la chemarea 
S organizației noastre re- 
țyoluționare utemiști și
< neutemiști, tineri entu' 
șziaști, atrași de dorința 
ide a construi, de d-și 
iface o viață bogată, in- 
țteresantă, nouă, vin a- 
i trași de romantismul 
C vieții și muncii de bri' 
^gadier. La început nu 
i știu să facă prea 
iihulte. Dar pe 
C șantier se des- 
5 chid cursuri de
< minim tehnic, 
C cursuri de cali- 
C ficare și briga- 
> dierii încep să- 
C nvețe. Seara în
< dormitor unul

citește ^Bărbă
ția", altul—no
tițele de la lecția : „Ce- zile una cite una tntr-o 
ramica în construcții",- stivă. Noul venit i-a 
Flăcăul care știa de a- 
casă că argila e bună nu
mai de oale și străchini 
se minunează, aflînd des
pre plăci, dale și pardo
seli ceramice.

Brigadierii învață și 
muncesc. Dar și discută 
despre munca lor. De 
pildă, într-o adunare ge
nerală U.T.M., deschisă, 
discută planul pe noul 
an. Multe cifre. Printre 
ele, cele mai importan
te privesc reducerea 
prețului de cost. Din 
suma pe care a holărît 
colectivul șantierului să 
o economisească se vor 
construi 18 apartamente 
noi. Roman știe acum că 
mărimea spațiului locui’

< bil e o problemă a pro-

iectanților, dar că redu
cerea prețului de cost 
față de deviz depinde 
foarte mult de brigada 
lui.

Oamenii vin din cine 
știe ce fund de țară, la 
început nu știu mare lu
cru pentru ca apoi să 
facă calcule economice, 
uneori complicate și 
mai ales să le realizeze 
în practică. Oamenii se 
schimbă. E destul să i 
vezi lucrînd.

tntr-o zi în brigada a 
ll-a, a apărut un tinăr 
de curind sosit pe șan
tier. Băieții din brigadă 
așezau cu grijă cărămi-

In cinci zile ai aruncat 
la canal 20 de lei. Dacă 
fiecare din brigadă lu
crează 
zile 
vini
țește cu numărul brigă
zilor 
cărămizi
i a înmulțește cu 
cinci și apoi încă 
zile, fiindcă munca 
tinuă lot anul.

— Bine, bine, dar...
— Nici un dar ! As

cultă mai departe : dacă 
noi pe acest șantier 
manipulăm cu grijă că
rămizile cîștigăm 51.000 
de lei la prețul de cost.

Ca tine îii cinci 
sau aruncat in 
600 lei., l-a inmul-

care manipulează 
pe șantier... și 

încă 
cinci 
con-

— Păi construcțiile as
tea sînt ca și casele noa
stre I

— Cam așa e ! 
zise noul venit, și se 
pucă să stivuiască 
grijă cărămizile.

revoS tif i onar

venit 
privit întîi cu mirare, a- 
poi a exclamat cu o oa
recare ironie :

— Ce vă moșmondiți 
atît cu cărămizile astea? 
Dacă stați să le așezați 
pe fiecare, ca pe ouă, 
pînă gătați, trece baba 
cu colacii 1 — și a în
ceput voios să arunce 
cărămizile în grămadă, 
Cîteva s-au și spart.

— Hei. hei ! Stai, ce 
faci !?

— Ei astai. Cînd 
dracu le venim de hac 
așa... melcește ! Voi nu 
vedeți ce multe sint ?

— Păi tocmai, fiind 
multe, dacă vom lucra 
ca tine vom sparge mul
te. Pe șantierul nostru 
sînt vreo cîteva milioa
ne. Spargi tu astăzi IO 
cărămizi. Mîine la fel.

Dacă nu, s-alege praful 
de acești bani. Și dacă 
pe șantierul nostru sînt 
cîteva milioane de cără
mizi, pe toate șantierele 
țării pot fi miliarde. Și 
dacă toți pe todte șan’ 
lierele vor lucra așa — 
noroc că neisprăviți 
tine care sparg 
mizi, țigle, geamuri, sînt 
tot mai puțini — in
tr-un an de zile s ar 
pierde zeci și zeci de 
milioane de lei. Auzi ?

Tînărul cu pricina tă
cu rușinat.

— l-a spune mi ce.-ar 
fi dacă te-ai hotărî să-ți 
faci o casă a ta și 
nerușinat oarecare 
apuca să-ți spargă 
cărămizile, țigla.., 
ți-ar conveni, ai ?

— Sigur că nu ! 
clipi șiret „neisprăvi
tul".

ca 
cără-

un 
s nr 
așa 
Nu

cu

„...Ce-i al nostru e fi 
al meu fi trebuie «« I 
apăr de risipă. Altfel.^ 
înseamnă să cărăm apă % 
cu ciurul !“ — iată ex- > 
presia simplă, dar sinte- 2^ 
tică a educației econo- 
mice in spiritul grijii 
pentru avutul obștesc, a 
educației comuniste, in 
spiritul căreia organiza 
fia noastră. Uniunea Ti- 
neretului Muncitor, edit- 

că pe brigadieri. ■> 
Preț de cost, re- 
ducerea pierde- 
rilor admise, or- 
ganiiarea mun- <^ 
cii, calificare— 
ce au comun a- 
ceste noțiuni a- 
ride cu roman- 
tismul vieții 
brigadierești?— 
s-ar putea în- 

unii. Au! Ua.^ 
Și încă mult de 
Pentru că roman- 

vieții brigadie- 
nu este un r0~ 

manlism de pension. El 
își trage seva din con- 
știința că lot ce țac ei, < 
brigadierii, țac pentru 
binele și pentru mai bi- 
nele poporului, <

...Și brigadierii sti- 
vuiesc cu grije cărămi- 
zile. Și-n răstimpuri. \ 
odihnindu-se, închid 
ochii și parcă văd sus S 
pe colină 18 aparte- 
mente noi, luminoase, « 
confortabile. Făcute și > 
cu economiile lor. C 

Romantism revoluțio- « 
nar comunist ! >

treba 
au ! 
tot ! 
tismul 
reșli

V. CONSTANTINESCU
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Celebrul tablou al lui Theodor Aman, înfătișînd Hora Unirii la Craio va

Al A S E L E
înfăptuirea

— numără 
importanți

► Istoriografia burgheză a în-
* cercat nu odată să deformeze
► faptele $1 să falsifice istoria 
i în legătură cu
* Unirii.
► N. lorga de pildă 
i printre cei mai
* factori ai Unirii „strînsa le-
► gătură între familiile boierești
► din Moldova și Muntenia", a-
* tribuind prin aceasta clasei
► boierești un rol de cea mai
► mare însemnătate în înfăptui- 
, rea Unirii. De remarcat că în
■ timp ce ridica în slavă boieri-
► mea, (ai cărei reprezentanți,
► după cum Se știe, au votat 
ț pentru Unire în Adunarea e-
* lectivă, numai de frica po-
* porului, ca să-și salveze via-
► ța) lorga nu suflă nici un cu-
* vî.nt despre masele populare
* care au jucat rolul hotărîtor
■ în lupta pentru Unire. Iar un
► alt istoric burghez A. D. Xe- 
, nopol nu se sfia să afirme că
► „iobăgimea era pasivă în fața 
i actului Unirii".
i Faptele sînt însă
* nate și documentele
► mărturiile celor care
► evenimentele legate
’ nire, destramă păienjenișul de
► minciuni și falsuri al istorio-
► grafiei burgheze.
, Iată cîteva din aceste măr-
* turii.

v^AAA^^

A>

făuritoarele Unirii
Boierii și negustorii

cei

„Romînul" Nr.
, rut un articol al lui 
, tudinea potrivnică a 
k față de evenimentul
, maselor. Cităm t

incăpățî- 
vremii, 

au trăit 
de U-

5AAAAAA

Sep

mari

36 din 26 martie 1859 a apă- 
Cezar Boliac ce dezvăluie ati- 
boierilor și negustorilor mari 
Unirii — năzuință fierbinte a

„...Sînt ocazii mari, sînt zile senine în care se poa
te studia mai bine fizionomia unei societăți, natura 
și caracterul unei nații. Ca să luăm o dată recentă, 
să vedem cele trei zile ale deschiderii adunării și 
alegerea domnului. Toți meseriașii, toți comercianții 
mici, toți plugarii,... erau pe dealul și în curtea Mi
tropoliei. Mai nimeni din boierii cei mari și mai 
niciunul din neguțătorii cei mari nu se afla cu dîn- 
șii în aceste momente supreme acolo unde se dispu
tau, acolo unde se celebrau cele mai sacre drepturi 
naționale. Boierii cei mari se preumblau pe șosea, 
neguțătorii cei mari stau la birourile lor, lacheii în 
porțile și scările boierilor și nici un magazin închis 
în piața...",

4» • • • 1ași impune wcinia
Amintirile lui N. T. Orășanu despre

24 Ianuarie 1859
i,,..Toți locuitorii Capitalei, tot 

poporul liber și inteligent al Bucu- 
reștiului fierbea și era neliniștit, 
însă hotărît a ține piept și a dis
puta cu sîngele său dulcea liberta
te a țării... Fiecare prevedea o 
furtună oribilă... căci guvernul 
căimăcănesc, fidelă imagine a tre
cutului, vroia să facă o lovire de 
stat în favoarea acelui trecut atît 
de pernicios sărmanei noastre 
țări. Intrarea în curtea Mitropoliei 
și în cameră era poprită celor ce 
nu avea fericirea de a putea că
păta un bilet al guvernului și fie
care alerga ca să-și poată procu
ra acest pas indispensabil pentru 
• doua zi.

22 ianuarie.
La 10 ore începu Te-deum și la 

11 ore, deputății merseră să-și o- 
cupe fotoliurile în cameră. Publi
cul favorizat de soartă și posedind 
bilete de diferite tribune intră a- 
semenea să-și ia locurile și eu cu 
mulțimea rămăsei pe dinafară. 
După ce încercai mai multe mij
loace de a intra, în care nu izbu
tii, na hotărîrăm vreo cîțiva a for
ța sentinelele și a da năvală îna
inte. Hotărîrea noastră o și puse
răm în lucrare și apucînd fără 
veste puștile soldaților de la ușă 
făcurăm semn lumei paraponisite 
să năvălească. Bieții soldați se a- 
flau striviți de mulțime și nu se 
mai puteau nici chiar mișca. In- 
tîiul pas costă totdeauna și po
porul făcuse întîiul pas, fără mul
tă osteneală : ...Acum... poporul nu 
se mai putea opri.

...Și întoreîndu-mă către mulți
mea ce se îmbulzea împrejurul 
meu :

— La porți fraților — le zisei.
Și deodată acea mulțime mișeîn- 

du-se într-o masă compactă nă
buși pe bietul ofițer și pe jandarm, 
pe cînd amicii din năuntru trase- 
ră cuiul și porțile fură date de pe
rete. Poporul dete năvală cu stri
gări asurzitoare de ura, căci suc
cesul era a lui... Poliția era învinsă 
cu desăvîrșire și intrarea pe viitor 
liberă oricui (școlarii și calfele de 
cismari fură cei ce luară partea

cea mai activă la deschiderea por
ților).

24 ianuarie...
...Pe la o oră după amiază mii 

de strigăte de ura se auziră îa 
curtea catedralei, pe care le repe
ta și poporul după înălțimile de la 
Filaret. Semnalul se dete și por
nirăm în fuga mare să ne întru
nim cu cealaltă lume de la Mi
tropolie. Atunci începură felicită
rile îmbrățișările frenetice, frater- 
nizația. Către ora 6 camera proce
dă la votare... In fine cel din urmă 
bilet fu scos din urnă și biroul 
proclamă pe Alexandru loan dom
nitorul Moldovei, domn al Princi
patelor Unite...

Toată sala răsună de aplauze 
și de strigăte de ura la care răs
punse cu frenezie, repetînd de mii 
de ori aceste strigăte, mulțimea 
din curtea Mitropoliei care se în
tindea nu numai pe aleile Cate
dralei dar încă chiar și pe ulițele 
din prejur. Muzica ștabului începu 
sâ Intoneze Hora Unirii.»

Poporul și armata activau 
pentru același țel“

24între martorii străini ai actului istoric de la 
Ianuarie 1859 s-a numărat și ziaristul rus Elisițin. 
El și-a notat impresiile într-o broșură publicată la 
Odesa în 1861.

Iată cîteva detalii pe care le dă Elisițîn privind 
deschiderea lucrărilor Adunării Elective în ziua de 
24 ianuarie :

„...Ședința a fost deschisă a funcționarilor de la 
diferite departamente, a reprezentanților țărilor 
garante, care au fost așezați pe o tribună spe
cială, și a mulțimii imense a poporului, care timp 
de trei zile 6e îngrămădea în jurul mitropoliei de 
dimineață pînă seara.

Clădirea Mitropoliei se află pe un deal și este 
împrejmuită cu un zid. Poarta a fost închisă, iar 
intrarea în curtea Mitropoliei era permisă numai 
acelor persoane, care aveau invitații scrise. însă 
mulțimea nerăbdătoare,., a intrat în curte cu forța. 
Deși stăteau acolo pregătite pentru asemenea cazuri 
un batalion de miliție valahă, un escadron de cava
lerie și cîțiva artileriști, aceasta însă era numai o 
simplă formă, fiindcă poporul și armata activau 
pentru același țel, cu singura deosebire că poporul 
lucra pe față, iar armata în ascuns...

în tot timpul cît a durat prima ședință, poporul 
aștepta cu nerăbdare să audă ceva din ceea ce se 
petrecea în interiorul sălii. La apariția unora din
tre deputați, care aparau drepturile poporului mai 
mult decît alți deputați, poporul îi intîmpina cu en
tuziasm și aclamații...

Precum am arătat mai sus dealul mitropoliei a 
fost înconjurat din toate părțile cu o mulțime 
foarte mare de oameni... Partida națională exista 
în plină putere atît în sală, unde se duceau dezba
terile privind soarta țării și a poporului, cît și în 
tot orașul".

a sprijinit Unirea 
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Chestiunea Unirii Țării Romî- 
nești cu Moldova a depășit cadrul 
hotarelor poporului romîn, ea 
fiind o problemă europeană. Dar 
Unirea Țărilor Rotnîne n-a preo
cupat numai diplomația interna
țională, ci ea a frămîntat opinia 
publică a vremii și îndeosebi 
cercurile progresiste și democrate, 
în Rusia, în Franța, în Italia și 
în alte țări, gînditoxi înaintați și 
luptători pentru progresul omeni
rii au privit cu simpatie cauza 
Unirii Țărilor Romîne,

Karl Marx și Friedrich Engels 
au fost preocupați de soarta po
porului romîn. Corespondența lor 
din anii Unirii, ca și lucrarea lui 
Marx „Herr Vogt“, arată adînca 
înțelegere a evenimentelor din 
Țările Romîne și sincera partici- 
parte a creatorilor gîndirii mar
xiste la lupta poporului romîn 
pentru unitate și progres.

O seamă de publiciști și oa
meni de litere francezi — Paul 
Batailllard, Saint Marc Girardin, 
Leon Plee etc. —- în frunte cu Ju
les Michelet și Edgar Quinet, mi
litanți pentTu libertatea și unita
tea popoarelor oprimate ale Euro
pei, au susținut cauza Unirii Ță
rilor Romîne. Edgar Quinet — 
care a păstrat un neîntrerupt con
tact cu exilații romîni din 1848 
— tipărește în 1856 „Les Rou- 
mains", o carte de propagandă de 
un deosebit răsunet în opinia pu
blică a vremii. în prefață el 
scria, adresîndu-se poporului ro
mîn : „Dorințele voastre, necesi
tățile voastre, drepturile voastre 
fac parte de astăzi înainte din 
dorințele, necesitățile și drepturile 
societății europene". Michelet a 
fost și el permanent preocupat de 
problemele poporului romîn. 
Semnificativ este sfatul pe care îl 
dă el în 1857 — în timpul luptei 
active pentru Unire — unui grup 
de elevi romîni ; „Nu invidiați 
vechile popoare, ci priviți pe al 
vostru. Cu cît veți săpa mai adine, 
cu atît veți vedea țîșnind viața".

Italianul Giovenale Vegezzi Ru- 
sacalla, traducătorul lui Vasile 
Alecsandri, a pledat cil o deo
sebită căldură cauza Unirii, iar 
Ludovic Kossuth, conducătorul re
voluției maghiare, aflat în exil, a 
urmărit cu sinceră admirație lupta 
pentru unitate a poporului romîn 
din Țara Romînească și Moldova, 
exclamînd la aflarea vestei îndoi
tei alegeri a lui Alexandru loan 
Cuza : „Așa duh este de trebuin
ță ca un popor să-și întemeieze o 

1 patrie, iar dacă a pierdut-o să și-o 
redobîndească".

Un sprijin deosebit l a avut însă 
1 mișcarea unionistă din Țările Ro- 
■ mine de la democrații revoluțio- 
i nari ruși. în revista Sovremenik a 

lui Dobroliubov și Cernîșevski în- 
i tâlnim pagini întregi consacrate 

problemei Țărilor Romîne. „Cîți

ani, cite secole, se scrie într un 
articol, au suferit bieții romîni. 
prin cite suferințe au trecut ? A 
venit timpul recunoașterii pentru 
această țară bogată, generos înze
strată de natură, dar care n-a au
zit decît tunetul armelor în loc să 
aibă parte de brazda fertilă a plu
gului pașnic". Democrații revolu
ționari ruși — spre deosebire de 
cei mai multi sprijinitori ai Unirii 
din afara hotarelor Țărilor Romi
ne — au dat un larg înțeles lup
tei poporului nostru pentru Uni
re, cerînd neapărat o dată cu Uni
rea eliberarea poporului de clacă 
și rezolvarea problemei agrare. 
Criticând boierimea, care „nu are 
nici sentimente și nici porniri no
bile", ci „doar desfrău și distru
gere", Sovremenik arăta într-un 
chip semnificativ că „toate spe
ranțele sînt în plugarul sărac, sub
jugat și iubitor de muncă".

înfăptuirea Unirii este salutată 
cu bucurie de Cernîșevski însăși, 
care analizează într-o cronică ex
ternă din Sovremenik împrejură
rile alegerii lui Alexandru loan 
Cuza în Țara Romînească, subli
niind rolul maselor populare și 
descriind cu însuflețire și simpa
tie evenimentul, calificat de el 
drept „veste minunată".

Realizarea Unirii Țărilor Romî- 
ne s-a bucurat de sprijinul opiniei 
publice și a cercurilor democrati
ce din Europa, iar democrații re
voluționari ruși — exprimînd sim
țămintele poporului 
în primele rînduri 
rilor Unirii.

lor — au fost 
ale susținăto-

La Muzeul Militar Central se 
jucrează cu febrilitate la amena
jarea unei expoziții consacrate 
centenarului Unirii. Mărturiile a- 
dunate cu migală reconstituie o 
întreagă epocă și pun în lumină 
marile adevăruri istorice. încerci 
parcă simțaminlid martorului ocu,. 
Iar al unor momente pline de 
frimînlări. Ancorezi în secolul 
XIX...

O inscripție lămurește ideea de 
bază a expoziției : lupta comună 
a maselor populare de la orașe și 
sate a fost factorul hotărîtor al 
realizării Unirii. Pe baza docu
mentelor vremii, desene, ilustrează 
evenimentele de acum 100 de ani. 
Contemporanii au povestit cu 
fapte grăitoare și emoționante 
cum presiunea maselor a avut cu- 
vîntul hotărîtor in împlinirea 
dezideratului Unirii. Reproduceri 
după stampe ne înfățișează pe 
deputății clăcași din divanul ad- 
hoc al Moldovei. în apropiere iși 
va găsi locul un fragment din 
răscolitoarea jalbă a deputațiloi 
săteni care exprimau „durerile a 
douăsprezece sute de mii de sufle
te care i-au trimis să fie răsunetul 
gemetelor lă'r". Țăranii cereau ,.de 
data asta să fim și noi întrebați 
despre păsurile și durerile " ce 
avem". E interesant de amintit că, 
ascultînd plîngerea țărănimii, Gr. 
Balș, reprezentantul marilor pro
prietari, afirma că ea posedă „in 
adevăr un duh comunist și idei 
subversive".

Privești cu emoție firească măr
turii despre legendarul moș loh 
Roată. Un tablou dă viață unui 
moment peste care timpul, cu 
toată necruțarea-i, nu a reușit să 
cearnă uitare. Este întilnirea lui 
moș Ion Roată cu domnit brut Cu
za. O fotografie puțin ștearsă ne 
prezintă bordeiul deputatului clă- 
caș. Un bust va întregi amintirea 
lui moș Ion Roată.

Expoziția ne va permite cu
noașterea a numeroase obiecte le
gate de actul Unirii. Pe perete — 
un drapel. Cu greu descifrezi in
scripția : „Unirea Principatelor 
— fericirea romînilor. '
A. Ioan I". Tricolorul acesta cu 
stema Țărilor Romine 
fost înmînat lui Cuza la 24 ianua
rie 1859. lată într-o vitrină un 
obiect ce ești tentat să-l treci cu 
vederea : un toc. Cu tocul acesta 
Vodă Cuza a semnat actul Unirii. 
O serie de alte obiecte vorbesc 
despre Cuza : tronul lui, mobilier 
din palatul domnesc...

Evenimentele epocii iși găsesc 
oglindire prin intermediul ia nu-

In original: legea rurală din 1864

Kcarma

Trăiască

unite i-a

meroase documente. Unele din ele 
vorbesc despre influența exercitată 
de pașoptiști. Atitudinea marilor 
puteri față de Unire este reflec
tată în cîlevq reproduceri. Un in
teres deosebit stîrnește reaminti
rea sprijinului pe oare gînditorii 
democrați ruși l-au acordat cauzei 
unității naționale a poporului ro- 
min. Urmărind desfășurarea cro
nologică a faptelor istorice, expo
ziția prezintă — după consemna
rea actului Unirii — domnia lut 
Cuza. 0 tipăritură originală : le
giuirea agrară din 1864. Vom re
găsi de asemenea cuvintele pe car» 
Cuza le-a adresat țărănimii cu o- 
cazi a reformei agrare.

O parte din expoziție se ocupă 
de unificarea armatei Țării Ro- 
mînești și Moldovei, de grija dom
nitorului pentru apărarea Unirii, 
obținută atît de greu.

Sînt pagini de istorie. Un secol 
ne desparte de aceste evenimente 
Un secol încununat de prefacerile 
profunde din ultimul deceniu și 
jumătate ce au permis dezvăluirea 
deplină a marilor adevăruri isto
rice. Documentele de acum un se
col solicită să-ți reamintești soarta 
patriei noastre în această sută de 
ani și îți insuflă mîndrie pentru 
prezentul măreț al Romîniei îs 
drum spre socialism.

M. RAMURABERINDEIDAN

Un tablou din expoziție ce este organizată la Muzeul Central Militari Cuza Vodă șl moș Ion Roată

Ideea sau mai precis conștiința uni
tății naționale a poporului romîn, pre
simțită vag în operele cronicarilor, 
apare formulată ca o revendicare îndată 
ce literatura se pune în slujba idealu
rilor revoluției sociale și naționale din 
prima jumătate a veacului al XIX-lea.

Imaginea Milcovului „blestemat des
părțitor de frați" va reveni de multe ori 
într-un fel sau altul în poezia militantă 
pentru Unire. încă în 1844 o găsim în 
versurile

progresiști se pun în slujba noii cauze 
naționale. în revistele și ziarele unio
niste ca „Buciumul", , _ 
minte, inimă și literatură", 
Iul", „Oltul", „Romînia", 
terară", 
Dunării", 
brul 
de i

„Foaie pentru 
, „Naționa- 

,Oltul", „Romînia", „Romînia li- 
„Romînul", „Secoluluo", „Steaoa 

„Timpul", „Zimbrul", „Zim- 
l și Vulturul", colaborează cei mai 
seamă scriitori ai vremii ca Vasile

„Și cînd pe calea de vecinicie, 
Veți pleca sarbezi, tremurători, 
Pe fruntea voastră moartea să scrie t 
Dușmani ai țării ! Cruzi vînzători I

Cercetarea efectuată în ultimul timp 
călăuzesc în ac- 
marxist-leninistă 
hotărîtor, a fost

de către istorici care se 
tivitateă lor de știința 
a arătat cit de mare,

Îndemnul la luptă e fățiș.
Se știe că în ajunul zilei lui 24 ia

nuarie Adunarea obștească din București 
era sub continua presiune a opiniei pu
blice care cerea să fie ales Domn Ale
xandru Ion Cuza. La această presiune 
iși dau contribuția și poeții. Cu întreaga 
autoritate ce i-o confereau deceniile de 
slujire a literaturii, bătrînul Grigore

Zăresc

lui Andrei Mureșanu :
•

colo departe un riu ce-a frînt 
unirea 

ee soarta-i asupri ; 
patimi, ce neagră 

ți-e menirea 
undă pe frați 

îi despărți !

cînd lupta pentru

La fiii
O Milcov, rîu de

unei mame

Cînd aflu că a ta

In anii următori cînd lupta pentru 
Unire va lua forme concrete, Vasile 
Alecsandri va fi primul care va preco
niza intr-un fel simbolic necesitatea dis
pariției hotarului •

Vin la Milcov cu grăbire
Să-1 secăm dintr-o sorbire...

De la mijlocul deceniului al VIdea al 
veacului trecut, odată cu înființarea par
tidelor unioniste în principate, scriitorii

Drapelul Țărilor Romine Unite

COmcDmSTTA
Alecsandri, Aleco Russo, Grigore Alexan
drescu, Dimitrie Bolintineanu, Alexan
dru Donici, Cezar Boliac etc., precum și 
o seamă de tineri ca D. Dascalescu, C. 
Negri, Constantin Aricescu, Gh. Tăutu, 
G. Crețeanu, C. Baronzi, și alții. Se poa
te spune că începe o adevărată propa
gandă pentru Unire prin literatură, pro
pagandă în care se încadrează și „Hora 
Unirii" de V. Alecsandri. Versurile in
spirate ale poetului de la Mircești t

rolul maselor în efectuarea Unirii, Multe 
din producțiile literare ale timpului con
firmă această apreciere. Apelul la mase, 
la popor se face simțit mai ales în răs
punsul pe care-l dau scriitorii militanți 
încercărilor de a se opri în loc 
nea Unirii,

acțiir

de

Hai să dăm mină cu mînă 
Cei cu inima romînă, 
Să-nvărtim hora frăției 
Pe pămîntul Romîniea —

„Am văzut nameaza mare 
Tot ce poate un popor 
Cînd voința lui e tare 
Votul său hotărîtor" —

Alexandrescu îi avertiza pe deputați 
răspunderea ce aU în fața Viitorului.

In 1866, după actul rușinos de la 
februarie al detronării lui Al. 1. Cuza, 
mînia populară a fost puternică, ceea ce 
s-a reflectat și in creațiile literare. în 
epistola „Logofătul ecumenicii patriarhii 
către Comisiunea numită cu revizuirea 
tuturor legilor" (înființată curîiul după 
detronarea lui Cuza) Dimitrie Bolinti- 
neunu e violent și sarcastic atunci cînd 
definește rostul noului organ de stat :

11

țări,

coane, căci la război înapoi și la po
mană năvală, parcă nu prea vine la so
coteală... Iar de la bolovanul dumnea
voastră... am înțeles așa.... pînă acum 
noi țăranii am dus fiecare cite o piatră 
mai mare sau mai mică pe umeri ; însă 
acum sînlem chemați a purta împreună 
tot noi, opincă,o stitică pe umerele noa
stre... Să dea domnul, cucoane, să fie 
altfel că mie unuia nu mi-a părea rău"...

★

Sărbătorim Centenarul Unirii în con
dițiile construirii socialismului. De bună 
seamă că minunatele zile de astăzi nu 
puteau fi întrezărite cu un secol în 
urmă de către poeții vremii. Cu atît mai 
cinstite trebuie să fie acele versurs in 
care în ciuda dezamăgirilor, se afirma 
credința in viitorul țării și al poporului, 
în 1865 revoltîndu-se împotriva compro
miterii de către boieri a actului unirii 
prin politica lor antipopulară, Bolinti- 
neanu afirmă totuși că poporul nu poate 
pieri :

fac cu iuțeală ocolul celor două 
ajungînd pe buzele tuturora.

Conținutul politic al poeziei unioniste 
devine mai ascuțit abia după ce propa
ganda ca atare trece de la proclamarea 
unor principii abstracte la îndemnuri 
concrete : în perioada alegerilor pentru 
Divanurilor Ad-hoc. și în etapa urmă
toare. Lupta împotriva forțelor reacțio
nare care încercau să împiedice Unirea 
rodește într-o bogată recoltă de produc
ție satirică. Și aici îndemnul vine în
tr-un fel de la Alecsandri. In cunoscuta 
poezie .Moldova în 1857“ găsim violențe 
de limbaj foarte rare la poetul „Veșnic 
tînăr și ferice". După ce glorifică Uni
rea, Alecsandri dezlănțuie pe capul duș
manilor ei o adevărată cascadă de ble
steme :

scrie Baronzi în poezia „Ț 
Avertismentul adresat ciocoimei 
se împotrivi voinței poporului 
prins în finalul

„Astăzi e-în-a 
Soarta care-o 
Pentru patria 
Avem dreptul

ișoara".

poeziei :

.Țărij
<i de a nu 

este cu-

Să

Ce

tundeți cu

s-au pupat

ecou al

alte vorbe, tot ce nu 
vor boerii 

în gură d au speriat 
vierii. 

aceleiași nemulțumiri
noastră mînă 

vom dori, 
romînă 
a muri“.

înAccente asemănătoare găsim 
„La Romîni" de George Crețeanu. E 
dintre cele mai semnificative poezii 
acest punct de vedere, in care 
conștiința clară a faptului că Unirea este 
rodul luptei îndelungate a maselor popu
lare :

oda 
una 
din 

răsună

Romîni 1 în aste zile de aspră 
încercare

Fiți în credința voastră statornici,
neclintiți, 

în luptă se cunoaște un popor ce e
mare

Un
populare de felul cum s-a făcut Unirea 
și mai ales de ceea ce a urmat după 
izgonirea lui Cuza, ește și... chipul lui 
Ioan Roată sculptat de Creqngă. Vajni
cul deputat țăran apare în' povestirile 
humuleșteanului ca întruchiparea înțe
lepciunii populare, ce intuește cu preci
zie viitorul, ințelegind cu o rară clar
viziune marea diferență între concepția 
populară țărănească asupra Unirii și pă
lăvrăgeala boerească.

— „Dă. cucoane să nu vă fie cu su
părare, dar de la vorbă și pînă la faptă 
este mate deosebire... Dumneavoastră ca 
fiecare boeriu, numai ne-ați poruncit sâ 
aducem bolovanul dar nați pus umărul 
împreună cu noi la adus, cum ni spu
neați odinioară; că de acum toți au să 
ie parte la sarcini ; de la Vlădică pînă 
la opincă. Bine ar fi, dacă ar fi așa cu~

Ața și tu vei crește, cu timpul, o, 
unire !

Pieri vor și tiranii și robii demni 
de ei, 

Ursita îți păstrează în viitor, mărire, 
Și viață și putere să dai la frații mei. 
Atunci aceste patimi pe nu cuno? ■

cur înt, 
Ce nu cunoso nimica a fi mai sus

de ele, 
stinge ca niște nori 

de vint 
umbră lumina unei 

stele, 
este, cînd a venit 

în viață, 
spune că va veni o zi

Unire 1 se vor

Ce nconjură de

A] lebedei pui

Urît; nitnic nu
în care o să fie o pasăre măreață. 
Așa unire sfîntă. tu ești ursită-a fi.

Vi. Sînt retorice versurile, încețoșate și 
confuze idealurile, dar cu atît mai mare 
trebuie să fie recunoștința noastră față 
de acei care în acele timpuri negre n au 
pierdut încrederea în destoinicia po
porului.

De pe înălțimea veacului nostru al 
împlinirilor, noi îi salutăm și ne îndrep
tăm mai departe, spre zările luminoase 
ale tuturor împlinirilor.

MIHAI NOVICOV



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE Raionul Bîrlad al cincilea raion

Comitetul orășenesc U. T. M. Mediaș

Să îndrumeze cu răspundere
din regiunea lași cu agricultura 

cooperativizatâ

munca
‘■-."’țț

..Ț

Zilele acestea, ultimele familii 
de țărani muncitori cu gospodărie 
individuală din raionul Bîrlad au 
intrat în unitățile agricole coope
ratiste. Raionul Bîrlad a devenit 
astfel cel de-al cincilea raion din

regiunea Iași cu agricultura cofr1 
perativizată.

In cele 156 de gospodării co-' 
lective și întovărășiri agricole 
din raion muncesc o suprafață 
de 38.000 hectare de teren 17.858 
familii de țărani muncitori.

și a posturilor utemiste de control
■

■ j

/ S TAjp
altele. Comitetul orășenesc U.T.M. ganizarea învățămîntului politic, 
a hotărit reorganizarea majorității 
brigăzilor și posturilor utemiste de 
control. Dar comitetul orășenesc 
n-a explicat suficient organizațiilor 
U.T.M. cum trebuie făcută această 
reorganizare, n-a controlat munca 
organizațiilor U.T.M. în această 
direcție. De aceea, reorganizarea 
brigăzilor și posturilor utemiste de 
control s-a desfășurat în multe în
treprinderi formal. Intr-un timp 
spre exemplu cele 12 brigăzi de 
producție din sectorul filatură al 
uzinelor textile „Vasia Vasilescu" 
aveau programe de lucru care se
mănau între ele ca două picături 
de apă, deoarece biroul organiza
ției U.T.M. din sector a întocmit 
un program tip, l-a multiplicat și 
apoi l-a împărțit responsabililor 
de brigăzi. Este limpede că în ase- 

tuit un drapel pentru cea mai bună menea condiții activitatea brigăzi-
,lor nu se poate îmbunătăți. în 

unele întreprinderi din Mediaș ca 
cea de la „8 Mai", organizația 
U.T.M. a dobîndit o oarecare ex
periență pozitivă în munca de an
trenare și organizare a tineretu
lui în brigăzi și posturi utemiste 
de control. Dar pînă acum practic 
comitetul orășenesc U.T.M. a făcut 
prea puțin pentru generalizarea 
acestei experiențe. Anul trecut spre 
pildă, Comitetul orășenesc n-a or
ganizat nici o consfătuire cu res
ponsabilii brigăzilor utemiste de 
control, pentru extinderea experien
ței pozitive și generalizarea unor 
metode înaintate de muncă.

Tov. Nuț Ștefan, prim secretar 
ăl Comitetului orășenesc U.T.M. și 
alți activiști utemiști din 
Mediaș, încearcă să scuze 
lipsuri, susținînd că în 
timp s-au ocupat mai ales

în orașul Mediaș, marea majo
ritate a întreprinderilor aparțin 
industriei bunurilor de larg con
sum. Utemiștii și tinerii din aceste 
întreprinderi reprezintă mai mult 
de jumătate din numărul muncito- 

.... .rilor din oraș.
proape 
partid, 
lizează 
pentru 
muncii 
cost.

La întreprinderea „Vitrometran" 
de exemplu, comitetul U.T.M. a 
trecut la reorganizarea brigăzilor 
de producție ale tineretului, înlo
cuind responsabilii necorespunză
tori și întocmind programe de 
lucru concrete, grafice de urmă
rire a producției etc. Brigăzile aU 
fost antrenate în întrecerea socia
listă, iar comitetul U.T.M., a inștj- 
t_i; ------ ..ii --~7
brigadă de tineret. Unul din obiec
tivele acestei întreceri este și, re
ducerea procentului de rebuturi.

Nu însă în toate întreprinderile 
industriale din orașul Mediaș or
ganizațiile LT.T.M. dau atenția cu
venită muncii politice de mobili
zare a tineretului la îndeplinirea 

„-'sarcinilor de producție. La fabrica 
de geamuri, spre exemplu, nu există 
în prezent nici o brigadă de pro
ducție a tineretului și nici posturi 
utemiste de control. Nici pentru 
calificarea tinerilor muncitori co
mitetul U.T.M. de la fabrica de 
geamuri nu întreprinde nimic. 
Cursuri de minim tehnic și econo
mic nu există, conferințe cu carac
ter tehnic economic nu se organi
zează. în adunările generale de 
U.T.M. problemele de producție se 
discută rar și atunci în general, 
fără să se analizeze problemele de 
producție concrete. Tot aici sint 
tineri muncitori încă indisciplinați, 
nu îngrijesc mașinile, nu respectă 

procesul tehnologic, ceea ce a fă
cut ca anul trecut în secția a H-a, 
spre exemplu, procentul de rebu
turi să fie aproape în fiecare lună 
mai mare decît coeficientul admis. 
Nici în alte întreprinderi din ora
șul Mediaș cum sînt T.R.C.L. coo- 

< perativa de producție „Meșteșuga
rul", atelierele centrale de reparații 
auto și tractoare nr. 2 și altele, or
ganizațiile U.T.M. nu concentrează 
întreaga lor activitate politică în 
scopul mobilizării tineretului la în
deplinirea sarcinilor de producție.

Cum se explică toate aceste lip
suri ? In primul rînd prin stilul 
defectuos de muncă al biroului 
Comitetului orășenesc U.T.M., care 
cultivă sistemul de a îndruma or
ganizațiile U.T.M. „în general" 
fără a studia particularitățile, con
dițiile și posibilitățile fiecăreia de 
antrenare și organizare concretă a 
tineretului în producție. Iată în 
acest sens un exemplu dintre multe

îndrumate îndea- 
de către organizațiile de 
organizațiile U.T.M. mobi- 

activ tineretul în lupta 
creșterea productivității 

și reducerea prețului de

z

r

orașul 
aceste 

ultimul 
de or-

de pregătirea și desfășurarea ale
gerilor organelor conducătoare 
U.T.M. Aceasta dovedește că acti
viștii Comitetului orășenesc U.T.M. 
Mediaș înțeleg intr-un mod îngust, 
format, împletirea muncii politice 
și cultural-educative, cu sarcinile 
economice. Aceste acțiuni ale co
mitetului orășenesc U.T.M. tre
buiau împletite cu sarcinile de pro
ducție ce stau în fața organizației 
noastre. Festivalul orășenesc, ale
gerea organelor conducătoare, în- 
vățămîntul politic de organizație 
sînt acțiuni ce trebuie să ducă 
la îmbunătățirea activității tinere
tului în producție, la creșterea nu
mărului brigăzilor de producție și 
posturilor utemiste de control.

Expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej făcută la Plenara 
C.C. al PJW.R. din noiembrie anul 
trecut, și apoi documentele plena
rei a VI-a a C.C. al U.T.M. au 
pus în fața organelor și organiza
țiilor U.T.M. sarcina mobilizării 
și mai active a tineretului la în
făptuirea Planului de stat pe 
anul 1959

Documentele Plenarei a Vl-a a 
C.C. al U.T.M. subliniază impor
tanța deosebită pe care o au bri
găzile de producție și posturile u- 
temiste de control în mobilizarea 
și antrenarea tineretului la înde
plinirea sarcinilor economice a fie
cărei întreprinderi în parte. De 
aceea Comitetul orășenesc U.T.M. 
Mediaș trebuie să se ocupe cu mai 
multă atenție și competență de 
îmbunătățirea activității acestora, 
de lichidarea grabnică a lipsurilor 
semnalate.

i
1

8 VICTORIA BADEA și MARIA 
DANE — Galați.
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Cronica filmului p

„Cerul infernului" o
Inerul Elena OpTea de la 
-i de sticlă din Bucu-

Campionatele 
internaționale

I. ANDREI

O scenă din film

V izionînd „Cerul infernu
lui" spectatorii noștri au oca
zia să facă cunoștință cu cine
matografia Republicii Arabe 
Unite, o cinematografie în plin 
avint, străduindu-se să răspun
dă problemelor fundamentale 
de viață ale poporului său. 
Deși se petrece pe fundalul 
marilor monumente istorice, ale 
urmelor străvechii civilizații 
egiptene, filmul nu are un ca
racter de epocă ci aduce în 
lumina reflectoarelor un con
flict de profundă actualitate.

„Cerul infernului" este o tra
gedie, dar o tragedie ale cărei 
cauze nu sînt de ordin mistic 
ci cît se poate de evidente — 
exploatarea țăranilor egipteni, 
a felahilor de către marii lati
fundiari nesățioși de aur, gata 
de a comite orice mîrșăvie spre 
a-și spori averile. Un reprezen
tant tipic al acestei clase asu
pritoare este pașa care, folo- 
sindu-se de unealta lui ticăloasă 
— Riad, organizează o acțiune 
de pauperizare a felahilor, me
nită să-i mărească considera
bil veniturile sale. Riad distru
ge o parte a stăvilarului făcînd 
ca apele Nilului să inunde ogoa
rele țăranilor ce obținuseră da
torită ajutorului tînărului a- 
gronom Ahmed o bogată re
coltă de trestie de zahăr. Ame
nințat să fie demascat de șei- 
cui care-i apăra pe felahi, pașa 
îl ucide pe acesta tot cu ajuto
rul lui Riad, dînd vina pe Sa- 
ber-effendi tatăl lui Ahmed. 
Acesta din urmă este condam
nat la moarte iar fiul șeicului 
jură că se va răzbuna sîngeros 
fi pe fiul presupusului crimi
nal, pe Ahmed.

Rămas singur în fața unelti* 
rilor criminale ale pașei și ale 
lui Riad, izolat de masa țăra
nilor induși în eroare prin fal
surile și minciunile adevărați- 
lor ucigași, Ahmed dă dovadă 
de curaj și abnegație, hotărind 
cu orice preț să reabiliteze me
moria tatălui său. să demaște, 
pe asupritorii țărănimii, făcînd 
dreptate. El îl urmărește pe 
martorul mincinos Hassan dar 
este rănit de către fiul șeicu-

lui ce-și urmărea răzbunarea 
oarbă. Stăpînindu-și suferințele, 
ajutat de către Amal, fiica pa- 
șei, ce nutrea o profundă dra
goste pentru el, Ahmed smul
ge mărturisirea pașei care, în 
ultima clipă înainte de a muri 
de mîna lui Riad, îi spune a- 
devărul. Astfel Riad este dat 
pe mîna justiției, făcîndu-se 
dreptate.

Tragismul filmului are o de
osebită semnificație scoțînd la 
iveală caracterul de neîmpăcat 
al contradicțiilor dintre țăranii 
săraci și moșierii exploatatori, 
ticăloșia acestora din urmă 
care, în lăcomia lor, nu cunosc 
nici un fel de scrupule. Foarte 
pregnant apare prăpastia care 
desparte cele două clase, în pre
zentarea mizeriei în care se 
zbat felahii și a fastului uimi
tor în care trăiește pașa. Cu a- 
tît mai jalnică devine trădarea 
martorului mincinos Hassan, 
văzînd cum acest sărăcan care, 
deși trăia într-o colibă făcută 
din lăzi vechi și bidoane, se 
pusese în slujba locuitorilor 
palatelor de aur și fildeș. îți 
vînduse conștiința pentru cîteva 
monede de aur pentru a-și cum
păra o giscă.

Reprezentanți tipici ai fru
museții de tip oriental, Fatem 
Hamama și Omar el Șerif intru- 
pează cu succes figurile celor 
doi tineri apropiați de popor, 
care luptă cu hotărire împo
triva asupritorilor. Acest film 
vorbește cu elocvență despre 
dezvoltarea culturii în Republi
ca Arabă Unită, despre viața 
de azi a popoarelor foste colo
niale care, luptînd împotriva 
imperialismului, se trezesc pe 
zi ce trece la o viață nouă.

B. DUMITRESCU

z

de tenis de masă

Au început meciurile preliminare ale 
campionatului mondial de baschet masculin

ale R. P. Romîne în trei orașe din Chile: Con- excelenți realizatori 
cepcion, Temuco și Antofagasta au 
început Vineri seara meciurile pre
liminară ale celui de-al treilea 
campionat mondial masculin de 
baschet lâ care participă, reprezen
tativele a. 13 țari. Primele întîl-

în Radev 
tot timpul

Și 
a-

i Ingin
, Fabrica
. rești verifică în laborator îm- 
( preună cu Adelina Bocioagă 

p coeficientul de transmisie în 
I sticlă opal.
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Nouă nu hi se pare efită din 
comun, dorința voastră de a 
deveni aviatoare. In patria 
noastră, și alte tinere fete, 
au reușit să cucerească tainele 
văzduhului, reușind să stăpî- 
nească temeinic păsările de o- 
țel. Fără îndoială că pilotajul 
cere multă voință, hotărire și 
curaj.

Pentru a vă realiza dorința, 
adresați-vă Comitetului orășe
nesc A.V.S.A.P.-Galați de unde 
veți primi toate indicațiile ne
cesare.

Credem că despre primul 
sbor ne veți scrie și nouă

Vă urăm mult succes !
ETTEL PARTELEY L 

șița.

respectiv, au fost găsite nu
meroase fresce. Ele sint o 
mărturie a dezvoltării de odi
nioară a Saharei, cînd condi
țiile climaterice permiteau a- 
cest lucru.

Picturile grotelor se întind 
pe o perioaiă de milenii și 
datarea lor se face prin me
toda C. 14

In toate straturile reprezen 
tarea omului este strîns legată 
cu cea a animalelor. Podoabe
le, gătelile și felul în care este 
vopsit corpul seamănă izbitor 
cu arta negrilor.

IOSIF KRAKOFSZKY
Orașul Nou-Uricani.

Re-

Cercetînd cazul fiului 
mitale Erich W. Parteley, 
recția personalului și învăță- 
mînt dîn Ministerul industriei 
grele a stabilit că el a fost 
transferat pe nedrept și a a- 
probat rechemarea lui de la 
școala profesională Unio din 
Satu Mare, înapoi la grupul 
școlar Reșița.

In acest sens s-a comuni- 
! cat, atît școlii din Satu Mare, 
j cît și grupului școlar Reșița.

du- 
di-

MARI ETA COSMA - Cîm- 
peni-Cluj.

8 In locul așa-zis „Masivul
| central al Saharei", nu de 
g mult, a fost smuls nisipului și
8 pietrei cel mai bogat și neo-
| bișnuit muzeu natural din lu-
8 me. Intîmplarea a făcut ca în
8 peregrinările sale un călător 
g să descopere într-o zi, pe pe-
8 reții unei stînci, un desen re-
8 prezentînd o girafă Această
| descoperire a fost punctul de
8 plecare a numeroase cercetări
| în grotele locului.
| In grotele din Tassili el
8 Ajjen, cum se numește locul
.’ooocooooooooooooooooooooooooootXîoooooooooooeooooooâoooaoooooooooooooococooooeoecooooM

Cele sezisate de d-ta sint 
juste. Direcția difuzării Presei 
a luat unele măsuri in vederea 
îmbunătățirii difuzării presei 
în Vricani.

Debitul va fi deschis ți în 
timpul cînd muncitorii nu sint 
în producție. Pentru o mai 
bună aprovizionare, au fost 
puse în vînzare ziare fi reviste 
fi la oficiul poștal din locali
tate. Scrie-ne dacă se respectă 
măsurile luate în acest sens.

ADRIAN STÎNCOIU — trac
torist — Vaslui.

Mișcarea de rotație a Pă- 
mintului în jurul axei polilor 
cauzează succesiunea zilelor fi 
nopților. Mișcarea în jurul Soa
relui fi poziția înclinată a axei 
polilor pămîntefti determină 
succesiunea anotimpurilor,
(prin expunerea spre soare, 
cînd mai mult, cînd mai puțin, 
cînd în mod egal, a celor două 
jtimătăți (emisfere) ale pămîn- 
tului), Cind pămintul este în
clinat cu polul Nord spre 
re, este vară in emisferul 
die și iarnă în cel sudic, 
este înclinat cu polul Sud 
Soare, în emisferul sudic 
mră, iar in cel nordic iarnă ; 
in poziții intermediare este 
primăvară fi toamnă.

Soa- 
nor- 
cind 
spre 
este

Toate forțele tinerilor mineri
pentru îndeplinireaPLANULUI DE

(Urmare din pag. l-a)

STAT

Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R. P. Romîne 
au continuat sîmbătă la Constanța 
cu desfășurarea, întrecerilor din ca- __
drul probelor de simplu. Confir- niri s-au soldat cu rezultate nor- 
mind frumoasele sale calități, lî- 
nărul jucător romîn T. Reti a în
registrat surpriza zilei eliminind 
din concurs cu scorul de 3—0 pe 
suedezul Borg. Cu un 
priză s-a încheiat și jocul dintre 
Fronik (Iugoslavia) 
(Suedia). Victoria a 
Fronik cu scorul de 3- 
rezu'ltate : simplu bărbați : Foeldi 
(R.P.U.) — Negulescu (R.P.R.) 
3—1 ; Bottner (R.P.R.)—Cărane- 
sev (R.P.B.) 3—0 ; Rolland (Bel
gia)—Covaci (R.P.R.) 3-—0; Mar- 
covici 1. (R.P.F.I.j—M. Popescu

' "(jR.P.R.) 3—2; Berczik (R.P.U.) 
—Bunea (R.P.R.) 3—0; Sivabev 
(R.P.B.)—sirlincnn (R.P.R.) 3—0; 
Hrbud (R.P.F.I.) — Andronaclie 
(R.P.R.) 3—1 ; Marcovici il
(R.P.F.I.) — Demeter (R.P.R.) 
3—0. Simplu femei: Biro (R.P.R.) 
—Mittelstedt (R.D.G.) 3—1; Pi
tică (R.P.R.)—Kuntz (R.D.G.) 
3—0; Tegner (Suedia)—Boiadjie- 
va (R.P.B.) 3—1; Johansson (Sue
dia)—jandrescu (R.P.R.) 3—0.

în semifinalele probei de du
blu mixt se vor intîlnl următoarele 
perechi; Biro, Negulescu (R.P.R.) 
—Mossocpzi, Sido (R.P.U.) și Maria 
Alexandu (R. P. R.). Berctik 
(R. P. U.) — Koczian, Foeldi 
(R.P.U.). lată jocurile din semifi
nalele probei de. dublu bărbați : 
Berczik. Foeldi (R.P.U.)—Schnei
der, Reiman (R.D.G.) și Sido 
(R.P.U.), Borg (Suedia)—Mells-

■ troem, Larsson (Suedia).
(Agerpres)

rezultat sur-

și Larsson 
revenit lui 

-1. lată alte

male scoțînd în evidență forma 
bună a echipelor R. P. Bulgaria, 
Braziliei, U.R.S.S. și S.U.A.

lată rezultatele înregistrate în 
cele 3 grupe: grupa Â: (Concep
cion) SU.A.—Argentina 87—73 
(48—27). Echipa argentiniană, de, 
ținătoarcia titlului mondial, depă
șită în prima repriză, și-a revenit 
în partea a doua a meciului cînd 
a avut inițiativa dar nu a putut să 
refacă diferența mare de puncte pe 
care o obținuseră jucătorii din 
S.U.A. Taivan—Republica Arabă 
Unita 71—69 (39—38). Meci foar
te strîns în care jucătorii din 
R.A.U. s-au comportat bine. Ei 
au fost însă defavorizați de arbi
traj, pierzînd la limită., Grupa B. 
(Temuco): U.R.S.S.—Alexie 102-72 
(48—42). Foarte rapizi, jucătorii 
mexicani au menținut un echi
libru de sCor în.prima repriză. In 
repriza secundă'tehnica jucătorilor 
sov.ietici. și-a .spus cuvîntul și în 
cele din urmă ei au cîștigat cu o 
diferență de 30 de puncte. Brazi
lia—Canada 69—52 (30—24).

Deși au prezentat o echipă cu 
jucători foarte înalți, canadienii 
nu au putut să reziste jocului iute 
și variat al sudamericănilot. Gru
pa C (Antofagasta) : Filipine— 
Urugiiay 68—59 (36—31). Echi
pa Filipirteilor, care a făcut o fi
gură remarcabilă și la trecutele 
jocuri olimpice de la Melbourne, 
a confirmat valoarea, cîștigînd 
destul de ușor un meci ce se a- 
nunța dificil. R. P. Bulgaria— 
Porto Rico : 67—55 (37—16). 
Echipa bulgară care a avut doi

Savov a dominat 
ceastă îrttîlnire.

Preliminariile se vor termina 
18 ianuarie. Din fiecare grupă 
califică primele două clasate 
tru turneul final, la care va 
ticipa și Chile în calitate de 
organizatoare. Clasamentul în 
pe se face pe puncte, două 
tru meci cîștigat, 1 pentru 
pierdut și zero puncte pentru ne- 
prezentare. Dacă mai multe echi-

la 
se 

pen- 
par- 
țară 
gru- 
pen- 
meci

pe se află la egalitate în clasa
ment acesta va fi stabilit țiriînd 
seama numai de meciurile jucate 
între ele. In caz de egalitate și în 
această situație va conta coș-ave- 
rajul. Regulamentul precizează 
asemenea că toate meciurile 
vor juca la lumina artificială 
în aer liber, pe un planșeu 
lemn.

Campionatele
31 ianuarie.

vor lua sfîrșit

• în cinstea „Centenarului 
Unirii", astăzi vor avea loc în 
Capitală numeroase manifes
tări sportive. In sala Florea- 
sca II, amatorii de atletism vor 
avea prilejul să urmărească un 
interesant concurs la care au 
fost invitați să participe și o 
serie de atleți fruntași. Con
cursul începe la ora 8,30. Sala 
de festivități a l.S.B. 
Plevnei) va găzdui de 
10 o reuniune de box în 
căreia vor evolua tineri 
care s-au remarcat în 
Sfatului Popular al Capitalei". 
In sfîrșit, de la ora 20 ia bazi
nul acoperit de la Floreasca se 
va desfășura un concurs de na- 
tație, sărituri de la trambulină 
și jocuri de polo. La sfîrșitul 
concursului este programată o 
demonstrație de înot artistic.

• Federația japoneză de te
nis de masă a alcătuit lotul 
echipei care va participa la 
campionatele mondiale de la 
Dortmund (27 martie—3 apri
lie). Din echipa masculină fac 
parte 4 jucători i fostul cams

(calea 
la ora 
cadrul 
boxeri 
„Cupa

de
se
Ș’ 

de

la

(Agerpres)

pion mondial 
Narita, Hoshino 
Campionul mondial Tanaka nu 
a fost inclus in lot deoarece nu 
se află în formă bună. Echipa 
feminină este alcătuită din cam
pioana mondială Fujie Eguchi, 
Matsuzeki, Namba și Yamaizu- 
mi. Jucătorii japonezi vor uti
liza palete acoperite cu burete, 
în echipa feminină Eguchi, 
Yamaizumi și Namba joacă cu 
palete normale și numai Mat- 
suzaki întrebuințează burete.

• Secția unională de patinaj 
a alcătuit echipa care va parti
cipa la sfîrșitul acestei luni la 
campionatele europene de pa
tinaj viteză din Suedia. Din 
formație fac parte campionul 
mondial ți european Oleg Gon- 
cearenko (Moscova), Șilîkovski 
(Moscova), G. Voronin (Mos
cova), B. Stenin (Sverdlovsk) 
și R. Merculov (Moscova). Re
zervă va fi tînărul Kosicikin în 
vîrstă de 20. de ani, care are 
mari posibilități pentru pro
bele de distanțe lungi.

(Agerpres) J

Ichiro Ogimura, 
fi Murakami.

Alo ? ...Ați greșit numărul I — 
PATRIA. BUCUREȘTI. ALEX. SA- 
HIA. CLUBUL BOLESLAW BIE- 
RUT ; Numai o femeie — REPU
BLICA, I. C. FRIMU. VASILE 
ROAITA, LIBERTĂȚI! ; Meltka - 
MAGHERU, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE ; Cerul infernului — V. 
ALECSANDRI, LUMINA ; Legea 
mării - CENTRAL, OH. DOJA, 23 
AUGUST ; Vraja dragostei — 13 
SEPTEMBRIE ; Fata cu chitara — 
MAXIM GORKI ; Legenda dragos
tei - VICTORIA. CULTURAL ; 
Program de filme documentare și 
de desene animate — TIMPURI 
NOI, ALEX. POPOV ; Două mame
- TINERETULUI : Zile de dragos
te — 8 MARTIE ; Pasagerul clan
destin — QRIVIȚA ; Vagabondul 
(ambele serii) - 8 MAI ; Jucăto
rul de loterie — 1 MAI, B. DELA- 
VRANCEA : S-a tnttmpl-at lâ Pen- 
kow — UNIREA ; Cei trei din pă
dure — C DAVID. AUREL VLAI- 
CU ; Misterul castelului părăsit — 
FLACARA, DONCA SIMO G. 
COȘBUC ; Vrăjitoarele din Salefr
- ARTA ; Idiotul - MUNCA, N. 
BALCESGU • Aida - MIORIȚA; 
Trapez — POPULAR ; La ordinele 
dvs. - ILIE PINTILIE.

carea tinerilor, pentru antrenarea 
lor în întrecerea socialistă.

Am putea aminti aici, ca exem
ple bune de urmat, brigada tînă- 
rului Gheorghe Nichiev (mina Pe- 
trila) care a dat în anul trecut 
6.000 tone cărbune peste plan, bri
găzile conduse de tinerii loan 
Kompodi (mina Petrila) ca și bri
gada lui Schneider Franciisc din 
Lupeni, brigadă care într-o singu
ră lună — decembrie 1958 •- a 
dat 480 tone cărbune peste plan. 
Conducerile exploatărilor trebuie 
să sprijine în mod permanent co
mitetele U.T.M. în mobilizarea unui 
număr tot mai mare de tineri în 
brigăzi, echipe, locuri de muncă ale 
tinerilor. Pentru consolidarea bri
găzilor, conducerile trusturilor și 
ale întreprinderilor sint datoare să 
le asigure prin ingineri și tehni
cieni, asistență tehnică, ajutor per-

o producție a studiourilor „lenfilm"

CU
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perfecționarea tehnicii, pentru creș
terea productivității muncii. De a- 
ceea, este necesar ca organizațiile 
U.T.M., în colaborare cu direcțiu
nile administrative, sub conducerea 
comitetelor de partid să organize
ze o zi, o săptămină sau o lună a 
propunerilor de inovații și rațio
nalizări, prilejuri de intensificare a 
muncii de masă pentru îmbunătă
țirea organizării muncii și tehnicii.

In anul care a trecut, din rîn- 
dul minerilor s-a născut inițiati
va „toate locurile de muncă la ni
velul celor fruntașe", și inițiativa 
tinerilor din brilgada lui Tucaciuc, 
„o tonă de cărbune de om 
schimb peste plan".

Conducerile întreprinderilor, 
ganizațiiie U.T.M., au datoria 
îndrume întregul tineret în așa
ca el să aplice aceste inițiative îna
intate, să le complecteze cu expe-

oe

or- 
să 
fel

cursuri de economie concre- 
concursuri „citiți literatu- 
tehnică", „să ne cunoaș- 
meseria", schimburi de ex- 

întîlniri cu fruntașii,

manent in rezolvarea tuturor pro
blemelor de producție.

Recent, în cadrul unei conferin
țe, primul secretar al comitetului 
raional U.T.M. Petroșani a cerut 
ca exploatarea Lupeni, cea mai 
mare și mai importantă exploata
re, care livrează cantitățile cele 
mai mari de cărbune cocsificabil, 
să fie încredințată tineretului. A- 
preciem acest lucru ca fiind foarte 
valoros și credem că tineretul se 
va achita cu cinste de sarcinile 
ce-i revin. Inițiativa aceasta poate 
fi preluată și în alte locuri de 
muncă.

Cea mai importantă problemă în 
momentul de față o constituie — 
pentru sectorul nostru — ridicarea 
calificării profesionale a tinerilor.

Stăpinind bine meseria, cunos- 
cînd mecanismele rtoi cu care a 
fost înzestrată industria noastră 
carboniferă, tinerii vor reuși să le 
conducă cu pricepere obținind o 
productivitate mai înaltă. Organl- 
zînd 
tă, 
ră 
tem
periențâ, 
organilzînd ajutorarea tinerilor cu 
o calificare mai slabă de către 
fruntași, organizațiile U.T.M. ne 
vor da un real ajutor în acțiunea 
de ridicare a calificării profesiona
le. In colaborare cu organizațiile 
U.T.M., conducerile întreprinderi
lor carbonifere trebuie să ceară 
tehnicienilor și ingiinerilor din ca
drul cabinetelor tehnice, a cercu
rilor A.S.I.T., să prezinte în fața 
tinerilor conferințe oare să-i ajute 
în munca de fiecare zi.

Mulți tineri, urmînd exemplul 
comuniștilor, al muncitorilor cu ex
periență îndelungată, s-au ridicat 
la nivelul fruntașilor. Peste 2.400 
tineri din Valea Jiului au obțitiut 
io anul 1958 însemnate depășiri de 
plan. Experiența acestora trebuie 
cunoscută și larg răspindită.

Plenara C.C. al P.M.R din no
iembrie 1958 a sublimat în mod 
deosebit necesitatea ridicării nive
lului tehnic, factor hotărîtor pen
tru creșterea producției $i produc
tivității muncii, pentru reducerea 
prețului de cost. Pe această linie 
trebuie antrenați tot mai mulți ti
neri în mișcarea de inovații și ra
ționalizări și îndrumați cu atenție 
de către cabinetele tehnice.

Inovațiile și raționalizările con
stituie factori importanți pentru

riența lor proprie
Organizarea mai bună a muncii, 

ridicarea calificării profesionale, ri
dicarea nivelului tehnic in Între
prinderi, sînt factori care vor duce 
la reducerea simțitoare a prețului 
de cost. Tot in scopul reducerii 
prețului de cost și pe această cale 
a sporirii acumulărilor socialiste, 
organizațiile U.T.M. au datoria ca, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, să desfășoare o largă mun
că politică în rindui tinerilor pen
tru a crea un puternic curent de 
opinie împotriva oricărei risipe, 
pentru gospodărirea cu grijă a 
bunurilor poporului.

Organizațiile U.T.M. nu trebuie 
să uite că au datoria să se ocupe 
in mod permanent de întărirea dis
ciplinei minerești, de educația co
munistă a tinerilor.

. Dorim ca organele raionale, re
gionale ale U.T.M. să analizeze in 
cadrul unor consfătuiri largi, căile 
prin care tinerii pot contribui Ia 
realizarea sarcinilor de plan, să 
organizeze la nivel malt schimburi 
de experiență, înlesnind astfel ca 
experiența proprie dobîndită de 
unii tineri să devină un bun co
mun al tuturor tinerilor.

Avem multă încredere în tineret, 
îndrumat și sprijinit de comuniști, 
el va lupta pentru înfăptuirea sar
cinilor sporite de plan, iar contri
buția sa adusă in lupta pentru a 
da patriei cărbune mai mult, de 
calitate superioară și ta un preț de 
cost mai redus, va contribui la 
lupta pentru pace și bunăstarea 
poporului, pentru socialism,



Poporul romin
este vital interesat în rezolvarea

f

democratică a problemei germane
Intruchipind sentimentele 

și interesele poporului nostru, 
guvernul R.P. Romine spriji
nă întrutotul prin declarația 
sa publicată în ziareln de ieri, 
proiectul Tratatului de pace 
cu Germania, eiaborat recent 
de guvernul Uniunii Sovietice.

Noua propunere sovietică 
de imensă însemnătate pentru 
destinele poporului german și 
securitatea europeană s-a bu
curat din primul moment de 
un larg ecou în rindul po
poarelor europene, a! întregii 
omeniri. Aceasta deoarece ca 
se înscrie pe linia marilor ac
țiuni întreprinse de guvernul 
sovietic in vederea normali
zării relațiilor internaționale, 
pe linia eforturilor consecven- 
te ale U.R S.S. de a găsi căile 
cele mai nimerite pentru a 
feri popoarele continentului 
nostru, popoarele întregii lumi 
de grozăviile unui al treilea 
război mondial. Toți oamenii 
cinstiți din țările Europei ca 
și din întreaga lume au îm
brățișat cu căldură propune
rile sovietice cu privire la re
stabilirea unității Germaniei 
printr-o înțelegere directă între 
cele două state germane și cu 
privire la lichidarea statutului 
de ocupație a Berlinului și 
transformarea Berlinului occi
dental în oraș liber.

Popoarele europene aprecia
ză și de data aceasta in mod 
deosebit realismul, echitatea 
prevederilor proiectului de 
Tratat cu Germania propus de 
U.R.S.S. Aceste prevederi țin 
cont atît de dorința legitimă 
a poporului german de a ve
dea restabilită deplina suvera
nitate asupra țării sale, cit și 
de interesele popoarelor euro
pene, care, in trecut, dînd un 
greu tribut de singe imperia
lismului german, cer imperios 
astăzi să se ia măsuri hotă- 
rîtc in scopul pre’ntimpinării 
unei noi agresiuni.

Pentru oricine e clar că 
semnarea Tratatului de pace 
cu Germania, crearea unor 
condiții care să împiedice re- 
mi,’itarizarea Germaniei occi
dentale și transformarea ei în- 
tr-un focar de război în inima 
Europei, ar favoriza înțelege
rea între cele două state ger
mane, ar duce la unificarea 
for pe baze pașnice, democra
tice. Prevederile proiectului de 
Tratat de pace corespund 
astfel dorinței popoarelor eu
ropene, de a elimina principa
lul pericol de război in Eu
ropa care este militarismul 
vest-german revanșard, de a 
se înfăptui destinderea inter
națională.

în rezolvarea justă a pro- 
blerrni germane deosebit de 
interesat este și poporul ro- 
mn. Războaiele dezlănțuite 
de militarismul și imperialis-

mul german au pricinuit po
porului romîn jertfe uriașe. In 
cursul unei singure generații 
țara noastră a fost de două 
ori victima agresiunilor impe
rialismului german. Sute de 
mii de ti.ieri au pierit in mă
celurile dezlănțuite de acesta. 
Mii și mii de oameni — femei, 
copii și bătrîni — au fost de
portați și exterminați de că
lăii hitleriști. Bogățiile solului 
și subsolului patriei noastre 
au fost jefuite în mod barbar 
de Germania imperialistă. Ma
sele muncitoare batjocorite și 
exploatate din țara noastră au 
simțit așadar pe pielea lor 
fărădelegile ccupației milita- 
riștilor germani. Poporul ro
min nu va uita niciodată 
noaptea neagră a ccupației 
naziste.

In cursul celui de-al doilea 
război mondial, in condițiile 
înaintării victorioase a glori
oaselor armate sovietice, și 
după înlăturarea clicilor gu
vernante trădătoare, Kominia 
a declarat război Germaniei 
fasciste. Acest act a umplut 
de mindrie patriotică inima 
poporului nostru care a parti
cipat prin cei mai buni și de
votați fii ai săi Ia zdrobirea 
hitlerismului. Din cei peste 
350.000 de oameni care s-au 
angajat în luptă cu fiara fas
cistă, au pierit și au căzut 
răniți aproape 170.000 de oa
meni. Istoria consemnează 
astfel faptul că Rominia ’se 
numiră printre statele care au 
dat o importantă contribuție 
în lupta pentru cauza Națiu
nilor Unite. E și firesc deci 
ca țara noastră a cărei poli
tică externă consecventă de 
pace se bazează pe principiul 
leninist al coexistenței pașni
ce, care sprijină orice iniția
tivă constructivă în vederea 
lichidării „războiului rece" și 
care a cunoscut prin propria 
sa experiență fața hîdă a mi
litarismului și imperialismului 
german, să sprijine cu hotă- 
rîre orice măsură care contri
buie la crearea unei Germanii 
pașnice și democratice, la de
stinderea situației internațio
nale.

în încheierea declarației gu
vernului R. P. Romine, se 
spune: „...guvernul romîn se 
declară întrutotul de acord cu 
conținutul proiectului de tra
tat și este gata să participe 
la conferința propusă pentru 
discutarea proiectului Trata
tului de pace cu Germania și 
să contribuie astfel la înlătu
rarea unuia din cele mai gra
ve izvoare t' 
terna ționale". 
dorința 
nostru 
sia in . 
tuiui i
Iar.

ale încordării iri-
Este cerinfa și 

i unanimă a poporului 
care și-a găsit expre- 
acest document al sta- 
nostru demccrat-popu-

l
Dar frățesc oferit 
poporului albanez 
de către U.R.S.S.

Propunerile sovietice 
cu privire ia Germania 
primite cu satisfacție 
de poporul german

intîlnirea cetățenilor 
din cele două părți 

ale Berlinului
BERLIN 17 Corespondentul A- 

gerpres transmite: La Berlin a 
avut Iod o întîlnire a cetățenilor 
din cele două părți ale orașului, 
organizată de Comitetul din Ber
lin al Frontului Național al Ger
maniei democrate. La întîlnire au 
participat reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri din Berlinul occi
dental, membri ai partidului so
cial-democrat, muncitori și func
ționari, reprezentanți ai cercurilor 
intelectuale printre care prof. Wer
ner. primul primar general al Ma
relui Berlin după anul 1945, scri
itorul Kurt Sandner și alții.

Luînd cuvîntul cu acest prilej 
prof. Stanek, președintele Comite
tului din Berlin al Frontului Na
țional al Germaniei democrate, a 
subliniat marea importanță inter
națională și națională a propune
rilor sovietice cu privire la Trata
tul de pace cu Germania și în pro
blema Berlinului. El a arătat că 
traducerea în viață a acestor pro
puneri ar duce la slăbirea încor
dării nu numai în Germania ci și 
în întreaga lume.

Opinia unor fruntași ai
BERLIN 17 (Agerpres). — Zia

rul „Neue Zeit" a publicat la 16 
ianuarie interviurile acordate co
respondentului său de profesorul 
Hagemann, directorul Institutului 
de publicistică de pe lîngă Uni
versitatea din Munster, și contele 
von Westfalen, președintele „Clu
bului german 1954". Acești frun
tași ai vieții publice vestgermane 
s-au pronunțat pentru tratative.

Profesorul Hagemann a arătat 
că proiectul sovietic al Tratatului 
de pace se bazează pe principiile 
aeprdului de la Potsdam și va con
tribui la începerea cît mai grab
nică a tratativelor între reprezen
tanții celor două părți ale Germa
niei.

Von Westfalen a subliniat că 
este de acord cu principalele pre
vederi ale proiectului sovietic al 
Tratatului de pace și a subliniat 
necesitatea folosirii propunerilor 
sovietice pentru începerea tratati
velor. El a arătat .că pînă în pre-

Participanții la întîlnire au 
doptat un apel adresat populației 
Berlinului în care se subliniază că 
încheierea Tratatului de pace pro
pus de Uniunea Sovietică, care in
dică poporului german calea spre 
pace, corespunde întrutotul intere
selor Germaniei.

Declarația C. C. al
O. T. L. German

a-

în 
in- 
au

In apărarea lui Manolis Glezos
OSLO 17 (Agerpres). — Con

ducerea Partidului Social-Demo
crat din Norvegia a adresat gu
vernului grec un apel prin care 
cere punerea în libertate a lui 
■Manolis Glezos, eroul național al 
Greciei, arestat în mod ilegal.

„S-a aflat, se spune în apel, că 
ziaristul Manolis Glezos și alți pa- 
trioți greci au fost arestați de că
tre autoritățile grecești și împo
triva lor au fost formulate acuza
ții vădit neîntemeiate.

în continuare se arată că „Gle-

zos este cunoscut prin lupta sa 
fără preget pentru fericirea po
porului său".

De aceea social-democrații nor
vegieni protestează cu deosebită 
tărie împotriva represiunilor că
rora le este supus în prezent 
Glezos.

Cerem ca Glezos și ceilalți pa- 
trioți să fie puși în libertate.

Totodată conducerea Partidului 
social-democrat din Norvegia a a- 
dresat guvernelor U.R.S.S., S.U.A.,

Marii Britanii și Franței copii după 
apelul său către guvernul grec.

* •
MOSCOVA 17 (Agerpres).

A fost publicată declarația secției 
juridice a Uniunii Asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cul
turale cu țările străine, prin care 

protestează împotriva acuzații- 
de spionaj formulate împotriva 
Manolis Glezos și altor fruntași 
vieții publice din Grecia.

se 
lor 
lui 
ai

Amărăciunea lor
Intr-un zgirie-nori, aflat pe 

o elegantă Avenue, la etajul 183, 
cel mai înalt punct al orașului, 
s-au strîns rectori, pedagogi, pro
fesori de colegii etc. Scopul pre
zenței lor aci : dezbaterea unei 
probleme acute astăzi în S.U.A., 
situația învățămînlului.

Consfătuirea are loc sub cerul 
liber, pe terasă, unde s-au făcut 
toate pregătirile pentru ca dis
cuțiile să se desfășoare în oon- 
diții optime. Pe masă, remarcăm 
cu surprindere o pisică neagră 
de mucava, care poartă pe nas 
ochelari bătrinești cu șnur. Prin 
felul cum este plasată și prin 
atitudinea ei, pisica etalează un 
aer plin de importanță. Ea își 
are aci un anumit rost. In dife
rite cluburi din S.U.A. sau în 
alte prilejuri cînd americanii au 
de gind să se poarte SINCER, 
ceea ce, fie vorba între noi, se 
întimplă din an în paște, există 
regula ca discuția să fie patro
nată de ...pisica neagră de mu
cava. In mod curent este însă 
folosită o altă pisică, de argint. 
Atunci înseamnă că discuțiile au 
loc la nivelul protocolar, cere
monios sau mai bine zis lipsite 
de sinceritate. Originalitate ame
ricană sută la sută !

Din capul locului discuțiile de 
acum vor fi, după cum se pare, 
sincere. Pisica neagră vede fi 
aude tot.

Dacă va exista o oarecare doză 
de reținere, va fi numai din 
vina lui Milton Eisenhower (fra
tele președintelui și specialist în 
problemele Americii Latine), 
prezent în calitate de rector al 
Universității James Hopkins. 
Printre cei de față semnalăm so
mități ca Robert M. Hutchison, 
președintele Fondului Ford, 
lost rector al Universității din 
Chicago, fizicianul american dr. 
Rabi, dr. Neyl Rosser, pedagog 
in orașul Rolley din Carolina de

Discuție instructivă 
despre declinul învă 
țămîntului american

Nord, dr. James Killian, consilier 
special al președintelui Eisenho
wer pentru problemele științei și 
tehnicii, redactorul, specialist în 
problemele învățămintului, de 
la revista „United States News 
and World Report**.

Cine va conduce discuția ? Ni
meni nu vrea să-și ia pe umeri o 
asemenea sarcină. Rămîne doar, 
personajul semnificativ, pisica 
neagră de mucava.

Problema-i cine începe. Oa
menii se simt stînjeniți. în dosul 
ochelarilor, privirea imperturba
bilă a pisicii parcă nu 
suficient curaj. Și totuși 
o fi .-

Robert M. Hutchison :
’ — Nu s-a realizat nimic 

nici nu se va realiza cu ajutorul 
criticilor aduse sistemului ame
rican de învățămînt care a ur
mat după lansarea sputnicilor 
sovietici. Nu s-a dat o lovitură 
pasivității noastre, ea a primit 
doar un impuls temporar. (In 
acest moment un zgomot îl între
rupse. Pisica neagră scăpase 
ochelarii de pe nas și parcă voia 
s-o zbuchiască. Hutchison, amin- 
tindu-și de prezența ei adăugă 
cu repeziciune). Trebuie să recu
noaștem însă că independent de 
orice discuție la noi există atitu
dine indiferentă față de învăță
mînt.

Mai mult nu-i putem pretinde 
reprezentantului unui monopol 
de genul lui Ford. Punctul de 
vedere al lui Hutchison, că siste
mului american de învățămint 
nu-i vor ajuta criticile, este pe 
de-o part» sincer. Degeaba își bat

le dă
ce

Convorbirea dintreI

A. I. Mikoian și D. Eisenhower

BERLIN; 17 (Agerpres). — 
ateste zile în întreprinderile și 
stituțiîle din R. D. Germană 
loc sute de adunări ai căror par
ticipant!' — reprezentanți ai celor 
mai diferite pături ale populației 
din republică — declară că spri
jină întrutotul proiectul sovietic al 
Tratatului de pace cu Germania.

In numele tineretului din R. D. 
Germană Consiliul Central al U- 
niunii Tineretului liber german a 
publicat o declarație în care sub
liniază că toate articolele din pro
iectul Tratatului de pace sînt pă
trunse de spiritul păcii, respectă
rii demnității naționale a poporului 
german, de încredere în forțele cla
sei muncitoare germane și ale tu
turor oamenilor progresiști care 
continuă mărețele tradiții umaniste 
ale Germaniei.

vieții publice vestgermane 
zent guvernul R.F.G. nu a făcut 
nici o propunere reală pentru .re
zolvarea pașnica a problemei ger
mane.

V. Pfister, profesor din Wurz
burg, a declarat că proiectul Tra
tatului de pace cu Germania re
prezintă' o bază bună pentru tra
tative. Referindu-se la politica can
celarului Adenauer, el a declarat 
că a sosit timpul ca Adenauer 
să-și dea demisia.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 17 ianuarie a avut lcc la Casa Albă o 
convorbire între A. I. Mikoian. prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și Dwight 
Eisenhower, președintele S.U.A. La convorbire au 
fost de asemenea de față M. A.

După sosirea la Casa Albă, A. I. 
Mikoîătl a fost primit'de către ge
neralul de brigadă Goodpaster, se
cretarul președintelui, care l-a in
vitat în cabinetul de lucru al lui 
Eisenhower. A. I. Mikoian și preșe
dintele D. Eisenhower s-au salutat 
reciproc și șî-a’u strîns mina. A- 
poi a avut loc o întrevedere care 
a durat aproximativ o oră și ju
mătate.

Părăsind Casa Albă, A. I. Mi
koian a făcut numeroșilor cores
pondenți americani și străini ur
mătoarea declarație: In cursul în
trevederii ?.u fost discutate mai 
multe probleme care interesează 
țările nostre. Noi nu am dus tra
tative, ci mai degrabă am încercat 
să precizăm pozițiile țărilor noa
stre într-o serie de probleme inter
naționale. La sfîrșitul întrevederii, 
noi toți — președintele Eisenhower, 
secretarul de stat Dulles și cu mine 
— am ajuns la concluzia că 
acesta a fost un schimb util de 
părefi. In numele Iui N. S. Hrus- 
ciov am transmis președintelui Ei
senhower urări de sănătate și suc
ces pe tărîmul îmbunătățirii rela
țiilor dintre țările noastre. Preșe
dintele mi-a mulțumit și, la rindul 
său, m-a rugat să 
N. S. Hrușciov urări similare.

După întrevederea 
Mikpian și președintele Eisenho
wer, " Hagerty, secretarul Casei 
Albe pentru problemele presei, a 
declarat corespondenților că în 
cursul întrevederii au fost luate 
în' discuție problema Berlinului, 
problema germană, problema de
zarmării, problema extinderii co
merțului dintre cele două țări și 
problema extinderii „schimbului li-

Menșikov, amba-

beir de persoane'
U.R.S.S.

transmit lui

dintre A. I.

Un aspect al unei demonstrații studențești din Mexic în apăra
rea drepturilor la învățătură.

gura cei ce ocărăsc sistemul de 
învățămînt, dacă ultimul cuvînt 
îl au tocmai magnații monopo
lurilor și trusturilor. Business- 
mânui domină învățămîntul, a- 
preciindu-l după costul în dolari 
și cenți și, mai ales, după inte
resele lui de clasă. Nu întîmplă- 
tor preferă regii neîncoronați ai 
S.U.A, să cheltuiască sume mult 
mai mari, de pildă, pentru re
clame, decît pentru învățămînt. 
Aprecierile cele mai circum
specte spun că, astăzi sînt nece
sare numai pentru a scoate oare
cum la liman școala americană, 
140.400 clase.

Pisica neagră de mucava stră
juiește și dă totuși curaj. Ne 
permitem de aceea să arătăm că 
un rod al atitudinii indiferente 
față de învățămînt este și faptul 
că doar 15 la sută din americanii 
adulți, care au terminat mai pu
țin de 5 clase, își continuă stu
diile. Cum ar putea fi altfel dacă 
taxa medie anuală în 1958 s-a ri
dicat în colegiile de stat la 1493 
dolari, iar în cele particulare la 
2047 dolari ? Rezultă clar că si
tuația materială nu permite ti
nerilor proveniți din rîndurile 
păturilor muncitoare să urmeze 
o școală superioară.

Firele care leagă interesele bu- 
sinesstitanului american de învă
țămînt, duc și în sfere mai înal
te. Astfel se explică că venitul 
național al S.U.A. prevede la ca
pitolul cheltuieli pentru învălă- 
mînt doar 3 la sută, în timp ce 
comenzilor militare necesare 
cursei demente a înarmărilor li 
se alocă peste 60 la sută din 
buget.

Toate acestea în vocabularul 
„prea5incerului“ președinte al 
Fondului Ford se numește simplu: 
atitudine indiferentă. I)e fapt, ele 
poartă pecetea putreefei orîn- 
duiri capitaliste.

Durerea rămînerii în urmă de „discipline*

față de strălucitele succese ale 
științei și tehnicii sovietice este 
nemăsurată. Onorabilii noștri 
străpung cu insistență înălțimile 
cerului. Dar fără rezultate do
rite. In schimb undeva foarte 
sus, la sute de mii de kilometri, 
uluitoarea rachetă cosmică, prima 
planetă artificială a soarelui se 
rotește triumfătoare, purtînd fa
nionul cu inscripția „U.R.S.S.".

Rectorul Milton Eisenhower se 
trezește din reverie și dă cu ochii 
de pisica neagră de mucava, care 
așteaptă nerăbdătoare cuvintul 
său.

— Tot ceea ce ne neliniștește 
în prezent pe toți este scăderea 
generală a calității învățămîntu- 
lui și noi ne convingem cu amă
răciune că în ce privește mate
matica, științele exacte și disci
plinele tehnice noi nu ne aflăm 
la nivelul unui învățămînt crea
tor... Am permis ca în instituțiile 
noastre de învățămînt să existe 
numeroase discipline care n-au 
nici o legătură cu învățămîntul...

Ce mai la deal, la vale, fratele 
președintelui S.U.A. știe intr-o 
oarecare măsură să respecte pre
zența pisicii negre, care 
parcă o privire plină 
nie.

Neliniștea lui Milton 
uer nu-l ajută 
degetul pe rană, 
primirea în școală depinde in 
mod holăritor de buzunarele pă
rinților și nu de' aptitudini și cu
noștințe, nu poate mira pe ni
meni nivelul scăzut de cunoștințe 
al studenților americani și pro
cesul ridicat al exmalriculaților 
mai ales la facultățile 
matematică etc. Deci 
rolo unde amărăciunea 
Eisenhower este mai 
Oare cine a permis ca materna- , 
tica, fizica, chimia și alte știin- , 
țe exacte, precum și studierea 
limbilor străine, să fie tot mai 
mult înlocuite in școlile de toa
te gradele din S.U.A. cu astfel

>“ ca „Dirijarea co- i

îi aruncă 
de ir o-

Eisenho- 
să pună totuși 

Atit timp cit

de fizică, 
tocmai a- 
lui Milion 
puternică.

U.R.S.S. în S.U.A. și O. A. 
al Ministerului Afacerilor 

Din partea Statelor Unite au

Troianovski, 
Extrene a! 
fost de fa{ă 
a S.U.A., și 
U.R.S.S.

rului", „Bazele înotului", „În
vățămîntul religios al copiilor", 
„Proza biblică și poezia" etc. ? 
Monopoliștii și tot felul de cor
porații capitaliste impun în școli 
studii de felul celor cum „se 
poate face bani" prin orice fel de 
mijloace, cursuri de... „adaptare 
la viață", în sensul adoptării fără 
crîcnire a tuturor relelor capita
lismului. Peste școala americană 
domnește în voie spiritul venal, 
negustoresc, specific lumii capita
liste.

Să ascultăm și părerea cunos
cutului fizician, dr. Rabi, care 
laconic, așa cum de altfel se ex
primă ori șc ce om de știință, 
spune :

— în timp ce tineretul sovie
tic învață în spiritul secolului 
XX, cel american este la nivelul 
mijlocului secolului XIX.

Pisica neagră de mucava nu se 
poate slăpini și miaună aproba
tor. Cei prezenți și in special re
dactorul revistei americane, as
cultă încruntați această declara
ție îndrăzneață, care după păre
rea lor depășește limitele „since
rității".

Dr. Neyl Rosser nu se 
poate stăpini și exclamă :

— Dați pedagogilor noștri
car o parte din acea recompensă 
bănească demnă și a respectului 
social de care se bucură în Ru
sia ; faceți ca numărul elevilor 
pentru un profesor să fie apro
piat de cel din școala rusă ; a- 
cordați sprijin financiar învăță- 
mîntului public, ca să fie cit de 
cît comparabil cu cel ce se acor
dă în Rusia, și atunci problemele 
noastre cele mai urgente vor fi 
soluționate 1

Ochii pisicii negre strălucesc 
prin lentilele ochelarilor și toată 
ținuta ei reflectă o sfidare la a- 
dresa celor de față.

Pentru a șterge însă impresia 
rămasă de pe urma cuvintelor cu 
totul neplăcute rostite de dr. 
Rosser, redactorul revistei sus 
amintite, erijîndu-se în apărător

mai

mă-

TIRANA 17 (Agerpres).— TASS 
transmite: La 16 ianuarie V. L 
Ivanov, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. în Re
publica Populară -Albania,- a făcut 
o vizită la Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Albania și 
a remis lui Hysni Kapo și Liri Bc- 
lishova, secretari ai C.C. al Par
tidului Muncii, o scrisoare din par
ted lui <N. S. Hrușciov, prini-șecre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., adresată 
luî 'Eriver Hodja, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Al
bania.'

Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice a 
adoptat hotărîrea de a construi în 
orașul Tirană un palat al culturii 
— dar al. Uniunii Sovietice oferit 
poporului albanez.

Ziarele de sîmbătă relatează de 
asemenea că anterior guvernul so
vietic a încunoștiințat guvernv 
R. P. Albania că Uniunea Sovie
tică va oferi în dar Republicii 
Populare Albania toate utilajele și 
aparatele necesare pentru centrul 
de radioemisiune. și Casa radiodi
fuziunii din Tirana, a căror con
struire începe. în anul curent pe 
baza unor proiecte elaborate de 
proipetanți sovietici.

sa dorul
consilier
U.R.S.S.
John Foster Dulles, secretarul de stat
L. Thompson, ambasadorul S.U.A. în

foarte clar poziția Uniunii Sovie
tice. Vizita lui A. I. Mikoian în 
S.U.A., a spus senatorul Green, a 
și contribuit la îmbunătățirea re
lațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 

După amiază a avut loc o a 
doua întrevedere între A. I. Miko- 
ian și secretarul de stat J. F. Dul
les, care a durat mai bine de. o 
oră. .

între S.U.A. și

★

WASHINGTON 
TASS transmite : 
la Departamentul de Stat al S.U.A. 
a avut loc o convorbire între A. 
I.1 Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R5.S. 
și J. F. Dulles, secretarul de stat 
al S.U.A.

17 (Agerpres). 
La 16 ianuarie

★
WASHINGTON 17 (Agerpres). 

TASS transmite : După convorbi
rea avută cu secretarul de stat J. F. 
Dulles, care a durat peste două 
ore și jumătate, A. I. Mikoian a 
declarat numeroșilor corespondenți 
care s-au adunat în anticamera 
lui Dulles că în timpul convorbirii 
s-au examinat probleme care inte
resează ambele țări. Convorbirea 
urma să fie continuată la orele 4, 
ora locală.

De la Departamentul de Stat 
A. 1. Mikoian și persoanele caro 
îl însoțesc s-au îndreptat în auto
mobile spre clădirea Congresului 
unde au participat la un dejun or
ganizat în cinstea lui A. 1. Mi
koian de către senatorul Green, 
președintele Comisiei senatoriale 
pentru Afacerile Externe. La de
jun au participat de asemenea se
natorii Fulbright, Sparkman, Hum
phrey, Morse, Johnson, Kennedy, 
Dirksen, Long, Langer, Ellender, 
Aiken, Gore, Keynhart, Laushe, 
Church și Wiley.

Un număr impresionant de co
respondenți americani și străini 
așteptau în holul Comisiei senato
riale pentru afacerile externe ter
minarea dejunului. Deși întîlnfrea 
membrilor comisiei cu A. I. Mi
koian nu a avut un caracter ofi
cial, totuși corespondenții au asal
tat pur și simplu pe senatori cu 
întrebări. Răspunzînd la întrebă
rile corespondenților senatorul 
Green, președintele comisiei sena
torialei pentru afacerile externe, a 
spus că A. I. Mikoian a expus

încheierea tratativelor 
dintre delegațiile 
R, Cehoslovace și 

R. P. Albania
PR AGA 17 (Agerpres). — 

La 16 ianuarie s-au încheiat tra
tativele dintre delegația de par
tid și guvernamentală cehoslova
că condusă de Antonin Novoțny, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Ceho
slovace și delegația de partid și 
guvernamentală a R.P. Albania 
condusă de Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, membru al 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P. Albania. După încheierea 
tratativelor la Hradul din Praga 
a fost semnată o declarație co
mună cehoslovaco-albaneză.

zelos al sistemului pedagogic a- 
merican, intervine brutal în at
mosfera de sinceritate, susținind 
că „în schimb" copiii americani 
primesc cea mai bună educa
ție !

In salon se făcu rumoare. Pi
sica neagră de mucava o șterse 
subit undeva sub masă ' și în 
schimb acum trona...pisica de ar
gint. Murmurele nu conteniră. 
Oaspeții făceau fețe, fețe. Se 
călcase consemnul ! Era doar 
vorba ca discuția să fie purtată 
sub patronajul pisicii negre. Re
dactorul de la „United States and 
World Report" își pierduse ca
pul de atîtea vociferări. Nu are 
încotro, și cu o voce timidă, 
schimbă macazul :

— în orașele mari și mici va
lul de violențe și huliganisme ca
pătă o amploare tot mai mare în 
școlile de stat. (Brusc se făcu li
niște. Pe colțul mesei apăru ca
pul pisicii negre de mucava, ciu- 
lindu-și urechile. Pisica de ar
gint se făcu nevăzută). Profeso
rii sint atacați, sint loviți... Ban
dele de gangsteri formate din a- 
dolescenți terorizează școlile și 
terenurile sportive, iau cu forța 
bani de la elevii mai mici sub 
amenințarea cuțitului.

Ajunși la acest capitol al roa
delor educației americane, care 
este și cel mai rușinos, parlici- 
panții la consfătuire au preferat 
să se scuze că au și alte .reburi 
„înalte" de rezolvat, unde pre
zența lor este absolut necesară. 
Fără să-și spună măcar la reve
dere, au plecat care incotro.

In salon a rămas doar pisica 
neagră de mucava. A fost pără
sită și dată uitării. La ce se gîn- 
dește ea oare acum ? Vrea să 
tragă concluzii ? Dar la urma ur
mei parcă mai este nevoie de 
tras vreo concluzie ?

R. LUCIAN

CU

P. S. — Consfătuirea de mai 
sus e. imaginară. Declarațiile re
date în ârticol sint autentice.

$

Aselenizarea în Lună
este pe deplin realizabilă 
pentru știința sovietică

MOSCOVA 17 (Agerpres); 
TASS transmite: La 15 iarnqa- 
rie la Lectoratul central al mp.,1 
zeului politehnic din Moscdva ‘ a 
avut loc o reuniune consacrată 
lansării primei rachete cosmice 
sovietice în cadrul căreia au luat 
cuvîntul mai mulți oameni de 
știință.

Pătrunderea în Lună și, ceea 
ce este mult mai important, ase
lenizarea, a declarat profesorul 
Boris Kukarkin, este în prezent 
o problemă pe deplin realizabilă 
pentru știința și tehnica sovie-. 
tică. '

Prof. Kukarkin a șublirtipLxiLs4ăți .in&uticj.ente pe Pămînt. 
oamenii de știință sovietici nu' " ‘ " ...................
și-au propus ca 'sarcină 1 pătrun
derea în Lună ci și-au bazat cal
culele pe faptul că primul zbor 
în direcția Lunii trebuie să adu
că cît măi multe informații știin
țifice. In cazul pătrunderii di
recte în Lună în cursul primei 
experiențe a lansării rachetei 
cosmice, aceasta ar fi putut să se 
sfarme în mii de bucăți deoarece 
viteza ei de zbor în apropierea ......  ...................................... ..........
Lunii ar fi depășit 3 km. pe se- mod detailat fenomenele care au 
cundă. Aceasta nu ar fi dus la lcc la suprafața ei. Deocamdată 
pici un rezultat practic. noi cunoaștem foarte ouțin natu-

Prof. Iosif Șklovski, doctor în ra Lunii, a declarat el.

—* științe fizieo-matematice, a arătat 
țăcometa artificială- — norul de 
na.triu format de racheta cosmică 
la o anumită înălțime — creeaș-*?- 
condițiile cele mai favorabile pe<_ 
tru efectuarea observațiilor asupra x 
navelor cosmice.

Dupâ părerea acad. 
Dorodnițin se deschide 
numai a comunicațiilor 
netare ci și a geologiei 
lor. In prezent, a spus 
camdată poate părea fantastică 
ideea extracției pe planetele si- 

isterniilui solar a elementelor rare 
prețioase care se află în canti- 

' ' . In 
viitor însă extracția și transpor
tarea unor astfel de elemente pe 
Pămînt poate deveni un mijloc 
cu totul obișnuit în ce privește 
procurarea lor.

Vorbind despre perspectivele 
valorificării Lunii, cunoscutul sa
vant sovietic prof. Boris Vorcn- 
țov-Veliaminov a declarat la re
uniune că aselenizarea obmcn.Tor 
este o întreprindere riscantă atit 
timp cit nu se vor fi studiat în

Anatoli 
era nu 

interp’.a- 
planete
el. deo-

4

Prin arderea unor reactivi chimici
8n R. P. Chineza s-a realizai ploaia 

artificiala
PEKIN. — Membrii serviciului 

meteorologic central Țziensi au 
reușit cu succes realizarea unor 
ploi artificiale prin arderea unor 
reactivi chimici.

In după-amiaza zilei de 21 de
cembrie 1958, pe o vreme fru
moasă și fără vînt, meteorologii 
chinezi au ars reactivii chimici la 
poalele munților Lu Șan și in scurt

timp norii au acoperit cerul, iar 
ploaia a început să cadă, durind a- 
poi 9 ore.

La o a doua încercare, prin a- 
celași procedeu, s-a obținut o 
ploaie de zece minute, care s-a 
transformat într-o ninsoare cu o 
durată de patru ore și cincizeci de 
minute.

-e—--------------------

Situație încordată în Congo
BRUXELLES 17 (Agerpres). — 

în Congo situația continuă să fie 
încordată. Un corespondent spe
cial a) ziarului „Libre Belgique" 
din Bruxelles anunță că la 14 ia
nuarie în cartierele orașului Leo
poldville locuite de negri au izbuc
nit din nou tulburări. Poliția ope
rează arestări în rîndurile popu
lației locale. Agenția Frânce Presse 
anunță că trupele și poliția ,conți-

................     , .Kgfjter.

nuă să patruleze pe străzile ora
șului acoperit de o adevărată re
țea de sîrmă ghimpată. De la ora 
21 negrilor li se interzice să iasă 
pe stradă.

PRAGA. — Secretariatul Fede
rației Sindicale Mondiale care își 
are sediul la Praga a dat publ ci- 
tății o declarație în care protes
tează împotriva asupririi colonia
liste din Congo Belgian.

VA
MOSCOVA. Ambasadorul Unipf fares poate fi strfns și ținut în casă 

nii Sovietice în iran, Nikolai Pe-' sul» “forma unui geamantan de di-< 
gov, l-a vizitat pe ministrul Afas —*-* ■ -- -
cerilor Externe al Iranului, vHek< 
met, și i a țnmînaf țin tnerroran-v ț 
dum al guvernului sjVfetfc în legă-'5 
tură cu proiectata serflnare a tra
tatului militar americano-iranian. _ 
în memorandum se arată că gu
vernul sovietic este neliniștit de i 
faptul că guvernul Iranului ia în 
ultimul timp în domeniul politicii, 
externe și pe plan militar măsuri 
care nu pot fi apreciate decît ca 
o politică îndieptată împotriva U- 
niunii Sovietice.

[IUENOS AIRES. Tn cadrul unor 
manifestări de popularizare a va
lorilor culturale rominești in sala 
„Birabeu“ din Buenos Aires a 
avut loc un concert Enescu.

MOSCOVA. La 17 ianuarie lu
crările celei de a V-a sesiuni a 
Consiliului științific al Institutului 
unificat de cercetări nucleare au 
luat sfî.rșit. Consiliul științific a 
aprobat planurile lucrărilor știin
țifice' ale -laboratoarelor.

CONAKRI. La 15 ianuarie s-a 
deschis la Conakd, capitala Repu
blicii Guineea, primul congres al 
Uniunii generale a oamenilor mun
cii . din Africa tțeagră,- din; caie 
fac parte ma-joritatea - oamenilor 
muncii din Africa.

HANOI. La 17 ianuarie .a sosit 
1a Hanoi, la invitația guvernului 
R. D. Vietnam, delegația guverna
mentală a R. D. Germane, condu-1 
să de Otto Grotewohl, președintelej 
Consiliului de Miniștri.

PRAGA. Tn Editura Pedagogică 
de Stat din capitala Cehoslovaciei 
s-a tipărjt primul manual ceho-ro- 
mîn dă conversație.

MOSCOVA. Inginerul Aleksandr 
Setțliuk din Moscova a proiectat și 
a donstruit un motoscuter pliant.

me'nsiuni mici, iar la teatru poate 
fi predat la gardeiobă împreună 
cil paltonul.

La Cape Canaveral

ATENȚIUNE... START!
(Din Ludaș Maty)
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