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Proletari din toate țările, uniți-vă ! CIN 'MATA SI '1II\< A 
tineretului

Peste 1 milion lei economii
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Tineretul de la Depoul de locomotive Dej-Triaj, regiunea Cluj, 
sub conducerea organizației de partid, mobilizat de organizația 
de bază U.T.M., a reușit ca pină in prezent să dea patriei eco
nomii de carburanți și piese de schimb în valoare de 1.140.299 lei.

Un aport deosebit de prețios la realizarea acestor economii au 
adus cele 19 brigăzi ale tineretului de pe locomotive care au 
economisit 1.890 tone combustibil în valoare de 415.800 lei.

In acțiunea de realizare a cît mai multe economii s-a eviden
țiat brigada condusă de utemistul Ardeleanu Mircea, mecanic.

Economiile realizate au fost posibile datorită unei bune orga
nizări a muncii, a faptului că toți tinerii au fost antrenați în 
întrecerile socialiste, in acțiunea de economii și folosirea rezer
velor interne.

9
SARKÖZI EMIL 

activist al comitetului regio
nal U.T.M.-Cluj

Intîlnire cu N. Militarii
e

Pe măsura dezvoltării multila
terale, rapide, a economiei națio
nale, sarcinile agriculturii noas
tre socialiste cresc an de an.

Partidul și guvernul nostru au 
asigurat și asigură continuu a- 
gricultura socialistă cu o pu
ternică bază tehnico-materială, 
cu tot mar multe mașini și con
strucții productive. Numai in 
anul viitor, după cum a arătat 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej in 
expunerea ținută la Plenara C.C. 
al P-M.R. din 3-5 decembrie a.c., 
investițiile destinate agriculturii 
vor spori cu peste 25 la sută. Va 
crește numărul specialiștilor eu 
pregătire superioară și medie, 
care să sprijine ridicarea agri
culturii noastre pe baze tot mai 
științifice, partidul șl guvernul 
nostru asigurind in continuare a- 
gricultura cu cadre tot mai per. 
fecționate, tot mai bine pregătite.

Noile sarcini care au fost puse 
în fața lucrătorilor din agricul
tură de către recenta plenară a 
C. C. al P. M. R. vor trebui să 
ducă la consolidarea tot mai te
meinică a gospodăriilor agricole 
de stat, a gospodăriilor colective. 
Se va da o atenție mult sporită 
ridicăm sectorului zootehnic la 
nivelul cerințelor actuale, dezvol. 
tării bazei furajere pentru a se 
ajunge la sporirea considerabilă 
a producției zootehnice îndepli
nirea acestor sarcini, deosebit de 
importante, cer o mai bună or
ganizare a muncii, o mai judi
cioasă folosire a fondurilor in
vestite in scopuri direct produc
tive. o tot mai strinsă legătură 
a pr eticii cu știința agricolă.

Tocmai de aceea, ajutorul con
cret al specialistului din agricul
tură, sprijinul lui direct in în
drumarea și org mizarea produc
ției este solicitat intr-o măsură 
și mai mare. Locul inginerului 
agronom, mecanizator și zooteh
nist, al tehnicienilor agricoli este 
pe ogoare, alături de țăranii 
muncitori, în mijlocul vieții, al 
practicii agricole. Puternica bază 
tehnico-materială cu care statul 
nostru democțat-popular a înze
strat agricultura, cere implicit 
aportul tot mai p»ernic al știin
ței agricole, al agrotehnicii îna
intate, car? să ducă la sporirea 
continuă a producției agricole și 
zootehnice.

Nu poate exista mîndrie și sa
tisfacție mai mare pentru un 
tinăr inginer agricol, decît

Eugen Alexe 
adjunct al ministrului Agricul

turii și Silviculturii

se

în 
ti-

unități agricole socialiste pe

t ca 
după absolvirea facultății să 
meargă în gospodăria colectivă, 
de stat sau in S.M-T. și să aju
te direct și cu pricepere la ridi
carea unor unități agricole socia
liste puternice, cu producții tot 
mai sporite la hectar, tot mat 
bine organizate. Un asemenea 
sentiment încearcă de pildă tînă- 
rul inginer agronom M. Dumitriu 
de la G.A.C. „7 Noiembrie" din 
Bălteni. regiunea Galați, unde 
datorită muncii sale gospodăria 
a obținut frumoase succese din 
punct de vedere economic, cu un 
sector zootehnic și cerealier pu
ternic, cu recolte mari de gritt și 
porumb.

Tinerii Ingineri agronomi Du
mitru Năstăsoiu de la G.A.C. 
Băltăgești, Albulescu de la Făcă- 
eni, regiunea Constanța, aplicînd 
temeinic in practică știința a- 
gricolă. făcînd cercetări serioase 
ale solului, experiențe, mobili
zând pe toți colectiviștii la aceste 
acțiuni, au reușit să obțină 
producții record de cereale chGr 
și pe acele ogoare care era'1 ina. 
inte slab productive. Ir .emn de 
prețuire pentru hărnicia și devo
tamentul lui, n'. inginerul Năstă-

soiu colectiviștii l-au ales preșe
dinte al gospodăriei.

Desigur, asemenea exemple 
pot da cu zecile și sutele.

Mai sint insă din păcate 
rîndul specialiștilor agficoli,
neri ingineri și tehnicieni care, 
fără un motiv serios, nu sint le
gați direct de practica agricolă, 
de lupla pentru sporirea produc, 
țiilor la hectar, a producției in 
sectorul animalier. Mai sint ab
solvenți ai institutelor agronomi
ce care se zbat să capete posturi 
de birou, mai comode. Alții, după 
un an sau doi. socotesc că și-au 
făcut stagiul .,la țară“ și caută 
cu orice preț un loc la oraș, tn- 
vocina diverse motive.

La Găești, de pildă, aproape 20 
de tineri absolvenți al școlii me
dii tehnice agricole au devenit 
casieri, contabili sau dactilo
grafe. lonescu Alex. agronom de 
sector la S.M.T. Andrășești, s a 
pripășit ca încasator la I.R.E.B. 
Unii, chiar dacă se află 
la țață, duc o muncă birocratică, 
stau inai mult 
străduiesc să 
rindul țărănimii muncitoare ști
ința agricolă, nu devin organi
zatori activi ai producției, îndru
mători permaneiiți. Așa e de 
pildă ing. Mircea Dimitrovici de 
la G.A.C „Zorile Socialismului" 
dm comuna Independența, re
giunea G lăți, pe care îl găsești 
mai mult in birou decît pe teren, 
in mijlocul oamenilor.

Sint de asemenea numeroși 
specialiști care lucrează in secțiile 
agricole la regiuni șl raioane șl 
care se ocupă de treburi funcțio
nărești. care fac toată ziua ra
poarte șj situații și care nu merg 
pe teren cu săptămînile și lu
nile. O asemenea situație s-a 
creat de pildă la secția agricolă 
— serviciul prop gandă — a 
Sfatului popular regional Su
ceava. Pentru ce au mai învă
țat aceȚi tineri specialiști dacă 
nu pun in practică cunoștințele 
lor științifice, dacă nu le pun in 
mod concret in slujba ridicării 
agriculturii noastre socialiste? 
Cum pot ei să crească, să-și îm
bogățească aceste cunoștințe, 
fără să cunoască bine practica 
agricolă ? Se impune dm partea 
noastră, a tuturor, o mai judici
oasă folosire a acestor cadre, în 
folosul sprijinirii concrete, prac
tice a agriculturii. Conducătorii 
acestor secții și servicii trebuie 
să întreprindă măsuri concrete 
pentru a nu folosi în aceste munci 
administrative decît un număr 
minim de specialiști și care să 
meargă totodată, cea mai mare 
parte a timpului, pe teren, să 
răspundă de îndrumarea și spri
jinirea unor unități agricole pre
cise.

Conducătorii secțiilor agricole 
regionale și raionale trebuie să 
ia măsuri concrete pentru ca 
toți tinerii specialiști să-și pună 
în practică cunoștințele lor știin
țifice, să contribuie direct la con. 
solidarea econoniico-organizato- 
rică a unităților agricole socia
liste. Ei trebuie să fie repartizați

în _
care să le ajute concret, iar apre
cierea muncii lor să fie făcută 
pe măsura rezultatelor obținute 
in ridicarea acestora, în spori
rea producțiilor la hectar. Sec
țiile agricole region le și raio. 
nale ale sfaturilor populare 
trebuie să aibă grijă să nu se 
irosească in muici de birou, 
funcționărești, capacitatea și cu
noștințele nici unui tinăr specia
list. Tuturor acestor tineri ingi
neri și tehnicieni It se deschid in 
producție, in unitățile agricole so
cialiste, perspective largi de îm
binare fructuoasă a muncii prac. 
iice cu cea științifică, de cerce
tare, ei au aici înalta satisfacție 
morală de a lupta direct, alături 
de harnica noastră țărănime 
muncitoare, pentru îndeplinirea 
marilor sarcini trasate de către 
partid agriculturii noastre socia
liste.

inginerii care lucrează direct 
în producție, in G.A.C.-uri și 
G A.S.-uri au posibilități dintre 
cele mai bune pentru a inlreprin-

(Continuare in pag. 3-a)

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de pe șantierul complexului 
de industrializare a lemnului de 
la Preajba-Tg. Jiu au terminat 
recent de montat cele două uscă- 
toare și două deruloare de la fa
brica de placaj care urmează să 
intre în rodaj la sfîrșitul acestei 
luni. Avansate sint și lucrările 
de montaj ale celor 4 prese. Aici 
montorii romîni s:ht ajutați și de 
specialiști veniți din R. Ceho
slovaca. La termocentrala com
plexului se șamotează primul 
cazan care va intra în curind în 
probe tehnologice.

★

Pe șantierul Fabricii de zahăr 
Luduș s-au terminat inainte de 
data stabilita construcțiile la 
roșu ale centralei termice, depo
zitului și uscătoriei de borhot, a- 
telierului mecanic și magaziei 
de materiale. Pentru grăbirea lu
crărilor de construcție aici a fost 
folosită metoda înaintată de lu
cru in lanț. Tot pe acest șantier 
s.au dat în 
muncitori și 3 
apartamente.

folosință pentru 
blocuri cu 72 de

(Agcrprcs)

Din inițiativa birou
lui U.T.M. al clasei 
a Xl-a B, a Școlii 
medii nr. 5-Herăstrau 
București, și a diri
gintelui, Nuotae Mi- 
litaru a fost invitat 
să petreacă o seară 
cu elevii acestei cla
se, să discute împre
ună despre probleme 
legate de muncă, de 
profesiunea lor vii
toare.

Discuția s-a înfiri
pat repede. Tovarășul 
Nicolae Militaru le-a 
vorbit despre fabrică, 
despre viața lui de 
astazi, despre copilă
ria lui întunecata în 
anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Le-a 
vorbit mai ales des
pre tineretul din fa- 
hrieă. despre posibili
tățile pe care le are 
acesta de a se cali
fica și de a învăță 
lucrind in producție.

întrebările ce au 
urmat dovedeau că e- 
levii vor să cunoască 
cit inai mult despre 
viata fabri ii. îi in. 
teresa totul: despre

in birou nu se 
răspindească în

problemele calificării, 
despre sistemul de 
control al producției, 
desnre creatorii 
modele etc.

— Dar noi putem 
veni să lucrăm in fa
brica dumneavoastră, 
după ce terminăm 
școala ? a întrebat 
elevul Vlad Vasile.

Tovarășul Nicolae 
Alilitaru, răspnnzîn- 
du-i, i-a vorbit despre 
numeroși tineri ai u- 
zinei care au terminat 
școala medie, au in
trat in producție și 
apoi au învățat la 
Facultatea de indus-

de

trie ușoară iar acum 
sint ingineri în fa
brica de unde au 
plecat, prețuiți pentru 
pregătirea lor teoreti
că și practică superi
oară

Elevfi clasei și-au 
exprimat dorința să 
viziteze fabrica. Ltiin- 
du.și rămas bun, Ni
colae Militaru le-a 
promis elevilor să le 
fie ghid cînd vor vi
zita fabrica, iar cînd 
vor veni să lucreze 
în fabrică, să le fie 
dascăl, să-i ajute să 
învețe meseria.

L. LUSTIG

Fruntași la economii

EVA MARTON
corespondent voluntar

Tinerii frecventează 
universitatea populara

In acest an la întreprinderea ..Avîntul 
din Oradea s-a înființat o universitate 

populară muncitorească. Dornici 
să învețe și să-și îmbogățească 
tot mai mult cunoștințele, nume
roși tineri din întreprindere 
s-au înscris la cursurile univer
sității populare.

Lectori de la S.R.S.C. și pro
fesori bine pregătiți țin expu
neri documentate în fața audi
torilor. Tinerii au ascultat cu 
interes temele ținute de tovară
șul Ladislau Sereș la disciplina 
„socialismul științific“. La fi
zică. printre cele mai interesan
te lecții se numără aceea despre 
structura atomului și energia 
nucleară. La biologie s-au pre
zentat expuneri despre apariția 
vieții despre materia vie și 
structura ci etc.

Economii realizate
de studenti 
bucureșteni

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

Domnului
Președintele 

a

ION GHEORGHE MAURER
Prezidiului Marii Adunări Naționale 

Republicii Populare Romine
București

Voastră 
călduros 
durrmea-

Foarte impresionat de felicitările pe care Excelența 
le-a adresat cu ocazia zilei independenței, vă mulțumesc 
și vă exprim urările mele cele mai bune pentru fericirea 
voastră personală și a poporului romîn.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Printre cursurile ce se predau la Centrul școlar tehnic din Ora
dea, este și cel de construcția drumurilor, lată-i pe elevii Ko- 
losvari luliu, Marina Mariana și Francis Ghede, din clasa 

l-a C, învățînd manipularea teodolitului.
Foto: P. POPESCU
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Ecouri la chemarea 
tinerilor actori

din BacăuCONSTANȚA
Conștienți de sarcinile ce revin 

tinerilor intelectuali in creșterea 
activității culturale la sale ute
miștii de la Teatrul de Stat din 
Constanța, răspunzind chemării 
lansate de organizația U.T.M. de 
la Teatrul de Stat Bacău ,,Să 
mobilizăm pe toți actorii tineri 
pentru acordarea unui sprijin 
concret și sistematic formațiilor 
artistice de amatori de la sate“, 
se angajează ca in perioada de 
iarnă să realizeze următoarele 
obective :

1. Vom prezenta 40 de spec
tacole la sale, urmate de discuții 
la care, vor fi antrenați să parti
cipe membrii formațiilor artistice 
de amatori și alți tineri colecti
viști și mecanizatori.

2. Vom asigura prin tinerii 
noștri actori, regizori, dirijori și 
coregrafi, îndrumarea concretă 
pe teren a unui număr de 45 for
mații teatrale de amatori in ve
derea participării lor la f estiva
lul bienal 1. L. Caragiale; a 40 
de brigăzi artistice de agitație ; 
a 20 de 
formații

mâții orchestrale, precum *i a 
tuturor formațiilor de păpușari 
de pe Ungă casele de cultură ra
ionale. Pentru a asigura o per
manentă legătură cu unele for
mații artistice de la sate și pen
tru a le sprijini pe toate căile 
in dezvoltarea lor, ajulindu-le să 
devină formații artistice model, 
vom lua suli patronajul nostru 
următoarele 10 cămine culturale 
fi case de cultură : Comuna, Pe- 
cineaga, Crucea. Hirfova, Medgi
dia, Babadag. Mangalia, Celești, 
Negru Vodă, Cerna Vodă.

Vom contribui in felul acesta 
la ridicarea nivelului cultural al 
oamenilor muncii din regiunea 
noastră, prima regiune din (ară 
in care agricultura este complet 
colectivizată, continuind astfel 
tradiția făurită de Teatrul de 
Stat din Constanța, care pe par
cursul celor 9 ani de existență 
și-u făcut o sarcină de cinste din 
sprijinirea activității culturale la 
sate.

formalii corale ; a 
de dansuri ; a 10

adunare generală

75 
jor-A
des-

Comitetul organizației U.T.M. 
de la Teatrul de Stat Constanți

Ș I

Brigada 
torul 4 
Roaită" 
realizări 
pentru 
prezent 
de 
peste 
prin 
zări.

de tineret de la sec
ai Uzinelor „Vasile 
din Capitală obține 
însemnate 
economii, 
brigada a 

începutul 
------ lei

Și

in lupta 
Pînă în 
realizat, 

anului, 
economii 
raționali-

Io
45.000 

inovații
Vă prezentăm în fo

tografie pe membrii brigăzii : 
Bratu loan, Titiriscă loan, 
Dinu Vasile, Păun Eugenia, 
Tișler Tănase, Castan loan, 

Pîrloagă llie. w

1.000.000 lei sint economiile 
pe care studenții Institutului 
politehnic București le-au rea
lizat în anul 1959. Sub con
ducerea organizației de partid, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
studenții politehniști au strins 
peste 600.000 kg fier 
și 80.000 kg metale
roase. Importante economii au 
fost făcute și 
ții 
vară
lor științifice de diferite apara
te și utilaje de laborator. In 
fruntea întrecerii se situează 
studenții Facultății de metalur
gie, care au adus prin munca 
lor Institutului economii în va
loare de peste 113.000 lei.

vechi 
nefe-

prin construe, 
în timpul practicii de 

sau în cadrul cercuri-

Foto : N. STELORIAN

Intr-o 
chisă utemiștii și” tinerii actori 
din Teatrul Național din lași au 
luat cunoștință cu entuziasm de 
chemarea lansată de căire ute
miștii de la Teairtil de Stat dm 
Bacău. In discuțiile purtate pe 
marginea fiecărui punct al ace
stei chemări tinerii actori ai Tei- 
tru Național din lași au scos în 
evidență experiența pozitivă do- 

-bîndită în acest sens. De pildă 
cu prilejul deplasărilor avute în 
raioanele lași, Negrești. Pașcani, 
Murgeni ei au dat îndrumări 
prețioase tinerilor artiști ama
tori din unele sate. Lucrul aces
ta însă nu s a făcut suficient de 
organizat și nu a avut continui
tate. De aceea, tinerii actori de 
la Teatrul Național din lași 
și-au exprimat dorința unanimă 
de a-și însuși această valoroasă 
inițiativă, de a o aplica în sa
tele regiunii noastre cu scopul 
de a contribui și mai mull la în
tărirea activității cullural-artis- 
tice de amatori în perioada ier
nii. Astfel, ei și-au propus ca sub 
conducerea si îndrumarea orga
nizației de partid și cu sprijinul 
direcției teatrului să realizeze 
mătoarele :

1. Cu prilejul deplasărilor 
regiune fiecare din cei 11 
tori tineri al teatrului să îndru
me și să sprijine activitatea unei

brigăzi artistice de agitație și a 
unei formații de leairu din sa
tele regiunii.

2. Să prezinte un număr de 15 
spectacole model pe scenele că
minelor culturale, 
nale 
roșii 
care 
terul 
tură 
măiestria artistică. Aceste consfă
tuiri vor avea ca scop să-i aju
te pe tinerii artiști amatori să 
învețe cil mai multe lucruri folo
sitoare pentru activitatea lor.

3. Cu 5 dintre cele mai bune 
brigăzi artistice de agitație și 
formații teatrale de amatori, de 
care se vor ocupa tinerii actori 
profesioniști, vom organiza tur
nee printr-un număr de sate în
vecinate. Spectacolele prezentate 
cu acest prilej de tinerii artiști 
amatori vor fi urmate de discuții 
care să constituie un schimb de 
experiență pentru 
activității tinerilor 
tori.

caselor raio- 
de cultură șt la colțurile 
ale G.A.C.-utilor, spectacole 
la sfirșit vor căpăta carac- 
unor consfătuiri in legă- 

cu conținutul de idei șt cu

îmbunătățirea 
artiști ama

ur-

in
ac-

VALENTIN 
organizației

IONESCU 
secretar al 
U.T.M. a Teatrului Na- 

țional din lași

-----------s-------------

Gurlui Florica este o tinără 
sudoriță cu care se mîndrește 
sectorul III construcții al Uzi
nelor „Steaua Roșie“ din 
Orașul Stalin. Ea își depă

șește zilnic planul cu 15%.
Foto : S. NICULESCU

Preocupat prin îndeletnicirea 
mea de scriitor de problemele 
moralei, de raporturile dintre 
oameni în noua orînduire pe 
care o construim - și este de la 
sine înțeles că tineretul are un 
rol precumpănitor în transforma
rea mentalității învechite, a ati
tudinilor față de viață depă
șite - urmăresc cu interes și, 
mărturisesc, cu folos pentru cu
noașterea realității noastre, ru
brica „să discutăm despre tine
rețe, educație, răspunderi". So
cotesc că „răspunderi“ avem cu 
toții de felul cum crește noua 
generație, că educația ei trebuie 
să stea în miezul atenției celor 
vîrstnici, că bceasta necesită a- 
deseori un mare și susținut efort 
de a-i ințelege pe cei tineri, de 
a îmbina îngăduința și afec
țiunea (pe care ți le dă expe
riența de viață) cu fermitatea 
și principialitatea riguroasă pe 
care le implică luarea de poziție 
într-un domeniu aiît de serios și 
cu urmări atît de hotărîtoare.

Materialele publicate la a- 
ceastă rubrică alcătuiesc o veri
tabilă frescă a problemelor de 
morală care se 
față de aspectele 
existenței : munca, 
dragostea, spiritul 
simțul de răspundere, conștiința

pun tineretului 
majore ale 

prietenia, 
de echipă,

unei mame»»
Marcel Breslațu

de a fi un om al vremurilor a- 
cestora... Profilul etic al genera
ției cele tinere se degajează lim
pede din aceste participări la 
discuție - in ciuda unor excepții 
care, pină la urmă, prin rarita
tea lor și prin riposta căpătată 
ajung să confirme regula - in- 
dreptățindu-ne să privim cu 
bucurie, cu mîndrie întemeiată 
prezentul și cu încredere pers-

ce lumea îți oferă cînd ci două
zeci de ani, și mai mult decît 
oricînd în epoca noastră, tinără 
ea însăși, în tumultuoasă prefa
cere, inepuizabilă în crearea de 
noi valori, în producerea de ne
bănuite chipuri și prilejuri de a 
fi „tinăr".

Tineri ne simțim și noi, cei 
mai bătrîni, în noul ev socialist.

Cu atît mai dureroase ne apar

pectivele de viitor pe care acest 
prezent le infățișează și le che- 
zășuiește. Crește un tineret sănă
tos la trup și la minte, pătruns 
de principiile călăuzitoare ale 
concepției noastre despre viață, 
știind să îngemăneze propriile 
înclinații cu interesele obștești, 
matur la vreme - nu inainte de 
vreme - și fără să-și piardă fră
gezimea simțămintelor, prospe
țimea minții, capacitatea de a 
gusta CU tineresc nesaț tot ceea

rămășițele trecutului in modul 
de a gindi și de a se purta al 
unor tineri, din fericire nerepre
zentativi, izolați, străini de pro
pria lor generație, trăgînd pi
ciorul, hăt departe in urma co
loanei compacte a celor de o 
etate cu dînșii. Dar ne-am face 
cu toții vinovați de o nescu
zabilă complicitate dacă - soco
tind ca netipice și neconclu
dente aceste cazuri - le-am pri-

vl cu ușurătate sau am aluneca 
pur și simplu peste ele, cu ochi 
nepăsători.

Am citit și eu, cu adîncă mîh- 
nire scrisoarea Antonicăi Fru- 
mosu, in care dezvăluie o dramă 
depășind cu mult cadrul unei 
familii : fiul ei, care încă nu a;e 
douăzeci de ani împliniți ne este 
înfățișat (și e lesne de închi
puit cît a costat-o pe biata 
mamă să ne deseneze acest 
portret al copilului ei drag) ca 
purtătorul unei colecții de apu
cături și atitudini condamnabile: 
de învățătură la școală s-a lăsat 
repede păgubaș, în schimb a 
învățat, înhăitindu-se cu haima
nale, cu oameni fără căpătii, să 
chefuiască, să se îmbete, să tra
gă chiulul de la locul de muncă, 
să-i batjocorească pe cei care 
cu grele privațiuni l-au crescut, 
ba pină la urmă să ridice mina 
să o bată pe maică-sa I Dar 
Dumitru Frumosu nu își ru
șinează numai mica lui familie 
- el poartă, terfelindu-l prin 
crîșme, carnetul de utemist, deo
camdată ca un nevrednic mem
bru al acestei mari și glorioase

(Continuare în pag 3-a)

AR1STICA BRINZAN

Vedere a Clujului luată din avion.
Feto : AGERPRES

Deschiderea Expoziției 
cărții și graficii 

R. S. S. Ucrainene
Sub auspiciile Ministerului 

Invațamîiitului și Culturii și 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
simhătă la amiază a avut loc la 
Casa prieteniei romino-sovletice 
din Capitala deschiderea Expozi
ției cărții șj graficii R.S.S. 
Ucrainene.

Au participat Constantin Pris. 
nea, adjunct al ministrului In- 
vățămintnlui șj Culturii, Marin 
Horea lonescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Al. Biiiean și O. Livezeanu, vice. 
președinți ai I.R.R.C.S., repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, scriitori, artiști plas. 
ticl, critici de artă, lucratori ai 
editurilor din Capitala, ziariști, 
un numeros public.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei, 
precum șj alți membri ai corpului 
diplomatic. Au participat de ase
menea graficianul A. S. Pascen- 
ko, rectorul Institutului de arte 
plastice din Kiev, membru cores
pondent al Academiei de Arte a 
IJ.R.S.S. și A. M. Deviauin, con
silier artistic în Direcția gene
rala a editurilor din Ministerul 
.Culturii al R.S.S. Ucrainene.

Cuvintul de deschidere a ex
poziției a fost rostit de acad. Za- 
liaria Stâncii, după care a vor 
bit V. R. Protenko, redactor șef in 
Direcția generală â editurilor 
din Ministerul Culturii al R.S.S. 
Ucrainene.

(Agcrprcs)
I



,,Atacul
de la Smirdan“

„Atacul de la Smirdan", - o 
pînză de dimensiuni impresio
nante, țintuiește privirea fiecă
ruia care intră în Muzeul de 
Artă al R. P. Romîne. Un cer în
tunecat, cețos, apăsător, se în
tinde peste cîmpul de luptă. In fie
care mișcare e surprins drama
tismul acestui început de luptă, 
hotărîrea fermă și siguranța vic
toriei...

In 1877 un grup de pictori 
romîni însoțeau armatele romî- 
no-ruse în campania care a a- 
dus țării noastre independența 
de stat. Printre ei, alături de 
Sava Henția și tînărul 
Mirea 
fiostru

G. D. 
marele

Gri-

Pictorul a ur- 
drumul taberelor mili- 
a notat în sute de

de
in

o realizare 
mondiale

se afla și 
pictor Nicolae 

gorescu, artist matur, 
deplin stăpîn pe mij
loacele de expresie 
ale artei sale, călăuzit 
in întreaga sa acti
vitate de o profundă 
dragoste pentru po
por, 
mat 
tare, 
schițe aspecte ale vieții de cam
panie, tipuri de ostași, mo
mente de luptă, amănunte, 
peisaje. In această perioadă 
caracteristică din creația sa Ni
colae Grigorescu dă tablouri 
înfățișind scene de luptă și por
trete ; Dorobanțul, Santinela, 
Roșiorul, Spionul, Prizonierii, iar 
în 1885, după cîțiva ani de lu
cru, pictorul prezintă o mare 
compoziție „Atccul de la Smîr- 
dan“, socotită ca 
seamă a picturii 
acest gen.

„Atacul de la 
cupă un loc special în creația 
lui Nicolae Grigorescu. Artist 
legat de popor, rapsod entuziast 
și liric al frumuseților patriei, al 
optimismului și curățeniei sufle
tești a omului simplu, cunoscă
tor profund al țăranului - pe 
care l-a înfățișat de nenumă
rate ori — Nicolae Grigorescu, 
asistă în timpul războiului, la o 
manifestare impresionantă a e- 
roismului și capacității de sacri
ficiu a ostașului romîn pe care 
a înfățișat-o în compoziția sa is
torică.

... Tabloul ne înfățișează mo
mentul deslănțuirii atacului de 
la Smîrdan. Fețele eroilor ex
primă o hotărîre și o energie u- 
riașă, o credință 
In victorie. Acești 
flețiți de un elan

a! R

o-„Smîrdan"

nestrămutată 
soldați, însu- 
patriotic înăl-

Institutul de cercetări agro-tehnice din provincia Guansi (R.P. 
Chineză) a creat un nou tip de plantator de orez care ridică 
productivitatea muncii de șase ori față de plantarea orezului 
cu mîna. Experiențele au arătat că mașina corespunde condi
țiilor so'u'ui din regiunea Guansi - unul din marile centre ale 
cuburilor a'e orez din R.P. Chineză. In fotografie : Aspect în 

timpul unei experiențe cu noul tip de plantator.
Foto : CHINA NOUA-Pekln

de

a-

P. R.

țător realizează prin lupta 
prin jertfa lor independența 
stat a țării noastre.

Construit pe diagonală, în 
dîncime, repetînd ritmic mișcă
rile personajelor din primul plan, 
tabloul prezintă cu un puternic 
realism încordarea acestui înce
put de luptă. Cu o omenie pro
fundă zugrăvește pictorul ostașul 
turc căzut cu mîinile întinse în 
zăpadă, ostașul romin urmînd 
mișcarea impetuoasă înainte a 
tovarășilor săi. Realizat în culori 
sumbre, dominat de nuanțe al
băstrii și violete ale cenușiului, 
întrerupte doar de sclipirea 
rece - alburie a baionetelor și 

punctele roșii ale ex-
Sâ cunoaștem ploziilor, tabloul evo- 

că in imagini de o 
comor«!e deosebită pregnanță 

Muzeuiui de Artă c“raiu' nestrămutat, 
atmosfera de pasiu
ne dezlănțuită, de 
eroism colectiv a

ostașilor noștri.
„Atacul de la Smirdan“ exaltă 

tocmai înaltul patriotism al 
poporului. „Pe oamenii din 
popor i-a admirat și i-a glori
ficat Grigorescu" scria Dela- 
vrancea, iar Vlahuță nota 
impresionat de vigoarea elanu
lui eroic degajat de opera pic
torului : (ostașilor țărani) „le-a 
închinat toată admirația sufle
tului său, pe ei, opincarii aceș
tia... i-a ales și i-a nemurit în 
puternica lui operă“.

Privind tabloul lui Grigorescu, 
descoperim, odată cu emoția 
copleșitoare în fața acestui mo
ment eroic din istoria patriei, 
poziția pictorului însuși față de 
evenimentele pe care le-a trăit. 
Profund atașat de popor, picto
rul înțelege rolul determinant al 
maselor în istorie.

In „Atacul de la Smîrdan“ 
conștiința artistului legat de po
por și de aspirațiile înalte ale 
epocii sale, se întîlnește cu mă
iestria artistică deplină pentru a 
da o lucrare de mare valoare 
artistică. Căci fiecare privitor 
care se oprește în fața vastei 
compoziții istorice a lui Nicolae 
Grigorescu retrăiește eroismul și 
încordarea dramatică a luptei, 
înțelege patriotismul fierbinte 
care animă personajele tabloului 
și descifrează poziția militantă, 
dragostea pentru popor a ma
relui pictor romîn.

MARIANA 6ELA8

0 interesantă 
descoperire arheologică

Casa de cultură a minerilor 
din Dorog R.P. Ungară și mu
zeul din acest oraș au publicat 
o broșură intitulată : „Cărbunele 
fi omul”, în care sînt trase 
unele concluzii interesante. Po
trivit recentelor cercetări arheo
logice, în vechile localități 
romane din această regiune, cup
toarele pentru ars ceramică, ate
lierele de fabricare a sticlei fi 
cadele erau încălzite cu cărbune. 
Una din dovezile autentice ale 
acestei afirmații o constituie o 
statuetă păstrată la Muzeul din 
Dorog, în a cărei lipitură s-a gă
sit cărbune care a rămas relativ 
intact după o ardere lentă, dove
dind in felul acesta că cărbunele 
era deja cunoscut fi folosit în se
colele al Ill-lea fi al IV-lea. S-au 
găsit de asemenea mici zăcăminte 
de cărbune care serveau drept 
combustibil industriei primitive 
din acel timp.

Un lanț de munți ascuns sub (fheațâ
In timp ce numerofi savanți 

sovietici continuă într-un ritm 
tot moi susținut cercetarea siste
matică a spațiului interplanetar 
pentru ca primii Columbi ai Cos
mosului să poată părăsi cît mai 
curînd Pămîntul, alți oameni de 
ftiință din U.R.S.S. dau dovadă 
de un curaj fi o abnegație rar 
întîlnită, căutînd să smulgă ulti
mele taine planetei noastre na
tale.

Care este relieful exact al 
continentului înghețat de la po
lul sud ?

O contribuție de importanță 
covîrfitoare la rezolvarea acestei 
probleme extrem de dificile a 
fost adusă de ultimele descope
riri făcute de grupul de explo
ratori sovietici din Antarctica. A- 
ceastă descoperire confirmă în 
mod strălucit o ipoteză ftiinți- 
fică stabilită în vara anului tre
cut de geologul sovietic P. Vo
ronov.

Conform acestei teorii, în sec
torul central al Antarctidei răsă
ritene, aproximativ în lungul me
ridianului 75° longitudine estică, 
s-ar întinde în linie continuă un 
lanț de munți de la coasta ocea
nului pînă la polul sud.

La prima vedere apare desi
gur curios faptul că existența 
unui lanț de munți într-o re
giune a Pămîntului trebuie sta
bilită printr-o ipoteză ftiințifici. 
Dacă ținem însă seama că „Con-

G
Există, mină în m.înă cu cu

rajul fizic al celui ce înfruntă 
închisorile și moartea, curajul 
moral, puterea de a spune lu
crurilor pe nume, oricît de ne
plăcut ar suna adevărul în anu
mite urechi. Gorki, care înce- 
pînd din 1889 fusese arestat 
ca „suspect" de nenumărate 
ori, Gorki, care deși ales din 
1902 membru al Academiei de 
Științe *), era pus în urmărire 
sub numele de „meșterul vopsi
tor Alexei Maximovici Peșcov 
din breasla zugravilor“, Gorki, 
întemnițat în 1905 în fortăreața 
Petropavlovsk, dat în judecată 
în 1908 pentru romanul „Mama“ 
(apucase • însă să fugă din 
Rusia), Gorki a avut din plin 
acest curaj. Maxim Gorki a dat 
luptei sale ateiste un caracter 
militant și un puternic colorit 
afectiv ; ca mare iubitor de oa
meni, el nu s-a mulțumit să 
combată întunericul teologiei 
numai cu argumentele logicii 
ci și cu sentimentele ; cu intui
ția sa de mare artist, el a ob
servat că prejudecățile reli
gioase dăinuie nu atît pentru 
că unii oameni ar fi atașați vre
unei „filozofii" clericale, cît din 
obișnuință, dintr-un fals „far
mec“ al tradiției, al datinilor, 
al sărbătorilor, care nu e legat 
de religie în sine dar de care 
profită obscurantiștii. Programul 
lui Gorkt în lupta contra misti
cismului e cuprins în bună 
parte de aceste cuvinte, ros
tite în 1934, la o consfă
tuire cu tinerii, cuvinte care 
merită să fie citate pe larg da
torită caracterului lor actual, 
împuțind „scriitorilor consacrați" 
că nu s-au ocupat de o serie 
de fenomene interesante, Gorki 
se referea în primul rînd la 
misticism.

„Unul din aceste fenomene 
este agonia religiei, care a ser
vit drept refugiu și evadare 
pentru milioane de locuitori ai 
țării noastre. Literatura noastră 
n-a descris dispariția treptată a 
nădejdii în ajutorul popii și al 
lui dumnezeu, nici n-a arătat 
cum în locul iluziei risipite s-a 
născut în oameni conștiința in
dependenței lor față de „forța 
necunoscută, impenetrabilă, om
niprezentă". N-a arătat cum 
omul a început să-și dea sea
ma că el însuși este o forță 
omniprezentă și atotereatoare. 
N-a arătat lupta dintre credință 
și rațiune, dintre instinct și gîn- 
dire ; și doar nu e mult de cînd 
trăiam într-o țară cu mii de 
biserici, mănăstiri, școli paro
hiale, într-o țară ale cărei dru
muri erau cutreierate, iarna și 
vara, de mii de pelerini, de 
„hagii“, care răspîndeau tot 
felul de superstiții și propovă- 
duiau „voia domnului", înăbu
șind voința omenească". Ob- 
servînd încercările de reînviere

O floare 

gigantied
Această floare trăiește în regiu
nile tropicale ale Asiei. înălți
mea ei depășește 2 metri, iar 
diametrul florii este de aproxi
mativ 1,30 metri. Pe drept cu- 
vtnt se poate spune că floarea 
numită Amorphophalluș titanum 
este cea mal mare floare din 

lume.

Mugurul florii în comparație cu 
Înălțimea unui om. (în stînga)

Amorphophallus titanum începe 
să înflorească (in dreapta).

tinentul Alb“ este vețnic acope
rit de o veritabilă platoță foarte 
groasă de gheață fi de existența 
condițiilor climatice extrem de 
vitrege, vom înțelege că stabili
rea reliefului în Antarctica pre
zintă dificultăți uriașe.

P. Voronov este un eminent 
om de ftiință care a participat 
la marile expediții sovietice de 
la Polul Sud. Savantul a 
formulat această teorie deosebit 
de interesantă in urma unor stu
dii amănunțite pe care le-a efec
tuat asupra particularităților ca
racteristice ale reliefului Antarc
tidei fi asupra datelor celor mai 
recent stabilite in legătură cu 
calota de gheață.

In prezent, ipoteza este pe de
plin confirmată prin rezultatele 
obținute de oamenii de ftiință 
care au participat la a treia 
expediție antarctică. In ultimul 
timp, ei au descoperit din avion 
un fir de munți, pînă acum 
complet necunoscuți, cu altitu
dinea pînă la 3.200 m deasupra 
nivelului mării fi care se întind 
spre sud de lanțul Prințul Char- 
Ies. Și mai departe spre sud, la 
marginea acestei regiuni, sonda
jele seismice ale calotei de ghea
ță, efectuate de geofizicienii so
vietici in lungul unui itinera- 
riu, mergînd de la stațiunea Kom. 
somolskaia spre polul de inacco- 
sib Uitate relativă, au pus în evi

O R K I
a sentimentului religios în ago
nie, Gorki adăuga :

„Sursa și propagatorul acestui 
fenomen este chiaburul... care 
nu-și mai poate exercita pu
terea asupra oamenilor... (și 
care) încearcă să trezească iar 
în amintirea oamenilor trista le
gendă a unui creator și stăpîn 
al Universului, adică folosind 
un basm învechit să reînvie in
stinctul de proprietate. Trăsă
tura caracteristică a noilor „cre
dințe religioase“ este faptul că 
ele nu-și au obîrșia în mistica 
formelor cultului, în acceptareo 
sau respingerea dogmelor și 
ritualurilor bisericii, ...își propun 
drept scop să se împotrivească 
acestei realități" (noi — nota ns.)

„Hristos ne-a oprit să mun
cim în zilele de sărbătoare" - 
propovăduiesc acești noi apos
toli fără să țină seama că, po
trivit evangheliei, Hristos a ne
socotit sărbătorile. In genere, 
predicile lor par să se rezume 
ia acest unic scop : să nu

Oameni 
neînfricați

muncești și nu numai de sărbă
tori, dar să nu mai pui mina 
niciodată pe lucru, ca să sub
minezi opera de construire a 
lumii noi. Dogmatismul mistic 
se transformă într-o politică 
contrarevoluționară și, pentru 
un scriitor, asta constituie un 
material deosebit de interesant“.

Intr-o singură privință poate că 
Gorki exagera reproșînd literatu
rii că nu s-a ocupat în suficientă 
măsură de această temă, atunci 
cînd însăși opera lui cuprinde o 
foarte interesantă și convingă
toare demascare a misticismu
lui. O găsim mai intîi, desigur, 
în puternica, nimicitoarea pu
blicistică a lui Gorki. Iubind 
omul, urînd cu nestinsă sete tot 
ce-l înjosește pe om, Gorki 
arăta legătura dintre religie și 
forțele retrograde ale istoriei ; 
cînd Hitier a pus la cale însce
narea anticomunistă a incen
dierii Reichstagului, Gorki a 
scris : „In timp ce asista la in
cendiul Reichstagului, Hitier a 
spus corespondentului unul 
ziar londonez : „II implor pe 
dumnezeu ca incendiul să se 
dovedească a fi fost opera co
muniștilor". Dumnezeu - conti
nuă Gorki plin de ironie — 
care încă din vremuri străvechi 
e binevoitor cu aventurierii, a 
auzit rugăciunea Iul Hitier și, 
fiind atotputernic, a repetat în
dată scamatoria despre care se 
povestește în biblie : „a luat o 
murdărie și a făcut din ea pe

dență între 72° fi 92° longitudine 
estică o regiune muntoasă sub 
calota de gheață care se înalță 
pînă la 3.100 m deasupra nive
lului mării. Este interesant că 
acelafi grup de exploratori sovie
tici a descoperit în partea cen
trală a acestei regiuni muntoase 
o cavitate largă de 100 km fi 
al cărui fund se găsefte cu 1.000 
metri mai jos decît vîrfurile 
care o înconjoară.

Munți cu vîrfuri semețe fi pră
păstii înfiorătoare, toate ascunse 
sub un strat de gheață extrem 
de gros. Iată în ce constă re
centa descoperire care aduce noi 
date în ce privefte relieful celui 
de al Vl-lea continent.

Intr-un articol semnat de 
P. Voronov în ziarul „Lei 
nouvelles de Moscou“ savantul 
sovietic arată că membrii expe
diției antarctice engleze condusă 
de V. Fuchs au descoperit sub ca
lota de gheață a polului sud o 
cavitate largă de aproape 80 km, 
al cărei fund se găsefte la 1.500 
m mai jos de vîrfurile munților 
care înconjoară cavitatea fi care 
ating o altitudine de 2.300 m. 
Și acefti munți sînt complet as
cunși în gheața care acoperă 
polul sud. In lumina acestor 
date noi, cel mai logic ar fi, pro
babil, si se considere cavitatea 

Van der Luebbe = Iar pe acest 
individ creat în pripă, poliția 
l-a poreclit comunist. Epoca 
noastră ateistă, luînd In derî- 
dere legenda din biblie, socoate 
că dumnezeu este pseudonimul 
prostiei omenești. Unii liber cu
getători afirmă că dumnezeul 
burgheziei contemporane este 
șeful poliției".

In altă parte, Gorki definește 
religia ca pe un ulei cu ajuto
rul căruia e unsă mașinăria 
exploatării capitaliste ; consola
rea raiului viitor e menită să-i 
împiedice pe exploatați a lupta 
pentru o viață mai bună.

Locul unde se vede din plin 
și originalitatea luptei antimis- 
tice a lui Gorki este creația lui 
literară. Una din cele mai pu
ternice scene scrise de el vreo
dată este aceea din „Klim 
Samghin", cînd jalnicul erou al 
cărții asistă pe furiș la „slujba" 
unor sectanți : aproape dez- 
brăcați, cu țipete răgușite, tă- 
vălindu-se în sudori, învîrtin- 
du-se în cerc ca dezarticulați 
înainte de orgia finală, el oferă 
un spectacol îngrețoșător și 
Klim simte că-î vine rău, nici 
nu poate asista pînă la capăt. 
Prostia, întunericul din capul 
oamenilor, superstițiile, suferin
țele omului umil care se simte 
strivit de personalitatea unui 
dumnezeu tiranic, au fost dez
văluite de Gorki cu durere, mt- 
nie și revoltă în trilogia sa au
tobiografică ; iar în celebra sa 
piesă „Azilul de noapte“ în 
vreme ce ia apărarea obijdui- 
ților, a vagabonzilor nenorociți, 
se năpustește cu furie și dispreț 
legitim contra lui Luca, falsul 
consolator care-i învață pe oa
meni să nu lupte, să nu se 
înalțe, ci să se resemneze. Călu
gărița rea, hrăpăreață, vicioasă 
din „Egor Bulîciov și alții“, 
trezirea „Mamei“ la știința de 
carte, care este totodată o tre
zire din somnul plin de coș- 
mare al credințelor mistice, 
poemul în care Vasea, omul de 
rînd, polemizează cu dumnezeu, 
descrierea momentelor cînd filis
tinul Klim Samghim își dove
dește încăodată nimicnicia a- 
tunci cînd deși se consideră 
ateu, e totuși înduioșat de su
perstițiile sărbătoririi paștelui și 
vede în ele un element de sta
bilitate socială — iată numai cî
teva din aspectele combaterii 
religiei în opera marelui scrii
tor al realismului socialist.

Fermitatea lui Gorki e o fer
mitate leninistă, și, în împreju
rări grele, marele Lenin a știut 
să-l ajute pe prietenul său 
Gorki să nu dea îndărăt nici 
măcar un pas în fața prejude
căților mistice, oricît de popu
lare ar fi fost unele dintre ele. 
Ateismul ferm, leninist, al lui 
Gorki nu este „rece", ci fier
binte, nu este o simplă negare 
a religiei, ci o afirmare pasio
nată a iubirii pentru om, a 
puterii și frumuseții acelui mare 
și nemuritor stăpîn al naturii 
care este omenirea.

SERGIU FAR6AȘAN

♦) Alegerea a fost imediat re
vocată din porunca țarului. In 
semn de protest, Cehov și Koro- 
lenko și-au dat imediat demi
sia, socotind că nu pot fi mem
bri ai unei Academii în care 
Gorki nu este primit.

---------•---------

Un catalog 
de valoroase 

manuscrise orientale
In colecțiile bibliotecii Universi

tății din Bratislava s-au păstrat 
numeroase manuscrise orientale 
de valoare. La începutul anului 
1960 va fi editat un catalog al 
acestor manuscrise, conținînd 600 
manuscrise arabe, turce și persa
ne, dintre care unele sînt piese 
unice datînd din perioada ocupa
ției turce în Balcani și Europa 
centrală. Catalogul va conține de 
asemenea extrem de valoroase 
traduceri datînd din secolul al 
X-lea, opere filozofice, poezii etc.

și munții respectivi ca extremi
tatea prepolară a sistemului de 
munți care se întind pînă în sec
torul central al Antarctidei.

Dacă lucrurile se prezintă ast
fel, Antarctida răsăriteană se 
prezintă sub forma a două far
furii gigantice înconjurate de 
formații muntoase ce se ridică 
in lungul litoralului și care sînt 
despărțite între ele prin munții 
sectorului central.

După cum se vede, relieful 
„Continentului Alb“ începe să se 
contureze din ce în ce mai pre
cis. Cercetările ulterioare vor a- 
duce fără îndoială noi date pre
țioase pentru elucidarea altor 
probleme necunoscute în legătură 
cu „Continentul Alb“.

Ing. I. N1GOLAE

Poșta jocurilor
V. BURGHELEA.Timișoara; 

DANA URSULEANU-Timișoara;
M. CRACIUN-Jimbolia ; S. PI 
TECARU - Suceava ; G. TO- 
TOLICI-Cîmpeni-Cluj; P. RO- 
MANENCO-Hunedoara ; MARGA 
FLOREA-Lonea.

Dezlegările voastre sînt foarte 
bune.

Așteptăm să ne mai trimiteți 
»i altele.
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Flora
a cinci continente 

în mijlocul Clujului
Se pot oare, acum în miezul 

iernii, spune lucruri interesante 
despre Grădina botanică clu
jeană ?

în nici un caz nu poate fi vor
ba de considerații de ordin este
tic. Aleile imensei grădini sînt 
pustii. Colțurile pitorești lipsite 
de farmec.

Se pare că în aceste zile frigu
roase nu se întîmplă nimic deo
sebit aci. Totul pare că hiber
nează.

Și totuși în laboratoare, în 
muzeu, în sere, în bibliotecă, în 
sălile care adăpostesc imensul 
herbar are loc o activitate in
tensă.

în aceste zile pe adresa Gră
dinii botanice sosesc zeci și sute 
de scrisori și pachețele ce poartă 
pecetea celor mai diferite locali
tăți din întreaga lume : Lenin
grad, Londra, Oslo, Paris, Cal- 
cutia...

★

înainte de a lămuri însă în
țelesul acestei bogate corespon
dențe, a activității intense din 
această perioadă a colectivului 
de cercetători în frunte cu direc
torul grădinii dr. Em. Țopa -r~ 
să spunem cîteva cuvinte despre 
uriașele palate de sticlă — se
rele care adăpostesc o bună par
te din cele peste 10.000 de specii 
existente în grădină.

Am putea spune că aproape 
fiecare meridian își are cel puțin 
un reprezentant al florei respec
tive. Cupolele de sticlă ale sere
lor reunesc exemplare din fas
tuoasa vegetație tropicală, nenu
mărate varietăți de plante medi- 
teraniene, exemplare ce cresc 
doar în Africa, în Borneo, Su- 
matra sau în îndepărtatele insule 
Canare. Numai că viața unei 
asemenea plante care se gă
sește în Grădina botanică clu
jeană este originală, deosebită de 
cea a semenilor ei. Aceste plante 
recoltate intr-o altă grădină bo
tanică, însoțite neapărat de o 
„fișă de sănătate” călătoresc in
tr-un plic străbătînd sute de ki
lometri pînă ajung în țara 
noastră. Aci, pentru a fi aclima
tizate în Grădina botanică clu
jeană, li se creează condiții ase
mănătoare meleagurilor lor na
tale.

Distanțele dispar.
Pe o suprafață de cîteva hec-

Q Orchestra este denumi
rea dată în teatru! antic grec 
părții de scenă pe care stătea 
corul. Cînd încercările de re
constituire a tragediei antice 
au dus la nașterea operei, 
termenul de orchestră a de
semnat locul dintre scenă și 
public, ocupat de instrumen
tiști și — mai tîrziu -- însăși 
denumirea instrumentiștilor.

• în urmă cu 5.000 de am 
înaintea erei noastre în In
dia s-a inventat un instru
ment rudimentar ravanastro- 
nul, care se dovedește a fi 
cel mai vechi tip al instru
mentelor cu coarde și arcuș.

CONSTANTIN GHERGHENF 
SCU Moldova Nouă-Timișoara 
Dezlegarea dumitale este foarte 
bună. Desigur că ne poți trimite 
și dumneata jocuri. Dacă vor fi 
bune noi le vom publica și vom 
ruga pe ceilalți cititori să dez
lege jocurile dumitale.

Așteptăm să ne mai scrii. 

tare se întilnește flora celor cinei 
continente.

Așa este istoria celebrei 
„Victoria amazonica“, nufărul 
uriaș al Amazoanelor ale cărui 
frunze au un diametru de 2 m. 
și suportă o greutate de aproape 
36 kg. O poveste asemănătoare 
o are și Weltuntskhia, o plantă 
uriașă pe cale de dispariție în 
întinderile Africii, și alte 
exemplare rare ale celebrei gră
dini clujene.

...în ultima vreme, Grădina 
botanică clujeană, al cărei renu
me a depășit cu mult granițele 
țării noastre, a intrat în legături 
de colaborare cu peste 530 de in
stituții similare din cele 600 
existente pe întreg globul. Acum 
este perioada în care se solicită, 
se fac intense schimburi de se
mințe.

în catalogul Grădinii botanice 
clujene sînt însemnate numele a 
3200 de specii ale căror semințe 
le putem oferi în acest an. Nu
mai în cursul anului 1959, răs- 
punzînd cererilor au fost expe
diate peste 8500 de plicuri cu se
mințe în zeci și zeci de țări în 
schimbul cărora s-au primit a- 
proape 6.000 de plicuri la soli
citarea noastră.

Ce se cere Grădinii botanice 
din Cluj ?

îndeosebi semințele plantelor 
care nu cresc decît în țara noa
stră. Dintre acestea fac parte Lo
tusul de la Oradea, un soi de 
garofiță de munte ce crește nu
mai pe înălțimile Pietrei Craiului, 
bujorul romînesc și alte plante 
care nu cresc în nici o altă 
parte a globului.

Grădina botanică clujeană e 
solicitată de renumite grădini 
europene (Grădina botanică prin
cipală a Academiei de științe 
din Moscova, care se întinde pe 
o suprafață de 400 ha., grădina 
din apropierea Londrei și altele) 
pentru a trimite semințele 
unor plante care au putut 
fi aclimatizate la noi cum ar fi 
Victoria amazonica, Haberlea, o 
plantă adusă din Bulgaria, care 
nu crește decît pe înălțimile stin- 
coase ale munților Rhodopiei 
etc.

Cerute peste hotare sînt și co
lecțiile de ierbare care se alcă
tuiesc în fiecare an în această 
perioadă de iarnă.

-k
Grădina botanică din Cluj 

împlinește 40 de ani. de existen
ță. Dezvoltarea ei a căpătat o 
mare amploare abia incepind din 
anul 1945.

Acum, noi minunate perspective 
îi stau în față : în scurt timp 
suprafața serelor se va dubla, 
grădina va avea peste 100 de ha. 
Zeci de cercetători își dăruiesc 
toate eforturile continuiei dezvol
tări a Gradinei botanice clujene, 
iar succesele, lor sînt apreciate 
atît în țară cil și în străinătate.

M DASCALU

Arftmogrit

De la A la B numele celui mal 
mare filozof al antichității eline.

Completați cifrele cu litere și 
veți găsi pe orizontale numele a 
altor 9 mari filozofi europeni.



Activitatea
organizațiilor U.T.M 
în perioada de iarnâ

La Galați a avut loc de curînd 
ședința activului de la sate a 
comitetului raional U.T.M. în 
Care s-au dezbătut sarcinile ce 
revin organizațiilor U.T.M. de 
la sate in lumina planului de 
măsuri elaborat de Biroul G.G. 
al U.T.M. cu privire la activita
tea la sate pentru perioada de 
iarnă. La ședință au participat 
tovarășii Mavrodin Gîdiuță, se
cretar al Comitetului raional de 
partid Galați, Avram Lăptoiu, 
prim-secretar al Comitetului re
gional U.T-M. Galați, membri 
ai comitetelor și birourilor or
ganizațiilor U.T.M., activiști cul
turali, ingineri și tehnicieni a- 
gricoli, tineri colectiviști și me
canizatori fruntași.

Referatul prezentat de tovară
șul Gheorghe Mușat, secretar al 
Comitetului raional U.T.M. Ga
lați și discuțiile au analizat în 
primul rînd contribuția organi
zațiilor U.T.M. de la sate la 
munca politică desfășurată de or
ganizațiile de partid pentru con
solidarea economico-organizatori- 
că a unităților agricole socialiste, 
la creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost 
în G.A.S. și S.M.T. Prin buna 
întreținere a parcului de mașini 
și tractoare, prin folosirea în
tregii capacități de producție, 
prin folosirea la reparații a pie
selor recondiționate și printr-un 
consum rațional de carburanți 
și lubrefianți, mecanizatorii din 
S.M.T.-uri și G.A.S.-uri au reu
șit să realizeze anul acesta o e- 
conomie de peste 2.000.000 lei. 
Aceste realizări s-au datorat în 
mare măsură și extinderii ini
țiativei : „Fiecare mecanizator 
să execute voluntar 3 ha. de a- 
rături normale folosind carbu
ranți și lubrefianți economisiți“. 
Un rezultat deosebit l-au obți
nut mecanizatorii de la S.M.T. 
Vameș, care au reușit, datorită 
creșterii productivității muncii și 
acumulării unor importante eco
nomii să reducă prețul de cost 
al hantrului cu peste 40 la sută.

A sporit mult și contribuția 
tinerilor colectiviști la munca 
desfășurată de organizațiile de 
partid pentru consolidarea eco
nomică a acestor unități. în 
cadrul brigăzilor statutare din 
G.A.C. au fost înființate anul a- 
cesta 32 de echipe de tineret că
rora le-au fost încredințate im
portante suprafețe, ocupate în
deosebi de culturi tehnice și lo
turi experimentale și semincere. 
La G.A.C. „7 Noiembrie" din co
muna Pechea de exemplu, cele 
5 echipe de tineret au reușit ca 
pe 300 ha. care le-au fost încre
dințate să obțină o producție de 
griu cu 450 kg. la ha. mai mare 
ca media realizată pe gospodă
rie, iar la mazăre o producție 
record de 4.880 kg la ha. in nu
meroase G.A.C.-uri ca „11 iu
nie"- Pechea, Partizanul Roșu- 
Independența și altele tinerii au 
luat în îngrijirea lor fermele de 
vaci, oi, porci.

Referatul și discuțiile partid; 
panților la ședință au scos însă 
în relief, faptul că organizațiile 
de bază dih unele G.A.C.-uri 
n-au pus întotdeauna în centrul 
preocupărilor lor antrenarea tu
turor tinerilor colectiviști la 
munca pentru dezvoltarea econo
mică a G.A.C.-urilor. De exem
plu tinerii colectiviști din comu
nele Piscu și Independența se 
angajaseră în primăvară în fața 
organizațiilor de partid din 
G.A.C. din aceste comune că 
pînă în luna august a.c. să ter
mine cu forțele lor canalul de 
desecare. Această acțiune urma 
să redea agriculturii o suprafață 
de 200 ha. teren. Prin lipsa de 
preocupare a comitetelor comu
nale U.T.M. și a organizațiilor 
de bază U.T.M. din aceste co
mune, însă, canalul nici acum 
nu este gata. Apoi la Frumușița, 
Ijdileni, Tămăoani, mulți tineri 
colectiviști lipsesc de la muncă, 
nerealizîndu-și astfel nici măcar 
numărul de zile-muncă stabilit 
de adunările generale ale G.A.C.- 
urilor. Și față de această situa
ție au fost organizații de bază 
U.T.M. care nu au luat nici o 
măsură. Pentru o îmbunătățire 
simțitoare a contribuției tinere
tului la munca politică desfășu
rată de organizațiile de partid 
pentru consolidarea economică a 
unităților socialiste de stat și 
cooperatiste din raion, pe baza 
discuțiilor și a propunerilor fă
cute, la ședința activului s-au 
stabilit o serie de măsuri impor
tante. In G.A.C. se vor mai crea 
încă 36 echipe de tineret care 
Își vor asuma răsunderea reali
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zării unor obiective concrete din 
planurile de producție ale G.A.C. 
și vor lupta pentru obținerea u- 
nor producții mari la ha., prin a- 
plicarea metodelor agrotehnice 
înaintate. In 6 din cele mai mari 
G.A.C. din raion vor fi recoman
dați consiliilor de conducere ale 
G.A.C.-urilor cei mai buni tineri 
care, organizați în echipe sau 
brigăzi, vor lua in îngrijirea lor 
sectoarele zootehnice și legumi
cole precum și suprafețele și lo
turile de porumb irigat pentru 
boabe și siloz.

In G.A.S. vor fi create 3 noi 
brigăzi de tineret în sectorul 
zootehnic. Pentru ca tinerii me
canizatori și ceilalți muncitori 
din G.A.S. și S.M.T. și tinerii 
colectiviști să poată participa cu 
mai multă competență la reali
zarea sarcinilor de producție ale 
unităților respective, s-a stabi
lit ca toți tinerii din sectorul so
cialist al agriculturii să frec
venteze cursurile învățămîntului 
agricol zootehnic iar cei mai 
bine pregătiți să participe la 
concursul pe care îl va organiză 
comitetul raional U.T.M. în 
colaborare cu secția agricolă 
raională pe temele : „Cine cu
noaște mai bine mașina cu care 
lucrează“, „Cine cunoaște căile 
de dezvoltare și de creștere a 
producției în sectorul zooteh
nic".

S-a stabilit totodată să se cre
eze 26 noi P.U.C.-uri care să 
lupte pentru păstrarea și apăra
rea avutului de stat și obștesc. 
Pentru îmbunătățirea activității 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică ședința a hotărît pen
tru iarna aceasta o serie de o- 
biective concrete ca : transporta
rea și împrăștierea pe cîmp a 
unor cantități de 30.000 tone în
grășăminte naturale, continua
rea lucrărilor la construcția că
minelor culturale, a șoselelor, 
canalelor și digurilor pentru de
secare și irigare, confecționarea 
de parazăpezi etc.

Ședința a dezbătut de aseme
nea pe larg munca politică de 
educație comunistă a tineretu
lui desfășurată de organizațiile 
U.T.M. de la sate. Referatul și 
discuțiile au arătat că s-au ob
ținut rezultate frumoase și in a- 
ceastă privință. La invățămintul 
politic, la activitatea căminelor 
culturale, la joile și duminicile 
tineretului, la cercurile natura
liștilor, la conferințe și seri lite
rare a fost antrenat un număr 
mai mare de utemiști și tineri 
neutemiști. Grupul de referenți 
de pe lingă comitetul raional 
U.T.M. a ținut anul acesta in 
fața tinerilor de la sate 58 de 
conferințe, s-au vizionat nume
roase filme și spectacole de tea
tru in comun. Vasile Negraia, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.S. Brateș, a 
arătat cum periodic, prin rota
ție, tinerii țărani muncitori din 
gospodărie merg in zilele de o- 
dilină la Galați și vizionează 
spectacole de teatru, filme sau 
vizitează muzee și o serie de în
treprinderi industriale din oraș.

In cea mai mare parte a comu
nelor din raion căminele cultura
le sint adevărate focare de cultură 
care atrag tot mai mult tinere
tul. Activitățile politice și cultu
ral-educative desfășurate de or
ganizațiile U.T.M. au făcut să 
crească bagajul cunoștințelor ti
nerilor săteni, să crească com
bativitatea lor, setea de a cu
noaște. Mulți tineri s-au rupt cu 
hotărîre de sub influența dăună
toare a misticismului. In ședință 
s-a arătat însă că față de cerin
țe, unele organizații de bază 
U.T.M. desfășoară încă o mun
că slabă, formală de educație a 
tineretului. La ijdileni, Sivița, 
Fîntînele învățămîntului politic 
—- principalul mijloc de educare 
politico-ldeologică a tineretului 
— nu i s-a dat Încă de la înce
put atenția cuvenită. Recrutarea 
cursanților pentru Invățămintul 
politic s-a făcut pe baza regis
trelor de evidență a membrilor 
fără să se discute cu fiecare tî- 
năr în parte pentru a cunoaște 
gradul de pregătire politică, for
ma de învățămînt politic pe 
care tînărul voia să o urmeze. 
Din această pricină, frecvența 
este slabă iar seminariile se des
fășoară la un nivel necorespun
zător. La Braniștea, la Lascăr 
Catargiu, în biblioteca sătească 
cărțile stau neatinse iar la Piscu 
căminul cultural stă de cele mai 
multe ori ferecat cu un lacăt 
mare. La Pechea și Smîrdan
activitatea culturală de educa
ție științifică a tineretului este 
slabă. Din această cauză mai 
sînt tineri ca Ștefan Tănăsache 
și alții care mai cred în minuni, 
în duhuri și puteri supranaturale.

In ședință s-a subliniat nece
sitatea ca organizațiile U.T.M. 

să se ocupe cu mult mai multă 
atenție și grijă de întreaga 
complexitate de probleme pe 
care le ridică munca de educare 
comunistă a tineretului. Multe 
din măsurile care au fost adop
tate în ședință s-au referit la 
învățămîntul politic U.T.M. Pro
pagandiștii vor fi ajutați de că
tre membrii comitetului raional 
U.T.M., de aparatul acestuia să 
îmbogățească în permanență con
ținutul învățămîntului 
să facă o legătură mai strînsă 
între lucrurile discutate în cerc 
și problemele economice și poli
tice ce se ridică în comuna res
pectivă. In fiecare comună și 
sat vor fi organizate cercuri de 
studiere a Statutului U.T.M. 
pentru pregătirea tinerilor care 
urmează să fie primiți în rîndu- 
rile organizației noastre. Pe 
lingă fiecare cămin cultural și 
în fiecare sat unde există con
diții, se vor organiza cercuri ale 
naturaliștilor. La căminele cul
turale, colțurile roșii și cluburi 
se vor organiza mici muzee 
care vor cuprinde monografii, 
obiecte de artă populară, foto
montaje și grafice cu realizările 
regimului nostru democrat-popu
lar. In G.A.S.-uri, S.M.T.-uri se 
vor organiza concursuri „Cine 
știe, câștigă“ și „Drumeții veseli" 
pe temele : „Să ne cunoaștem pa
tria, regiunea, comuna“, „Reali
zările regimului democrat-popu
lar", „Din trecutul de luptă al 
clasei muncitoare și al țărăni
mii muncitoare“. Se vor orga
niza „Joi ale tineretului" model, 
la care vor fi invitați secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. 
de la sate. Pînă la sfîrșitul a- 
nului va fi organizat un tren al 
tineretului cu care cei mai buni 
tineri vor pleca în excursii la 
Muzeul de la Doftana și la caste
lul Peleș. în această perioadă 
vor fi înscriși la concursul „Iubiți 
cartea" 1.600 de tineri. Se vor 
învăța cel puțin 4 cintece patrio
tice.

Pentru ca toate acestea să se 
traducă în fapte — s-a subliniat 
în ședință — este necesar să 
fie antrenat în munca de orga
nizație, pe bază de sarcină con
cretă, fiecare utemist in parte. 
Repartizînd sarcini utemiștilor, 
controlindu-i și ajutîndu-i să le 
îndeplinească, va crește simțul 
răspunderii politice a utemiștilor 
față de munca de organiza
ție, se va mări In ultimă instan
ță aportul tineretului la îndepli
nirea sarcinilor trasate de par
tid. Analizîndu-se stilul de mun
că al multor comitete comunale 
U.T.M., în ședință s-a atras a- 
tenția asupra necesității de a 
se respecta cu strictețe princi
piul muncii colective, de a se 
veghea la respectarea discipli
nei interne de organizație.

Ședința a scos în relief fap
tul că, chezășia tuturor succese
lor muncii organizațiilor U.T.M. 
o constituie conducerea de către 
partid. De aceea este necesar ca 
toate organizațiile de bază 
U.T.M. să ceară în permanență 
sfatul și sprijinul organizațiilor 
de partid și să lupte permanent 
pentru aplicarea tuturor hotărî- 
rilor și indicațiilor date de or
ganizația de partid. Activul co
mitetului raional a plecat de la 
această ședință mai bine pregă
tit, hotărît să intensifice munca 
de educație comunistă a tinerilor 
săteni și să-i antreneze mai activ 
la lupta pentru Înfăptuirea poli
ticii partidului nostru la sate.

N. SIM1ONESCU

(Urmare din pag. l-a)

familii care este uniunea revolu
ționară a tineretului muncitor.

Noi, comuniștii ne-am obiș
nuit să spunem că U.T.M.-ul 
este fiul iubit al partidului, care 
îl crește cu părintească dragoste, 
cu părintească nădejde în 
schimbul de mîine. Oare, ute- 
mistul nostru nu răsplătește cu 
vinovată nerecunoștință și viața 
minunată pe care i-o creează 
clasa muncitoare și partidul ei - 
așa cum se dovedește ingrat și 
față de aceia care i-au dat viața 
fizică, l-au adus pe lume și l-au 
crescut „voinic și frumos" luîn- 
du-și bucățica de la gură... 
„L-am ferit de la înec atunci 
cînd era mic“, ne povestește în
durerata mamă - evocînd vre
murile grele cînd ea și soțul ei 
munceau pe șlepuri, trudind să 
asigure piinea copiilor. Și astăzi 
Antonica Frumosu vrea să-și fe
rească odrasla de la înec, de 
la pierzania în apele tulburi ale 
viciului, în volbura murdară a 
desfrîului.

Cunoaștem răspunsul celor de 
o vîrstă cu el la apelul adresat 
prin „Scînteia tineretului" către 
„dragii tineri" mulții, necuno- 
scuții tineri, prin scrisoarea An
tonică! Frumosu. Bănuiesc că 
cele cîteva scrisori semnate de 
către cei care pe bună dreptate 
au luat la inimă durerea acestei 
mame, sînt alese dintr-un impo
zant morman de alte scrisori, ve
nite din toate unghiurile țării - 
în care cu spontană unanimitate 
tineretul nostru se desolidari
zează de faptele celui astfel dat 
în vileag, îl înfierează (nădăj
duiesc că vorbele celor de o 
vîrstă cu el îl vor arde cu fier 
roșu pe Dumitru Frumosu, lăsîn- 
du-l semn pentru a nu uita el 
însuși și pentru a fi învăț și 
pentru alții) și-l cheamă să-șl 
revizuiască și să-șl schimbe felul 
de viață. Muncitori din fabrică, 
studenți și cadre universitare, o 
mamă eroină, o scriitoare și der
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politic,

Profesorul Marin Nicolae, 
conducătorul cercului de mu
zică din cadrul Casei pionie. 
rilor din Alexandria, regiunea 
București, dînd primele lecții 
de vioară copiilor de colec

tiviști din acest raion.

INFORMAȚII
Sîmbătă la amiază a avut loc 

în aula bibliotecii centrale uni
versitare din Capitală închiderea 
lucrărilor consfătuirii „Semicon- 
ductorii și aplicațiile lor“, orga
nizată de Academia R. P. Ro- 
mîne. La consfătuire a participat 
și o delegație de oameni de ști
ință sovietici. Au fost prezentate 
de către oamenii de știință ro- 
mîni și sovietici peste 60 de re
ferate și comunicări privind fi
zica semicoriductorilor și apli
cațiile lor.

★
Sîmbătă în Capitală și-a în

cheiat lucrările consfătuirea pe 
țară cu tema „Mașini și utilaje 
pentru industria chimică“, or
ganizată de Consiliul Central 
A.S.I.T.

★
La Constanța a avut Ioc între 

10 și 12 decembrie a șasea con
sfătuire de pediatrie, organizată 
de Societatea științelor medica
le din R. P. Romînă.

★
La Muzeul de artă din Cluj 

s-a deschis expoziția regională 
de artă plastică, organizată de 
filiala din Cluj a Uniunii artiști
lor plastici din R. P. Romînă.

Expoziția cuprinde circa 170 
de lucrări de pictură, sculptură 
și grafică aparjinind artiștilor 
plastici clujeni.

★
Zilele acestea echipele medico- 

sanițare din Capitală au efectuat 
60.000 de vaccinări antigripale. 
Au fost imunizați împotriva gri
pei 50.000 de adulți și 10.000 de 
copii cu vaccin , primit din Uniu
nea Sovietică și romînesc.

★
Teatrul de Stat „Valea Jiului" 

din Petroșani a prezentat sîmbă
tă seara, în premieră, piesa „Cei 
din urmă“ de Maxim Gorki. 
Aceasta este cea de-a 5-a pre
mieră din actuala stagiune pre
zentată de colectivul teatrului și 
a 90-a de cînd a luat ființă tea, 
trul minerilor din Valea Jiului.

(Agerpres)

Răspuns la scrisoarea unei mame...
sigur mulți alții au luat atitudine: 
cei tineri inălțînd un imn de 
slavă „primei noastre învăță
toare, sfetnicei de fiecare clipă“, 
mama, ceilalți amintind jertfele 
și chinurile legate de aducerea 
pe lume și de creșterea unui 
copil, rolul precumpănitor în 
întreaga viață a omului, a în
drumării materne, de la primii 
pași șovăitori ai micuțului pînă 
la pașii hotărîtori de mai tîrziu... 
Pentru mine nu încape nici o în
doială că Dumitru Frumosu va 
înțelege toate aceste îndemnuri 
frățești sau părintești, că el se 
va schimba, că ia douăzeci de 
ani răul nu a putut prinde rădă
cini atit de adinei incit să nu 
poată fi smulse. Nu peste multă 
vreme va putea să-și intîmpine, 
cu fruntea sus, tovarășii de mun
că, și nu va mai roși privind 
chipul blînd al mamei sale. 
Poate că vom avea și plăcerea 
(pentru mulți dintre noi nu va fi 
o surpriză) să citim în paginile 
ziarului și o altă scrisoare a An- 
tonicăi Frumosu în care să ne 
spună că nu ne-am înșelat în 

i așteptările noastre și că fiul său 
„frumos și voinic, iubit ca lumina 
ochilor“ s-a făcut un om de 
treabă. Utemiștii de la șantierul 
unde lucrează (cînd lucrează 1) 
flăcăul nostru au și ei partea 
lor de vină. Pe semne nu urmă
resc, nu cunosc îndeajuns viața 
particulară a membrilor organi
zației, nici comportarea lor în 
societate.

Acum, lăsînd pentru moment 
Ia o parte cazul particular al 
lui Frumosu (păcat de așa 
nume I) să ne întoarcem la pro. 
blema generală a educației. 
Conflictul dintre generații, dintre 
părinți și copii, există de cînd 
lumea și pămîntul : acolo unde 
părinții rămîn înapoiați, neînțe
legători față de năzuințele pro
priilor copii, neînțelegători în 
fond, față de viața în continuă 
prefacere, față de formele ei noi 
și inovatoare. Este și acesta un 
aspect specific al luptei multila-

Locul specialistului agricol 
e în producție !

(Urmare din pag. l-a)

de pe plan local cercetări seri
oase pentru folosirea mai pro
ductivă a solului, pentru îmbună
tățirea lui, pentru cultivarea a- 
ceior culturi care dau randamen
tul cel mai mare prin folosirea 
unei agrotehnici superioare, atră. 
gind în aceste acțiuni de cerce
tări specialiști cu o pregătire 
înaltă, profesori universitari etc. 
Ei trebuie de asemenea să mili
teze activ, convingător, pentru 
realizarea sarcinii de o deosebită 
importanță pusă de către partid 
ca în anul ce vine un milion de 
hectare să fie cultivate cu po
rumb siloz, ceea ce va duce la 
o creștere uriașă a producției de 
lapte și carne.

Sarcini noi în legătură cu spo
rirea producției agricole și zoo
tehnice au și specialiștii din in
stitutele de cercetări agricole și 
zootehnice, din stațiunile experi
mentale. Ei trebuie să lege cer
cetările lor mai direct de necesi
tățile concrete ale unităților so
cialiste din agricultură, să mear
gă și să dea lucrătorilor de aici 
îndrumări concrete, să le de
monstreze practic necesitatea 
aplicării noilor experiențe care 
dau roade frumoase, să fie mai 
mult în mijlocul țărănimii mun
citoare. Ei pot întreprinde unele 
cercetări chiar în gospodăriile a- 
gricole colective, sau de stat, cer
cetări în ceea ce privește îmbu
nătățirea solului, a rasei anima
lelor și localizarea acestora.

Sarcina aceasta, de a apropia 
nemijlocit pe specialiști de prac
tica agricolă, revine în primul 
rînd secțiilor agricole ale sfatu
rilor populare regionale și raio
nale. In această privință ele pot 
primi un ajutor serios din partea 
organelor și organizațiilor U.T.M.

Marea majoritate a inginerilor 
și tehnicienilor din agricultură 
sînt tineri, proaspeți absolvenți 
ai institutelor noastre de agrono
mie. Este în spiritul tineretului 
nostru nou, educat de către 
partid, să muncească entuziast și 
perseverent pentru a traduce în 
viață sarcinile trasate de către 
partid, care vor duce la un mai 
mare belșug de produse agro-ali- 
mentare pentru poporul nostru 

terale ce se dă între vechi și 
nou, intre ce se perimă și ce în
cepe, între inerția conservatoare, 
retrogradă sau numq^ timorată 
și avîntul creator, deschizător de 
drumuri nebătătorite. Simpatia 
noastră va merge întotdeauna, 
ca să luăm un exemplu, către 
Romeo și Julietta a căror drago
ste se ciocnește - și cade pînă 
la urmă jertfă ca și ei înșiși - 
de îndărătnicia fanatică a celor 
două familii în vrăjmășie, inca
pabile să-i înțeleagă pe cei doi 
tineri, cari nu sînt numai odras
lele Montaguilor și Capuleților 
ci, înainte de toate ființe cres
cute în ambianța Renașterii, e- 
pocă înnoitoare, care primenea 
moravurile, descătușîndu-i pe oa
meni de superstițiile și prejude
cățile evului mediu. De ce să 
credem că Renașterea noastră — 
și transformările ei sînt mult 
mai adinei, mai radicale, decît 
în cea petrecută pe vremea în- 
drăgostiților din Verona - poate 
fi scutită cu desăvîrșire de aseme
nea „neînțelegeri“ de situații în 
care părinți cu o evoluție mai len
tă, frînează ori chiar încearcă să 
împiedece angrenarea copiilor 
lor în ritmul cel nou, opunîn- 
du-le concepția lor învechită, 
impunîndu-și punctul de vedere 
cu explicația că „ei au văzut 
mai multe, știu mai bine și... că 
le vor binele, ca părinți dră- 
găstoși și grijulii ce sînt“. Ca 
rector al Institutului de Artă, a- 
poi al celui de Teatru m-am iz
bit, nu arareori de refuzul unor 
părinți să-și lase copiii, tineri și 
tinere, să intre în facultățile de 
artă — și mai ales la cea de tea
tru - socotind (așa apucaseră ei 
sub burghezie) că nefericita lor 
progenitură își alege o meserie 
în care va muri de foame, că 
fetele vor deveni „niște stricate“ 
și băieții stîlpi de cafenea I A- 
colo unde întîlneam o veritabilă 
vocație, m-am războit, alături de 
viitorul artist, ca să învingem a- 
cește rezistențe, ca să risipim a- 
semenea îngrijorări neîntemeia- 

muncitor. Iată de ce există încre
derea îndreptățită că tinerii spe
cialiști din agricultură își vor 
dărui entuziaști toată forța- și ca
pacitatea lor cauzei întăririi a- 
griculturii noastre socialiste. Lo
cul vostru, tineri specialiști agri
coli, e pe ogoare, în mijlocul ță
rănimii noastre muncitoare, pe 
care trebuie s-o înarmați cu 
știința agricolă, s-o ajutați cu cu
noștințele voastre, cu priceperea 
voastră de organizatori la spori
rea producțiilor agricole și zoo
tehnice. Pentru că nu din birou 
se poate răspîndi știința agricolă, 
nu acolo vă puteți fructifica și 
dezvolta cunoștințele căpătate, 
ci pe teren, în practica agricolă 
nemijlocită.

Răspunzînd îndemnului parti
dului, mărețelor sarcini care au 
fost trasate, vă veți putea mîn- 
dri cu cinstea de a fi ajutat te
meinic, direct, la 
întărirea continuă 
noastre socialiste.

dezvoltarea și 
a agriculturii

l

Primii pași pe gheață pe patinoarul artificial din Capitală. 
Foto : AGERPRES

prejudecă- 
am izbutit

te, ca să spulberăm 
țile... De multe ori 
- uneori, ba - să determinăm 
o schimbare de atitudine, ară- 
tînd cu răbdare, și fără să-i jic
nim in crezul lor „că vor bi
nele copilului", că greșesc și de 
ce greșesc : poziția morală și 
materială a unui artist în orîn- 
duirea socialistă, răspunderea 
pe care și-o iau contfticarînd 
înclinații certe, care valorificate 
prin învățătură vor face din co
pilul lor un om util societății și 
fericit, el însuși, de a se realiza 
în domeniul pentru care are tra
gere de inimă. Dar experiența 
m-a învățat că în tot atîtea ca
zuri — ba, vai în încă și mai 
multe I - părinții acuzați de „in- 
comprehensiune față de aspira
țiile junei sau junelui respec
tiv“ aveau dreptate, că la o cît 
de sumară verificare a însușiri
lor, elementul se arăta inapt 
pentru o carieră artistică și că 
se îndreptase către ea din „în
fumurare“ sau mergînd pe pan
ta minimii rezistențe în credin
ța, dealtfel fundamental erona
tă, ba chiar paradoxală, că în
vățătura aci e mai lesnicioasă șl 
meseria mai ușoară I Exemplele 
s-ar putea multiplica; de la caz 
la caz trebuie să cercetăm, să 
analizăm de partea cui este 
dreptatea, să nu aruncăm cu 
ușurință în balanță calificativele 
de „învechit" pentru unul, de 
„nechibzuit“ pentru altul. Vreau 
să spun că nu arareori tinerii 
dovedesc aceeași lipsă de înțe
legere față de sfetnicii lor mal 
în vîrstă, părinți sau alții ca 
șl aceștia față de cel tineri. 
Pornind de la ideea bunel cre
dințe reciproce, a dorinței «In- 
cere de a pătrunde pînă in mie
zul punctului de vedere apărat 
de către celălalt, nu încape în
doială că în cele mai multe îm
prejurări concrete se va ajun
ge la soluția cea mai justă.

Era un decembrie mohorît și 
rece bîntuit de viscol aprig. 
Sîngerosul măcel imperialist, 
primul război mondial, trecuse 
ca un taifun pustiitor. 800.000 
de morți, suferințe, mizerie șî 
foamete iată-i pe scurt urmările 
pentru masele muncitoare din 
țara noastră. In schimb pen
tru burghezie și moșierime în 
frunte cu regele, războiul a în
semnat împlinirea poftelor ne
sățioase de a-și mări și mal 
mult bogățiile După război, 
clasele dominante, în lăcomia 
de a jefui țara la maximum au 
aruncat pe spinarea maselor, 
nevoiașe pagubele pricinuite de 
războiul imperialist, înrăutățin- 
du-le astfel și mai mult traiul 
de mizerie. Nemulțumirile cres- 
cînde ale maselor muncitoare și 
influența Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie au dus la 
creșterea avîntului revoluționar 
al luptei maselor. Victoria 
Marii Revoluții din Octombrie 
a întețit focul luptei maselor 
muncitoare din țara noastră, le-a 
întărit încrederea că-și vor rea
liza năzuințele sale pe calea lup
tei revoluționare.

...La începutul lui decembrie 
1918 lupta revoluționară a 
muncitorimii * luat o mare 
amploare. Chiar în prima zi a 
lunii peste 6000 de ceferiști au 
declarat grevă și au ieșit pe 
străzi, demonstrînd. Lor li s-au 
alăturat în zilele următoare 
5000 de muncitori de la Regie 
urmați de tipografii de la ate
lierele „Sfetea“ și _ „Minerva" 
care Tefuzau să tipărească ca
lomniile guvernanților îndrep
tate împotriva Puterii Sovietice. 
Grevele și demonstrațiile de 
stradă se țineau lanț căpătînd 
un pronunțat caracter politic. 
La palatul regal domnea spai
ma și groaza.

Inspăiimîntată, reacțiunea 
burghezo-moșierească în frun
te cu regele a pus la cale înă
bușirea, în sînge a luptei revo
luționare a proletariatului. Pre-' 
textul pentru atacul criminal 
al reacțiunii a fost greva mun
citorilor 
căreia se 
torii din 
Capitalei.

In dimineața zilei de 13 dec- 
cembrie o delegație a muncito
rilor. tipografi s-a îndreptat 
spre Ministerul Industriei pen
tru a-și prezenta revendicările: 
libertatea de organizare în sin
dicate, desființarea stării de »•

tipografi în sprijinul 
solidarizaseră munci- 
toate întreprinderile

Nu pledez pentru „calea de 
mijloc“, pentru compromisuri șl 
tranzacții, pentru rezolvări inter
mediare. Noi, revoluționari în 
întreaga noastră concepție des
pre lume, credem că dreptatea 
își face drum, că elocvența nou
lui, a ce este mai înaintat, e ire
zistibilă, că argumentele ne
temeinice, raționamentele meca
nice, încăpățînările arbitrare sînt 
la capătul socotelilor, neputin
cioase în fața forțelor transfor
matoare ale vieții. Dar tinerii să 
nu confunde aceste forțe cu pro
priul lor exces de energie, cu 
elanurile lor uneori haotice, cu 
exuberanța lor uneori impru
dentă. Departe de mine gîndul 
de a stăvili (parcă s-ar putea I) 
aceste elanuri, această exube
ranță I îmi îngădui să transcriu 
aci cîteva versuri dintr-un poem 
scris acum taman un sfert de 
veac, dar pe care le-aș iscăli 
și astăzi :

După ce a agonisit priveliști 
și s-a lecuit de foame,

nu-i gospodar mai cumpătat 
decît Jiul risipitor...

(și pomul se-mprățtie-n flori 
înainte de-a se-nchega in 
poame :

irea gingașa creangă-a primă
verii s-ar frînge sub povara 
lor).

Nu! Gîndul care n-a rodit 
din trăire e zădărnicie și 
glumă,

se-ncolăcește-n jurul lui însuși 
pînă se sugrumă-

Pilcul pe care crezi că l-ai 
prins ți se strecoară din 
năvod

Iacă nu l-ai împletit singur, 
cumpănind nod după nod.

Gîndul oare n-a rodit din trăire 
nu poartă rod...

Dar tnsaamnă oare aceasta să 
dâm cu piciorul dragostei, afec
țiunii, experienței acumulate de 
• vlațâ de către cei din jur, ex- 

sediu și e cenzurii, ziua de mun
că de 8 ore, salariu la nivelul 
scumpetei, demilitarizarea în
treprinderilor etc. Cînd delega
ția. s-a întors de la minister cu 
revendicările respinse, ea s-a 
îndreptat împreună cu mii de 
muncitori spre sediul sindicate
lor din str. Sf. Ionică pentru a 
participa la un miting de pro
test în sprijinul muncitorilor 
tipografi. în rînduri compacte 
veneau muncitori vârstnici, fe
mei și tineri ucenici de la 'Ajl- 
can, Lemaître, Wolf, Regie, 
C.F.R etc. intonînd cîntece re
voluționare și scandînd : „Vrem 
pîine“, „Jos starea de asediu“, 
„Trăiască revoluția rusă”, „Pă
mânt țăranilor“, „Vrem ziua de 
muncă de 8 ore“ și altele.

Cînd coloanele de démons-» 
tnanți au ajuns în Piața Tea
trului Național, a răsunat și 
semnalul strident al unei goar
ne. La ordinul regelui și guver
nului liberal, generalii călăi Măr. 
gineanu și Ștefănescu au co
mandat foc împotriva muncito
rilor. în acest groaznic măcel 
au fost uciși peste o sută de 
muncitori și au fost răniți alte 
sute, printre care numeroși ti
neri. Dtiipă masacru, asasinii au 
devastat sediul sindicatelor ares- 
tînd peste 500 de muncitori prim 
tre care șl pe neînfricatul luptă, 
tor I. C. Frimu.

Planul burgheziei șl moșieri-: 
mil de a înmormînta mișcarea 
muncitorească a dat însă greș. 
Lupta clasei muncitoare nu a 
putut fi înfrîntă. La numai 3 
zile după masacru, peste 6000 
de ceferiști au declarat grevă. 
Tineretul muncitor, la o mare 
întrunire, ținută în București, la 
3 martie 1919 a protestat cu 
putere contra procesului în
scenat celor arestați la 13 de
cembrie. într-o moțiune votată 
cu această ocazie se spunea : 
„Ridicăm protestul nostru ener-l 
gic contra tuturor samavolnicii^ 
lor, maltratărilor și schingiuiri-» 
lor la care sînt supuși tovarăși? 
noștri de către un guvern care 
sfidează toate noțiunile élémen
taire de libertate omenească“. 
Tn_ moțiunea tineretului din 
Brăila se arăta : „Ne declarăm 
complect solidari cu tovarășii 
arestați și cerem imediata eli
berare a tovarășilor...”

Măcelul de la 13 decembrie 
1918 și mai tîrziu înfrîngerea 
grevei generale din 1920 au 
grăbit procesul de clarificare 
ideologică ce se desfășura în 
rîndurile mișcării muncitorești. 
In 1921 a luat ființă Partidul 
Comunist din Romînia, partid 
marxist-leninist al clasei mun
citoare, sub conducerea căruia 
poporul nostru muncitor avea 
să ducă la victorie steagul luptei 
pentru răsturnarea stăpânirii 
exploatatorilor, pentru făurirea 
unei vieți noi, fericite.

...Au trecut 41 de anf de la 
evenimentele din 13 decembrie 
1918. Clasa muncitoare din țara 
noastră, întregul nostru popor, 
n-au uitat și nu vor uita nicio
dată odiosul masacru săvârșit 
de burghezie și moșierime în 
frunte cu regele, n-au uitat și' 
nu vor uita niciodată pe cei ce 
s-au jertfit pentru cauza celor 
ce muncesc.

Astăzi cînd poporul nostru 
muncitor, muncește cu avînt sub 
conducerea partidului pentru fău
rirea socialismului în patria noasi 
tră scumpă Republica Populară 
Romînă, tradițiile luptei împotri-i 
va asupririi capitaliste constituia 
o pildă vie de patriotism pentru 
tînăra generație de azi și un im
bold în lupta pentru construirea 
vieții noi socialiste.

ION BABICI

perienței adunate șî transmise 
pînă la noi prin „înțelepciunea 
din bătrîni", care nu este o 
vorbă goală ?

Mă întreb - șl vă întreb - în- 
toreîndu-mă la familia din Smîr- 
danul Nou : cine este un om al 
prezentului, un om nou - ado
lescentul pe care îl cunoașteți 
sau maică-sa ? Iacă, putem 
spune că băiatul a văzut lumina 
zilei sub soarele socialismului 
(avea trei patru ani în 1944), a 
mers, cît a binevoit să meargă, 
la o școală din vremurile noas
tre, s-a calificat într-o meserie 
care-i asigură un trai mal mult 
decit îndestulător, la 19 ani, a 
avut marea și deocamdată ne
meritata cinste să intre în U.T.M. 
și își bea mințile pînă-ntr-acolo 
îneît ridică mina să o bată pe 
cea care n-a precupețit nimic 
pentru a face om dintr-însul I 
O lamentabilă umbră a trecu
tului, un înrăit înainte de a fi 
făcut cuiva vreun bine I

In schimb iată omul nou : An
tonica Frumosu, care își calcă 
pe inimă, cere ajutorul marelui 
colectiv al tineretului ca să-șî 
îndrepte feciorul și are încredere 
în puterea acestui colectiv - în 
autoritatea și eficiența lucruri
lor scrise la ziar ; care scrie cu 
dragoste și respect despre 
„partidul nostru“, despre „dru
mul socialismului", care știe să 
compare (și să tragă concluzii) 
„viața" oamenilor necăjiți care 
a fost în trecut cu „condițiile 
create astăzi“,.. Nu numai ideile 
sînt ale unui om modern, con
știent, ci însăși demnitatea uma
nă care se degajă din stilul so
bru, reținut dar direct, fără as
cunzișuri și fără ocolișuri, ne vor
bește despre un contemporan 
drag, o tovarășă care merită 
stima și prietenia noastră.

Tinerii mef prieteni, cititori al 
acestor rînduri, poate aveți ceva 
de învățat, Intre altele multe pe 
care le-am învățat cu toții din 
această tristă poveste.



In spiritai cola&urâiH
Intcrnallonalc

2V.S. ffrMșczoDîn vremurile 
noastre, comunismul 
e o operă concretă

Lărgirea 
schimburilor culturale 

soYieto - franceze
i

PARIS 12 (Agerpres). —
TASS : La 11 decembrie, la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Franței a avut loc semnarea co
municatului comun și a protoco
lului care fixează programul 
schimburilor dintre Uniunea So
vietică și Franța în domeniul cul
turii, științei și tehnicii pe anul 
1960.

în comunicat se subliniază că 
programul schimburilor in dome
niul culturii și științei pe anul 
1959 a fost realizat în întregime 
cu succes.

Concomitent se prevăd măsuri 
pentru lărgirea schimburilor din
tre cele două țări pe anul 1960. 
în comunicat se subliniază însem
nătatea lărgirii colaborării dintre 
cele două țări în domeniul știin
ței și îndeosebi al medici nei.

Cele două țări au căzut de 
acord să aplice în anul 1960 mă
suri care să contribuie la îm
bunătățirea predării limbii ruse 
în Franța și a limbii franceze în 
Uniunea Sovietică. La începutul 
anului viitor, la Paris va fi orga
nizată o expoziție de artă plas
tică rusă și sovietică. Se prevede 
turneul unui colectiv artistic 
francez la Moscova și turnee ale 
orchestrei simfonice din Lenin
grad și ansamblului de cîntece și 
dansuri al Armatei Sovietice, de
corat cu ordinul „Drapelul Roșu”, 
în Franța.

Vor fi stimulate, de asemenea, 
contactele dintre oamenii de li
tere și artiștii din cele două țări. 
Părțile au scos în evidență cu 
satisfacție progresul considerabil 
realizat în achiziționarea și vin
derea de filme și s-a exprimat 
dorința de a se lărgi și pe vii
tor închirierea reciprocă de fil
me de lung metraj și scurt me
traj sovietice și franceze, hi afa
ră de aceasta a fost fixat progra
mul schimburilor in domeniul ra
dio-ului, televiziunii, sportului și 
turismului, al lărgirii vînzării de 
cărți sovietice in Franța și de 
cărți franceze in U.R.S.S.

----- •------ --------

Uriașă explozie 
la Cape Canaveral 

I
NEW YORK 12 (Agerpres).— 

La 12 decembrie o uriașă explo
zie s a produs la poligonul de 
experimentare de la Cape Cana- 
veral în cursul încercării de a 
lansa un proiectil balistic de tip 
„Titan“. Proiectilul a luat foc la 
puțin timp după ce s-a ridicat 
în atmosferă fiind complect mis
tuit de flăcări. Cauzele exploziei 
nu se cunosc. Acesta este al 
doilea caz în decurs de cîteva 
luni cînd o rachetă „Titan" ex
plodează în aceleași condiții. 
Prima explozie s-a produs la 11 
august, iar la 10 decembrie o 
rachetă de același tip nu s-a 
urnit din loc în cursul incercării 
de lansare.

----- •----- -

Răscoală 
în Paraguay

BUENOS AlRES 12 (Ager
pres). — Agenția „Prensa La
tina" a anunțat că în Para
guay a izbucnit o răscoală în
dreptată împotriva regimului 
dictatorial al generalului Alfredo 
Stroessner. Potrivit acestei știri, 
grupuri de răsctllați operează 
în prezent în mai multe regiuni 
din Paraguay și în special in 
apropiere de orașul Encarnacion, 
pe fluviul Parana și în fața ora
șului de frontieră argentinian 
Posadas. Localitățile paraguaye- 
ne Villa Capitan Bado, Bella- 
vista și Querto Izguazu ar fi 
căzut în mîinile răsculaților care 
continuă înaintarea spre interio
rul țării. Posturi de radio clan
destine ale răsculaților afirmă că 
a fost formată o armată de elibe
rare condusă de .luan Jose Ro- 
tella și Nario Steche.

magazinele de jucării din Berlinulînftnîmatie neobișnuita în preajma sărbătorilor de iarnă, 
.............. ' — , democrat.

O.N.U.: Proiect de rezoluție a 12 țări 
privitor la folosirea spațiului cosmic 

în scopuri pașnice
NEW YORK 12 (Agerpres). - 

La New York a fost dat publici
tății proiectul comun de rezolu
ție elaborat de 12 țări - U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Polonia, Romînia, 
S.U.A., Anglia, Franța, India, 
R.A.U., Japonia, Brazilia și Sue
dia „Cu privire la colaborarea 
internațională în domeniul fo
losirii spațiului cosmic în 
scopuri pașnice“, prezentat spre 
examinare Comitetului Politic al
O.N.U.

in proiectul de rezoluție se 
arată că Adunarea Generală re
cunoaște interesul comun al în
tregii omeniri pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice și consideră că cercetarea 
și folosirea spațiului cosmic tre
buie să fie îndreptate numai spre 
binele omenirii și in folosul sta

Adunarea Generală a O. N. U. 
și-a încheiat lucrările, adoptînd 

rezoluția celor 12 țări
NEW YORK 12 (Agerpres).— 
La 11 decembrie Comitetul Po

litic al O.N.U. a trecut la discu
tarea unuia din cele mai impor
tante puncte de pe ordinea de zi 
— raportul Comitetului Politic 
special al O.N.U. cu privire la 
folosirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice. A fost prezentat 
spre examinare Comitetului un 
proiect comun de rezoluție a 12 
țări printre care și REPUBLICA 
POPULARĂ ROMÎNA . inclusiv 
amendamentul Belgiei la acest 
proiect.

în cadrul discuțiilor, primul a 
luat cuvîntul delegatul S.U.A., 
Cahot Lodge.

Lodge a subliniat că propune
rea U.R.S.S. cu privire la con
vocarea unei conferințe științifi 
ce internaționale dovedește că 
Uniunea Sovietică este gala să-și 
îmnărtă.șească cunoștințele.

Conducătorul delegației sovie
tice — Kuznețov — a subliniat 
în cuvîntarea sa. că atît succesele 
oamenilor de știință sovietici, cît

Cuvîntul reprezentantului R. P. R.
Delegația romînă dorește să se 

alăture acelor delegații care și-au 
exprimat satisfacția pentru a se 
fi ajuns la un acord în privința 
proiectului de rezoluție, a decla
rat reprezentantul R. P. Romîne, 
Silviu Brucan.

Este un prilej de o deosebită 
satisfacție pentru noi să consta
tăm că arest acord a fost încheiat 
în cadrul Națiunilor Unite Acest 
fapt în sine are o semnificație 
specială pentru Organizația Na
țiunilor Unite. El demonstrează 
în mod evident că. dacă se acordă 
atenția cuvenită opiniilor și in
tereselor tuturor părților intere
sate. așa cum este prevăzut în 
Carta O.N.U., Națiunile Unite 
pot acționa cu eficacitate ca un 
centru pentru armonizarea acțiu
nilor în vederea atingerii scopu
rilor comune. Pentru moment, se 
pare că membrii O.N.U. au găsit 
că este mai ușor să aplice a 
ceastă prevedere a (’.artei în Cos
mos. Fie ca noi toți să învățăm 
să o aplicăm de asemenea în 
chestiunile care tulbură planeta 
noastră.

Cooperarea internațională în 
domeniul folosirii pașnice a spa
țiului cosmic a devenit imperioa
să în zilele noastre.

Acesta este motivul pentru care 
proiectul de rezoluție reclamă 
votul unanim al Comisiei. Este 
însă regretabil că delegația Bel
giei recomandă conferinței știin
țifice ce urmează a fi convocată 
o politică discriminatorie. în 
plus, trebuie să spunem că o ase
menea politică de discriminare 
ar afecta în mod serios atît pre
gătirii** acestei conferințe, cît și 
dezbaterile ei. De aceea delegația 
romînă va vota împotriva acestui 

telor, indiferent de nivelul dez
voltării lor economice și științi
fice.

Adunarea Generală propune 
să se instituie un comitet format 
din 24 de țări pentru folosirea 
spațiului cosmic in scopuri paș
nice. Din acest comitet urmează 
să facă parte - Uniunea Sovie
tică, Albania, Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Rominia, Un
garia, S.U.A., Anglia, Italia, In
dia, Franța, Japonia, Republica 
Araba Unită și alte țări.

Rezoluția prevede convocarea 
în 1960 sau în 1961, sub auspi
ciile Organizației Națiunilor Uni
te, a unei conferințe internațio
nale a oamenilor de știință pen
tru schimbul de experiență în 
domeniul folosirii spațiului cos
mic în scopuri pașnice.

și succesele oamenilor de știință 
din S.U.A. și alte țări, au creat 
condițiile pentru realizarea visu
lui secular al omenirii — zborul 
în alte planete ale sistemului 
solar. Delegatul sovietic a arătat 
totodată că sarcinile grandioase 
pe care și le propune omenirea 
în ceea ce privește cucerirea Cos
mosului reclamă insistent o cola
borare internațională largă în 
acest domeniu.

Kuznețov a subliniat că delega
ția sovietică nu poate accepta 
propunerea ea numai membrii 
O.N.U. și ai instituțiilor specia'i- 
zate să poată participa la confe
rința internațională a oamenilor 
de știință.

în ședința de după-amiază și 
cea de seară au luat ciivîntul de
legații ă 21 de state. Ei au salu
tat în unanimitate proiectul co 
mun de rezoluție și au apreciat 
mult eforturile delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A., care au ajuns 
la un acord în această problemă 
importantă.

amendament și sperăm că toți 
acei care vor ca această confe
rință să se bucure de succes vor 
proceda la fel.

★

NEW YORK 12 (Agerpres).— 
12 decembrie a fost ultima zi a 
lucrărilor celei de-a 14 a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
După cum s-a mai anunțat, a 
avut Ioc o ședință a Comitetului 
politic în cadrul căreia s a în
cheiat discutarea ultimului punct 
de pe ordinea de zi — problema 
folosirii pașhice a spațiului cos
mic. După cuvîntările delegaților 
Albaniei, Austriei și Uruguayului 
și după o scurtă intervenție a 
secretarului general al O.N.U.. a 
fost pus la vot amendamentul 
belgian la proiectul de rezoluție 
a celor 12,țări. Amendamentul 
a fost adoptat cu majoritatea vo
turilor. în ansamblu rezoluția a 
fost aprobată în unanimitate.

Pace, libertate 
aspirații ale tineretului

La 13 .decembrie populația Ci
prului va fi chemată să partici
pe la primele alegeri preziden
țiale din viața Ciprului. Campa
nia electorală a căpătat un ca
racter ascuțit. Cercurile democra
tice din insulă militează impotri-

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite :

După cum s-a mai anunțat, 
la 28 noiembrie a avut loc 
Consfătuirea unională pentru 
problemele construcției energe
tice. Luind cuvântul la această 
consfătuire N. S. Hrușeiov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a declarat că 
Uniunea Sovietică este capabilă 
să realizeze în următorii 15—20 
de ani sarcina trasată 'de Lenin 
cu privire la electrificarea totală 
a țării.

Problemele electrificării, ale 
creării bazei tehnico-materiale a 
comunismului, a declarat N. S. 
Hrușeiov, trebuie să figureze ca 
probleme principale în noul pro. 
gram al partidului comunist, 
care va fi prezentat Congresu
lui al XXII lea al P.C.U.S. care 
va avea loc în anul 1961.

N. S. Hrușeiov a subliniat că 
planul de perspectivă pe 15—20 
de ani al electrificării întregii 
țări „nu este o fantezie, cj o 
realitate care are o bază reală 
sub forma piiternicii economii 
socialiste“.

N. S. Hrușeiov a subliniat că 
potrivit calculelor preliminare, 
pentru satisfacerea deplină a 
necesităților de energie electrică 
ale economiei naționale, pentru 
sporirea considerabila a consu
mului de energie electrică de 
către populație, este necesar ca 
producția de energie electrică să 
ajungă în anul 1975 la circa 
1.500 miliarde kWh, iar în anul 
1980 — la circa 2.300 miliarde 
kWh. Astfel, în decurs de 15— 
20 de ani puterea centralelor 
electrice urmează să fie sporită 
de aproximativ 7—8 ori.

N. S. Hrușeiov a declarat că 
în etapa actuală a dezvoltării 
U.R.S.S. o însemnătate liotări- 
toare capătă cea de-a doua 
parte a vestitei formule léniniste

-----•------

Numeroase organizații 
de tineret cer încetarea 

procesului 
de ia Dortmund

BERLIN 12 (Agerpres). — 
ln.r-o telegramă adresată preșe
dintelui tribunalului de la Dort- 
mund, unde se judecă procesul 
înscenat unor foști membri al 
Comitetului din R. F. Germană 
pentru pregătirea festivalurilor, 
Consiliul Central al Uniunii Ti
neretului Liber German subli
niază că acest proces a stîrnit 
indignarea întregului tineret din 
Republica Democrată Germană. 
In numele celor 1.700.000 membri 
ai Uniunii, al tuturor tinerilor și 
tinerelor din R.D. Germană, Con
siliul centr 1 protestează împo
triva acestei înscenări judiciare 
care are ca scop să împiedice 
acțiunile tineretului pentru pace 
și prietenie între popoare.

Consiliul Central al U.T.L.G. 
cere imediata încetare a proce
sului de la Dortmund.

După cum anunță ziarul „Jun- 
ge Welt“, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac a 
adreset guvernului de la Bonn 
o telegramă de protest împotriva 
înscenării judiciare de la Dort
mund. El a chemat organizațiile 
de tineret și studențești din Ger
mania Occidentală să pornească 
o luptă intensă împotriva acestui 
proces.

Uniunea tineretului democrat 
din Camerun s-a pronunțat de 
asemenea în sprijinul acuzaților.

Consiliul național al mișcării 
socialiste a tineretului din Italia 
își manifestă solidaritatea cu a- 
cuzații.

va tentativelor de a transfor
ma Ciprul înlr-o bază mi
litară a blocului atlantic. 
Sub presiunea opiniei publice, la 
Nicosia s-a anunțat că a fost a~ 
nulată interzicerea partidului pro
gresist al oamenilor muncii- 
AKEL. Activitatea acestui part d 
fusese interzisă in anul 1955. 
Legalizarea influentului partid al 
oamenilor muncii poate fi socotită 
drept o victorie a forțelor progre
siste din Cipru.

In ansamblul situației din Cipru 
se remarcă rolul pe care-l joacă 
tineretul. Tinăra generație a fost 
prezentă in primele rinduri ale 
luptei grele împotriva colonialis
mului, in anii cind simpla afir
mare a năzuințelor de libertate 
era suficientă pentru a te aduce 
în fața plutonului de execuție. In 
noild condiții tineretul se mani
festă ca o forță politică activă, 
conștientă de răspunderea ce-i 
apasă pe umeri. în urmă cu cî
teva luni s-a formal organizația 
de tineret EDON (organizația ti
neretului democrat unit). în ciu
da perioadei scurte de existență 
această organizație a reușit să 
grupeze in rîndurile ei 18.000 
membri. Cum se explică această 
influență considerabilă a noii or
ganizații? P. Peonides, secretarul 
general al EDON, vorbind despre 
sarcinile ce și le propune orga
nizația arată : „Noi sîntem cre
dincioși idealurilor de libertate, 
democrație și pace. Vretn < a tine
rii eiprioți să se formeze ea 
apărătorii cei mai energici ai drep- 

care spune că comunismul este 
puterea sovietică plus electrifica
rea întregii țări. Problema po
litică despre care vorbea Lenin 
a și fost rezolvată.

Constructorii centralelor elec
trice, a spus N. S. Hrușeiov, au 
ridicat mult prin realizările lor 
prestigiul Uniunii Sovietice pe 
arena internațională.

Amintind că pe vremuri 
U.R.S.S. învăța de fa. specialiștii 
americani, N. S. Hrușeiov a spus 
că acum, acestora nu le este 
rușine de elevii lor, „ei și-au 
scos pălăria în fața elevilor des. 
toinici ai unor profesori buni“. 
Astăzi americanii recunosc că au 
ce învăța de la constructorii 
hidrocentralelor sovietice.

N. S. Hrușeiov a declarat: 
„Dacă vom îndeplini și depăși 
planul septenal, dacă vom ri
dica și mai mult nivelul de 
trai — și noi vom face aceasta, 
și el va fi cel mai ridicat nivel 
de trai din lume — oamenii 
vor vedea și mai bine trăsăturile 
reale ale comunismului, roadele 
lui“.

In vremurile noastre, a spus 
N. S. Hrușeiov, „comunismul nu 
este o noțiune abstractă, ci o 
operă concretă făurită de sute 
de milioane de oameni care pă
șesc pe drumul marxism leni
nismului“.

Instantaneu din Phenian.

Congresul 
Comunist

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
TASS : Congresul al XVI 1-lea al 
Partidului Comunist din S.U.A. 
îsi continuă lucrările. în rapor
tul său H. Lumer. secretar al 
Comitetului Național al P.C. din 
S.U.A., a arătat că reducerea 
cheltuielilor militare, va crea în 
economia S.U.A. o serie de fac
tori importanți de compensare“»

turilor democratice ale poporu
lui precum și ca luptători îm
potriva fascismului și războiului“. 
Tocmai aceste țeluri ale EDON, 
țeluri apropiate inimii tinerilor 
eiprioți, expresie a năzuințelor 
lor, au determinat influența pe 
care organizația a reușit s o exer
cite chiar de la apariția ei.

Nu de mult a avut loc primul 
Congres al EDON. Acesta — pre
cum sîntem informați — a fost 
cel mai reprezentativ congres de 
tineret care a avut loc vreodată 
pe insulă La lucrările lui au luat 
parte 1368 delegați din întregul 
Cipru, printre care 390 fele. S-a 
remarcat totodată că alături de. 
tinerii greci s au aflat și repre
zentanți ai tineretului turc din 
insulă. Este un eveniment remar
cabil. plin de semnificații. De^i. 
unor delegați străini le-a fost re
fuzată viza de intrare în Cipru, 
tinerii congresiști au simțit soli
daritatea prietenilor lor de peste 
hotare. F.M.T.D. a fost reprezen
tată printr-un trimis al ei Con
gresul a salutat cu aclamații me
sajele transmise din diferite țări, 
printre care și Republica Popu
lară Romînă Este demnă de s°m- 
nalat prezenta la deschiderea Con
gresului a doi membri ai guver
nului provizoriu — ministrul de 
Interne și ministrul Muncii.

Tema centrală n Congresului a 
fost pacea în Cipru și în lumea 
întreagă. Raportul prezentat Con
gresului arată că tineretul d:n 
Cipru va lupta împotriva celor ce 
vor să transforme insula într o

Un reporter „obiectiv“ 
și niște minciuni subiective
„New York Herald Tribune**— 

secretariatul de redacție. in 
cușca secretariatului irumpe un 
tînăr rotofei, bine dispus. cu 
un zîmbet jovial, atîrnnt profe
sional în cuta buzelor.

Secretarul își ridică privirile 
de pe teancul de manuscrise și 
le pironește pe noul venit.

— A, tu ești Rolly. băintule. 
Avem de discutai o treabă im
portantă.

Pentru un reporter american 
într-o astfel de împrejurare 
nimic nu este mai potrivit de- 
cit să se prăbușească intr-un fo- 
toliu cu pardesiu cu tot. să dea 
pălăria pe ceafă cu un bobir- 
nac, ca semn de supremă con
centrare și să-i pună șefului sub 
nas picioarele, răvășindu i hir- 
tiile cu virful pantofului. Lu
cruri pe care Rolly le-a făcut 
cu plăcere, ca orice gazetăraș 
american ce vrea să parvină 
prin impertinență și mojicie, 
metodă pe care Rolly se pare 
că o stăpînește cu măiestrie.

— E vorba de o treabă cam 
ingrată, i se adresează șeful a- 
prinzîndu-și o țigară. Trebuie 
să mergi dincolo... la ei... in 
țările socialiste.

— O.K. boss, interveni Rolly 
zgomotos. Am priceput. Buda
pesta : ruine. Praga : oameni 
morți de foame. Varșovia : co-

Partidului 
din S.U.A.

deosebit de binefăcători pentru 
americanii simpli.

Raportorul a cerut să fie de
mascate activ „vechile născociri 
cu care sini înșelați muncitorii 
americani cărora li se spune că 
producția de armament i-ar salva 
de șomaj“.

Discutarea rapoartelor prezen
tate de G. Hali. H. Lumer și J. 
Jackson a durat două zile și s-a 
încheiat la 11 decembrie.

cipriot
bază de război. Congresul a che
mat întregul tineret cipriot la 
unitate in lupta pentru pace și 
dezvoltarea pașnică a insulei.

Tineretul din Cipru acordă o 
mare însemnătate stringent, legă
turii cu tinerii de pretutindeni și 
mai ales cu cei din regiunea bal- 
cano-adriatică. Ideea intîlnirii de 
la București a găsit în Cipru un 
interes deosebit La Congres s a 
anunțat că in vara anului viitor 
Ciprul va găzdui un festival al 
păcii și prieteniei tineretului din 
țările mediteraniene. La festivalul 
acesta vor lua parte sute de tineri 
și din alte țări. Pregătirile sînt 
intense. Tinerii eiprioți se stră
duiesc să Iacă totul astfel încit 
acest festival să rămînă de neuitat 
atît pentru ei, cît și pentru oas
peții lor

închiderea Congresului EDON 
a fost marcată printr o manifes
tație la care au luat parte 
35.1)00 tineri. în întreaga istorie 
a Ciprului nu s-a mai desfășurat 
o atît de grandioasă demonstrație 
tinerească A fost o puternică a- 
firmare a forței pe care o repre
zintă organizația EDON.

Scrutinul de la 13 decembrie 
va fi un prim examen al atitu
dinii tineretului și a întregii 
populații a Ci arului față de im
portantele probleme ce stau in 
fața insulei Acest eveniment va 
dezvălui fără îndoială năzuința 
locuitorilor insulei ca Ciprul să 
cunoască o dezvoltare pașnică, in 
afara combinațiilor agresive,

E. OBREA

pii în zdrențe. București : se 
repartizează, apa pe car
telă. înțeleg, sertarul 14, 
clișeele 5! 2, 13 și următoarele.

— Nu-i chiar așa. il potoli 
secretarul. Lucrul e mai dificil. 
Astăzi cind există sputnici. Iu- 
nici, septenal, desțeleniri, cind 
țările răsăritene exportă pro
duse industriale pe toate conti
nentele, nu mai merge. E vechi. 
Acum trebuie s-o facem pe 
obiectivii. Pricepi ?

— Pricep, șefule, o jumătate 
de adevăr și cinci minciuni. O 
frază două hune și restul las'pe 
mine. Dacă no să-ți placă o- 
biectivitatea mea, să-mi zici 
cuțit.

Risete, strîngeri de mină, 
două-trei detalii tehnice, un 
bilet de avion, două valize și 

cam acesta a fost începutul că
lătoriei în țările socialiste a lui 
Rowland Evans, reporter la 
„New York Herald Tribune”. 
„Obiectivul” gazetar a cutreie
rat Praga, Budapesta, Bucureș
ti ui, Dimitrovo, Varșovia. S-a 
învinețit rozul său obraz de 
ciudă. Munca o să i fie a naibii 
de grea. în București construc
ții, în Varșovia construcții, la 
Praga alimente ieftine, la Bu
dapesta magazinele pline de 
mărfuri și de consumatori. Grea 
e viața de reporter ...„obiectiv**, 
în fața unor astfel de lucruri 
ce n-ar strica să fie și pe acasij, 
e greu să pui proptea la con
dei Mai cu seamă că orașele 
astea sini toată ziua vizitate de 
turiști americani, englezi, fran
cezi. E nevoie de un mare efort 
intelectual să găsești minciuni 
noi, de o mare inventivitate în 
aflarea de pete noi în soare.

Și scărpinîndu-se în ceafă, 
înjurîndu-și trista soartă de re
porter „obiectiv”, Evans a în
ceput să scrie articolele după 
celebra rețetă a mezelarului 
din anecdotă (o găină un cal, 
un cal o găină) cu o recunoaș
tere și zece minciuni. Mușcin- 
du și buzele Evans recunoaște 
că „regimul social polonez, 
după cit se pare se dezvoltă cu 
succes” Despre Cehoslovacia, 
scrîșnind din dinți, el scria: 
„Deoarece produsele alimen
tare sînt ieftine și plata 
pentru locuințe oscilează intre 
5 și 10 procente (Lin salariul lu
nar, nu este de mirare că ceh i 
care de obicei umplu piața Va. 
claiv sîmbetele și duminicile, 
precum și serile în zilele sap- 
tăminii, sînt atît de bine îm- 
brăcați și au o înfățișare atît de 
sătulă”. Ajuns la Budapesta, 
furios de eșecul contrarevolu
ției. Evans strecura : „parcuri
le sînt pline de verdeață și 
flori la fel ca și la New York. 
iar duminica dimineața ele sînt 
pline de copii... Tabloul dimi
neții duminicale este pătruns 
de atmosfera bunei dispoziții. 
Vezi confirmarea evidentă a 
datelor statistice : nivelul de 
viață s-a ridicat hotărit peste 
nivelul din 1956”,

Forțat de realități, neputînd 
să mai nesocotească adevărul 
pînă la negarea evidenței, 
Evans a considerat că a îndepli
nit prima parte a indicațiilor, că 
a fost suficient de „obiectiv” și 
a început seria minciunilor, a 
interpretărilor false, a știrilor 
muiate in sosul relei credințe, a 
căutării de noduri în papură.

Vorbind despre Polonia. E- 
vans, în căutare de pete în 
soare, face o descoperire pe cit 
de hilară, pe atît de minci
noasă : ..Țăranii și fermierii au 
încetat pur și simplu a mai 
produce produse agricole”. 
Evans nu aduce nici un argu
ment, nu arată cu ce se ocupă 
totuși acești oameni și alunecă 
în domeniul ficțiunilor absurde. 
„Obiectivul” de la „New York 
Herald Tribune** a făcut o for
midabilă descoperire și anume

LONDRA. — La II decembrie 
a sosit la Londra o delegație co
mercială sovietică condusă de 
M 1/ Neste^ou. președintele Ca
mere' Unionale de Comerț.

Delegația comercială sovietică 
care a fosn la Londra va duce 
tratative cu privire la organiza
rea in anul 1961 a unei expoziții 
engleze la Moscova și a unei ex
poziții sovietice la Londra.

ACCRA. — După cum transmi
te agenția France Press? ziarul 
„Evening News“, organ al Par-

Luni se deschide la București a XX-a sesiune 
a Comitetului Executiv al F. S. M.

Luni în sala de marmură a 
Casei Scinteii din București se 
va deschide cea de-a XX-a sesiu
ne a Comitetului Executiv al Fe
derației Sindicale Mondiale.

La lucrările sesiunii vor parti
cipa tovarășii Agostino Novella, 
președintele F.S M., secretar ge
neral al Confederației Generale 
a Muncii dm Italia. Louts Sail- 
lant. secretar general al F.S.M-, 
V. V (jrișin. președintele Consi
liului Central al Sindicatelor dm 
U.R.S.S. Benoît Fraehon. secre
tar general al Confederației (ie. 
nerde a Muncii din Franța. Liu 
Cian-șen vicepreședinte al Fede
rației sindicatelor din întreaga 
Chină, Vic^nte lombard^ To'eda- 
no. președintei? Confederației oa 
menilor muncii din Am rica La
tină, Herbert Warnke, președin

că în Polonia caii îi mănincă 
pe... oameni. în grabă a uitat 
să pomenească despre prefe
rințele cailor : mănincă oameni 
sub formă de mezeluri, pane 
sau tocană. Evans cuută prin 
toate țările de democrație popu
lară semnele unei crize politice. 
Și cum nu le-a găsit pentru 
simplul motiv că nu există, 
scormonește el niște semne. Re- 
ferindu-se la Polonia, la caii 
care mănincă oameni, la țăran i 
care nu mai sînt țărani, Evans 
află încă o pricină tot atît de 
serioasă care va declanșa do
rita lui „criză politică” Creș
terea natalității (cunoscut in
dice al creșterii bunăstării într-o 
țară) este pentru Evans „un 
fenomen de criză” deoarece 
creșterea populației va reduce 
la zero mărirea producției pla
nificată pentru această perioadă.

Înjurînd birjărește Evans 
trece granița din Polonia in 
Cehoslovacia. Orbit de furie, 
enervat că e supus la un mare 
efort ca să găsească minciuni 
noi cu iz de autenticitate, nea- 
vind de ce să se agațe prin 
Praga, Evans este nemulțumit 
de coafurile praghezelor („aici 
toate femeile poartă pieptă
nături asemănătoare”), este „ne
căjit că nu găsește jazz-ul săl
batic preferat și că în cafenele 
trebuie să asculte „muzică de 
cameră apăsătoare”.

Debarcat la București, Evans 
a hotărit să umble cu felinarul 
după chestiuni „obiective”. Ghi
nionul său e mare. Nu află nici 
„popor nemulțumit**, nici ruine, 
nici „apatie**, nici „restaurante 
și săli goale”. Deși închide ochii, 
se izbește totuși de „noile con
strucții de locuințe”, de „vese
lia zgomotoasă meridională a 
tinerelului”, „de copii zglobii și 
îndestulați**, „de teatrele și 
cinematografele pline”. Ce ne 
facem însă cu înjurăturile si 
minciunile necesare reportajelor 
sale obiective ? Evans găsește 
îndată de ce să se lege și asupra 
cui să reverse hirdăal cu lă
turi. Ce credeți că-l nemulțu
mește în București ? „Pădurea 
de pancarte, lozinci și diagrame 
înconjoară porțile uzinelor, se 
întinde de-a lungul drumurilor 
și se lipesc la încrucișările de 
străzi”. Pe Evans îl înfurie fap
tul că pe porțile uzinelor stă 
scris „Proletari din toate țările, 
uniți-vă**. că in holul universi
tății bucureșlene scrie „Stu- 
denți, numai cucerind știința și 
tehnica, veți deveni construc
tori activi ai socialismului”. A- 
cestea il supără. îl scot din să
rite. Evans ar fi vrut ca pe 
străzi, pe. ziduri la întretăieri 
să fie alt gen de lozinci, cele 
în care se laudă „Pepsi-Cola**. 
sutienele pentru vaci, sau „pi
lulele ARA cu efect purgativ 
ușor și gingaș”.

Rowland Evans și-a făcut da
toria de reporter „obiectiv”. 
Articolele i-au fost publicate, 
sa întors acasă, a primit pro
babil o primă, zîmhete și pro
misiuni de avansare. Articolele 
lui Evans sînt o contribuție, 
atît cit Iau dus puterile și 
capul, la întreținerea „războiu
lui rece'. „New York Herald 
Tribune”, care a publicat seria 
de articole scrise de Evans, dove
dește că în S.U.A. sînt încă 
destui aceia cărora nu le place 
perspectiva coexistenței, a prie
teniei între popoare. Printre a- 
ceștia se află și monopolurile de 
presă americane care au trăit 
patru decenii din minciuni și 
calomnii pe seama socialismului 
și comunismului Acestora nu 
le convine coexistența pașnică 
și vor să otrăvească in conti
nuare atmosfera și să persiste 
în năravurile vechi. Lucrul a- 
cest a le va fi însă mereu mai 
dificil, pentru că opinia publică 
din țările occidentale vrea să 
cunoască adevărul despre țările 
socialiste.

AL. GÎRNEAȚA

ticlui li Popular din C-hana .partid 
de giivernăiiiînt. a anunțul că la 
6 martie 1960 Ghan-a va fi pro
clamată republică.

BERLIN — La II decembrie, 
la Berlin s-a deschis ..Simuozto- 
nul berline? în woblemeie bolti 
canceroase" La conferință parti
cipii aproxim itiv 90 de cunoscute 
oncologi din ib țări printre care 
Uniunea Sovietică, S U A.. Porni
ri ia, Ungaria R F G . Franta șl 
Dalia.

tele Federației Sindicatelor Libe. 
re Germane, Fr. ntisek Zupka, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. Cehoslova
că, Ignacy Loga-Sowinski, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din Polonia, Enrique 
Pastorino (Uruguay), vicepreșe
dinți ai Federației. Sindicale Mon
diale. precum și ceilalți membri 
ai Comitetului Executiv al F.S.AL 
— conducători ai centralelor 
sindicale naționale afiliate la 
F.S.M

Secretarul general al F.S.M.» 
tovarășul Louis Saillant, va su. 
pune dezbaterilor sesiunii rapor
tul : „Activitatea și sarcinile cla
sei muncitoare, organizațiilor 
sindicale și Federației Sindic le 
Mondiale în lumina schimbărilor 
in situația internațională".
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