
Brigada tinărulul comunist Pană Dumitru de la secția mecanică reductoare este fruntașă pe 
Uzina „Mao Țze-dun“. Angajamentul ei este să dea numai producție de calitate superioară. In 
fotografie: Dumitru Pană (mijloc) împreună cu doi dintre tovarășii săi, lăcătușii Mandache 

Mihai și Stanciu Ștefan poto . p. popESCU
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Inovațiile ■♦ 
cauză a întregului

Analizînd munca de pînă a- 
cum, în lumina documentelor 
Plenarei CC. al P.M.R. din 3 5 
decembrie 1959 care arata sarci
nile ce stau în fața oamenilor 
muncii pentru anul 1960, comite
tul U.T.M. de la Uzinele „Strun- 
gul “-Orașul Stalin a luat o se
rie de măsuri pentru intensifica
rea mobilizării tineretului la 
lupta pentru economii. Printre 
altele comitetul U.T.M. a hotărît 
ca în anul 1960, să se dezvolte 
mișcarea tinerilor inovatori. Poa
te organizația U.T.M. să determi
ne într-un sens sau altul miș
carea aceasta creatoare în pro
ducție, mișcarea inovatorilor ? 
Poate, și încă foarte bine. Anul 
trecut la Uzinele „Strungul** 25 
de tineri au propus numeroase 
inovații care sporesc producti
vitatea muncii și reduc prețul 
de cost.

Crearea de inovații a depășit 
aici stadiul unei probleme per
sonale, individuale, devenind o 
cauză a tuturor, o cauză da in
teres general. Cînd știi că ino
vația ta va aduce economii în
treprinderii, spun tinerii, că va 
spori averea statului, cauți, cer
cetezi, într-un cuvînt te frâ- 
minți pentru a găsi soluția cea 
mai bună.

După o adunare 
generală U T.M.

O chestiune esențială se re- 
Teră în primul rînd la activita
tea directă a organizației U.T.M. 
pentru stimularea activității ino
vatoare ce domnește în nodu
rile tineretului. Iată un caz:

Tînărul maistru Livîu Moldo
van face parte din organizața 
U.T.M. de la seefia lăcătușerie. 
Aici într-o adunare s-a discutat 
problema inovațiilor. Moldovan 
era deja cunoscut ca inovator 
și de aceea i s-a dat lui la în
ceput cuvîntul. El a încheiat 
cuvîntul cam așa :

— Inovația ca atare nu este 
o chestiune personală a noastră, 
a fiecăruia. Realizăm mai multe 
inovații, obținem mai multe eco
nomii, mărim averea statului și, 
în același timp, noi cîștigăm 
mai bine. Gîndiți-vă spre exem
plu ce vor însemna inovațiile în 
munca noastră. Acum avem de 
realizat comenzi pentru combina 
de cereale ce se fabrică la Bu
curești la „Semănătoarea". Pie
sele sînt importante și noi n-am 
mai lucrat așa ceva. Pe de altă 
parte timpul este foarte scurt 
fiindcă în curînd va începe se
cerișul. Ca să nu întîrziem noi 
aici și apoi cei de la „Semănă
toarea" și așa mai departe, să 
ne punem mai mult mintea la 
contribuție. lată deci ce în
seamnă inovație: înseamnă să 
îmbunătățim procesul tehnolo
gic, să realizăm dispozitive care 
sporesc productivitatea muncii, 
înseamnă economii de mii și mii 
de lei pentru întreprindere, pen
tru averea statului, pentru ave
rea noastră a tuturor.

După el a vorbit alt utemist, 
Emil Herciu. El a povestit cum 
a realizat o inovafie. Apoi a 
mai vorbit încă unul și așa mai 
departe.

Adunarea s-a terminat. Ea a 
stimulat activitatea creatoare a 
tinerilor. Herciu a făcut alte ino-

colectiv
vațll. Nicolae Răvan ajutat de 
Livîu Moldovan a reușit prima 
sa inovație: un dispozitiv de 
găurit capacul — iar maistrul a 
ajuns acum la cea de-a 20-a 
inovație.

Sprijin părintesc
De regulă cel care face o ino

vație nu este singur. Dacă el 
arată celor din jur ce planuri 
are, tovarășii de muncă il aju
tă. Mișcarea pentru inovarea 
proceselor tehnologice, pentru 
crearea de dispozitive care să 
ducă la realizarea de economii,

V. CONSTANT1NESCU
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Vremea prielnică de pînă a- 
cum a permis oamenilor muncii 
din agricultură să continue dife
rite lucrări agricole în scopul 
asigurării unei bune pregătiri a 
campaniei agricole de primăvară 
și obținerii de recolte bogate. In 
regiunile Craiova, Timișoara, 
Iași, Oradea, Cluj și altele au 
mai fost arate adine terenuri 
care n au putut fi arate în 
toamnă.

Potrivit informărilor primite 
de Ministerul Agriculturii această 
importantă lucrare a fost execu
tată pe aproape întreaga supra
față prevăzută. Totodată au fost 
încorporate în sol cu circa 4 
milioane tone mai multe îngră
șăminte naturale decît a fost 
prevăzut.

Intrucît timpul se menține bun 
aproape în toate regiunile țării 
este necesar ca organele agri
cole să ia măsuri pentru a se 
ara toate terenurile pe care se 
poate efectua această lucrare. 
De asemenea trebuie să se tran
sporte la cîmp cantități cît mai 
mari de gunoi de grajd, îndeo
sebi pentru terenurile destinate 
culturilor de sfeclă de zahăr, 
floarea soarelui, porumb și le
gume.

Pină acum s-a identificat pen
tru culturile de sfeclă de zahăr 
și floarea soarelui 91 și respec
tiv 72 la sută din suprafața pla
nificată. Este necesar să se de
pună eforturi pentru a se ter
mina în cel mai scurt timp a- 
ceastă lucrare.

Lucrările de pregătire ce se 
desfășoară în zilele de iarnă 
condiționează în mare măsură 
buna desfășurare a însămînțări- 
lor și a celorlalte munci de pri
măvară. Este în interesul fiecă
rei gospodării să folosească fie
care zi bună de lucru pentru ca 
toate lucrările să fie executate 
la vreme și de bună calitate și 
astfel să se asigure condiții pen
tru obținerea unor recolte mari.

(Agerpres) I

NOȘTRI
Dumitru Almaț

„Fetița cu chibrituri" din po- 
vestirea lui Andersen...

Cine n-a lăcrămat, înduioșat de 
fantasticul ei vis, iscat în lică
rirea luminiței unui băț de chi
brit, vis cu odaie caldă cu pom 
de iarnă, strălucind de luminări 
și daruri ? Și cine nu se bucură, 
nu se mîndrește că, azi, la noi nu 
mai sînt, nu mai pot fi, „fetițe 
cu chibrituri"' lăsate pe stradă 
să înghețe, să încremenească, în 
părăsire, cu visul irealizat.

Azi, la noi, vacanța copiilor 
noștri ?

Prilej de bucurie curată, de 
odihnă și de aleasă desfătare in
telectuală.

Iată : arcada înaltă a porților 
Palatului Pionierilor de la Cotro- 
ceni se arcuiește larg și primește 
sule și sute de copii la toate 
manifestațiile, cu grijă organizate 
aici pentru vacanță.

în palatul unde, altădată, au 
lîncezit prinți nemernici și prin
țese țifnoase, acum totul e dedicat 
copiilor oamenilor muncii. Aici, 
acum, in aceste ultime zile de 
vacanță, privesc cum se adună 
odraslele poporului să participe 
la „Carnavalul pionierilor".

La poarta palatului nu mai
străjuiesc jandarmi înzorzonați și 
teribili ca altădată, ci doi
oameni de omăt, cu mu
tre tare hazlii și tare priete
noase. Iar luminile, feeric scli
pitoare, ca și melodiile săltărețe 
cheamă și întîmpină sumedenie 
de pionieri, făcîndu-i pe toți mai 
veseli, mai zglobii, mai plini de 
viață. Trec pe sub ghirlande de 
lumini și slegulețe, se opresc în 
fața „Covorului fermecat” și a 
„Căluțului-- de foc", dau binețe 
lui „Nică fără frică" și baronu-
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Din duminică

în duminică

Studenții Sălăjan Cornel, 
Sferlic Nicolae, lonescu Cor
nel, Florian Ion, Catarei Va- 
sile și Luciu Elisabeta din a- 
nu! III al Institutului politeh
nic din Orașul Stalin se pre
gătesc pentru examene.

Foto : N. STELORIAN

H o r o s c o p

Zilnic de la Fabrica „FructoniT 
din orașul Giurgiu pleacă spre 
consumatori importante canti
tăți de conserve și compoturi.

Noi amenajări 
în stațiunile 

balneo - climatice
Acum, în sezonul de iarnă, în { 

numeroase stațiuni balneo-clima. | 
tice din țară s.au făcut noi ame- | 
riajărî menite să asigure o ■ 
bună deservire a oamenilor mun
cii aflați la tratament

La Sovata. prin permanentiza, 
rea a încă două pavilioane, a 
fost mărită capacitatea de cazare 
cu 120 de paturi. In vederea 
completării tratamentelor balneo. 
fizioterapeutice au fost introduse 
noi băi medicinale și se folosesc 
în prezent procedee hidroterapeu- 
iice pentru cei suferinzi de reu. 
mutism sau a te boli.

In scopul măririi debitului de 
ape minerale, în stațiunea bal
neară Buziaș s.au efectuat lu
crări de forare pentru captarea 
altor izvoare.

Funcționează în Statele Unite o industrie 
prosperă și diversificată a ghicitului. Teh
nică și specializată, arta descifrării exacte 
a viitorului folosește ca materie primă zațul 
de cafea, pachetul de cărți sau visele noc
turne, interpretate savant prin prisma psi
hanalizei.

In fi scare vineri seara personalul hotelu
lui din New York, unde am locuit aproape 
patru luni, era chemat în camera de psi
hanaliză ca să-și descifreze subconștientul, 
prin eliberarea de complexe și refulări.

Jim portoricanul avea 64 de ani, dintre 
care 27 petrecuți în coate și genunchi pe 
mocheta din holul stabilimentului unde, 
înarmat cu o tinichea de benzină și o pe
riuță de unghii, scotea pstele de pe covor, 
atent și conștiincios la o îndeletnicire care-l 
ținea opt ore în patru labe. In camera de 
psihanaliză, emulul lui Freud l-a întrebat 
pe Jim ce-l supără, și, portoricanul, surprins 
de atîta atenție, a răspuns că-și simte glez
nele înțepenite, genunchii paralizați, coa
tele tocite, ceafa de lemn. Psihanalistul l-a 
interogat, cu aceeași nesfîrșită bunăvoință, 
cs visează, și Jim a răspuns că visează o 
pensie. Neyatisfăcut, specialistul în com
plexul lui Oedip, a insistat, voind să afle ce 
visează portoricanul, noaptea. Lipsit de 
fantezie, Jim a continuat să afirme câ nu 
visează nimic, fiindcă de obicei, întors 
acasă după atîtea ore de muncă, indiferent 
față de complexe și refulări, doarme buș
tean. Interogatoriul a continuat cu blînde^a 
și conștiinciozitate, psihanalistul ținînd cu 
tot dinadinsul să-l elibereze pe Jixi dă un 
subconștient încărcat. Ca să-i facă pe plac, 
portoricanul a răspuns într-un tîrziu c,ă în
dărăt cu trei ani a visat o pungă cu măs-

Aure! Baranga

line. Edificat, și luminat la față, psihanalis
tul a făcut o incursiune doctă în botanică, 
stabilind simbolul psihanalitic al măslinei 
— carnea de culoarea negrilor și sîmburele 
de duritatea trecutului lor ancestral, — și 
a stabilit cu precizie că Jim portoricanul 
are un complex de fixație, obsesional și 
abisal, un soi de cordon ombilical care-l 
ține leget de afectivitatea maternă. Jim dă
dea din cap convins - nu e bin* să con
trazici un alb, mai ales cînd se dovedește

/*f/j

atît de binevoitor, — surîzînd, din cînd în 
cînd, cu toți dinții lui. 
precizat, psihanalistul 
complicat exercițiu de 
din regimul alimentar 
potîrnichile, sfătuindu-1 în același timp să-și 
ia un concediu, și să facă o călătorie de 
trei săptămîni în Florida.

A doua zi, cînd Jim și-a cerut concediu, 
mister Joseph, patronul hotelului, l-a satis
făcut integral, concediindu-l definitiv, îneît 
din acea clipă Jim a încetat să mei sufere 
dî complexe, suferind, în schimb, de foame.

Fiecare început de an este î'ntîmpinat în 
Statele Unite printr-un horoscop publicat în 
revistele ilustrate cele mai răspîndite și 
semnat de o autoritate în materie, recunos
cută și necontestată, Nostradamus. Străne-

O dată diagnosticul 
i-a recomandat un 
respirație, i-a exclus 
obișnuit păstrăvii și

potul celebrului astrolog și taumaturg me
dieval, descins din spița semi-divinâ a ma
rilor inițiați, e o competență modernă și 
unanim respectată, devreme ce se întitu
lează „doctor in științele economico-politi- 
ce", „licențiat in psihopatologia sexuală44, 
„diplomat in biologia ocultă", alături de 
care enumeră și alt? titluri. întărite de 
academii ilustre. Am înaintea ochilor horo
scopul său pe anul 1959, răspîndit în Ame
rica în citeva milioane de exemplare, și 
lectura este mai mult decît semnificativă, 
dovedind că Nostradamus a evoluat în ra
port cu preocupările străbunului sâu, fiind 
realmente o competență contemporană, 
prin preocupări și soluții. „Anul 1959 - 
spune Nostradamus — va găsi mai departe 
lumea împărțită in lagăre ireconciliabile, 
orice tentativă de înțelegere fiind cu desă- 
vîrșire exclusă și imposibilă44.

Lectura acestui prim paragraf este lim
pede că i-a dat domnului Rockefeler delicii 
intime și speranțe infinite, îmbiindu-l să 
ciocnească un pahar de șampanie în onoa
rea lui Nostradamus și a conjuncției dintră 
Venus și Mercur, sub semnul cărora răz
boiul rece trebuia să continue și să spo
rească. Numai că în același an au avut 
loc atîtea contacte între Est și Vest, atîtea 
călătorii neprevăzute de Nostradamus și 
contrazise de conjuncția astrelor, culminînd 
cu vizita lui Nikita Sergheevici Hrușciov în 
America, neprevăzută, e adevărat, în nici 
un horoscop.

„De altminteri, - Șpune în continuare 
Nostradamus - anul se va scurge fără a 
marca evenimente politice prea deosebite,

(Continuare în pag. 4-a)

lui Munchausen, admiră globul 
uriaș in jurul căruia se rotește 
un satelit și trec mai departe, 
îneîntați de ce-au văzut în acest 
mic univers închinat copiilor.

Unii intră în sala de teatru 
să vadă „Carnețelul fermecat", 
piesă jucată de pionieri.

— Știți, e spectacol televizat!... 
mă avertizează, mindru, un

Alții urcă sus, în palat, grăbind 
spre sala de marmură :

— Noi mergem la carnaval I
Organizatorii acestui „Carna

val I960" și l-au imaginat ca pe 
o călătorie în Cosmos. Textul l-a 
alcătuit Leontina Coban. Punerea 
în scenă a făcut-o tînărul regi
zor Andrei Brădeanu, de la Tea
trul Armatei, cu ajutorul acto
rilor Victor Moldoveanu și Coz- 
ma Brașoveanu. „Astronaiiții 
echipați în costume albe cu ti
vuri roșii sînt eleve și elevi -din 
clasele a lll-a și a IV-a la Școa
la pedagogică ori de la Școala 
nr. 169: Dorilă Margureta, Nico
lae Ceorgeta, Pândele Lucia, Pa- 
piniu Ovidiu, Arsenie Magdale
na. Cojocaru Mircea... îi ajută 
„șeful de echipaj" Vlaicu Marin, 
student la Institutul pedagogic, 
și Cornelia Postică, de la clubul 
mobil de jocuri.

Sala de marmură s-a umplut. 
Muzica dă semnalul începerii 
„Călătoriei în Cosmos". Călătorii, 
costumați și mascați, își lasă pă
rinții pe scaune, cu emoțiile și 
bucuriile lor de părinți și por
nesc cu emoțiile și bucuriile lor 
de copii in călătorie... Se opresc 
pe diferite planete, unde-i în
tîmpină... formații artistice. Și de 
„bun sosit", aceste formații îi 
cinstesc, pe micii călători costu
mați și mascați, cu cîte un spec
tacol. Pe... Venus sînt primiți cu 
un balet. Pe Mercur cu un „dans 
al piticilor", pe alte planete îi 
întîmpină artiștii de estradă, în 
frunte cu N. Stroe, Zizi Șerban, 
Mircea Crișan, ori cîntăreți de 
muzică populară ca Rodica Bu
jor...

E un plăcut antrenament, voios 
joc de fantezie și realitate. Așa 
cum stă bine copilăriei. Dar, 
bucuria cea mare-i întîlnirea

(Continuare în pag. 3-a)

cu

Concerte 
în întreprinderi

Muncitorii de la Atelierele 
C.F.R. „16 Februarie" din Cluj 
s-au adunat zilele trecute pentru 
a asculta in incinta întreprinde
rii concertul orchestrei simfonice 
a Filarmonicii 
litate.

Concertele 
treprinderi de 
muzicală se 
Muncitorii de 
r Unirea", .Jan _  ___
bochim* au audiat concerte ale 
căror programe au cuprins lu
crări de Ceaîkovski,. Beethoven, 
Strauss. C" 
lulhi Mureșan. 
soliști taientați 
Ștefan Rnha și 
tru Pop.

de Stat din loca-

prezentate in în- 
această formație 
bucură de succes, 
la întreprinderile 

os Herbak”, ,.Car-

Ciprian Porumbescu, 
Ei an aplaudat 

ca violonistul 
naatrsruj Dumi-

(Agtrpm)

locul nămeților lui ianuar, soare, uscat și... firește, joacă.In

Foto: P. PAVEL

..l an tezia
risipei

Mărturisesc că deși pasiunea 
vieții mele nu o constituie ștran
durile, vara vizitez des aceste 
locuri cu soare și apă. îmi pla
ce să sar în apă, să înot și apoi 
să stau la soare. Asigur că și dum
neavoastră, cititorilor, vă duceți 
la ștrand pentru aceleași lucruri.

Nu pot să-mi închipui, oricit 
mi-aș forța imaginația, câ cineva 
vine la ștrand ca să faci 
promenadă pe o aleie pavata sau 
să admire arabescurile 
gard de beton. Și 
totuși în Capitală 
a fost construit un 
ștrand împrejmuit 
cu un gard de beton 
aleie temeinic pavata, 
asentimentul Direcției de în- 
vățămint superior din Minis
terul Invățămintului și Culturii, 
conducerea administrativă a Uni
versității ,,C. I. Parhon" a chel
tuit 300.000 lei pentru a pune 
un gard de beton și asfalt la 
ștrandul studențesc din cartierul 
Tei. Și trebuie să știți ci gardul 
înalt de beton a fost construit nu 
numai la stradă, ci și în părțile 
laterale, adică acolo unde ștran
dul studenților se mărginește cu 
alte ștranduri. Pentru multi tre
cători chestiunea e o enigmă. 
Poate, zic unii, că în cursul nop
ților de rari și apoi în tot restul 
anotimpurilor cînd nu este sezon 
aici pe teritoriul ștrandurilor sini 
păstrate comorile din povestea 
cu Aii Baba. Poate, spun alții, 
ei nu-i de fapt un ștrand, ci o 
fortificație secretă pentru vreun 
tezaur al universității.

Dar lifind gluma la o parte 
si ne închipuim pe studenții 
care rin vara la acest ștrand. 
Trec veseli în grupuri, pe Ungă 
celelalte ștranduri împrejmuite

unui

FOILETON
ri o

Cu

cu garduri simple de lemn sau 
plase de sirmă și se întunecă la 
față cînd ajung în dreptul „ce
tății" lor. De ciudă cînd stau la 
soare umblă numai pe iarbă sau 
pe nisip, ocolind cu grijă aleia 
asfaltată.

Partidul cheamă oamenii mun
cii să lărgească mișcarea de eco
nomii. să folosească cu maximum 
de chibzuință fiecare leu din avu
tul statului in vederea dezvoltă
rii economiei noastre socialiste, 

a ridicării nivelu
lui de trai al po
porului. Iar aici 
după ce se con- 

niște lucruri de o in
utilitate, la construirea

struiesc 
doielnică 
cărora se face o neingăduită ri
sipă de bani, după unele calcule 
prin recuperarea unor materiale 
existente la ștrand și a muncii 
patriotice lucrarea putea să 
coste doar jumătate.

Și in timp ce se cheltuiau bani 
aiurea pentru ștrandul de la Tei, 
la Universitatea „G. I. Parhon" 
era nevoie, — lucru cerut de 
studenți — de diferite insta
lații la unele laboratoare ale 
Facultății de chimie. Pentru 
orice om cu cit de cît spirit gos
podăresc este imposibil de price
put logica pe baza căreia gardul 
de beton a putut fi considerat 
mai urgent și mai... necesar.

La fel de „pricepută" în folo
sirea banilor s-a arătat în ultima 
vreme și conducerea administra
tivă a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu". în primul rînd 
aici pentru niște lucrări de in
vestiții, la studioul de înregis
trare acustică, sala de audiție 
etc„ s-au folosit fonduri de la 
reparații capitale — lucru con
trariu normelor noastre econo
mice. Sumele cheltuite — deși 
în ansamblu lucrarea era utilă — 
privesc uneori lucruri inutile. 
Intr-o sală de audiții muzicale, 
adică o sală unde vin studenții 
și unii oaspeți să asculte mu
zică, erau niște scaune obiș

nuite de lemn. Unele scîrțîiau. 
Puteau fi reparate, înlocuite cu 
altele noi, sau chiar tapisate. Ei 
bine, s-au făcut niște fotolii mai 
ceva ca la Operă ; îmbrăcate de 
sus și pînă jos, adică pe față dar 
și pe spate, în pluș. Snobism ? 
Grandomanie ? S-au gîndit poate 
că faima conservatorului va creș
te datorită unor fotolii străluci
toare de aproape 700 lei bucata? 
(Este știut că în comerț există 
scaune foarte potrivite scopului 
urmărit de conservator cu un 
preț in jurul a 200 de lei).

Se pune în mod firesc între
barea: cum a fost posibilă o a- 
semenea ușurință în mînuirea 
fondurilor statului? Este oare 
vorba de efectele unei fantezii 
prea rebele, de capricii. Este 
timpul ca cei în cauză să înțe
leagă că nimănui nu-i sînt per
mise capricii pe banii statului.

G. VICTOR

Un grup de tineri elevi în 
anul II la Școala mecanica 
agricola din Titu la o orâ 

practica.

Foto : S. NICULESCU



Să cunoaștem exponatele Muzeului
de Artă al R. P. R.

UN PORTRET
DE REMBRANDT

„Adevărul despre om“ se 
poate defini esența portretisticii 
rembrandtiene — și acest fapt 
are o însemnătate istorică. In 
geniul lui Rembrandt rodește 
momentul de apogeu al burghe
ziei olandeze.. Dar în timp 
ce „virtuțile" burgheze, consti
tuite în lupta contra feu
dalității, se topesc în căldările 
cu aur colonial, în timp ce bur
ghezia își reneagă valorile mo
rale cucerite în anii ei revolu
ționari, Rembrandt rămîne fidel 
umanismului întemeiat pe ra
țiune.

A pictat nenumărate portrete, 
nu numai comandate, ci foarte 
adesea inspirate din lumea ce
lor umili. Unul din modelele fa
vorite era el însuși; aproape o 
sută de autoportrete relevează 
caracterul și experiența lui de 
viață. Dacă ești prevenit asupra 
sensului istoric ce-1 are repre
zentarea omului în opera genia
lului artist, atunci privești mi
cul portret din Galeria Univer
sală a Muzeului de Artă al 
R.P.R. cu sentimentul unei ele
vații care sporește emoția este
tică, iar venerația pe care o 
inspiră numele unuia din cei 
mai mari artiști ai lumii capătă 
un conținut precis.
- Acest portret (lucrat după 
1640, adică în anii de maturi
tate) înfățișează un chip anonim 
de femeie. Obrazul are frăgezi
mea tinereții și rumeneala traiu
lui bun ; pictorul s-a delectat, e- 
vident, așternînd culorile de 
fruct pîrguit care compun epi
derma, și a realizat din pastă 
o materie vie, caldă. Pielea cap
tează lumina din natură și o ira
diază în jur. Toate acestea sînt 
efectele unui meșteșug în stare 
sa exprime orice cu pensula și 
vopseaua. Dar numai meșteșu- 
gul, onicit de desăvîrșit, nu-1 
poate defini pe Rembrandt. Por
tretul relevă calități de ordin 
moral. Atitudinea statică a 
modelului, care îngăduia să 
fie contemplat în voie cu o- 
chiul pictorului bucuros de fru
musețe, e compensată printr-o 
mobilitate interioară. 0 undă de 
gravitate și o undă de veselie 
se fugăresc pe obraz, înflorind

mușchii sub piele. în ochi e. . - — - _ o
imperceptibilă severitate, compli- 
cînd surîsul cochet din colțul gu
rii pline. Uimitoarea anienlxc:- 
tate a expresiei e rezultatul li
nei observații psihologice exacte 
și subtile. Dar intuiția psiholo
gică, orioît de fină, nu îl defi
nește încă pe Rembrandt Chipul 
acesta are o autoritate care im
pune respect; nimic din femini
tatea dezarmantă a persona jelor 
picturii galante. Femeia e privit! 
fără cavalerisme, fără compli
mente în grai pictural. Eiojr.-J 
Constă aici în stima, în încre
dere. Nu i se măgulește van-ta- 
tea, ci i se atestă valoarea mo
rală.

Pictorul și gînditorul se i 
tesc în geniul artistului, — 
caracteristica lui Rembi 
Pictorul vede idei și gindește Ia 
culori ; e o colaborare indiso
lubilă a văzului și a rațiuniL 
Portretistul Rembrandt iși afirmi 
pasiunea cunoașterii omului ciad 
pictează personaje umile, oameni 
care există prin calitățile lor 
morale și nu prin funcții și cos
tume. (Acest interes pentru u- 
manitate e o atitudine progresistă 
în pictură în momentul in care 
publicul cumpărător își comanda 
portrete convenționale, dorind să 
î se flateze orgoliul averii și al 
puterii). Pentru Rembrandt, omul, 
există prin ceea ce face, și a- 
ceastă concepție se poate citi în 
obiceiul său de a-și intitula por
tretele cu numele unei activități: 
„Arhitectul", „Savantul". „Osta
șul", modelul fiind tratat ca o 
concretizare a unor trăsături ge
nerale, a unui caracter tipic.

ANCA ARGHIR

Sîrmă
La Institutul de 

metalurgie al Acade- 
miei de Științe a 
U.RSS. a fost reali
zată o aparaturi cu 
ajutorul căreia din 
metal lichid se poate 
obține o sirmâ cu un 
diametru de 1—2 mi
croni, sau chiar mai 
subțire.

Metalul topit 
introdus intr-un
închis ermetic. Cu a-

este
vas

WHITMAN

trezește 
pe care

specialitate deține 
adevărat rare cum 
ediție a operei 
de Haendel pe

m duminica
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Comori muzicale
Sînt doar cîțiva oameni în a- 

ceasta mică încăpere. Printre ei 
tineri—tineri în salopete, tineri 
cu servietele pline de cursuri u- 
niversitare chiar tineri ce poar
tă prins pe braț numărul școlii 
în care învață.

Intr-o tăcere deplină ei urmă
resc, descifrează mesagii, simță
minte, exprimate înir-un limbaj 
deosebit, de o rară frumusețe, 
de mari muzicieni și interpreți 
ai timpurilor.

Trebuie spus însă un amănunt 
interesant : în această originală 
sală de audiții fiecare ascultă în 
mod individual ceea ce dorește 
din marile creații muzicale sim
fonice. Realizarea este simplă fi 
ingenioasă. Căștile care amintesc 
de vremea primelor audiții ra
diofonice, puse în legătură cu 
cele 8 magnetofoane care se află 
într-o cameră alăturată au 
căpătat aici o reală va
loare. Secția muzicală a 
Bibliotecii centrale de Stat 
din București fi-a începui 
activitatea în luna octom
brie « anului 1958. avind 
drept capital— 2—3 benzi 
de magnetofon, citeva par
tituri și discuri. Azi, în raf
turile acestei fonoteci se află peste 
240 de benzi as imprimări deose
bit de valoroase. Și pentru că «n- 
tem ia domeniul cifrelor trebuie 
să pomenim p de cele peste 
20M0 de partituri pe care le 
posedă biblioteca, toate colecțiile 
de partituri de buzunar, circa 
2B00 exemplare care cu apărut 
pini «mu peste 2500 de 
discuri ți un mare număr de 
cărți de literatură mtaiceli de 
spedoLtate printre care se nu
miri și cele mai complete dic- 
țsonare fi enciclopedii mnzsccle 
apărute pini acum,

^iesele-rersr de o mare vn- 
loerc, pe care ie deține secția

ți banda de magnetofon 
. este imprimată Sonata a
11-a pentru vioară și pian a lui 
Enescu — una din ultimele apa
riții ale maestrului în public. 

Secția muzicală mai deține și 
exemplare rare din colecția pri
melor discuri apărute în lume 
după anul 1890. Pe unul din 
aceste discuri „Columbia* ce 
poartă nr. 81 sînt imprimate 
fragmente din uvertura Wilhelm 
Tell de Rossini, pe altele prelu
diul la opera Lohengrin de Wag
ner, și o uvertură de Suppe. Dar 
in fondul de aur al discotecii nu 
intră numai aceste prime încer
cări de imprimare. Amatorii 
de muzici vocală pot asculta din 
nou vocea catdâ, plina, de neui
tat, a marelui cîntăreț rus Șalea-

Vizitînd secția muzicală 
a Bibliotecii centrale 

de Stat

primat concertul pentru pian 
nr. 1 de Ceaicovski în interpre
tarea pianistului Van Cliburn, 
laureat al recentului concurs in
ternațional ,J*. 1. Ceaicovski'.

„Piesele-rare* ale secției muzi
cale a bibliotecii nu aparțin însă 
numai discotecii sau fonotecii. Și 
biblioteca de 
exemplare cu 
ar fi prima 
,,T ammerlan" 
care e scris „corectată de însăși 
mina autorului" fi care datează 
din anul 1724.

in rafturile bibliotecii muzi
cale se mai poate descoperi re
ducția pentru pian a operei „Ma- 
nonu de Massenet cu dedicația 
autografi fi un portativ făcută de 

mina compozitorului cu 
citeva măsuri dintr-o cu
noscută arie a operei.

Cele 3 volume cu sona
tele pentru pian ale lui 
Beethowen care au apar
ținut pianistului Wilhelm 
Beckhaus eu însemnări 

crize fi considerații anali
tice asupra marilor lucrări 
beeth oweniene aparțini nd pianis
tului, sint de asemenea socotite 
de mare valoare.

Printre documentele deosebit 
de i-ieresante mai menționăm : 
Metode de flaut a celebrului 
Quantz după care a învățat Fr. 
W'ilhelm fi cele 2 exemplare din 
revistele periodice muzicale 
JLnecilia" care au apărut intre 
anii 1824—1827 la Viena fi care 
conțin observații fi mărturii con- 
trvso-w despre Beethoven pe 
we le deține în unicat secția 
mnsiceli a Bibliotecii centrale de 
Soat.

Iezi citeva din piesele texau- 
rsixi mnzieal pe care Biblioteca 
Centrali de Stat îl pune la dis- 

din ce in ce 
i nrstnici 
a culturi

din metal lichid

Adevâ'cți munți de bumboc ou obținut agricultorii chinezi. 
Foto : CHINA NOUA

jutorul azotului com
primat metalul lichid 
este împins afară 
printr-un mic orifi
ciu. In aer jetul se 
răcește fi solidificin- 
du-se. se transformi 
intr-o sirmâ subțire.

Astfel dintr-o pică
turi de cup-u top:t 
se poate obține O 
sirmâ cu o lungime 
de trei km. fi avind 
grosimea de numai 
cîțiva microni.

D. ȚAUANU

Opere asupra cărora a căzut anatema Inchiziției
Decenii șj veacuri de a rîndul în piețele 

Europei, reprezentanții celor ce se intitulau 
cu atita emfază „apărători ai dreptății di
vine" ardeau cu sălbăticie cele mai minu
nate creații ale geniului uman.

In strădania de apărare a tot ce în- 
semna împotrivire față de cruda orîn- 
duire a exploatatorilor, emisarii tenebroa
sei Inchiziții nu se mulțumeau numai cu ar
derea pe rug a acelora care îndrăzneau să 
propovăduiască adevărul asupra lucru
rilor și fenomenelor înconjurătoare, dar 
urmăreau cu o ură înverșunată, cu o dia
bolică perseverență — ce nu mai găsește 
asemuire în istorie — tot ceea ce geniul 
uman producea mai de preț, tot ceea ce era 
produsul rațiunii umane, tot ceea ce în
semna lumină, cultură, inteligență.

Formula papală „După o matură chibzu
ință osîndim această operă în baza propriei 
noastre gândiri și cu ferma convingere că 
are un caracter primejdios... iar în virtutea 
puterii apostolice interzicem tuturor persoa
nelor, indiferent de rang sau situație, țipă- 
rirea acestei opere, citirea și posedarea ei..." 
a răsunat veacuri de-a rîndul în orașele Eu
ropei.

Dăunătoare pentru Vatican nu erau lucră- 
rile obscurantiste, cărțile ce cultivau mize
ria, ignoranța, întunericul, cel mat odios 
misticism, ci cele mai de seamă creații ale 
filozofiei, literaturii, științelor — lucrări care 
încercau să pătrundă miezul lucrurilor, să 
făurească noi vaduri gîndirii umane, să di
rijeze activitatea oamenilor spre dezlegarea 
minunatelor taine ale naturii.

în 1559 a fost publicată prima listă de 
cărți interzise. In 1571. Papa Pius al V-lea

a înființat Congregația indexului In 1587 
Sixt al V lea a investit-o cu puteri dictato
riale. Indexul lui Lean al Xlil-lea (ediția 
1900) cuprinde de pildă, pe întinsul a 450 
de pagini 7.000 de nume, 7.000 de autori, 
mii de lucrări.

Lista cărților asupra cărora a căzut ana
tema Vaticanului e lungă. Ea trezește în su
fletele noastre groaza, groaza in fața ina- 
poierii, barbariei, cu care prelații Vaticanu. 
iui s-au opus veacuri de-a rîndul progresu- 
lui, culturii.

Au fost interzise nu numai lucrările oa
menilor de știință, miliianților pentru a- 
teism, pentru progres social, lucrări filoso-

File de
fice ci șj minunate opere literare menite să 
înfrumusețeze viața omului.

O sumară trecere în revistă a cîtorva din
tre lucrările interzise vorbește din plin des
pre uriașa valoare umană a cărților trecute 
pe lunga listă a Indexului. Vaticanul a in
terzis omenirii în anii celui de al XX-lea 
veac cărțile marelui scriitor Anatole 
France, autorul „Insulei Pinguinilor" și 
„Revoltei îngerilor". Opera, atît de ori. 
ginală, inteligentă și sensibilă a marelui 
scriitor, care manifestă în lucrările sale un 
puternic spirit critic față de instituțiile orîn- 
duirii burgheze, dragostea față de cei umi
liți și năpăstuiți, militant împotriva preju
decăților de orice fel, inamic al războaielor

a fost condamnată în 1922, ca „fiind scris! 
de mina diavolului".

Vaticanului i-a fost frică și de opera ma
relui scriitor german Heinrich Heine. Poe
tul dragostei și libertății, vestitor al timpu
rilor noi a fost interzis pentru că era con
vins că „va veni o zi frumoasă" că „soa
rele libertății va încălzi mai fericit pămîn- 
tul decît artistocrația tuturor aștrilor", iar 
„o nouă lume va înflori" șl „odată cu acea
stă naștere la libertate vor încolți în oameni 
gînduri libere și libere simțiri..."

Operele scriitorului Emile Zola, apărător 
al dreptății în procesul Dreyfus, autorul 
„epopeii prăzii" (cum numea Gorki marele 

istorie
său ciclu de romane) au fost și ele inter
zise de Vatican.

Operele lui Henri Stendhal, autorul nemu
ritorului „Roșu și negru", al „Mînăstirii din 
Parma" au fost și ele interzise de Vatican.

Lista cărților interzise e lungă, ea cu- 
prinde cele mai minunate opere ale creației 
umane în cele mai variate domenii ale cu
noașterii umane. Indexul papal cuprinde 
astfel și operele lui Dumas (tatăl și fiul), 
scrierile Iu» Pascal, Victor Hugo, Georges 
Sand, operele lui Leibnitz și Kant, opere ale 
lui De Foe. „Paradisul pierdut" a lui Milton, 
„Experiența asupra rațiunii umane'1 a lui 
John Locke sau „începuturile economiei po
litice" și „Despre libertate" ale lui John 
Stuart Mill

Vaticanul a interzis lucrările marelui 
filozof englez din cel de al XVII-lea veac,

Francis Bacon, părintele materialismului 
englez, autorul unor mari lucrări filozofice 
ce au deschis drumuri noi în istoria filozo
fiei, Vaticanul a interzis lucrările lui Tho- 
mas Hobbes care prin concepția sa mate
rialistă despre lume, a fost continuatorul și 
sistematizatorul filozofiei materialiste a lui 
Bacon. Emisarii Vaticanului l-au urît pe 
Hobbes pentru că a manifestat un ateism 
consecvent, o critică ascuțită a catolicismu- 
lui și a dezvăluit rolul nefast al cetății pa
pale, ca focar al obscurantismului.

Vaticanul a interzis lucrările marelui fi
lozof francez Rene Descartes, care prin po
ziția sa nouă în problema metodei, în pro
blema cosmogoniei și prin dezvoltarea ma- 

j tematicii, mecanicii și filozofiei a înscris o 
pagină importantă în istoria gîndirii umane.

Spinozza, autorul „Eticii" marele filozof 
din veacul al XVII-lea, care afirmînd că „cel 
care face din rațiune și filozofie sclava teo
logiei este obligat să ia prejudecățile mul
țimii din vremurile vechi drept lucruri di
vine, să-și umple și să și întunece spiritul 
cu ele" a respins cu hotărîre orice amestec 
al religiei în problemele științei, a fost și el 
trecut pe lista cenzurii papale.

Ce minunată lume de adevăruri și frămîn- 
tări creatoare au încercat veacuri de a rîn
dul emisarii Vaticanului s-o arunce pradă 
rugurilor, uitării, boicotului public. Progresul 
gîndirii umane nu a putut fi însă înăbușit. 
Gîndirea umană s-a dezvoltat ajungînd pină 
la culmile învățăturii marxist leniniste, pînă 
la culmile socialismului care astăzi se înfăp 
tuiește pe o uriașă parte a globului pămîn 
tesc.

1. SA VA

Chiar de nu ne-ar fi rămas 
atîtea descripții ale înfățișării 
sale, pe Walt Whitman nu nl-l 
putem închipui decît înalt și a- 
tletic (nu îi plăcea atîta să cin- 
te „democrația atletică", vi
guroasă ?) cu plămîni uriași 
(cine altcineva ar putea să ci
tească cu glas tare măcar una 
singură din strofele croite par
că pe măsura unui titan ?) cu 
priviri adinei și cinstite, ce-au 
contribuit probabil la porecla 
plină de duioșie pe care o că
pătase : „the good gray poet", 
bunul poet cărunt.

In America de la mijlocul se
colului trecut, Whitman nu avea 
să se teamă de vreun rege sa
trap, de vreo sîngeroasă dicta
tură religioasă, dar armele năs- 
cîndei prese a bogătașilor ce
reau, ca să le poți înfrunta, o 
mare doză de curaj. Nu faptul 
că fusese dat afară din slujbă 
(o lună după moartea președin
telui democratic Lincoln, fostul 
preot metodist Harlan, ministru 
de interne îl izgonise pe Whit
man dintr-un post guvernamen
tal pe motiv că a creat o operă 
„imorală") și nici măcar proce
sul ce i-a fost intentat, nu au 
cerut din partea lui atîta curaj 
și forța morală cît calomniile 
și cuvintîle de dispreț sub care 
a încercat să-l înece 
„critica", presa celor 
bogați. Cu ură săl
batică, neascunsâ, 
de adevărat ciocoi, 
un critic new yorkez 
scrisese, imediat du
pă apariția pri
mului volum al „Firelor de iar
bă", că Whitman este un poet 
„urît mirositor* din cauză că 
slăvește „pe proletari, care fac 
lumea aproape de nelocuit prin 
vulgaritatea lor". lată motivul 
pentru care, chiar și un secol 
după apariția .Firelor de iarbă- 
dnd întreaga omenire vedî în 
Whitman cel mai mare poet a- 
merican și cind înșiși reacțio- 
ncrii americani nu ou pe cine 

j să-i counâ, nici astăzi inco ma
rele eîntăreț a! muncii, al omii- 

I lui. al libertății nu este prețuit 
• de critico oficială a țârii sole :

„Wch Whitman — scria un cu
noscut Irterot In New York 
Times ta centenarul „Firelor ds 
iarbă" — a devenit in întreaga 

poetul cel mai citit și mai 
drseutot al Am aricii". In țara sa 
însă. deși „printr-un concurs al 
Opiniei publice el este cel mai 
irzre poet al nostru, totuși cri- 
tkîi la modă și cei mai mulți 
biografi nu il ir.țeieg și in nu
meroase cazuri de fapt nu pot 
$â-l sufere". Iar alții, recunoscîn- 
du-l ca poet, caută însă să se 
foco a nu observa conținutul 
politic ol operei sale.

Whitman, deși forța sa princi
pala nu era acsea de polemist, 
nu ie-a rămas dator celor ce 
dușmănesc pe oamenii muncii ; 
eL oare dndva cin ta se plin de 
nădejdi demccroția americană, 
a schițat un tablou neiertător al 
„personalități tar proeminente" 
ale vieții publice de atu.*ci care 
cuprinde : „vinători de posturi, 
hoți, haimonale, oameni ne
drepți, urzitori de comploturi, 
ucigași, increzuți, furnizori ne
cinstiți, lingăi dresați a invirtl 
afaceri necurate, teroriști, tîlhari 
de drumul mara, vînzători de 

. sclavi, cozi de topor ale preșe
dintelui (nedemocrat, nota n.s.), 
și ale candidaților la președin
ție, denunțători, mardeiași, măs
luitori de alegeri, pungași» coru
pători, mituitori, oameni care 
trăiesc din expediente, fugari, 
lachei, cartofori, lingușitori, a- 
genți de poliție, traficanți, duel- 
gii, orbi și nesimțitori, josnici 
și mîrșavi pe dinăuntru și stră
lucitori pe dinafară, cu lanțuri 
de aur, făcute din truda poporu
lui și din prostituție... oameni 
care, se tîrăsc pe pămînt, lung 
șir de rime, vinzători inâscuți 
ai libertății".

Whitman, al doilea din cei 
nouă copii aî unui dulgher, năs
cut acum vreun veac șl jumă
tate, a scos la iveală, după o 
viață slobodă plină de tot fe
lul de meserii douăsprezece 
poeme intitulate „Fire de iarbă"; 
de atunci de cînd avea 36 de 
ani, pînă cînd a avut de două 
ori pe atîta, poetul n-a încetat 
să mărească numărul „Firelor 
de iarbă", pînă la aproape 400 
da poeme. Ele fac din bardul 
american un bâtrîn și uriaș ste
jar al literaturii mondiale j 
nimeni încă nu cîntase cu ase
menea forță munca oamenilor 
simpli, forța frumoasă care 
a creat toate bunurile de 
care se bucură omul, truda „do
cherilor, căruțașilor, plugarilor, 
tăietorilor de Ismne, cultivatori
lor de legume, dulgherilor, zida-

Oameni 
neînfricați

rilor... muncitorilor din fabric 
iar toți cei ce apoi au slăvit 
poezie munca omenească, 
trebuit să învețe de la Whltm

Solidaritatea popoarelor.
Văd forța asta înaintînd 

o tărie 
de neînfrînt pe scena Iun

Pînă la el, puțini au rei 
să creeze o poezie politică c 
de intens politică și poetic 
idealurile democrației, liberte 
internaționalismului celor 
muncesc, revoluției - chiar dc 
Whitman nu le-a văzut t 
deauna îndeajuns de clar, r 
putînd să-și însușească o c< 
cepție riguros științifică, m 
xistă - au strălucit sub pa 
bunului poet cărunt, în întrea 
lor omenie, căldură, frumuse 
într-o Americă apăsată de pi 
tanism și prejudecăți, el a c 
tat cu o voce plină merit 
sufletului și ale trupului on 
nesc, egalitatea femeii cu b 
bătui și a slăvit cu o puți 
uimitoare, știința, mașinile, v 
ța moderna și din nou științ 
într-o vreme cînd prietenii și 
vdrășii lui Whitman, oamenii, 
atins Luna, e o 'mare desfăt< 

să citești versul 
materialiste vibr 
de încredere șl < 
mirație, pe care I 
trînul poet le-a înc 
nat luptei admirai: 
a omului cu s[ 
țiul și cu timpi 

într-o vreme cînd N. S. Hr 
ciov la New York, a propus d 
ființarea tuturor armatelor, 
mișcător să auzi strigătul ur 
al vechiului american democ 
„topiți-vă, topiți-vă pretutinde 
armate - risipiți-vă I", „lăs 
armele ucigașe I" și e deadreF 
uimitor să constați cît de act 
poate fi acest american din 
colul trecut, care-și chea 
poporul la întrecere pașnica, 
„arena marilor, neprihănite 
întreceri dintre oameni" în „r 
boiul cel dulce și dătător 
viață" al pașnicei transform 
a naturii.

Sint versuri în care umani 
tea e reprezentată în propo 
gigantice ; nu cunosc vocea c< 
ar putea recita azi mai b 
versurile bătrînului poet a 
decît aceea a unui alt amt 
can, negru, numit Paul Rol 
son. Dar cel mai plăcut semn 
admirație și respect pentru v 
șurile lui Whitman ar fi al 
și anume dezarmarea. Să 
realizeze dezarmarea : k
„poemul" pe care azi n 
rele american l-ar prețui 
mai mult, și pe care sperăm s 
vedem întipărit cu litere 
neșters, îrt realitatea decenii 
ce a început

SERGIU FARGAȘAf'

finereîe sinste l.-. a • opescu și 
Georgeta Popan din ansamblul 
de cintece ol regiunii Baia Mare 

înaintea unui spectacol.

Foto : AGERPRES

In bîlciul lumii 
capitaliste

Barba și 
...talentul

Ați mai auzit fără îndoiab 
de pianiști care și-au asigu 
rat degetele, de fotbaliști car 
și-au asigurat picioarele, d< 
cîntăreți care și-au asigura 
coardele vocale ș.a.m.d. Pen 
tru domeniile de activitat 
ale societăților de asigurar 
americane, însă, toate aceste* 
reprezintă astăzi fapte banale 
Iată că o mare societate ame 
ricană face mare publicitate 
unui nou gen de asigurări 
se asigură bărbile actorilo 
renumiți. Cunoscuta vedete 
a filmelor americane de aven 
turi Monte Wooley și-a asi 
gurat de curînd barba. E vor 
ba de o barbă ca toate băr 
bile dar care probabil ct 
joacă un rol însemnat în suc 
cesul actorului din momen 
ce societatea de asigurare i~e 
prețuit-o la suma de 5000 do 
lari și i-a inmînat o polițe 
de asigurare în consecință. C 
poliță de asigurare care pre 
vede toate pericolele posibili 
pentru barba grijuliului po 
sesor.

Conform acordului interve 
nit între societate și actoi 
barba acestuia a fost asigw 
rată „împotriva secetei, a in 
cendiului, a furtunii și a fur 
tului".

Nu știu precis care vor f 
fiind și celelalte pericole c< 
pîndesc barba lui Monte Woo 
ley. Noi ne-am lua îndrăz 
neala să sugerăm încă doui 
(pentru cazul cînd au scăpa 
atenției actorului și agentulu 
de asigurare): anume — frv 
zerul și mărăcinii. Nu insis' 
tăm asupra frizerului, dar ne 
imaginăm că tot evoluînd îr 
mărăcinișul unei vieți artisti
ce deșănțate cu greuvascăpt 
Monte Wooley cu barba ne
smulsă; în care caz e bine' 
venită amintita asigurare me
nită a salva fsau a răscum
păra ) principalul element dra
matic al posesorului ei.

Cînd un mare cîntăreț a 
îmbătrînit oamenii exclamă 4

— Vai, ce păcat de el, și-a 
pierdut vocea !

Cînd Monte Wooley nu va 
mai apare în filme, oamenii 
vor exclama de bună seamă :

— Vai, ce păcat de el, și-a 
pierdut barba !

Ceea ce caracterizează cum 
nu se poate mai bine atmosfe
ra din „lumea** filmului ame- 
ricnn unde o barbă frumoasă 
e considerată mai prețioasă 
decît un cai de talent..

EM. RUGAR



Cum folosim 

expozițiile științifice 

în educarea materialistă

a tinerilor
In cadrul complexului de mă

suri luate de Comitetul raional 
U.T.M. Bacău în vederea inten
sificării muncii educative în rîn- 
dul tineretului de la sate în pe
rioada de iarnă, o atenție deo
sebită se acordă educării științi
fice a tinerilor, dezvoltării cunoș
tințelor despre natură, explicării 
științifice a diferitelor fenomene 
care să contribuie la combaterea 
misticismului, la educarea ateistă 
a tineretului. Ținînd seama de 
experiența anului trecut. Comite
tul raional U.T.M. în colaborare 
cu secția de învățămînt și cul
tură a’Sfatului popular și filia
la S.R.S.C., a organizat în ca
drul unităților culturale de la 
sate expoziția „Originea și evo- 
luția omului pe părnînt". Pentru 
aceasta împreună cu filiala 
S.R.S.C. Bacău și a secției de 
învățămînt și cultură a Sfatului 
popular raional s*a pregătit un 
ciclu de 4 conferințe în legătură 
cu conținutul expoziției și s-a fă
cut instruirea cadrelor didactice și 
a activului organizațiilor de bază 
U.T.M. de la sate asupra felu
lui cum va trebui organizată 
deschiderea și cum va funcționa 
expoziția.

Ca urmare a măsurilor luate 
și sprijinului acordat de Comite
tul raional P.M.R., expoziția „Ori
ginea și evoluția omului pe pă- 
mînt" s-a deschis în 36 de co. 
mtine din cele 41 ale raionului. 
Comitetele comunale U.T.M. au 
organizat deschiderea acestor ex
poziții în cadru festiv. Planșele 
din albumul „Originea și evoluția 
omului pe părnînt" au fost ex- 
pUse în săli speciale sau săli de 
festivitate ale unităților culturale. 
Cu ocazia deschiderii expozițiilor 
în fiecare comună, profesori de 
științele naturii, medici și alte 
cadre de specialitate au ținut 
prima conferință din ciclul de 
conferințe axate pe conținutul ex
poziției. In scopul vizionării ex
poziției de toți tinerii din co
mună s-a pus în discuția adu
nărilor generale U.T.M. necesita
tea participării utemiștilor și a 
antrenării tuturor tinerilor la 
deschiderea și la expunerile 
ce vor avea loc în ca
drul expozițiilor. De asemenea, 
organizațiile de bază U.T.M. îm
preună cu directorii căminelor 
culturale au repartizat cele mai 
bune cadre didactice utemiste să 
facă de serviciu zilnic pentru a 
da explicații celor care vin să 
viziteze expoziția și au recrutat 
pe cei mai buni utemiști să an
treneze tinerii și vîrstnicii la vi
zionarea expozițiilor.

Pentru a ilustra cum au mun- 
cit organizațiile de bază U.T.M. 
și conducerile căminelor cultu
rale în organizarea deschiderii 
ți funcționării în bune condiții

FILME NOI

Pe ecranele Capitalei ruleazâ 
filmul „Mumu“ (stingă) o pro
ducție a studiourilor Sovietice 
și filmul „Desigur, Nelly“ (dreap
ta) realizat de studiourile din 

R.D. Germană.
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a acestor expoziții aș vrea să 
dau doar cîteva exemple concre
te. In comuna Traian, de exem- 
piu, expoziția a fost deschisă cu 
ocazia ștafetei cultural-artistice 
organizate în cinstea zilei de 30 
Decembrie. La deschidere au par- 
ticipat peste 350 tineri și vîrst- 
nici din comunele Traian și Pră
jești. Conferința a fost prezen
tată de profesorul de științe na
turale Bibire Dionisie care i-a 
condus apoi pe tineri prin fața 
exponatelor dîndu-le împreună 
cu profesoara A. Cristea explica
țiile necesare. In zilele urmă
toare, comitetele comunale 
U.T.M. au organizat vizitarea 
expoziției de către toate organi
zațiile’U.T.M. din comună.

O asemenea expoziție s-a des
chis și în comuna Negri. Des
chiderea a avut loc în cadrul u- 
nei seri culturale organizate cu 
ocazia Joii tineretului. Și aici 
numărul participanților a fost de 
peste 300. Astfel de expoziții 
s-au deschis și în Mîgla șl Po- 
iana-lurașcu sate componente 
ale acestei comune.

Unele din comitetele comunale 
și conducerile căminelor cultu
rale au folosit pentru deschide
rea expozițiilor ocazia sărbători
rii pomului de iarnă din cadrul 
școlilor la care au participat pe 
lingă școlari mulți tineri și vîrst- 
nici. Așa s-a procedat în comu
nele Odobești și Luncani.

Pînă în prezent cele 36 expo
ziții au fost vizionite de peste 
17.000 de tineri și virstn'.ci din 
raionul nostru. Intrudt conținu
tul expoziției contribuie la con
solidarea cunoștințelor pe care 
tineretul le capătă in cadru] cer
curilor naturaliștilor. cercurilor 
de cultură generală, cunoștințe 
necesare formării concepției ma
terialist științifice despre Idme 
și societate, ne propunem să or
ganizăm, cu caracter permanent, 
asemenea expoziții în toate cele 
41 comune din raion și in majo
ritatea satelor. Ne mai propu
nem ca toate organizațiile U.T.M. 
să organizeze vizitarea în mod 
colectiv a acestor expoziții și să 
stimuleze în rîndul tinerilor dis
cuții pe marginea celor vizio
nate.

Considerăm că această formă 
de educație, alături de celelalte 
forme cunoscute și promovate de 
organizațiile U.T.M. și activiștii 
culturali din raionul Bacău, va 
contribdț la educarea științifică 
a tineretului, la înarmarea lui cu 
cunoștințele necesare pentru corn- 
baterea superstițiilor și credințe
lor mistico-religioase.

CONSTANTIN C1OBANU 
prim-secretar al Comitetu
lui raional U.T.M. Bacău

Inovațiile
(Urmare din pag. l-a) 

la creșterea productivității mun
cii devine și trebuie să devină și 
mai mult o problemă generală 
care interesează pe toți munci
torii. inginerii și tehnicienii deo
potrivă. Și comuniștii sînt cei 
care vin rn primul rînd în aju- 
torul tinerilor inovatori. Așa s-a 
întîmplat și cu cazangiul Ion 
Duță.

El a observat că iirtele capace 
la turbo-ambreajul pentru insta
lațiile petrolifere aveau o prelu
crare anevoioasă. Mai intîi erau 
turnate Treceau la strungărle și 
apoi erau găurite. S-a gmdit la 
o matriță. O bucată de fier în
roșit. o lovitură la ciocanul cu 
aburi și gata.

— Nu-i chiar așa de simplu 
băiete — i-a spus comunistul 
Cordea Teodor, maistru la for
jă, care aflase de aceste frămîn- 
tări. Capacul are multe profile 
și nu cred să iasă așa dintr-o 
lovitură. Ia să vedem împreună 
ce se poate face.

Au cercetat amîndol cam ce 
piese se oot executa la ciocanul 
cu aburi, au discutat la condu
cerea secției și, în sfîrșit, mais
trul l-a povățuit;

Din frumusețile patriei : Lacul Sf. Ana.

Semnarea planului , 
de muncă pentru 

aplicarea pe anul 1960 
a acordului privind 
colaborarea culturală 
între R. P. Romină 
și R. P. Bulgaria

La 9 ianuarie I960 a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.P. Romine semnarea 
planului de munca pentru apli
carea pe anul I960 a acordului 
privind tolaBorârea culturală in- | 
tre R-P. Romină și R.P. Bui- I 
gări a.

Planul prevede întărirea și 
extinderea colaborării științifice I 
titre s.ademiile celor două ' 
țări, elabbrarea in comun a unor 
lucrări științifice, schimb de ex
periență și specializarea in do
meniul științei, invățamintulu: 
și culturii. editarea de lucrări 
beletristice, schimb de formații I 
artistice și artiști, de expoziții, i 
organizarea de gale de filme | 
etc.

Din partea R.P. Romine pla
nul a fost semnat de tovarășul 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
iar din partea R.P. Bulgaria de 
tovarășul Ivan Spasov, insărci 
natul cu afaceri ad-interim al ' 
R.P. Bulgaria la București.

La semnare ău participat: 
C. Prisnea. adjunct al ministru
lui lnvâțâmintului și Culturii, 
1. S. Gheorghiu, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romine, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, Mini
sterul Învățământului și Cultu
rii, și Institutul romin pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
academicieni, oameni de cultură 
și artă.

Au fost de față membri ai am
basadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești, precum șl membrii delega 
țiilor culturale care au partici
pat la tratative.

Cu acest prilej tovarășii Va
sile Dumitrescu și Ivan Spasov 
au rostit cuvintări.

cauză a întregului colectiv
— E mai bine ca matrițarea 

sa se facă pe o presă.
După un timp insă Duță a 

venit din nou la comunistul 
Cordea Teodor.

— Sînt unii care Zic: ce te 
amesteci tu ? Că matritarea sau 
turnarea nu-i treabă de cazan
giu.

— Ei lasă, nu te da bătut. O 
să discutăm chestiunea asta îîi 
organizația de bază. Partidul 
sprijină tot ce e nou. Iar în le
gătură cu inovația ta dacă sînt 
unii care nu o înțeleg să le de
monstrăm eficacitatea ei.

Au calculat, au cerut părerea 
specialiștilor : se poate realiza o 
economie de metal de 10 kilo
grame la fiecare piesă — ino
vația va fi aplicată.

Acum cazangiul Duță se gîn 
dește la altă inovație. E vorba 
de alte piese ale turbo-compre- 
sorului. Și aici vor rezulta eco
nomii de metal, și se va reduce 
timpul de lucru — își zice Du
ță. Am să vorbesc neapărat la 
organizația de partid despre a- 
cest lucru.

Conștiinfa utilității
!n mișcarea de inovații este 

nevoie totodată ca tu personal,

Din programul 
celor mai interesante 

întîlniri sportive 
ale sâptamînii viitoare

Handbal
Handbalul in 7 — unul din

tre cele 'mai tinere sporturi care 
se practică în patria noastră — 
trăiește ia aceste zile un eveni
ment deosebit de important. 
După cum se știe, simbătă 16 
ianuarie o-c. seara se va desfă
șura în cadrul sferturilor de fi
nală ele Cupei Campionilor Eu
ropeni intilnirea internațională 
dintre echipele Dinamo București 
și Dubla Praga. Valoarea viitori
lor noștri oaspeți este cunoscută 
și apreciată pe întreg continentul 
european. Handbaliștii ceho
slovaci au cucerit in anul 1958 
prima ediție a acestei competiții 
iar recent, ei atș terminat neîn
vinși turneul internațional de la 
Copenhaga, după ce au întrecut 
selecționatele Suediei (campioa
na lumii), Danemarcei și R. D. 
Germane.

Firește că sarcina handbaliști- 
lor dinamoviști în fața experi
mentalilor sportivi cehoslovaci 
este dificilă. Ei manifestă însă 
optimism Și sînt deciși să obțină 
victoria lă București. „Adversa
rii noștri sînt într adevăr redu
tabili — ne spunea deunăzi di- 
namovistul Ivănescu — dar noi 
sîntem hotărîți «ă avem o com
portare bună și, de ce nu, gă 
obținem chiar și o victorie. De 
altfel, anul trecut noi am reușit 
o victorie în fața echipei Dukla 
Prdga cu sconll de 14 13“ (tot în 
sferturi de finală n.r.).

Boschet
Nici nu se va stinge bine ecoul 

îniîlnirii de simbătă seara și 

inovatorul, să ai conștiința uti
lității inovației și să fii 3îrz in 
activitatea creatoare.

Tînărul Inginer Vladimir 
Gnosienco mai realizase inova
ții. Intr-o zi s-a gindit la o so
luție și a hotărit să rămină 
noaptea să lucreze.

Și Vladimir a început lucrul 
la inovație imediat ce a ieșit 
din schimb. Pînă la miezul nop
ții n-a izbutit însă prea mare 
lucru.

— Ce naiba I Dacă nu reu
șesc...

Dacă nu reușea să creeze dis
pozitivul plănuit, un dispozitiv 
universal, însemna că prelucra
rea curbelor pentru rafinării să 
se facă tot după vechiul sistem. 
Adică, pentru fiecare tip de 
piesă să se confecționeze o ins
talație de fixare tn mașină — 
lucru care costa în plus cam 
2000 de lei șl care in același 
timp îritîrzia îndeplinirea planu
lui de producție. El se izbise de 
toate acestea și nu odată fusese 
martor unor necazuri pricinuite 
de prelucrarea coturilor pentru 
rafinării.

— Coturile slnt insă foarte 
necesare iar noi trebuie să le 

iată că duminică, tot în Sala Flo- 
reasca, se va desfășura o nouă în- 
tîlnire internațională, tot în ca
drul Cupei Campionilor Euro
peni. De data aceasta este vorba 
de partida internațională de bas
chet dintre redutabilele echipe 
C.C.A. și Dinamo Tbilisi. „Car
tea de vizită" cu care se prezin
tă baschetbaliștii rotnîni este cu
noscută așa că, momentan, nu 
vom mai vorbi despre perfor
manțele lor. Baschetbaliștii gru
zini vin la București ca repre
zentanți ai școlii sovietice de 
baschet, care în ultimii ani au 
uimit lumea. Echipa gru
zină s-a clasat pe locul doi 
în campionatul U.R.SS. pe 
anul 1959, fiind singura în
vingătoare a campioanei Uni
unii Sovietice. Casa Ofițerilor 
din Riga. Dinamo Tbilisi partici
pă pentru prima oară în Cupa 
Campionilor Europeni dar echi
pa posedă o experiență bogată a 
meciurilor internaționale. Acum 
cîteva luni, baschetbaliștii sovie
tici au participat la un mare tur
neu internațional la Praga, tur
neu pe care l-au cîȘtigat la o 
mare diferență de puncte. Ei au 
învins pe rînd formații cu renu
me ca Racing Club Paris, Spar
tak Brno și Spartak Sokolovo 
Praga. Car act eristicele jucători
lor : extrem de rapizi, o medie 
mare de înălțime (5 dintre jucă
torii de bază ai echipei gruzine 
depășesc înălțimea de 2 metri). 
Intilnirea retur se va desfășura, 
după cum se știe, la 31 ianuarie 
la Tbilisi.

Box
Sfîrșilul săptămînii viitoare va 

fi marcat de un alt important 
eveniment sportiv, de data acea
sta cu caracter intern. Este vor
ba de turneul de box organizat i 
de federația de specialitate la ' 
care vor participa cei mai buni 
mijlocii și semi-mijlocii din țara 
noastră. Așteptat cu un legitim 
interes, turneul semi-mijlociilor 
și al mijlociilor mici care se va t 
desfășura în Sala Floreasea, face 
parte din ansamblul de măsuri 
luate de federația de box pen
tru ridicarea calitativă a sportu
lui nostru cu mănuși.

Cele 4 întîlniri vor avea 
loc în zilele de 17, 19, 24 și 
26 ianuarie, tn fiecare seară 
fiind programate cîte 12 meciuri.

S. SPIREA

prelucrăm la timp și cit mai 
ieftin.

Conștiința aceasta, conștiința 
că dispozitivul pe care îl va rea
liza va aduce economii impor
tante întreprinderii, statului, i-a 
stimulat încrederea in izbîndă. 
A revizuit din nou — pentru a 
nu știu cita oară — schițele și 
către ziuă a realizat inovația. A 
stat o noapte întreagă aplecat 
peste planșetă, a muncit neîn
trerupt cu mintea și a doua zi 
dimineață a intrat in mod obiș
nuit la lucru.

*
încheind aceste rinduri vă 

redau una din discuțiile a- 
vute de membrii comitetului 
U.T.M., cu tovarăși din cercul 
A.S.I.T. și de la cabinetul tehnic,

— Ei tovarăși, ce se aude cu 
tematica Inovațiilor pentru anul 
I960? Tinerii vor să se apuce 
de lucru.

— In cîteva zile o vom afișa. 
E o tematică bogată.

— Tocmai de aceea trebuie să 
vă grăbiți, inovațiile ne intere
sează pe toți dar ele reprezintă 
pentru tineri doar una din preo
cupări șl, in lumina sarcinilor 
date de partid, ei au multe de 
făcut.

Vacanfa 
copiilor 

noștri
(Urmare din pag. l-a) 

nava lui Moș Gerilă. Bineînțeles 
e invitat pe nava „îndrăzneților 
astronauți". Și Moș Gerilă, con
form tradiției terestre, împarte 
daruri, sfaturi. Apoi, după un 
dans, Moș Gerilă prezidează 
o mare și impresionantă „pa
radă a costumelor". Se cam 
împiedică în ttehă unele „con
tese" ț le cam zdrăngăne sabia 
unor „cavaleri", dar, ce are 
a face ? Micuții plutesc în 
visul, în jocul „paradei" sub lu
minile strălucitoare, în ritmul 
punctat al orchestrei. O „țăran
că" din Oltenia merge la btaț cu 
un „astronaut" ; un „Pierrot" cu 
o „maghiară"; uh „mușchetar" cu 
o „chinezoaică" ; un „negru” 
împodobit cu suliță și scut, cu 
un „țăran" din Oaș. Și așa mai 
departe, într-Un minunat joc de 
fantezie și întîmplare. Moș Ge
rilă premiază cele mai frumoase 
costume. își primesc distincțiile 
pilrtătorii Uhof costume realizate 
cu artistică fantezie ca, de pildă, 
pioniera Vaida Victoria de la 
Școala mixtă nr. 5 pentru 
costumul simbolizînd „Cosmo
sul înstelat", în ebre se ro
tește un satelit. Său costumul 
de astronaut, purtat de pionierul 
Leventer Mirel, de la Școala me
die „l. L. Caragiale".

O simplă „paradă a costume
lor" la carnavalul pionierilor, 
parcă-i un lanț intre trecut, pre
zent și viitor. Și în ochii părin
ților ca și ai copiilor izvorăsc 
aburii bucuriei că izbutim, din 
ce în ce mai mult, să creăm co
piilor, tuturor copiilor oamenilor 
muncii, vacanțe frumoase, neuita
te Vacanțe ale bucuriei. Cînd și
rurile paradei se destramă, chem 
spre mine o „țărancă" din Mehe
dinți, cu fotă înflorată, cu că
mașa plină de altițe, cu bariz de 
borangic auriu. O cheamă Gune 
Elena și-i în clasa a IV-a a Școlii 
nr. 142. Tatăl e muncitor la Fa
brica de confecții „Gh. Gheor
ghiu- Dej". Discută cu mine ro
tind ochii mari, luminoși, calzi. 
Ochi în care visele se oglindesc 
aevea. îmi zîmbește, deschis, 
prietenește. își stăpînește bine 
sfiala. Vorbește despre mama 
care a ajutat-o să se pregătească 
pentru carnaval și despre butlica 
din Turnu Severin, care i-a dă
ruit costumul, premiat acum, la 
această paradă.

— Am să-i scriu bunicuții. Să 
se bucure. Că ăb mi l-a cusut, 
cu mîna ei...

— Joacă frumos teatru, o com
pletează Uh „mușchetar", care „a 
dansat-o" pînă mai adineauri pe 
Gune Elena.

— Dar de învățat ?
— învață foarte bine !...
Și obrajii pionierei Gune Elena 

se fac ca bujorii în luna mai, 
iar în ochii ei parcă s-a adunat 
toată fericirea copiilor noștri.

Filiala pentru copii a Bibliotecii Centrale de Stat din Capitală 
este vizitata zilnic de numeroși cititori.

Foto : AGERPRES

CRONICA
Tovarășul academician Atana- 

se Joja, ales la 23 decembrie 
1959 președinte al Academiei 
Republicii Populare Romîne, a 
fost eliberat prin Decret al Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale din funcțiunea de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri și ministru al Invățămîntu- 
lui și Culturii.

Prin Decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale tova
rășul academician llie Murgu- 
lescu a fost numit în fUncțiuțț£.a 
de ministru al învățămîntului 
Culturii.

------e------

Deschiderea Expoziției 
cărții și graficii 

R.S.S. Ucrainene
In sălile Muzeului regional al 

Banatului din Timișoara s-a 
deschis Expoziția cărții și grafi
cii R.S.S. Ucrainene care cu
prinde opere literare, cărți știin
țifice și de artă, lucrări de gra
fică.

In cinstea zilei de 1 Mai și a zilei 
de 5 Mai „Ziua presei", 

„SCÎNTEIA TINERETULUI" 
organizează în perioada 15 ianuarie 

5 mai a. c. etapa a doua a

„CONCURSULUI 
corespondenților voluntari 

și cititorilor ziarului"
pentru cele mai bune Informații, reportaje, raiduri ale 

posturilor de corespondenți voluntari, note critice, foiletoane, 
epigrame, caricaturi și fotografii.

Temele și subiectele acestor materiale vor trebui să fie 
inspirate din viața și munca tineretului patriei noastre care 
sub conducerea partidului, mobilizat de organizațiile U.T.M. 
luptă pentru traducerea in viață a hotâririlor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3-5 decembrie 1959, pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de stat pe anul 1960.

Tineri și tinere,
Scrieți despre inițiativele, experiența înaintată și 

munca entuziastă a tinerilor din fabrici, uzine și mine, 
de pe șantierele de construcții pentru valorificarea rezer
velor interne, pentru creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al produselor, pentru sporirea 
acumulărilor socialiste

Popularizați prin materialele voastre lupta tinerilor 
pentru micșorarea consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, pentru scăderea necontenită a pro
centului de rebuturi, pentru economisirea metalului; 
scrieți despre metodele bune folosite de tinerii fruntași 
în producție in vederea creșterii indicilor de folosire a 
utilajelor și agregatelor, despre lupta tinerilor de pe 
șantierele de construcții în vederea folosirii raționale a 
materialului lemnos, pentru reducerea consumurilor spe
cifice de ciment, oțel, beton, pentru grăbirea ritmului de 
terminare a construcțiilor, despre acțiunile organiza
țiilor U.T.M, pentru dezvoltarea mișcării de itioVațit îtl 
rîndul tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni, pentru 
răspîndirea tehnicii, pentru calificarea tineretului. Scrieți 
despre munca desfășurată de organizațiile U.T.M. în 
vederea dezvoltării spiritului gospodăresc al tinerilor.

Vorbiți în materialele voastre despre formele folosite 
de organizațiile U T M de la sate pentru popularizarea 
politicii partidului de transformare socialistă a agricul
turii și a rezultatelor obținute de unitățile socialiste, 
despre lupta tinerilor pentru consolidarea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor agricole colective și a înto
vărășirilor agricole; despre aportul tinerilor din sectorul 
zootehnic la creșterea șeptelului proprietate obștească, 
la sporirea producției de carne, lapte, unt și lînă : despre 
experiența tinerilor colectiviști în folosirea porumbului 
însilozat, în construirea de grajduri ieftine. în îmbună
tățirea raselor de animale; despre lupta tinerilor pentru 
creșterea producției agricole la hectar, pentru redarea 
de noi terenuri agriculturii și pentru irigarea altora.

Vorbiți în materialele voastre despre modul cum se 
îndeplinesc hotărîrile ședințelor activelor comitetelor 
raionale U.T.M. privind aplicarea în practică a prevede
rilor planului Biroului C.C. al U.T.M în legătură cu acti
vitatea organizațiilor U-T.M. de la sate in perioada de 
iarnă

Oglindiți în materialele voastre entuziasmul cu care 
lucrează tinerii încadrați în brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, scrieți despre eficacitatea economică a muncii 
acestora și despre efectul educativ al activității lor.

La acordarea premiilor se va {ine seamă 
de numărul corespondenjelor și de calita
tea lor

Se vor acorda următoarele
PREMII:

Premiul I: O excursie în străinătate prin 
O.N.T. „Carpati*

1 premiu II: Obiecte în valoare de 1500 lei 
1 premiu III: Obiecte în valoare de 1000lei 

20 mențiuni: Obiecte în valoare de 300 lei 
fiecare.

P-atria, București, înfrățirea 
Intre popoare : Avalanșa; Re. 
publica : Ceasul s-a oprit ia mie» 
zui nopții; Gh. Doja (cinema, 
scop). Libertății : Poemul mării; 
V. Alecsandri. Maxim Gorki, Mi
orița, 1 Mai : Mutnu ; Magheru, 
I C. Frimu : Sabie și zar; 8 
Martie: Părinți și copii; Elena 
Pa vei : Oameni și lupi (cinema, 
scop) ; 13 Septembrie : Sitnfo* 
nia dragostei; Lumina, Flacăra, 
Volga: Desigur, Nelly; Centrali 
In zilele lui Octombrie; Victo. 
ria. V. Roaită : In căutarea co- 
mam; Timpuri noi: „7 arte", 
,,Scurtă istorie". ,,O poveste ca„n 
basme", Pionieria tir. 6(1959 f 
Tineretului : Fata cu ulciorul} 
Alex Popov : Te drumurile. Ro* 
miniei și O poveste ca./i basme; 
Grivița ; Pe țărmuri îndepărtate; 
Cultural : Moartea In șa; Uni
rea : Soarta unui om, C. Da. 
vid: Amnarul fermecat; Alex.: 
Sahia : Stelele ; T. Vladimirescu, 
Popular: Abuz de încredere}
G. Bacovia : Tntllnire cu viața; 
23 August, Drumul Serii : Hai
ducii din Rio.Frio; Donca Si- 
mo: Wndtorii de tigri; Hfe p;,n- 
tilie. B. Delavrancea : S.O.S. în 
Cosmos ; M. Etninescu : Hai du» 
cil; 8 Mai, 30 Decembrie : Sub
marinul „Vulturul"; G. Coșbuc: 
Andreika; Olgta Ban die : Kociu» 
bei; Munca: Mamă vitregă; 16 
Februarie: Cartea junglei; N. 
Bălcescu : Teodora.



Un eveniment însemnat în R. A. U.

Au început lucrările de construire 
cu ajutor sovietic a barajului 

Assuande la

Uniunea Sovietică în fruntea cercetărilor Cosmosului

Ecoul apropiatelor lansări 
a unor rachete sovietice

I s-u-A. | O impresie colosală
WASHINGTON 9 (Agerpres). 

— TASS transmite ; „Racheta 
foarte puternică pe care Rusia 
intenționează să o experimen
teze curînd în Oceanul Pacific a 
produs in mod vădit în Statele 
Unite o impresie colosală* — 
scrie ziarul „Washington Post 
and Times Herald" Uimitorul 
comunicat al agenției TASS, sub
liniază ziarul, „ a constituit o 
surpriză pentru multi" și a de
venit obiectul unor vii comenta
rii atît în rîndurile oamenilor 
de știință americani cît și în rîn
durile oamenilor politici. Oame-

nii de știință americani, scrie 
ziarul, remarcă în mod d2osebit 
faptul că Uniunea Sovietică „po
sedă deja rachete destul de pu- 
ternice pentru a plasa un sate
lit, avînd pe bord un om, pe o 
orbită *n jurul Pămîntului, sau 
pentru a asigura ajungerea în 
Lună a unei rachete înzestrate 
cu aparatură*. Oamenii de știin
ță americani consideră de ase
menea că apropiatele experiențe 
cu noile rachete sovietice vor 
duce poate curînd la soluționa
rea problemei zborurilor interpla
netare.

Caracteristicile regiunii 
unde se presupune 

că ya cădea penultima 
treaptă a rachetei 

sovietice

ASSUAN 9 (Agerpres). TASS
La 9 ianuarie, ia Assuan a 

avut loc festivitatea începerii 
oficiale a lucrărilor de construire 
a barajului de la Assuan. La 
marele miting de pe malul drept 
al Nilului, unde se va construi 
viitorul canal deversor deschis, 
au luat cuvintul Musa Arafa, 
ministrul Lucrărilor Publice al 
regiunii egiptene a R.A.U., I. T. 
Novikov, ministrul Construcțiilor 
de Centrale Ekctrice al U.R.S.S., 
și Gamal Abdel Nasser, preșe
dintele R.A.U.

Vorbitorii au subliniat uriașa 
importanță economică a construi
rii barajului pentru regiunea 
egipteană a R.A.U. Construirea 
primului sector care va fi înfăp
tuită după un proiect elaborat 
de experți sovietici, și cu aju
torul economic și tehnic al 
Uniunii Sovietice, va permite să 
se irige șl sa se valorifice a- 
proximativ un milion acri de pă- 
mint, să se irige permanent încă 
700.003 acri de teren agricol și în

felul acesta să se sporească prin 
dezvoltarea continuă a agricul
turii venitul national al țării cu 
35 la sută.

La mitingul festiv au partici
pat regele Marocului, Mohammed 
al V-lea, care se află într-o vi
zită oficială în R.A.U., membri 
ai guvernului central și ai Con
siliului executiv al regiunii egip
tene a R.A.U., membrii delega- 
țiel sovietice în frunte cu I. T. 
Novikov, ministrul Construcțiilor 
de Centrale Electrice al U.R.S.S., 
precum și numeroase alte per
soane.

După terminarea mitingului, 
președintele Nasser a pus pia
tra fundamentală a canalului 
deversor.

Apoi președintele a făcut con
tactul și a provocat prima ex
plozie a rocilor de pe traseul 
viitorului canal deversor, mar- 
cînd astfel începutul lucrărilor 
de construire a barajului de la 
Assuan.

| italia | O nouă chemare la colaborare 
între foji oamenii de știinjă

ROMA 9 (Agerpres). — „Co
municatul agenției TASS cu pri
vire la apropiatele experimentări 
de către Uniunea Sovietică a u- 
nor noi rachete in regiunea 0- 
ceanului Pacific se afla în cen
trul atenției opiniei publice mon
diale care vede în aceste expe
rimentări un nou pas înainte fă
cut de Uniunea Sovietică în do- 
meniul zborurilor cosmice", scrie 
ziarul „Avânți" în numărul său 
din 9 ianuarie.

„Nu încape îndoială, scrie 
ziarul „Paese Sera", de faptul 
că uriașul salt înainte făcut de 
știința sovietică vine să confir-

me din nou chemarea la colabo
rare între toți oamenii pentru 
dezvoltarea științei în scopuri 
pașnice.

MOSCOVA. Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. a adre
sat pe cale diplomatică guverne
lor tuturor țărilor co.nunxatul 
TASS din 8 ianuarie 196J cu pr:_ 
vire la apropiatele lansări de 
rachete în partea centrali a 
Oceanului Pacific. în conformi
tate cu planurile de cercetări 
științifice.

I franța | Dovada nivelului extraordinar 
al dezvoltării științei și tehnicii sovietice 
°ARIS 9 (Agerpres). — Zia

rele pariziene au publicat la 9 
ianuarie numeroase ecouri și co
mentarii în legătură cu comu
nicatul agenției TASS în legă
tură cu apropiatele experiențe 
cu rachete sovietice în regiunea 
Oceanului Pacific. Comentatorii 
consideră că acest eveniment 
constituie o nouă dovadă a ni
velului extraordinar al dezvoltă
rii știnței și tehnicii sovietice.

„Comunicatul agenției TASS 
cu privire la apropiatei expe
riențe cu o rachetă Ioane puter
nică, destinată lansării utuu sa
telit greu pe Venus și Hirte, 
este senzațional" — sene zursl 
„Combat". El mar cheul jb 
nouă etapă pe calea progresate! 
și demonstrează dezsol’area sa- 
periorității tehnice a U-R-S-S- fci 
domeniul proiecîite'or îeSegte- 
date și al astroaanudi".

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Care sint carac
teristicile regiunii din Oceanul 
Pacific unde se presupune că ta 
cădea penultima treaptă a unei 
puternice rachete sovietice ? Răs
punzând la această întrebare un 
reprezentant al Ministerului Flo
tei Maritime a UJRSS. a spus :

Această regiune este foarte de
părtată de obișnuitele căi mari
time de navigație fi de insule. 
Suprafața sa este de aproxima
tiv 43.000 mile pătrate. Predo
mini mari adinei mi de peste 
5.000 m. Insulele de osci sini de 
coral.

Pini la atolul Palmyra. cea 
mai apropiată insulă de regiunea 
de cădere a rachetei, este o Jir- 

de aproximativ 250 mile. 
Piuă le un alt atol—Johnston— 
400 mile. Alte insule mă apro
piate «a există. Această parte a 
Oceanului Pacific ere o faună fi 
o flori săraci și de aceea aici 
u rircsdi aproape deloc neve 
de peecuâ.

Oceaxsu Purific este cunoscut 
prin taifunurile sale, dar ut a- 
eeastă regiune de bietnie foarte 
rar. In schimb se observi puter
nice ploi tropicele.

Z.erele din Moscova pu
blică la 9 ianuarie a hartă a 
Oceanului Pari fie pe care este 
însemnați regiunea u.nd 
presupune ci ror cădea p 
mde trepte de rachetelor.

Dar oferit 
din partea lui

DELHI 9 (.Agerpres). — T.ASS 
transmite : La 8 ianuarie, primul 
ministru Nehru a primit delega
ția de juriști sovietici condusă 
de președintele Tribunalului Su
prem al L'.R.S S„ A. F. Gorkin, 
care se află în India. Primul mi
nistru al Indiei și juriștii sovie- 
tic: au avut o convorbire cor
dială, prieteneasca. A. F. Gorkin 
a transmis primului ministru 
Nehru un salut și cele mai bune 
urări din partea lui N. S. Hruș
ciov. Apoi. A. F. Gorkin t-a in. 
minat lui Nehru un dar d:n par
tea Iui N. S. Hrușciov — porum. 
belul păcii sculptat d:ntr-un colț

------•-------

lui Nehru
N. S. Hrușciov
de morsă. Primul ministru al 
Indiei a mulțumit călduros pen
tru acest dar.

In încheiere, primul ministru 
Nehru a transmis cele mai bune 
urări lui N. S. Hrușciov. La 
convorbire au participat minis
trul Justiției, Kumar Sen, și 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
In India, 1. A. Bened'ktov.

| r.p. polonă | Se apropie timpul cind omul 
va debarca pe alte planete

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 
„Noul succes al U.R.S.S. în cu
cerirea Cosmosului?, „O adevă
rată senzație", „Știința sovietică 
obține noi succese in Cosmos", 
„Zborurile rachetelor spre plane
tele sistemului solar*, „în preaj
ma zborului spre alte planete", 
„Efectul unei explozii de bom
bă" — sub aceste tiluri ziarele 
poloneze au publicat la 9 ianua
rie în prima pagină comunicatul

Partidul libar democrat din 6ermania 
Occidentală se pronunță 

pentru tratative între
(Agerpres). — Par- 
democrat a cerut ca 

sâ se 
guvernelor

BONN 9 
tidul liber 
guvernul R.F. Germane 
adreseze șefilor ~ 
U.R.SS., S.U.A., Angliei și Fran
ței cu rugămintea de a se pro
nunța la apropiata conferință la 
nivel înalt de la Paris pentru 
tratative între reprezentanții 
RJ1. Germane ți RJ). Germane 
în problema reunificării Germa
niei. După părerea acestui partid 
asemenea tratative ar fi putut 
avea loc între cele două delega
ții germane care au participat la 
conferința de la Geneva a mi" 
niștrilor Afacerilor Externe.

La 11 ianuarie se împlinesc 14 ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Albania. In acești ani poporul frate albanez a 
obținut, sub conducerea Partidului Muncii din Albania, însem
nate succese pe drumul construirii socialismului. Fotografia 
noastră vă prezintă un aspect al fabricii de ciment 

„V. I. Lenin* din orașul Vier.

Din toate colturile lumii

t

N. S. Hrușciov și
K. E. Voroșilov 

în mijlocul copiilor
La 9 ianuarie Nikita Hrușciov 

fi Kliment Voroșilov au fost 
oaspeții copiilor la tradiționala 
sărbătoare a Pomului de iarnă 
de la Kremlin.

Copiii au primit cu dragoste 
pe oaspeți. Nikita Hrușciov și 
Kliment Voroșilov au asistat îm
preună cu copiii la reprezentarea 
basmului „Călătorie in țara bas
melor împlinite".

K. 
Șl

VOROȘILOV, F. KOZLOV 
E. FURȚEVA VOR VIZITA 

NEPALUL

invitația regelui Mahendra

cele două Germanii

VIOLAREA APELOR TERITORIALE 
ALE R.P. CHINEZE DE CĂTRE 

O NAVA AMERICANA

MASA IN SALOANELE 
AMBASADEI R. P. ROMINE 

DIN MOSCOVA

Partidul liber democrat se pro
nunță de asemenea pentru pregă
tirea tratatului de pace cu Ger
mania fi pentru includerea Ger
maniei in sistemul securității ezr- 
ropene. Part.dul consideri câ 
tratatul de pace trebuie să creeze 
„premise trainice pentru descăl
țarea unor relații bizne intre Ger
mania și statele vecine".

Buletinul „Freie Demokraîi- 
scher Korrespondenz" iși expri
mă speranța că apropiata confe
rință la nivel înalt de la Para 
va permite să se facă primii pași 
în problemele dezarmării și des
tinderii încordării internaționale.

Tinâruî coreean Got Pi! (in mijloc) s-<j repatriat din Japo
nia. Sosit în R.P.D. Coreeană el s-a înscris la Institutul piscicol 
Jin Cendin. lată-l în fotografia noastră în mijlocul colegilor, 

care-| înconjoară eu multă dragoste.

ONE SE OPUNE DEZARMĂRII

TRUSTHAXLL: — Cura să te părăsesc, comoara mea, cind 
aa fost Ujțtit ia inimă?!—

Dan de EVG. TARU

H O
poziția lui Uranus gdsindu-se, din acest 
punct de redere, intr un unghi fix și exact 
cu Jupiter*.

Și. in acelcși an, premierul sovietic a pro
pus la O.N.U. pro ectul de dezarmare ge- 
nerclă și totoiâ. proiect cere după expresia 
lui Bertrand Russel electrizat întreaga o- 
menire“. La sfîrși-tul anului domnul Rocke- 
feler se c;< intr-o g'ea dilemă. Pe cine să 
c’ecdă ? Pe Bertrand Russel sau pe Nostra
damus ?

„Cei ca re-și închipuie câ intre lumea noa
stră și lumea de dincolo de cortina de fier 
pot interveni înțelegeri și acorduri - conti
nuă Nostradamus - vor trăi o tristă deza
măgire, poziția dintre Venus și Neptun 
f nd, din acest punct de vedere, mai mu t 
dealt concludentă*. N-am voi să afirmăm 
Lcrtri necontrolate, dar sîntem încredințați 
că, ajuns la Bonn, horoscopul a încălzit 
- ma lui Adenauer care, citind rîndurile de 

mai sus, a trimis o telegramă urgentă, cu 
un conținut edificator: „La mulți ani, Nos
tradamus". Și bătrinul cancelar a ciocnit și 
el un pahar de șampanie cu Von Brentano, 
toastind pentru Venus, inchinînd pentru 
Neptun și pentru realizarea integrală a ho
roscopului.

Dar în același an s-a încheiat acordul 
asupra Antarcticei, pinguinii de la Polul 
Sud sărbătorind primul lor An Nou demili
tarizat. Se pare că în imensitatea spațiului 
cosmic și în nemărginirea fixă a galaxiilor 
s-a intîmplat ceva, e de presupus că Saturn 
s-a mișcat de la locul său și că Neptun s-a 
dat nițel la stînga, de vreme ce în același 
an, în pofida horoscopului, s-au semnat 
acordurile dintre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite, dintre Uniunea Sovietică și An
glia, acorduri culturale precedate de acti
vizarea schimburilor culturale și economice 
dintre est și vest.

„Stînd sub semnul gemenilor - glâsuiește 
în continuare horoscopul — Uniunea Sovie-

Ixj

Bir Bikram Șah Deva și a gu
vernului Nepalului, Kliment Vo
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.RS.S., 
Frol Kozlov, prim-vicepreședinte 
ai Consiliului de Miniștri al 
CRS-S., și Ekaterina Furțeva, 
deputata in Sovietul Suprem al 

vor vizita la începutul 
lunii februarie 1960 Regatul Ne- 
pal.

Apropiata călătorie a oameni
lor de stat sovietici în Nepal va 
fi o vizită de răspuns la vizita 
întreprinsă în Uniunea Sovietici 
in vara anului 1958 de regele și 
regina Nepalului precum și de 
alți oameni de stat din Nepal.

PEKIN 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 9 ianuarie, o navă militară a- 
mericană a violat apele teritoria
le ale Republicii Populare Chi
neze în regiunile Baițiuan și 
Haitan ale provinciei Fuțzian. In 
legătură cu această provocare 
militară purtătorul de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a fost împuter
nicit să dea un avertisment se-

MOSCOVA 9 Corespondentul 
Agerpres transmite : In legătură 
cu semnarea planului de colabo
rare culturală și științifică din
tre R. P. Romînă și U.R.S.S. 
pe anul I960, Mihail Dalea, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne ia Mos
cova, a oferit o masă în saloa
nele ambasadei. Au participat 
G. Jukov, președintele Comitetu-

r o s e
ticâ și statele de sub influența ei vor cu
noaște o epocă de dificultăți complexe in 
toate domeniile : științific, economic și so
cial*. „Trăiască gemenii 1“ - a exclamat 
generalul Norstad - și la masa dată în cin
stea Pentagonului, în prima zi a anului ce 
și-a încheiat calendarul, a băut complex 
pentru dificultății3 complexe ale lagărului 
socialist

Dar în același an, primul vehicul pâmîn- 
tesc sovietic a atins Luna, și un al doilea 
ne-a adus imaginea misterioasă a satelitu 
lui nostru natural, văzut pentru prima dată 
pe fața lui secretă. In același an nu știu 
cite rachete americane, pornite de la Cap 
Canaveral au refuzat sâ se ridice în văzduh 
și au preferat să se odihnească în fundul 
oceanului. Stăteau probabil sub zodia peș
tilor.

„Finanțele și economia Statelor Unite - 
prevedea Nostradamus la 1 ianuarie 1959 - 
vor cunoaște o epocă de „boom", sub bine
făcătoarea zodie a Leului*. La sfîrșitul anu
lui dolarul se arată din ce în ce mai șifo
nat, iar bursa new-yorkeză a trecut în 365 
de zile prin încercări multiple și dureroase. 
Nostradamus n-are nici o vină. S-a înșelat 
numai de zodiac. In locul Leului a funcțio
nat Racul.

Și nu există nici un temei care ne ar pu
tea face sâ credem câ influența 
se apropie de sfirșit.

„Stînd sub semnul Balanței 
neazâ din ce în ce mai convins 
- este de presupus câ in anul 
alianțele Statelor Unite vor cunoaște o con
solidare tot mai fermă, incepînd, bineînțe
les, cu Pactul N.A.T.O.“. Și în această di
recție Nostradamus a citit nițel sașiu în 
ghiocul său, de vreme ce „cei 6" s-au des
părțit oficial de „cei 7“, iar boala Pactului 
Atlantic a devenit de notorietate publică, 
îneît unele ziare occidentale au sfirșit anul 
cu adevărate panegirice la adresa înțelege
rii atlantice. Cum spuneam, Nostradamus

lui nefasta

- mențio- 
horoscopul 
care vine

lui de stat pentru legăturile cul
turale cu țările străine de pe
lingă Consiliul de Miniștri al
Uniunii Sovietice, P. Pozdeev, 
șeful secției țărilor socialiste a 
comitetului, reprezentanți ai Mi
nisterului Invățămmîului Supe
rior și Mediu de specialitate al 
U.R.S.S., ai Ministerului Aface
rilor Externe al U.R.SS. și ai 
Ministerului Învățăm!ntului 
R.S.F.S.R.

Mihail Dalei și Gheorghi 
kov au rostit cuvîntări.

Intîlnirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă prietenească.

al

Jti-

in-

VERNISAJUL UNEI EXPOZIȚII 
ROMINEȘTI LA BRUXELLES

La 7 ianuarie în saloanele pri
măriei din Evere, arondismentiri 
Bruxelles, a avut loc vernisajul 
unei expoziții de artă populară 
romîneascâ, cărți, fotografii și 
filatelie.

La deschiderea expoziției au 
luat cuvintul Franz Guillaume, 
deputat, primar al orașului, și 
Albert Marinii s, membru al co
misiei regale de folclor belgiene, 
director pentru cercetările istori
ce și folclorice ale provinciei 
Brabant. La vernisaj au luat 
parte Fernand Brunfaut, vicepre
ședinte al Camerei deputaților, 
și alți deputați, membri ai Corpu
lui diplomatic, consilieri comu
nali, oameni de cultură, ziariști 
etc.

Compozitorul Jean Absil, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Belgia Rom inia, a vorbit la 8 
ianuarie in cadrul expoziției des
pre muzica și poezia romînească. 
Pianista Paulette Stevens a in
terpretat piese din operele com
pozitorilor romîni.

VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE A
R.D. GERMANE IN 

R.P. MONGOLA

La invitația guvernului R. P. 
Mongole, între 6 și 9 ianuarie, 
în Mongolia s-a aflat într-o vi-

O I>
n-cre nici o vina. In îndepărtata și nemărgi
nita ei spațialitate „Cumpăna" s-a înclinat 

„Ocrotita de zodia Fecioarei, America La
tină - prevestea Nostradamus - va intra, 
in sfirșit, intr-o lungă perioada de stabili
tate și prosperitate, de cert echilibru so
cial".

în același an revoluția a adus indepen
dența Cubei, iar în Paraguay armatele insu
recționale provoacă disperarea trusturilor 
americane amenințate in dividendele și în 
beneficiile lor. însăși „Fecioara* se pare că 
renunță la atitudinea ei virginală de ocro
tire a exploatatorilor sud-americani, tră- 
dîndu-l pe Nostradamus și prevederile sale.

„Morte veghează" - se apropie de sfîrși- 
tul său horoscopul - și din acest punct de 
vedere Nostradamus începe să aibă și el o 
oarecare dreptate, dar numai pe jumătate 
sau numai pe sfert, în măsura in cars mai 
există in lume adepți ai războiului pustiitor, 
împotriva cărora se ridică însă lucidă și ho- 
tărîtă întreaga omenire.

Horoscopul lui Nostradamus se încheia 
în 1959 cu cîteva sfaturi : „culoarea aducă
toare de noroc : vișina putredă ; 
ocrotitoare : opalul*.

Nostradamus n-a’ avut dreptate : culoa
rea ocrotitoare care a dat întregii omeniri 
speranțe, încălzind oamenilor inimile pe 
toate meridianele și paralele pămîntului, a 
fost culoarea roșie, iar piatra aducătoare 
de noroc a fost încrederea in stînca de gra
nit a umanității conștiente, ce crede cu 
puteri tot mai sporite in viitorul de aur al 
lumii.

Nu-i reproșăm lui Nostradamus nimic, 
pentru erorile sale trecute, după cum nu 
ne așteptăm ca la cererea comanditarilor 
săi, să alcătuiască un horoscop mai bun 
pentru anul care vine. Face omul ce poate: 
„horo-scopul scuză mijloacele*.

Sîntem însă încredințați că la anul va fi 
și mai singur. Din depărtarea lor mirifică, 
toate astrele ne fac semne, ca un salut de 
glorie și de amiciție.

piatra
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zită de prietenie o delegație gu
vernamentală a R.p. Germane, 
condusă ”, ,
în Biroul Politic al C. C. 
P.S.U.G., vicepreședinte al < 
silfului de Miniștri al R.D.
mane.

Ca urmare a tratativelor 
au decurs într-o atmosferă 
sinceră prietenie, au fost i 
nate un protocol cu privire la 
construirea la Ulan-Bator în 
anii 1961—1963 a unui combi
nat de carne utilat cu tehnică 
modernă și un comunicat comun 
cu privire la vizita delegației 
guvernamentale a R.D. Ger
mane în R.P. Mongolă.

de H. Rau, membru 
al 

Con- 
Ger-

care 
de 

sem-

CONSTITUIREA 
UNUI COMITET ALBANEZ 
PENTRU COLABORARE Șl 
ÎNȚELEGERE RECIPROCA 
INTRE ȚĂRILE BALCANICE

După cum trasmite agenția 
A.T.A., la propunerea unui co
mitet de inițiativă, la Tirana a 
avut loc ședința de constituire 
a Comitetului albanez pentru 
colaborare și înțelegere reci
procă între țările balcanice. Co
mitetul iși propune să contri
buie la stabilirea de relații prie
tenești cu toate țările balcanice, 
indiferent de sistemul lor social.

Președinte al Comitetului a 
fost ales Qiriako Harito. depu
tat în Adunarea Populară și 
membru în Prezidiul Comitetu
lui albanez pentru apărarea pă
cii.

încălcare flagrantă 
normelor de drept 

internațional 
de către Japonia

TOKIO 9 (Agerpres). — P< 
trivit agenției U.P.I., Ministeri 
Afacerilor Externe al Japoni 
a anunțat oficial că la 12 ianu; 
rie a.c. va avea loc la Toki 
schimbul instrumentelor de rai 
ficare a acordului unilateral pr 
vitor la reparațiile de război i 
cordate de Japonia Vietnamul: 
de Sud.

Hotărirea guvernului japoni 
de a acorda reparații de răzb 
numai Vietnamului de Sud, pr 
cum și acordul încheiat unilat 
ral cu autoritățile sudvietname: 
constituie o încălcare flagrantă 
normelor de drept internațion 
privitoare la reparațiile de răzb 
și urmărește transformarea Vie 
namului de Sud într-o bază i 
agresiune în Asia de sud-est.

------•------

0 
a

Montgomery 
cere admiterea 
R. P» Chineze 

în O. N. U.
DELHI 9 (Agerpres). - TAS 

transmite: Odată cu slăbiri 
Încordării între cele două bloci 
de state va veni o epocă de pac 
a declarat corespondenților în 
inte de a părăsi Delhi feldmar 
șalul britanic Montgomery, ca 
a făcut o scurtă vizită în Ind

Feldmareșalul a declarat 
dorește profund sâ vizite 
Pekinul. China, a spus el, es 
cea mai mare țară din lurr 
Este puțin probabil ca lumea 
poată rezolva problemele int< 
naționale fără a admite în pre 
labil Republica Populară Chine 
în O.N.U.

Opinia publică condamnă 
provocările fasciste 
din R. F. Germană

PARIS 9 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc un miting de 
masă al reprezentanților vieții 
publice din capitala Franței or
ganizat din inițiativa Mișcării 
pentru pace, împotriva rasismu
lui și antisemitismului. Cei care 
au luat cuvintul la miting au 
vorbit despre îngrijorarea și in
dignarea opiniei publice franceze 
in legătură eu manifestările fas
ciste și antisemite dintr-o serie 
de țări vest-europene, inclusiv 
F ranța,

JVeil-Curiel, membru al Con
siliului municipal din Paris; a 
arătat că la miting au luat parte 
oameni de cele mai deosebite 
convingeri politice uniți de do
rința de a împiedica reînvierea 
fascismului.

Avocatul Charles Leberman a 
subliniat că răspunderea pentru 
reapariția antisemitismului re
vine conducătorilor Germaniei 
occidentale inclusiv unor miniștri 
ai guvernului Adenauer.

în același spirit s-a pronunțat 
și avocatul Etienne Nouveau (Li
ga drepturilor omului), care a 
subliniat că fără unirea tuturor 
democraților nu poate fi asigu
rată apărarea drepturilor omului 
și ale cetățeanului.

Vorbitorii au cerut în unani
mitate guvernului să ia măsuri 
energice pentru a împiedica 
atacurile huliganilor fasciști.

în mesaje, care au fost citite 
de la tribună, numeroși fruntași 
de seamă ai vieții publice — 
doamna Farge, profesorul Hau- 
riou, Emannuel d’Astier de la 
Vigerie, scriitoarea 
Beauvoir și 
solidaritatea 
miting.

Simone de 
alții și-au exprimat 
cu participanții la

★
9 (Agerp.-eș).LONDRA . „ . ...

Ocupindu se de recrudescența na. 
zismului in Germania Occiden
tală șî de cauzele care au dus 
la această situație, revista bri
tanică „New Statesman* scrie

printre altele: „în ultima i 
cadă dr. Adenauer a creat i 
matul în care înflorește doctri 
nazistă. Adenauer a primit 
măsură din ce în ce mai m: 
în guvern și administrație 1 
meni care au crescut în cad 
mecanismului nazist. Goerin 
și Goebbelsii au pierit, < 
Krupii se dezvoltă mai depart

In continuare revista ar, 
că in Germania nu există , 
torități care să ia măsurile 
cesare pentru curmarea ace: 
situații deoarece „șefii de pol 
din Aaachen, Bonn, Dortmu 
Dusseldorf. Essen, Gelsenl 
chen, Koln — pentru a nt 
numai cîțiva — au deținut 
toții funcții înalte în cadr 
SS-iste; din judecătorii vestg 
mani peste 1.000 au avut : 
Hitler funcții asemănătoare".

Subliniind că „o parte 
vină pentru această situație 
poartă Occidentul", revista 1 
tanică face următoarea recun 
ștere semnificativă: „Noi 
crescut din nou animalul 
pradă german sperînd că îl v 
putea transforma într-un ' cî 
de pază".

Ar
BERLIN. 9 (Agerpres). — 

seara zilei de 8 ianuarie în E 
linul occidental a avut 
mare demonstrație de 
împotriva provocărilor fasci 
care continuă în Germania o 
dentală. La demonstrație au I 
parte cîteva zeci de mii de ț 
soane printre care membri 
organizațiilor de tineret „Șoim 
„Uniunea socialistă a studei 
lor germani", „Prietenii natu 
și alții. Demonstranții au tre 
pe străzile Berlinului occid 
tal purtînd pancarte pe care 
scris: „Jos naziștii", „Să 
pună capăt provocărilor fas 
te", „Sîntem împotriva antise 
tismului și ațițârii vrajbei ît 
popoare". Mii de locuitori 
Berlinul occidental au salt 
pe demonstranți.

la 
prol
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