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Pe șantierul combinatului de îngrășăminte czotoose de la 
Rosnov, regiunea Bacău, lucrările de construcții și montaj sint 
în toi. lată în fotografie echipa de montori condusă de Constan

tin Barassi efectuînd montarea tamburilor de răcire.

Foto : AGERPRES

Trei maiștri
9

Sir- 
pre- 
Ma-

Cînd inginerul Ion Pleșa, 
ul oțelăriei de la „Industria 
nei“ din Cîmpia Turzii, i-a 
entat maistrului de schimb 
ei Devian, pe cei trei absolvenți
i școlii profesionale, a spus 
'oar atât:
— îi vezi? Sînt tineri și pir*  

drii, dar știu multe și-s în stare 
e fapte mari. Răstoarnă și 
tunții dacă vrei. Iad și crește i!
Maistrul de schimb al oțelăriei 

a măsurat cu privirea de jos 
ănă sus.
— De ăștia am mai avut eu!

lu-s primii. Dacă vor să învețe 
teserie, să rămiie cu mine la 
oțelărie — da să se ție de trea- 
)ă. Eu atîta le spun.
?are nu, să-mi spună n .
leguma. Profiluri

N-a spus niciunul
umic. Au tăcui tofi. C0FI16[TI 0 0 Td fi0
aînă și inginerul a r
tăcut. îi știa năravul 
ui Matei. Omul își privea sarci- 
ta cu un mare simț de răspun- 
lere. Să crești oameni și să faci 
ă crească și producția de oțel, 
iu e un lucru ușor. Vorbele mai- 
trului au avut darul să-i ambi- 
ioneze pe cei trei proaspeți ab- 
olvenți : Blag Mihai, Bența 
lor nd și Uțiu Iosif.

Îndoielile maistrului erau oa- 
ecum întemeiate. Toți erau mi- 
itei și foarte tineri. Niște 
•opii. Și totuși, ei nu veni- 
eră aici la oțelărie întâmplător, 
lulți, atunci cînd s-a făcut re- 
fprtizarea pe meserii la școală, 
s feriseră de oțelărie. Ei însă 
•au cerut aici. Simțeau chemări 
pre incandescența cuptoarelor.
...începutul a fost greu. Lipsa 

tr de practică, de experiență în 
<roducție s-a resimțit. De-acum 
•isă fiecare din ei avea un post 
e răspundere, un loc bine de- 
'.nit într-o echipă; 
ori, erau oțelari. 
nul ceva, sufereau toți, întrea- 
a echipă, oțelăria. Nu cunoșteau 
ică bine tainele topirii oțelu
ri, nu se pricepeau să dibuie 
zgurile" acestuia. Maiștrii nu-i 
rea lăudau. Niciodată însă, nici 
latei și nici Pethd nu s-au răs- 
it la ei, nu le-au spus direct că 
i trag înapoi echipa, secția. Ci 
u vorbe blinde, părintești, tre- 
indu-le ambiția, îmboldind u-i
i încerce cu curaj să pătrundă 
rinele meseriei, le arătau cum 
0 stabilesc temperaturile oțelu
ri, cum se toarnă in diversele
ii faze. Cei doi comuniști știau, 
ivățaseră în ani îndelungați de 
vuncă cum se cresc cadrele noi. 
inerii erau topitori. Cîteodată 
mgeau șarjele în cuptor. Ce
tatea oțelului desigur era mai 
văzută, Atunci se mai alegeau 
u cite o „împunsătură", cu cite
ironie a oțelarilor mai bătrîni.
— Măi, mînjilor, în cuptoare 

u-i ciorbă, ca s-o lungiți ! Se 
ușinau, îi ustura pină la inimă.

— A fost bună școala, zice 
rir-o zi Blag, dar practica e de 
ouă ori mai bună. Asta-i învă- 
itură adevărată, munca practică, 
plicarea cunoștințelor aici lin
'd cuptoare.

— Da— trebuie să ne apucăn 
le-nvuțat, să arătăm ce puterr 
i completat Uțiu.

— Io zic s-o mai slăbim ci 
dimbările și să trecem mai des

la biblioteca tehnică... ,.a tras 
•oncluzia", Bența, ca de obicei

Hotărîrea lor de a se așeza pt 
nuncă, pe studiu, n-a fost lip 
ită de roade. După citeva luni 
le zile, băieții s-au remarcat, 
nginerul Pleșa, cei doi maiștri,

erau munci-
Dacă greșea
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Expoziția ucenicilor

De curînd, în una 
din sălile Centrului 
de Documentare Teh
nică situat în parcul 
Libertății din Capi
tală s-a deschis o 
expoziție a școlilor 
profesionale și tehni
ce din cadrul Mini
sterului Industriei 
Grele.

La intrare, te în- 
tîmpină macheta u- 
nui furnel înalt exe
cutat de colectivul 
școlii de ucenici 
„Victoria" din Ca- 
lan. O piesă la fel de 
interesantă este și 
macheta laminorului 
de la Roman.

Elevii școlii „Elec
tromotor" din Timi
șoara au expus o 
machetă unică în 
felul ei : în fund, se 
ridică stemz- țării cu 
spicele ei de griu.

cu sonde, cu munți 
și păduri de brazi ; 
iar dintre stînci, a- 
pare o hidrocentrală 
în funcțiune care a- 
limentează cu cu
rent produs la fata 
locului satele de pe 
întinderile patriei 
noastre. Admirăm în 
continuare un fru
mos cuptor electric, 
execut? t u'e elevii 
școlii din Cîmpia 
Turzii. Alături de a- 
ceastă machetă, un 
tînăr execută cu mă
iestrie comenzile e- 
lectricd ale ...lamino
rului de 1.000 min. 
de la Hunedoara.

Elevii mineri pre
zintă în cadrul ex
poziției machetele 
abatajelor și. puțului 
de extracție mine
reului de la mina

Sîmbătă 16 ianuarie 1960

Anina. Elevii Șco
lii Electroputere din 
Craiova au expus în 
cadrul expoziției ma
cheta locomotivei 
Diesel. Tn cadrul ex
poziției, sînt i liniate 
șt machetele unor 
mașini-unelte, strun
guri -raboteze, mașini 
de găurit și frezat 
etc., toate în func
țiune. Expoziția pre
zintă un deosebit 
interes nu numai 
pentru vizitatori, dar 
mai ales pentru ele
vii școlilor medii și 
elementare din Ca
pitală pe care îi ?- 
jută să-și sintetizeze 
cunoștințele teore
tice.

SEVER DOBRESCU 
tehnician

Senlru recucerea
slerilului

Un grup de tineri de la Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie" citind 
raportul tovarășului N. S. Hrușciov la sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. : „Dezarmarea - calea spre consolidarea păcii 

și asigurarea prieteniei între popoare".

Foto : N. STELORIAN

Pregătiri în vederea Festivalului 
bienal de teatru „I. L. Caragiale"

Citifi
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Viața
culturală 

a tineretului

cu titlul:

Cei care trebuie
să preia făclia 
artei populare

In prea jma Intîlnirii tineretului și studenților
din țările regiunii Balcanilor și Mării Adriatice

s-au izbit în rezolvarea unor pro
bleme ale oțelâriei, de părerile 
celor trei. Nici nu și-au dat sea
ma cum intr-o zi au descoperit 
că băieții cunosc aproape ca și 
ei de bine tehnologia oțelului, 
procesele de pregătire, formare 
și. turnare ale oțelului. Procentul 
de sporire a calității oțelului a 
urcat imediat după asta, in vre
me ce procentele otelului neco
respunzător, scădeau, fn ședințele 
de producție, in adunările orga
nizației de bază U .T.M. și de par
tid, se discuta tot mai des des
pre lucrurile bune care se întâm
plă la oțelărie. Adesea laudele 
erau însoțite și de numele celor 

mai tineri dintre o- 
țelari : Bența, Bl'tg 
și Uțiu. Și cei trei, 
de unde lucraseră îm
preună, cer acum să 
lucreze pe cont pro
priu. între ei se 
întrecere înfierbîn- 
sînt ideile întrecerii?

o 
tată. Care 
O mai strictă respectare a pro
ceselor tehnologice, curățenia în 
hală, respectarea timpului și a 
sistemului de turnare. Blag Mi
hai se dovedește a fi cel mai 
bun. Tinărul ăsta, care cu cîțiva 
ani în urmă ducea oile la păscut, 
pe dealurile Mogoșului — un să
tuc din Apuseni — a devenit 
eroul unor fapte de răsunet. Nici 
ceilalți doi nu s-au lăsat mai pre
jos. Au început să-și împartă 
victoriile în cîștigarea întrecerii. 
In oțelărie se glumea pe soco
teala lor: „Ambițioșii", „Riva
lii" erau cuvinte care ajungeau 
la urechile lor. Ei erau „rivali**  
doar aici la oțelărie. De fapt 
„rivali**  e un fel de a zice. Cînd 
unul avea nevoie de ajutor să
rea celălalt și cînd doi nu o sco
teau la capăt puneau umărul toți 
trei. Timpul a așternut astfel în
tre ei, o prietenie din cele mai 
sincere și curate. Și acestei prie
tenii — își dau bine seama — 
îi datoresc în bună parte suc
ceselor lor remarcabile.

N~au trecut nici

iscă

VASILE

(Continuare în

doi ani fi

CABULEA
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Seara, la căminul de ucenici al 
școlii profesionale a Uzinelor 
„Steagul Roșu" din Orașul Stalin

Reducerea procentajului de steril vizibil, în scopul îmbunătăți
rii calității minereului de mangan, a devenit o preocupare im
portantă pentru membrii celor 4 brigăzi de tineret de la mina 
Arșița din cadrul întreprinderii minere Vati.i-Dornei. Ir. cadrul 
unei recente adunări generale U.T.M.. printre altele, utemiștii 
au criticat pe unii șefi de brigăzi ale tineretului ca Ignat 
Constantin și alții, pentru faptul că acordînd mai multă atenție 
realizării cantitative a planului de producție, au lăsat călită ca 
pe planul doi. In această adunare, brigadierii fruntași ca : Jir- 
că Dragoș, Știrbu Leon și alți tineri analiztnd cauzale ce deter
mină slăbirea calității muncii s-au angajat să reducă procen
tajul de steril vizibil din minereu sub 2 la sută.

Prin contribuția 
elevilor

La Școala medie „Mihai Vi
teazul" din orașul Turda a fost 
dată în folosință zilele acestea o 
nouă construcție școlară anexă, 
menită să asigure o mai bună 
predare a cunoștințelor legate 
de practica de producție. Este 
vorba de o seră moderna cu o 
suprafață de 75 m.p. din c«re 50 
m.p. suprafața cultivabilâ în ră
sadnițe suprapuse.

La realizarea aceste construcții 
au contribuit și elevii prin mun
ca prestată în cadrul brigăzilor 
de muncă patriotică, îndrumați 
de organizația U.T.M. din școală.

DUMITRU DARABAN
profesor

Tinerii muncitori Manea Marin, 
Vieru Iulian și Petre Aurel din 
secția I strungărie a Uzinei 
„Steaua Roșie" din Capitală, 
studiază în colectiv desenul 
unor noi piese pe care le vor 

executa.

Foto : S. NICULAE

ION NASTASE 
miner

Numeroși muncitori de la Ate
lierele C.F.R. „Grivița Roșie**  
din Capitală se pregătesc pentru 
Festivalul bienal de teatru „1. L. 
Caragiale". Ln această importan
tă întrecere artistică, își vor dis
puta măiestria zeci și zeci de mii 
de artiști amatori, dorința lor 
este să $e prezinte bine. De două 
ori pe săptămină, își dau întâl
nire la cluh, unde repetă, sub a- 
tenta supraveghere a unor re
gizori de la Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Ciulești, piesele pe care 
le vor prezenta.

Asemenea lor, mii de iubitori 
de teatru de la „Semănătoarea", 
„23 August", „Electroaparataj" 
și de la multe alte întreprinderi 
din Capitală ca și din țară se 
străduiesc să întâmpine festivalul 
cu piese noi inspirate din măre
țele realizări ale socialismului în 
patria noastră, pe care să le in
terpreteze realist, convingător.

Dorința de a veni la festival cu 
spectacole de un înalt nivel ar
tistic animi în aceste zile și pa 
artiștii amatori de la sate.

„Nici o unitate artistică să

tească în afara festivalului" este 
lozinca sub care se desfășoară 
pregătirile in regiunea Bacău. 
Fiecare unitate culturală sătească 
din regiune și-a anunțat partid- 
pirea la festival cu una seu mai 
multe piese inspirate din trans
formarea socialistă a agriculturii, 
în regiunea Timișoara la festival 
participă peste 750 de formații 
teatrale de artiști amatori. Ele 
și-au îmbunătățit repertoriul cu 
20 de piese noi. La căminele 
culturale, la colțurile roșii din 
gospodăriile colective, la casele 
raionale de cultură, aproape 
6 000 de artiști amatori din re
giunea Suceava, grupați în peste 
300 de echipe de teatru, teatru 
de păpuși etc. repetă in aces'.e 
zile piesele pe care le vor pre
zenta la concurs.

Pretutindeni in satele regiunii 
Constanța sau Hunedoara, Ora
dea seu Regiunea Autonomă Ma
ghiară, Ploești sau Baia Mare 
ele. cel de-al ll-lea Festival bie
nal de teatru „I. L. Caragiale" a 
trezit un viu interes în rîndul 
artiștilor amatori.

( Agerpres)

Se studiază, se repetă, 
se aprofundează...

Din nou sîntem în perioada 
examenelor. In aceste zile a.n 
poposit in centrul universitar 
Orașul Stalin. Voiam sa atlam 
eu ce se ocupă studenții, unde 
pot fi ei găsi',1. Ne-ain gindit să-i 
căutăm acolo unde acum, in 
perioada examenelor, se afla 
locul lor firesc: in sălile de 
lectură ale institutului, in biblio
tecă. Și n-am greșit. In sala de 
lectura a Institutului politehnic, 
spațioasă, luminoasă, încălzită, 
in pofida faptului că aproape 
toate locurile erau ocupate, dom
nea o liniște desăvirșitâ. Aple
cați asupra manualelor, notițe
lor, schițelor, studenții învățau. 
0 singură privire asupra sălii 
de lectură iți dă senzația că te 
afli într-un laborator. Unii, a- 
dînciți în paginile manualelor 
citesc; alții — cu o revistă teh
nica alături — completează cu 
cele mai noi cercetări în dome
niul respectiv al tehnicii, noti
țele luate la curs, cîțiva studenți 
în fața planșelor și schițelor în
tinse pe masă verifică principii 
teoretice pe baza calcului în
tocmit. Intr-un cuvînt se stu
diază, se repetă, se aprofundează 
materia pentru examene.

Cu riscul de a-i deranja puțin 
în timp ce învață, discuția cu 
cîțiva studenți chiar la „locul 
de producție" — în sala de lec

tură a Institutului, mi s a părut 
cel mai nimerit procedeu de a 
afla care este stadial pregătirii 
lor in vederea susținerii exame
nelor. Și iată. discutând cu stu
dentul Xemet Geahît din inul 
III al Facultății de mecanică am 
aflat că la fel ca și Goran 
Gheorghe din anul II mecanică

tru pregătirea temeinică a stu
denților. Conducerea institutului 
a acordat sprijinul cuvenit: in 
că-mne au fost repartizați să lo
cuiască în aceleași camere stu
denți din aceiași grupă sau 
secție; de asemenea sălile de 
cursuri, laboratoarele sînt puse 
b permanență la dispoziția stn-

Din sala de lectură a Institutului 
politehnic din Orașul Stalin

pe care de asemenea l-am găsit 
învățind la o masa alăturată, a 
înțeles — pe baza experienței 
altor sesiuni — sa repete mate
ria pentru examen studiind pe 
lingă notițe, la fiecare capitol, 
un vast material bibliografic. 
Adnotările făcute pe marginea 
ultimelor capitol i ale „Electro
tehnicii" dovedeau că el a stu
diat temeinic, aproape în în
tregime, materia pentru acest 
examen.

Dar studenții nu studiază nu
mai individual. Verificarea reci
procă a cunoștințelor îrt ^jrffp, 
la cămin sau în Institut, repre
zintă ds asemene^ o metodă ăju- 
tâtoare dintre cele'mai bune pen

dznților in această per.oadâ. Și, 
in plus, controlul asupra felului 
in care învăță studenții în că
mine, efectuat periodic de către 
cadre didactice, membrii ai acti
vului L.T.M. și de asociație în
tărește convingerea că s au luat 
măsuri susținute pentru ca stu
denții să se prezinte pr gătiți in 
fața sesiunii.

Intr-un alt colț al sălii de lec
tură l-am cunoscut pe studentul 
Secară Gheorghe - din anul V al 
Facultății de mecanică. Serios, 
absorbit de calculul unei schițe 
de construire a unei mașini — 
am vi/zflt în el inginerul de 
mîine — j» ținut să ne vorbească 
mai puțin despre el personal, și

mult mai mi xlt despre colecti
vul din care tace puT.e, despre 
întregul an Și ce am aflat: 
pentru aceasta ses:une sLideniii 
se pregătesc la patru disapiioe. 
Cum aau ue ? Studiul pentru exa
mene a începui din pruuele zile 
ale descfr.d-ri anului universi
tar ciad studenții au pnuut te
mele proiectelor. Poți oare în
tocmi un protect bun oacâ nu 
cunoști perfect materia predată 
la curs? Evident că nu. Acum 
aieva zile înainte de deschide
rea sesiunii de eiamene toți stu
denții aa predat proiectele și ma
joritatea le-a susținut, ceea ce 
înseamnă ca studenții cunosc te
me: mc șatena Ia disciplinele la 
care au lucrat proiectele. .Majo
ritatea temelor pentru proiecte la 
secția construcții de mașini a 
Facultății de mecanică au fost 
luate direct dm producție, de la 
uzinele „Steagul Roșu" și 
„Tractorul*.  La Uzinele „Stea
gul Roșu“ studenții au proiectat 
30 de repere pe care, după dis
cutarea lor în catedra de spe
cialitate, le vor preda Uzine.or 
„Steagul Roșu*.  Foarte intere
sant este faptul că la Întocmirea 
proiectelor „Proiectarea uzine-

DOINA NIȚESCU

(Continuare tn pag. 3-a)

Pregătiri 
ale tineretului bulgar 
în cinstea Intîlnirii 

de la București
• 50 de tineri bulgari vor veni la Intîlnire

• O ștafetă c*»  va străbate 30 de orațe șl 
numeroase sate • Opinia publică bulgară 

salută lntîlnirea
Era in pauza unei ședințe a 

comisiei permanente a Comi
tetului de pregătire a Intîlnirii 
balcano-adriatice a tineretului 
și studenților. L-am rugat pe 
Petăr Slavcev, membru al C C. al 
Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist, să ne vorbească des
pre pregătirile tineretului bulgar 
în vederac Intîlnirii de la Bucu
rești. Ocspetele a acceptat cu 
amabilitate.

- Vreau să subliniez de la 
început, ne-a deck.at Petăr 
Slavcev, că intilnirea balcano- 
adriatică a tineretului și studen
ților a avut un răsunet deose
bit în masele de tineri din Bul
garia. Acest răsunet este expli
cabil deoarece tine
retul nostru este în
suflețit de năzuința 
luptei pentru pace, 
pentru prietenie intre 
popoare, mai ales in
tre popoarele ce tră
iesc in acest colț al 
Europei. Inițiativa ti
neretului frate romin 
s a bucurat de o căl
duroasa primire și, in
întâmpinarea evenimentului ce 
se ya petrece la București peste 
puține zile, am desfășurat inten
se pregătiri. Delegația tineretu
lui bulgar va cuprinde 50 de ti
neri dintre cei mai buni, mai 
harnici, core vor ști să reprezinte 
cu cinste tânăra generație a pa
triei lor. Ei au fost aleși din rin- 
duî fruntașilor în muncă, învăță
tură și activitate obștească 
in cadrul unor adunări ale 
tineretului ce au avut loc 
in diferite locuri ale Bul
gariei. In componența dele
gației se întâlnesc numele unor 
tineri ca Ivan Ghenev, muncitor 
fruntaș la Combinatul chimic 
„Stalinu din Dimitrovgrad, Radi 
Tașev, brigadier din brigada de 
tineri tractoriști din satul Anti- 
movo, regiunea Burgas, Pavel 
Ivanov, miner din mina Spoluka, 
regiunea Smolian, Velicika Po
pova, crescătoare de animale in 
gospodăria cooperatistă din sa
tul Cemozem, regiunea Plovdiv, 
Gheorghi Gheorghiev, student la 
Institutul de mașini electronice 
din Sofia, Mircio lacobov, tânăr 
pictor și alții. Vor face parte
din delegație reprezentanți ai

organizațiilor sportive și tu
ristice, ai secțiilor de tineret ale 
uniunilor de creație, ai Uniunii 
Esperantiștilor etc. Trebuie su
bliniat că in dorința de a cinsti 
întâlnirea din București, tinerii
bulgari obțin numeroase suc
cese in muncă. In industrie, ti
nerii muncitori luptă cu însufle
țire spre a îndeplini și depăși 
sarcinile de plan, în gospodă
riile cooperatiste tinerii se stră
duiesc să-și aducă aportul ia 
îmbunătățirea muncii, studenții 
și elevii depun eforturi pentru 
o-și însuși știința și tehnica. 
Tineretul nostru dovedește prin 
activitatea sa pașnică, înflăcă
rată și rodnică cit este de ata

șat cauzei păcii și 
prieteniei !

— Am aflat despre 
organizarea în R. P. 
Bulgaria a unei mari 
ștafete în cinstea în
tâlnirii. Ca ne puteți 
spune in legătură cu 
aceasta ?

— Peste citeva zile 
va pleca din mai 
multe orașe ale țării o

ștafetă a păcii și prieteniei. Șta
feta se va organiza sub forma 
de stea. La 23 ianuarie, vor
porni purtătorii ștafetei din
Varna, la 24 ianuarie din Bur*  
gas, la 25 ianuarie din Vidin, la 
26 ianuarie din Petrici. Toate 
traseele ștafetei duc către Sofia. 
Ștafeta va trece prin 30 de 
orașe și prin numeroase sate, 
fiind purtată de sute de alergă
tori, motocicliști, călăreți, bici- 
cliști, automobiliști și schiori. 
In orașele în care ștafeta va 
înnopta se vor organiza mitin
guri tinerești și adunări consa
crate Intîlnirii de la București, In 
fiecare localitate purtătorii șta
fetei vor fi întâmpinați de mii de 
tineri muncitori, țărani, studenți 
și elevi. Mesajul ștafetei predat 
astfel din mînâ-n mină va fi pri
mit de un entuziast miting ce va 
avea loc la Sofia, la 27 ianuarie. 
Delegația tineretului bulgar va 
aduce acest mesaj la București.

- Ce va cuprinde standul bul-

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. 3-a)

Operatoarele Vasilica Culcea, Dana State și Evdochia Câclu- 
leanu de la Centrul avicol Mih ăilești supraveghind procesul da 

ecloziune al puilor la Incubatoare.
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Cei care trebuie să preia făclia artei populare
Să strîngem și să șlefuim

diamantele crea!iei populare
Secole de-a rîndul clasele exploatatoare 

ou ținut poporul departe de binefacerile 
culturii. „Focare de cultură" se creau în 
mînăstiri și în cetățile marilor seniori feu
dali. Apoi stăpînii s-au schimbat. „Cultura" 
a fost adusă în orașe, în saloanels frecven
tate de posesorii acțiunilor și aristocrații 
spiritului. Cu toții îi disprețuiau pe oamenii 
din popor, considerîndu-i ignoranți și 
Inculțî.

în acest timp însă, poporul a creat cea 
mai autentică și cea mai nepieritoare cul
tură.

Noi o numim astăzi „folclorul".
Folclorul reprezintă expresia cea mai pu

ternică a geniului creator al poporului.
Gt de variate sînt manifestările sale I - 

■casele de la deal și de la vale cu ceardacu- 
rile, ușile și ferestrele încrustate în lemn, 
oalele și ulcioarele de cele mai ingenioase 
forme vopsite în culori de curcubeu, minu
natele cusături pe iie, cămeși, fote, șter
gare, brîie, pieptare, țesăturile neîntrecute 
ale covoarelor, dar mai ales jocurile și cîn
tecele cînd mai domoale, cînd mai sprin
tene, versul de foc al doinei și. zicerea în
ceată a cîntecului bătrînesc, melodiile mol
come și imaginile de rară frumusețe din 
Miorița, Legenda Mînăstirii Argeșului, Cor- 
bea, Baba Novac...

Secole întregi „oamenii de cultură" în 
solda exploatatorului nici n-au cunoscut 
comorile de artă pe care le-a adunat po-

Mihai Novicov

porul. Este meritul glorioasei pleiade a 
scriitorilor pașoptiști : Nicolae Bălcescu, Va- 
sile Alecsandri, Alecu Russo și al altor prie
teni ai lor care au declarat că adevărata 
literatură și artă romînească se pot dezvol
ta numai dacă se întemeiază pe ceea ce a 
produs poporul.

De atunci un număr de cărturari luminați 
și apropiați de suferințele norodului, au 
strîns, bob cu bob mărgăritarele celei mai 
frumoase dintre arte. Hașdeu, Ispinscu, 
G. Dem. Teodorescu... N-au fost mulți... 
Oficialitatea burgheză n-a încurajat nicio
dată această îndeletnicire...

însă marii creatori-scriitori, pictori, com
pozitori - întotdeauna au subliniat că ade
vărata creație poate izvorî doar din ceea 
ce a plămădit poporul. Mihail Eminescu 
numea poezia populară „un izvor veșnic 
întineritor" iar Mihail Sadoveanu la a 75-a 
aniversare a nașterii, a răspuns acelora 
care l-au omagiat, declarind că se consi
deră doar un ucenic umil al marelui mae
stru - poporul.

Abia după ce puterea claselor exploata
toare a fost doborită și au venit la condu
cerea treburilor statului reprezentanții celor 
ce muncesc, a început și in țara noastră

adevărata activitate de valorificare a como
rilor artei populare. Obiectele de artă 
veche se adună și se păstrează în muzee, 
jocurile și cînteceh sînt cultivate și îmbo
gățite mereu de miile de echipe de artiști 
amatori, cusăturile și covoarele devin din 
ce în ce mai frumoase, lucrate fiind de mîi- 
nHe harnice ale celor adunați în coopera
tive înființate în acest scop ; institute spe
ciale de știință se ocupă - avînd la dispo
ziție aparate modemî - de strîngerea, cla
sificarea și studierea tuturor formelor de 
muzică, poezie și dans.

Reprezentanților scrobiți ai culturii bur
gheze de ieri le plăcea să proorocească si
nistru câ arta pcpulară, ca un produs al 
vremurilor primitive, va dispare odată cu 
progresul civilizației. Gt de caraghios sună 
asemenea proorociri astăzi, în patria noa
stră I Intr-adevăr „civilizația**  lor, „civilizația" 
exploatării burghezo-moșierești nu era priel
nică dezvoltării folclorului, insă odată cu 
instaurarea regimuiui de democrație popu
lară, forța creatoare a maselor a izbucnit și 
mai viguros. De bună seamă formele s-au 
schimbat insă tendința de a-și afirma nă
zuințele și vrerile prin plăzmuiri artistice 
este mai puternică decit aricind.

Depinde doar de noi să știm să strîngem 
diamantele împrăștiate, să le adur.âm și să 
le șlefuim ca sa le întoarcem apoi poporu
lui însutit

Echipa de cimpoieri o căminului cultural din comuna Bătrini, 
regiunea Ploești.0 acțiune de masă 

a tineretului

Satul

arte

Grife pentru tinerii 
creatori populari 

și culegători 
de folclor

M:hai Pop
Director adjunct al Institutului de fo’-ckw

în urma îndrumărilor date de 
Plenara a Ill-a a C.C. al U.T.M., 
tineretul a întreprins în 
multe regiuni și raioane 
(ară interesante acțiuni de 
gere a folclorului. El a 
contribuții importante la 
noușterea creațiilor populare, la 
legarea lor de activitatea artis
tică de amatori. Poporul a creat 
in decursul veacurilor nenumă
rate cintece, dansuri, povestiri, 
ghicitori, proverbe etc., care in 
totalitatea lor formează tradiția 
noastră culturală populară, fol
clorul nostru. în procesul dezvol
tării istorice, fiecare epocă are 
folclorul său, creațiile populare 
că pățind conținut propriu deter
minat de condițiile economice 
și sociale, de gradul de dezvol
tare al conștiinței sociale, in e- 
poca dată.

Multe din creațiile trecutului 
s-au pierdut în procesul de dez
voltare poporul le-a părăsit a- 
tunci cînd nu au mai corespuns 
vieții lui, concepției lui despre 
lume. Și astăzi el părăsește trep
tat acele elemente folclorice ce 
oglindesc mentalitatea mistică 
superstițioasă din trecut. 
folclorul epocilor anterioare 
porul păstrează și valorifică 
chip deosebit cîntecele de 
ducie, cîntecele de revoltă 
cială ale iobagilor și țăranilor 
săraci, cîntecele împotriva răz
boiului, cîntecele de luptă ale 
clasei muncitoare, bunuri de sea
mă ale moștenirii lui artistice și 
documente prețioase ale trecutu
lui lui de luptă.

Alături de ele, poporul crează 
astăzi numeroase cintece, strigă
turi, povestiri, ghicitori și dan
suri noi, care oglindesc viața lui 
liberă și fericită. în atmosfera 
generală de avînt creator din 
țara noastră, se naște- în chip 
firesc la creatorii populari, do- 

artă 
gîndurile, sentimentele și nă
zuințele poporului ce făurește 
socialismul sub conducerea par
tidului.

Culegerea și valorificarea crea
ției populare, întreprinsă de or
ganizațiile U.T.M., trebuie să 
pornească de la cunoașterea pro
fundă a modului în care poporul 
însuși preia în chip firesc, critic 
moștenirea sa folclorică, de la 
modurile în care realizează prin 
valorificarea ei creatoare, creații 
noi. Toată atenția trebuie deci

rința de a exprima în

mai 
din 

cule- 
adus 

cu-

Din 
po- 
în 

hai- 
so-

Tînăr fluieraș din comuna Sado
va, regiunea Suceava.

Nu departe de Sibiu, jos 
poalele Păltinișului, se află 
mima Rășinari, așezare vi 
pomenită în documentele vr< 
încă de prin anii 1200. Ca 
construite din piatră, se 
duiesc de-a lungul ulițelor st 
te ca într-o horă, legate i 
ele prin porți înalte de sti 
unele vechi, altele noi, ușoi 
deosebit, mai ales după j 
cum sînt sculptate. Mult mai 
cărcate în ornamente, po 
și portițele cele vechi fac cu 
cută călătorului bogata trai 
a sculpturii populare din i 
sat.

Din generații, rășinărenii 
trează în cîntecele de fluie 
caval, în creația orală, o 1 
bogăție folclorică, doine de 
de jale și haiducie, cinteci 
blestem pentru asupritori ( 
gătane, șarpele [ îneca-te-ar 
le), cintece de lume și oi 
Acolo, Ungă turme, prin văi 
și păduri s-au născut vei 
„Cîntec ciobănesc* 1, ,Jianau, 
cui cu bîtau și mult răspînd 
„Bătute".

Iarna, coborînd în sat, ci 
nii și lemnarii se îndeletni 
în jurul vetrei cu cojocăi 
ocupație ce s-a transformat 
rînd într-o adevărată artă, 
joacele și șerparele ieșite 
mîna lor, lucrate cu o rară 
iestrie, pun în valoare toată 
musețea talentului popular.

Un alt gen de artă popi 
cu tradiție în Rășinari este 
tura pe obiecte casnice, 
cum în satele oltenești întîl 
mai pretutindeni în „odaia 
bunău lada de lemn fr 
sculptată pentru cergi și < 
tiie tot a/a in Rășinari și î 
tele de prin împrejurimi 
nelipsite laițele de stejar 
din vremurile vechi și pin 
tăzi fin, pentru pictura ț 
Iară, locul de pînză.

Alături de laiță, casa n 
rea nul ui e împodobita cu 
turi și împletituri de Uni 
bumbac alcătuind culmi și 
coave, trăiști și chindee...

Prin 1951, într-o casă i 
înconjurată de brazi, a 
ființă în Rășinari un muze 
tesc în care sint expuse, a 
de unelte de muncă spe 
locului, sute și sute de ol 
de artă populară. Multe < 
obiecte sînt aduse la muze 
tinerii satului, care, 
de organizația U.T.M
muncă activă de cunoaște; 
valorificare a artei popular 
satul lor.

în „Noul ăntec ciobănesc 
șinărenii, membri ai întovă] 
agricole zootehnice, își ex; 
în versuri populare, de o 
respirație, simțămintele :

Tînăra generațieComitetul regional U.T.M. 
Stalin in colaborare cu Sec 
țio de artă populară a mu
zeului Bruckenthal și Socie
tatea de științe istorice și 
filologice - filiala Sibiu - a 
luat inițiativa de a lărgi ac
țiunea de culegere sistema
tică a folclorului din regiune 
prin antrenarea unei mase 
mari de utemiști și tineri din 
toate satele regiunii. Ac
țiunea va fi coordonată de o 
comisie formată din delegați 
ai comitetului regional U.T.M, 
secției de invățămint și cul
tură a sfatului popular re
gional, Societății de științe 
istorice și filologie - filiala 
Sibiu - și muzeului Brucken- 
thoi.

In planul de măsuri al co
misiei sint prevăzute înființa
rea, in centrele de raioane și 
in comunele mai mari, a 
unor cercuri de folclor, orga
nizarea de expoziții volante 
cu material folcloric, con
cursuri pentru cel mai bun 
cWegător de folclor, confe
rințe pe teme din creația 
populară etc., precum și pu
blicarea intr o broșură o mc- 
terialului se'ectionct O aten
ție deosebită $e rc da de
pistării si valorificerS creații-

să dezvolte

moștenirea
Călătorul care străbate țara, 

este uimit de ritmul construcții
lor ce se ridică in orașe și sate. 
De cele mai multe ori, caselor, 
țăranul colectivist le adaugă e- 
lemente care continuă tradiția 

locală. Casele mo-
au

folclorică

să se acorde in 
cetarea profunda « foietan 
creației populare no,. Da» bt 
rile folclorice tmd.țioxaie se cer 
cercetate și valorificate unaaesede 
toate cîntecele de i^pti aie po
porului și îndeosebi 
luptă a cintecsdsi 
resc. Culegere*  /oid 
tempor 
gint i 
re « 
clor intiiuite, a 
teze numai pe 
cu adevărat taloro-ase. Ea 
poate opri aid la umpia 
semnare a creațiilor d trebuie 
să întreprindă o adevărată cer
cetare a lor pentru a le ințeiețe 
cit mai bine conținutul. Munco 
de cercetare a folclorului este o 
muncă de activist cultural în 
serviciul culturii noastre noi, so
cialiste.

Pentru a fi eficace, munca de 
culegere a folclorului trebuie să 
se încadreze în acțiunile genera
le ce sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn se întreprind 
astăzi pe scară largă, pentru for
marea conștiinței sociale noi. Ea 
trebuie să contribuie la întă
rirea sentimentului patriotic al 
oamenilor, și la valorificarea bu
nurilor folclorice în cadrul miș
cării artistice de amatori, în ca
drul manifestărilor revoluției 
noastre culturale. Totodată este 
necesar să stimulăm cu grijă ac
tuala creație folclorică, activi- 

. tatea miilor de creatori populari 
răspindiți pe întregul cuprins al 
țării și care duce mai departe, 
în condițiile noi și cu un conți
nut nou, minunata tradiție a 
artei noastre populare. O astfel 
de acțiune nu se poate insă face 
în mod dispersat, ci se cere or
ganizată de către Casele regiona
le de creație populară și Casele 
raionale de cultură, cu ajutorul 
organizațiilor de tineret, cu spri
jinul oamenilor de specialitate, 
profesori de limba romină și 
muzică, din locurile respective.

Noi toți și organizațiile de ti
neret se cuvine să acordăm o 
deosebită atenție culegătorilor și 
creatorilor populari tineri, care 
dovedesc un deosebii talent și 
care preiau moștenirea stihuito- 
rilor, cîntăreților, cioplitorilor 
bătrîni din satele noastre.

în cursul acestui an Casa Cen
trală a Creației Populare și In
stitutul de folclor vor organiza 
un concurs pe țară pentru crea
rea de cintece populare noi și 
pentru culegerea cîntecelor mun
citorești de luptă. Acest concurs 
va oferi organizațiilor de tineret 
un minunat prilej de a se preo
cupa de culegerea și valorifica
rea folclorului contemporan și 
de activitatea tinerilor creatori 
de artă populară. în orice 
caz toate aceste acțiuni, și 
cele existente și cele ce se vor 
organiza de acum înainte, pentru 
a fi cu adevărat folositoare fău
ririi culturii noastre socialiste, 
trebuie să fie organizate și în
făptuite cu mult temei. Institutu
lui de folclor îi revine aici sar
cina de a contribui cu îndruma
re științifică la cit mai buna lor 
înfăptuire și el este gata să dea 
oricînd această îndrumare în 
speranța că acțiunile întreprinse 
pînă acum de organizațiile de ti
neret se vor generaliza și vom 
izbuti să avem în toate colțurile 
țării cît mai mulți tineri ce 
iubesc, prețuiesc, culeg, valorifică 
și creează bogățiile neprețuite ale 
folclorului nostru.

Se cere mai mult
de la îndrumători

Parte integrantă a cultura pa
triei, folclorul a deiean xx 
țara noastră o probteena oe siau 
Datorită grijii partidaim petar*  
dezvoltarea cuimm, wa creat 
numeroase mstittițu care se oca- 
pă in mod deosebii de ftadrevea 
și valorificarea Iul Printre aces
tea, Case centrale de creaite 
populară și n—neroaseicr « in
here ii revenea datoria de a cer
ceta acest izvor nesecat de co
mori artistice, ne a-4 vatar-bca 
resursele și de a îndrepta către 
ele intr ea ga mișcare arusuca 
de ama ion. Trebuie să recanoaș- 
tem insă că pina de curton. deși 
a avut unde realizări insensa
te, acest for cultural nu s-a ri
dicat la înălțimea nobilelor 
sarcini. In primul ricd pentru 
că nu s-a preocupat permanent 
de creația toldoncâ cor.temț» 
rană pe care să o depisteze, să 
o culeagă și să o valorifice. .Me
leagurile noii Dobrogi colectivi
zate sau ale bătrinei Btstnje, la 
Bicaz — ca să dăm doar două 
exemple — răsună de cîntecele 
noi ale colectiviștilor și a ie con
structorilor hidrocentralei. EH 
nu au fost însă decit in mică 
măsură culese și popularizate.

Este drept că de Ia Casa cen
trală de creație populară au ple
cat inițiative frumoase, care ar 
fi putut duce Ia o bună rezol
vare a acestor probleme. S-a por
nit de exemplu la crearea unor 
grupuri de activiști pe lingi ca
sele regionale de creație șt ca
sele de cultură raionale, care să 
se ocupe de cercetarea și culege
rea folclorului, urmărind în mod 
deosebit creația nouă cu tema
tică contemporană. Concepind 
însă formal propria inițiativă. 
Casa centrală de creație a lă
sat-o să se piardă pe drum.

Consecințele lipsei de preocu
pare în culegerea și răspin- 
direa folclorului contemporan 
s-au putut observa în repertoriul 
unor formații artistice de ama
tori și în special la soliștii vocali 
printr-o sărăcie a creației cu 
tematică contemporană. Existau 
nu de mult chiar regiuni în-

ia care rtfertord acestor 
WdKO se baza exdasxv pe fol- 
darrf tnrifi' Prea pu-

f» s-a ocupat
Casa ri^riTi 4e creație de pu*  
luarea aaar catenate fotcJorice 
■ol oE^ie 4saUe cele mmise de 
crcater*.  saa criegilon rimi- 
3eM ia dure. Casa centrali de 
creolte ș»*a  ocnjat cu de mult 
acLtsU apsX pubrtcynd in cola
borare a 12S3WM1 de folclor o 
cc ețere de cintece populare nou 

S-a» strias de la 100.000 de 
crraten p«polari costume națio- 
aate, covoare, obiecte <fe cera- 
o*cx.  casete, furci de tors și alte 
•bvede de lemn, frumos și mi- 

• aerate, fapte fa 09*  
zițite raăoaole. regionale și pe 
țari a«ste obiecte au fost a- 
pfectate eataziate de xecile de 
?oa de vntaton. In tematica 
lor e^emeutele de viață nouă în
cep si pitrundă din ce în ce 
mai adîtv-

ln ceea ca privește munca de 
icdruraaae și stimuiare a mișcă- 
m caftan La rustice de masă. Ca
sa centrală de creație și filialele 
ei regionale și raionale au obți
nut unele succese pe care nu le 
poate contesta nimeni. Munca 
formațiilor artistice de ama
tori, concursurile raionale. re
gionale și pe țară au găsit ade
sea in aceste instituții culturale 
un îndrumător ideologic și artis
tic, un anima iot și susținător 
interesat O atenție deosebită au 
acordat aceste instituții promo
vării și dezvoltării dansului cu 
temă, dans de inspirație folclo
rică. Totuși munca de valorifi
care a folclorului s-a redus mai 
mult la sprijinirea izolată a unor 
inițiative rezumîndu-se în rest 
la forma birocratică a indicații
lor insistent formulate în nume
roasele referate și scrisori meto
dice pentru brigăzile artistice de 
agitație și la publicarea 
texte mai mult sau mai 
reușite.

Neinsoțite de o muncă 
ren cuprinzătoare, de o
mare concretă a acestor brigăzi 
1« fața locului, în sensul valori
ficării posibilităților locale, acea
stă inițiativă nu numai că nu a 
avut urmări pozitive substanția
le, dar a dus și la înregistrarea 
unor fenomehe negative, ca ten-

unor 
puțin

de te- 
îndrii-

Viata culturală s» a tineretului

dința de șablonizare in progra
mele unor formații artistice. M*i  
mult, negii jind posibilitățile evi
dente ale creatorilor populari, 
Casa centrală de creație s-a ba
zat, nu exclusiv dar in foarte 
mare mimări. pe un număr re- 
strins de textieri mai mult sau 
mai puțin teJenUți și nu și-a 
orientat activitatea către forma
rea unor cercuri largi de creatori 
din riadul muncitorilor și țăra
nilor muncitori u-enuțL

In ultimul timp Casa centrală 
de creație și-a pus ea însăși o 
mulțime de întrebări. Nemulțu
mită de activitatea depusă și 
criticată fiind, ea a purces la o 
muncă mai susținută in vederea 
valorificării folclorului contem
poran. Planul pe anul 1960 e 
deosebit de bogat, el prevăztnd, 
printre altele, efectuarea siste
matică a unor culegeri de fol
clor in fiecare regiune a țării, 
inițierea unui concurs al creato
rilor și culegătorilor de folclor 
contemporan și cintece muncito
rești (în colaborare cu Institutul 
de folclor), precum și editarea 
unui studiu metodic pe tema 
„Cum poate fi valorificat folclo
rul în programele brigăzilor ar
tistice de agitație*.

Rezultatele acestor preocupări 
deja se văd. Regiunea Ploești a 
publicat prima colecție regio
nală și lucrează la volumul al 
Il-lea, iar regiunea Cluj a dat 
o culegere de crntece vechi și 
noi care va merge la tipar, 
in regiunile Hunedoara, Suceava 
și Craiovâ au fost trimise pe 
teren brigăzi care să depisteze 
și să culeagă folclorul nou. E 
necesar ca această activitate 
promițătoare la început de an 
să cuprindă toate regiunile pa
triei noastre, să nu rămînă col
țișor necercetat. Casa centrală 
de creație trebuie să urmărească 
cu foarte multă atenție formarea 
și activarea brigăzilor de culegă
tori, în care să fie atrași cit mai 
mulți tineri intelectuali, de la 
elev pînă la profesor. Materia
lele culese de ei, în afară de 
faptul că pot fi folosite în mod 
creator de formațiile artistice lo
cale, vor putea fi selecționate și 
date publicității.

lemente 
artistică 
ții or din Munți! Apuse rti 
părăsit astfel uriașele cădnti 
de paie, pastrind insă ar
cadele frumoase de lemr. cioplit 
ce mărginesc prispa. Petroliștii 
din Țidenii Olteniei și au ridi
cat case noi luminoase, dar pâs- 
trînd minunății stilpi sculptap în 
lemn de stejar, stilpi care au 
dus faima Gorjulu: pîni departe. 
.Maramureșeni: *și  mîădrii nțem. 
continuă și astăzi să ma!țe pcrți 
monumerr.aie cu dâiturri adine, 
sau să cresteze migâln» ramele 
ușilor și ferestrelor.

In ulterior se remarci aceeași 
neașteptată varietate. Gel care 

teriDd prin țară a poposit 
iată in interioarele ’□calai- 
din sale, este atras <K.ca- 

mera curată- sau „frumoasă- a 
maramureșanulm, > olteanului 
ori moldoveamilin. Ad oamenii 
string obcecîele cele mai fru
moase ale guspodârie; nenumă
rate țesături, vase striludloare 
de lut. sobe din mobile
crestate, fac uneori din aceste 
„odăi frumoase“ adevărate mu
zee particulare.

Un loc de frunte în casa ță
rănească îl au țesăturile. Lucrate 
din cinepă, in, bumbac, sau lină, 
ele împodobesc pereții și mobi
lele. De o valoare artistică re
marcabilă sînt vestitele scoarțe 
romînești țesute din lină. Cele 
mai simple, lăicerele, înguste, 
sint decorate cu dungi diferit 
colorate, paralele, inviorîrxi pere
tele sau mobila de lemn pe care 
sint așezate. Alteori, țesături mai 
late cuprind compoziții mai com
plexe ce folosesc motive geome
trice variate. Adesea se întilnesc 
elemente florale și animale pu
ternic stilizate.

Tot in interioare, așezate 
pe polițele și Widarele lungi de 
lemn crestat, se inșiruie străchi
nile șj ulcioarele de pă- 
mint. Culorile lor vii sînt încă 
mai atrăgătoare datorită smalțu
lui cu care sînt adesea acoperite. 
Pînă departe este cunoscu
tă astăzi arta olarilor din Hu
rezul sau din Oboga. Olteniei. 
Olarii din Curtea de .Argeș lu
crează mari vase smălțuite în 
verde, cei din Vulpășești, raionul 
Roman, sau cei din Marginea în 
apropierea Rădăuților, sint meș
teri neîntrecuți la arderea și îm
podobirea ceramicii negre, de 
forme și decor aproape identice 
cu cele ale ceramicii dace desco
perite în săpături arheologice. 
O bună parte din olari sînt astăzi 
organizați în cooperative, trans- 
mițindu-șl măiestria mai departe, 
generațiilor tinere.

Costumul femeiesc și cel băr
bătesc reprezintă în cazurile cele 
mai reușite, o adevărată sinteză 
a însușirilor decorative din arta 
populară.

Diferențierile 
fac să existe o

mare a portului, se suprapun 
Insă pe elemente unitare popu
lare, atît în ce privește materia 
primă dt și croiul și compoziția 
ornamentală. Costumul somptuos 
al muscelencii, în care abundă 
firul de aur și spuma maramei 
de borangic, contrastează cu si
lueta sculpturală a maramure- 
șendi sau a pădurendi, al căror 
costum atrage prin vigoarea li
ni'lor și $<wrietaîea unui decor 
dispus in suprafețe compacte. 
Eleganța simplă a mârginence- 
lcr din ținutul Sibiului, îmbră
cate în alb și negru, contrastează 
cu fastul costumului bănățean în 
care roșul aprins se întovărășe
ște cu țesăturile în aur și argint 
Fota neagră cu vîstre colorate 
discret a moldovencelor, înfă
șoară trupul în falduri drepte de 
o simplitate clasică și diferă de 
zadia portocalie a femeilor de 
pe valea Arieșului sau de catrin- 
țele înflorate ale arădencelor.

Frumuseți, diamante ieșite din 
migala miinilor artistului popu
lar. Iți Incintă sufletul și min
tea. A învăța să le creezi, a duce 
mai departe flacăra vie a artei 
populare e o datorie patriotică a 
tinerei noastre generații. In a- 
cest sens sint date și indicațiile 
Plenarei a IlI-a a G.G. al U.T.M. 
cu privire la cunoașterea de că- 
tre tineret a bogățiilor artei noa
stre populare. Multe organizații 
U.T.M. au și organizat ștafete 
ale culegătorilor de folclor — 
ca de pildă în regiunea Timișoa
ra — cu prilejul cărora tinerii 
au cercetat folclor.nl din satul și 
comuna lor, au învățat de la bă- 
trînii satului o seamă de strigă
turi, cîntece, au adunat obiecte
le de artă lucrate de aceștia etc.

Tinerii, antrenați de organiza
țiile U.T.M., sint chemați în pri
mul rînd să se apropie cu dra
goste și respect de creația popu
lară, să cunoască tradițiile ar
tistice ale poporului și să con
tribuie la adunarea producțiilor 
noi, care oglindesc noile aspecte 
din viața și munca patriei. Or
ganizațiile U.T.M. au la îndemî- 
nă nenumărate mijloace pentru 
ca tinerii să cunoască folclorul 
patriei. Se pot organiza grupe 
de tineri culegători care împre
ună cu învățători, tineri intelec
tuali din sat, să prezinte apoi 
materialul cules la serile cultu
rale de la cămin. Ținerii nu tre
buie să se mulțumească numai 
cu culegerea folclorului, ei tre
buie să simtă șj datoria de a 
duce mai departe însăși tradiția 
creației folclorice. De la batrî- 
nii satului tinerii trebuie să în
vețe arta cusăturilor, a sculptu
rii în lemn, a ornării oalelor și 
vaselor de pămînt.

In această privință organiza
ția U-T.M. poate organiza cercuri 
de cusături, de sculptură, pictu
ră etc. pe lingă căminele cul
turale și cluburi. Aici pot fi in
vitați meșterii 
de neasemuite frumuseți de 
care

bătrîni făurari 
la 

tinerii pot prelua și duce 
departe flacăra artei popu-

PAVEL RUXANDOIQ

„Soare, soare
La stîna obștei iar răsări 
Și-om face-o prin cooper 
Mare, mare“.

Fetele din Rășinari, pesb 
la număr, duc mai departt 
diția cusăturilor și țesăt 
populare muncind, alături < 
mei în vîrstă, în cooperativ 
artizanat.

Cit privește cîntecele și 
rile vechi ale rășinărenilo; 
au fost adunate și prelucra 
tistic într-o minunată o] 
populară: „Nuntă ciobăni
cu care artiștii amatori di; 
șinari, majoritatea tineri, m 
ai organizației U.T.M., au 
gat nu de mult, la un cc 
republican, premiul 1. imp 
cu dirijorul, profesorul 
lliuț, i-am întîlnit pe tiner 
tiști amatori din Rășinari, 
în sala căminului cultural 
tind o nouă operetă popuh 
care sînt cuprinse de astă 
și creații folclorice actual 
partea locului.

V. BAR

------•------

regionale care 
varietate atît de

PAUL PETRESCU 
PAUL STAHL

„Cultura bumbacului** - 
nou cu temă, de inspirați' 
dorică,, creat de tinerii c< 

viști din comuna Urzici 
regiunea Craiova.

Foto: C. POPE'

a

folclor.nl


VIATA DE ORGANIZAȚIE

SARCINI NOI
IN SA TUL NOU

Tntr-una dir^ sălile de clasă ale 
școlii din Schitu Duca s-au adu
nat peste 80 de tineri și tinere
— delegați la conferința orga
nizației comunale U.T.M. In ca
litate de invitați, în sală se a- 
flau secretarul comitetului comu
nal de partid, secretari ai orga
nizațiilor de partid din comună, 
președintele sfatului popular co
munal. Ștefan Ciubotarii. secre
tarul comitetului comunal U.T.M. 
citește darea de seamă care face 
o analiză temeinică și multilate
rală a activității pe care a des
fășurat-o organizația comunală 
U.T.M. în ultimii doi ani, pentru 
întărirea econornico-orginizato- 
rică a gospodăriei colective și a 
celor 7. întovărășiri agricole, 
existente în comună, pentru îm
bunătățirea muncii de educație 
comunistă a tineretului, pentru 
întărirea vieții interne de organi-

★
Una dintre problemele princi

pale, care au fosl dezbătute în 
ședința cu activul U.T.M. de 
la sate al Comitetului raional 
U.T.M. lași a fost întărirea și 
dezvoltarea continuă a gospodă
riilor colective și întovărășiri
lor agricole din raion. Această 
idee a fost reluată in conferință 
organizației comunale U.T.M.

— Ședința activului raional
— a spus P. Ichim, secretarul 
organizației U.T.M. din gospodă
ria agricolă colectivă din satul 
Comarna — a scos în evidență 
faptul că organizația noastră de 
bază și-a asumat îndeplinirea 
unor obiective economice con
crete din planul de muncă al 
gospodăriei colective. Specificul 
colectivei noastre este viti-pomi- 
col. Totuși, gospodăria noastră 
posedă o suprafață de teren ce 
se cultivă cu cereale și un sec
tor zootehnic. La indicația comi
tetului U.T.M. pe comună, orga
nizația noastră a luat, anul 
trecut, în patronajul său, între
gul sector zootehnic : stîna de 
oi, maternitatea de scroafe, boii 
de muncă, stupina. Utemiștii care 
lucrează in acest sector mani
festă o deosebită grijă pentru 
avutul obștesc, îngrijesc cu 
multă atenție, conform normelor 
științifice, animalele ce le sînt 
date în primire, astfel ca ele să 
aducă un randament cît mai 
mare. In același timp însă, așa 
cum s-a arătat și în ședința 
activului raional, organizația 
U-T.M. din G.A.C. nu a mani
festat inițiativă, a așteptat me
reu ,,indicații". Chiar dacă a ob
servat unele deficiențe, nu a în
treprins nimic pentru a le înlă
tura.

— Pe bună dreptate am fost 
criticați — a spus tînăra colec
tivistă Olga Damian. Unii din
tre colectiviștii noștri nu înțe
leg importanța dezvoltării con
tinue a sectorului zootehnic. In

Informație
Vineri dimineața s-a deschis 

!n Capitală o expoziție de mostre 
de mașini pentru prelucrarea 
lemnului și diferite unelte și 
dispozitive produse de întreprin
deri din R. D. Germană.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului, ai unor 
ministere economice, precum și 
ai Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne. Au fost de față Wilhelm 
Bick, ambasadorul R. D. Germa
ne la București, și membri ai 
ambasadei.

Salutînd pe cei prezenți, ata
șatul comercial al R. D. Germa
ne, igeborg Plaschke, a prezen
tat produsele expuse.

Expoziția este deschisă în 
b-dul Dacia nr. 28.

(Agerpres) 

după
Cineaștii sovietici ne-au oferit 

de curînd două interesante ecra
nizări din opera marelui clasic 
rus Ivan Sergheevici Turghe
niev. Realizate pe baza a două 
din cele mai cunoscute lucrări 
ale scriitorului, un roman și o 
nuvelă, „Părinți și copii" și 
„Mumu" ne oferă imagini care 
se complectează reciproc din 
viața societății ruse din a doua 
jumătate a veacului al XlX-lea. 
In timp ce în „Mumu" obiectivul 
insistă mai mult asupra condi
țiilor mizere de trai ale poporului 
în Rusia țaristă, in ..Părinți și 
copii" ni se înfățișează huzurul 
claselor exploatatoare, contradic
țiile adinei care frămfntau socie
tatea acelui timp, figura unui 
tînăr care-încearcă să găsească 
drumul spre făurirea unei vieți 
mai bune pentru cei ce muncesc. 
Văzindu-le pe amindouă, avem 
posibilitatea să înțelegem mai 
bine pe fiecare din ele, să ne fa
cem o idee mai clară despre 
stările de lucruri din vremea a- 
ceea, despre însemnătatea pro
testului pasionat și vehement al 
lui Turgheniev împotriva ne
dreptelor orînduieli din Rusia 
faristă.

„Mumu" este povestea unui 
țăran iobag, surdo-mutul Ghera- 
fiim, căruia viața dusă sub stă
pânirea unei moșiefite bătrîne și 
Capricioase ce are depline drețp-,

mod deosebit, ei nu înțeleg cît 
de important e ca gospodăria 
colectivă să aibă o fermă de vaci 
cu lapte. Ce e mai rău e că și 
unii tovarăși din conducerea 
gospodăriei gîndesc la fel. Așa 
se face că în prezent gospodăria 
noastră colectivă nu are nici o 
vacă. Deși organizația U.T.M. a 
sezisat această deficiență, nu a 
întreprins totuși -nimic pentru a 
contribui la înlăturarea ei.

Atît darea de seamă eft și dis
cuțiile au arătat că comitetul co
munal U.T.M. Schitu Duca nu a 
luptat cu perseverență pentru în
deplinirea unor angajamente, 
nu a controlat organizațiile de 
bază și nu le-a îndrumat sufi
cient. Din această cauză orga
nizațiile de bază U.T.M. din în
tovărășirile existente în comună 
nu au avut pînă acum angaja
mente concrete privind dezvolta
rea și întărirea econom ico-org a- 
nizatorică a întovărășirilor.

Asemenea lipsuri ar fi fost la 
timp înlăturate — au subliniat 
tinerii Naou Augustina, Petru 
Rotaru, Ion V. Romanică — 
dacă comitetul comunal U.T.M.

Pe marginea conferinței 
organizației comunale 
U.T.M. Schitu Duca, 

raionul lași

Scenă din filmul „Mumu“4

Două ecranizări 
opere ale lui Turgheniev

U.T.M. — arată propagandista 
Maria Romașcanu în cuvînful 
său — a subliniat că trebuie să 
acordăm o mai mare atenție 
învățămîntului politic. Avem la 
Poeni, a 
cu peste 
Comarna 
cursanți. 
din cauză 
cursanți, procesul de tnvâțămînt 
se deslășoară foarte greoi, în 
dauna conținutului. Este de da
toria comitetului comunal, a bi
rourilor organizațiilor de bază 
U.T.M. să înlăture această defi
ciență.

spus ea,
70 *

nu ar fi manifestat formalism în 
activitatea sa. Fiecare membru 
din comitet a primit sarcina să 
se ocupe de cite o organizație de 
bază'U-T.M. Nimeni însă, în a- 
fară de secretar, nu a controlat 
și îndrumat îndeaproape și per
manent organizația de care ras- 
p undea. Iar secretarul a conside
rat că dacă el se achită conștiin
cios de această sarcină e sufi
cient.

Discutînd în lumina sarcinilor 
ce revin organizațiilor U. T. M- 
din hotărinle Plenarei C.C. al 
P.M.R. drn 3-5 decembrie 1959. 
în vederea lichidării neajun
surilor. pentru o contribuție și 
mai mare a tineretului la întă
rirea economico-organizatorică a 
unităților socialist cooperatiste 
din comună, conferința pe co
mună a hotărît ca fiecare orga
nizație de bază să-și stabilească 
sarcini concrete din planul de 
muncă al gospodăriei colective 
și al întovărășirilor, contribuind 
activ la dezvoltarea creșterii 
animalelor proprietate obșteas
că, la cultivarea de porumb si
loz, la creșterea producției agri
cole. Organizația U. T. M. 
din gospodăria colectivă din 
Comarna s-a angajat să trans
porte și să împrăștie pe cîmp în
treaga cantitate de îngrășăminte 
naturale și chimice, să efectueze 
toate lucrările în livadă, iar or
ganizațiile U.T.M. din întovără
șirile agricole și-au propus să 
transporte și să împrăștie pe 
cîmp circa 3.000 tone îngrășă
minte naturale.

★
— Ședința activului de la 

sate a comitetului raional

turi asupra lui, asupra bucurii
lor, ca și necazurilor sale, îi a- 
duce nenumărate suferințe. în
nebunind de bine, cum se spune 
în popor, plictisindu-se de tra
iul anost de huzur și parazitism, 
moșierița (admirabil interpre
tată de actrița Polivițkaia) nu 
știe ce distracții deșuchiate 
să ma-i inventeze, ce noi 
chinuri să arunce asupra supu
șilor ei. In tot timpul filmului, 
obiectivul face o antiteză grăi
toare între viața din saloanele 
cucoanei (prezentînd într-o lu
mină satirică excelentă tirania și 
istericalele acesteia, slugărnicia 
murdară a doamnelor ei de 
companie) și împilarea și sără
cia în care se zbat iobagii din 
curtea boierească.

Gherasim, socotit doar ca 
vită bună de pus la muncă da
torită forței lui herculiene, se în
drăgostește de o slujnică — Ta
tiana. Da-r boieroaica a hotărît 
altfel. Tatiana este obligată să 
se mărite cu cizmarul bețiv Ha- 
riton, iar Gherasim este forțat 
să se supună acestei hotărîri. 
Zilele se scurg tot mai întune
cate pentru sărmanul iobag. O- 
dată însă el găsește un cățeluș 
de care se atașează mult. Dra
gostea pentru micul animal este 
singura rază luminoasă din 
viața amărîtă a iobagului. Dar 
cucoana nu-i îngăduie nici mă*

un
In
că sînt prea

un cerc 
de cursanți, la 

cerc cu 60 de 
aceste cercuri, 

mu Iți

— Dacă facem o socoteală — 
a spus utemistul Ion Grămadă 
— reiese că în comuna noastră 
în fiecare seară au loc cite 3-4 
acțiuni culturale. O analiză mai 
atentă însă scoate in evidență 
faptul că comitetul U.T.M. pe 
comună a muncit totuși unilate
ral. Așa, de exemplu, anul tre
cut se organizaseră la Poerji șt 
Comarna două cercuri ale tine
rilor naturaliști. Dar după în
ființare, nimeni nu s-a mai ocu
pat de ele. Apoi avem în comună 
biblioteci la căminele culturale, 
o bibliotecă comunală iar nume
roși tineri posedă mici biblio
teci personale. Totuși, comitetul 
și birourile U.T.M. nu se inte
resează ce citesc tinerii, ce ar 
dori să mai citească, dică înțe
leg cele citite. In legătură cu 
concursul „Iubiți cartea" știu că 
acum doi ani s-a format comisia 
comunală a concursului. De a- 
timci încoace comitetul comunal 
nu s-a mai ocupat de această 
problemă. In munca culturală 
mai sînt și greutăți pentru rezol
varea cărora comitetul comunal 
U.T.M. ar trebui să acționeze 
mai operativ. Se știe că directo
rul căminului cultural din Schitu 
Duca, atunci cînd tinerii orga
nizează cite o serbare, pretinde 
de la ei cite 300-600 lei. 
De asemenea, aparatul de 
radio al acestui cămin cul
tural în loc să fie pus la dis
poziția tineretului, stă în casa 
directorului, care îl folosește ca 
pe un bun personal. Deși a cu
noscut toate aceste neajunsuri, 
comitetul U.T.M. pe comună nu 
a luat măsuri pentru înlăturarea 
lor.

Criticînd aspru toate aceste 
lipsuri, delegații au venit cu nu
meroase propuneri.

Pe baza discuțiilor și a pro
punerilor făcute, conferința a a- 
doptat o serie de hotărîri care 
vor duce la îmbunătățirea între
gii vieți de organizație.

Cei peste 80 de delegați pre
cum și invitații au plecat de la 
conferință cu ferma convingere 
că sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de p rtid din co
mună, mobilizînd întreaga masă 
de utemiști și tineri la înfăptui
rea cu perseverență a hotărîrilor 
adoptate de conferință, noul co
mitet ales va putea să îmbună
tățească. activitatea organizații
lor U.T.M. din comuna Schitu 
Duca.

C. SLAVIC

car această sărmană și nevino
vată bucurie. La porunca ei, Ghe- 
rasim este nevoit să înece cu 
propriile lui mîini micul animal 
de care se legase atîta, singura 
alinare a sufletului său chinuit. 
Ultimele secvențe ale filmului, 
descriind înecarea lui Mumu și 
fuga lui Gherasim spre sat, sînt 
de un tragism cu adevărat sfâ
șietor.

Bazarov, eroul principal al fil
mului „Părinți și copii", repre
zintă prototipul acelor tineri in
telectuali cinstiți din Rusia 
mijlocului secolului al XIX- 
lea, care căutau o cale pen
tru eliberarea poporului de 
sub suferințele îngrozitoare, 
cărora soarta oamenilor de 
felul lui Gherasim și a celor
lalți țărani și muncitori exploa
tați nu le era cîtuși de puțin in
diferentă

Bazarov, un tînăr îndrăzneț, 
cu vederi înaintate, studiase 
medicina și științele naturale și 
își formase o concepție materia
listă despre lume. El se împo
trivea cu to«a»te puterile menta
lității decadente a claselor ex
ploatatoare, concepțiilor lor 
mistico idealizante, opunînd vi
ziunii despre „natură ca tem
plu" a acestora, imaginea vi
guroasă a „naturii ca atelier", 
a omului care-și croiește un vii
lor mai bun ou ajutorul științei

Scena din piesa „Doi tineri din Verona" de William Shakespeare 
o cărei premieră va avea loc în curind la Teatrul C.F.R.

Giulești

Trei maiștri
(Urmare din pag. l-a)

conducerea ..Industriei Sîrmei" 
din. Cimpia Turzii, comitetul de 
partid și U.T.M. și-au dat seama 
că acești tineri trebuie ajutați 
mai mult să created și că de a- 
semenea oameni se simte nevoie 
in conducerea treburilor oțelă- 
riei. Ca atare, Blag a fost trimis 
la Facultatea muncitorească, iar 
Bența și Uțiu la Hunedoara, în 
orașul oțelului cu acelcși scop. 
După trei ani s-au reîntîlnit la 
locul de baștină care le-a dat lor 
atitea emoții, atitea bucurii și 
cum e și firesc și destule neca
zuri. Intre timp deveniseră co
muniști. Au adus cu ei, în afară 
de optimism și o tinerețe plină 
de vigoare, un serios bagaj de 
cunoștințe tehnice, o înaltă cali
ficare. Era ceea ce se cerea aici 
la oțelărie. Oțelăria se mărise 
prin construirea unui cuptor de 
tip Siemens Martin. Maistrul 
Matei a fost chemat la Hune
doara iar Pethd a trecut la noul 
cuptor. La cuptoarele electrice 
au rămas ei, cei trei prieteni, cei 
trei maiștri. Aici se cerea o teh
nică și o calificare mai înaltă. 
Era vorba de elaborarea unor 
șarje de oțeluri speciale. Impor
tante uzine metalurgice din țară 
așteptau tone de oțel special 
de la Cimpia Turzii. De îndată 
ce s-au dovedit în stare să con
ducă destinele oțelăriei, cei trei 

puse în slujba poporului. Toc
mai în dragostea fața de popor, 
în dușmănia față de putreda 
orînduire feudală și capitalistă 
trebuie căutat izvorul acelei in
compatibilități a lui cu lumea 
marilor moșieri în care a căutat 
să-l introducă prietenul său Ar
kadi.

Foarte interesant în acest 
sens este episodul idilei dintre 
Bazarov și Anna Sergheevna 
Odințova. Aceasta din urmă, o 
moșierița văduvă și bogată, plă- 
cîndu-1 pe Bazarov, sezisîndu-i 
calitățile, vrea numai să se dis
treze de pe urma unui flirt mon
den. Dar Bazarov, care o iubeș
te sincer, nu poate consimți la 
tranzacții cu sufletul său. își 
înăbușe dragostea pentru ea și 
pleacă hotărît să se dedice unei 
munci devotate în folosul oa
menilor simpli. Convins de 
descompunerea morală a pă
turilor stăpînitoare din Rusia ța
ristă, de incapacitatea lor de a 
duce țara spre un liman lumi
nos, Bazarov se rupe de acest 
mediu și se dedică ajutorării oa
menilor din popor. Viața de su
ferințe și privațiuni pe care și-a 
ales-o voluntar spre a sluji pe 
cei ce muncesc, îl supune la 
grele încercări și, pînă la urmă, 
Bazarov cade victimă unei epi
demii ce bîntuia în satele mizere, 
și pe care încercase s-o combat* * 

tineri comuniști au fost numiți 
maiștri de schimb.

Acum pe cei trei maiștri 
îi preocupă problema folosirii 
oxigenului la elaborarea șarjelor. 
Biroul lor, așezat în colțul oțe
lăriei, este un adevărat laborator, 
un mic institut de cercetări. Și 
nu de mult ei au mai pus în 
aplicare o inovație : instalația 
de turnare continuă, care permi
te scoaterea direct din turnare a 
unor semifabricate. De ce ? Ca $ă 
sporească tot mai mult randa
mentul cuptoarelor. Dacă vreo
dată îi vezi certîndu-se pe 
chestiuni tehnice, sau răs
foind reviste de specialitate 
ori alte materiale documen
tare, dacă-i prinzi rămînînd 
în continuare în oțelărie să facă 
noi experiențe, ori îi găsești pe 
toți trei, la unul din ei acasă, 
(toți locuiesc în cartierul munci
toresc, unde au primit locuințe 
noi, moderne) discutînd despre... 
oțel, nu trebuie să te miri. Nu 
trebuie să te surprindă nici fap
tul că vine să le ceară cîte un 
sfat, ori să-i întrebe ceva, mai
strul Petho sau chiar inginerul 
Pleșa. Și aceasta pentru că cei trei 
tineri comuniști, cei trei maiștri 
oțelari sînt legați, îi animă a- 
ceeași mare pasiune: pasiunea 
pentru meseria aleasă, pasiunea 
pentru marea artă a topirii și 
plămădirii oțelului.

cu slabele lui puteri. Sfîrșitul lui 
Bazarov iși are astfel izvorul în 
situația nenorocită a maselor 
populare din Rusia țaristă, dar, 
in același timp, indică și faptul 
că drumul ales de el ena greșit, 
nu era drumul luptei pentru 
răsturnarea claselor parazitare 
— singurul care putea izbăvi cu 
adevărat poporul de suferințe.

Actorul Avdiușko realizează 
cu prestanță puternica persona
litate a lui Bazarov, dă fior 
căutărilor acestuia, punând în 
tr-o vădită inferioritate figura 
ștearsă a prietenului său Ar
kadi (E. Marțevici).

Actorii Konsovski șl Frein- 
dlich creează de asemenea cu 
pricepere chipurile celor doi 
moșieri frați — reprezentanți 
tipici ai decăderii clasei lor: 
unul mărginit și incapabil, pa
lavragiu, lipsit de voință și de 
pricepere, celălalt reacționar 
pînă în măduva oaselor, plin de 
ură față de popor și ideile în
noitoare. Impresionează plăcut 
de asemenea interpretările 
pline de căldură ale actri
țelor Alla Larionova și Izol
da Izvițkaia. Regizorii Bobrovski 
și Teterin și Bergunker și Ra- 
șevskaia s-au străduit șl au 
reușit să redea cu autenticitate 
atmosfera proprie turghenievia- 
nă și chipurile eroilor marelui 
scriitor.

B. DUMITRESCU

Solemnitatea 
înmînârii 

unor decorații
Vineri la amiază a avut loc la 

Prezidiul Marii Adunări Naționa
le solemnitatea înmtnării unor 
decorafii.

Au participat tovarășii Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Prezi
diului Mani Adunări Naționale, 
și Glieorghe Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

Pentru merite deosebite tn ac
tivitatea profesională a fost con
ferit ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine", clasa a Il-a, 
tovarășilor Gheorghe Feher și 
Vladimir Bogdan Popescu, ope
ratori la Studioul de filme docu
mentare „Alexandru Sahia“.

Pentru merite deosebite In 
munca depusă la construcția și 
montajul Uzinei de acid sulfuric 
și superfosfați de la Năvodari, a 
fost conferit „Ordinul Muncii" 
clasa a IlI-a tovarășilor Nicolae 
Grădinarii, Vasile Alexandru, 
Constantin Maftei, Gheorghe 
Iancu și Nicolae Popescu.

Tovarășul .Mihail Ralea a fe
licitat călduros pe cei decorați 
urindu-le noi succese in activi
tatea lor de viitor.

In numele celor decorați a răs- 
I puns tov. Nicol*  Grădinarii, 
I directorul Uzinei de acid sulfuric 

și superfosfați de la Năvodari.

(Agerpres)
- >----

Consfătuirea 
tehnico-știinfifică asupra 

mașinilor de calculat 
In zilele de 14 și 15 ianuari*  

Consfătuirea tehmco-ștlințifică 
asupra mașinilor electronice de 
calcul și-a continuat lucrările 
in cadrul următoarelor secții: 
construirea mașinilor de calcul 
și programarea problemelor; a- 
pkcațiile mașinilor de calcul 
in industrie, economie și tn cer
cetările științifice; studii teore
tice in legătură cu mașinile de 
calcul.

In cursul celor trei zile ale 
consfătuirii au fost prezentate 
peste 50 de comunicări științifice 
de specialitate, care au relevat 
rezultatele obținute pină acum 
in țara noastră in domeniul 
teoriei, construcției și aplicați
ilor multiple ale mașinilor elec
tronice de caicul.

Au prezentat de asemenea 
comunicări cercetători din 
U.R.S.S., R. D. Germană și 
R. P. Ungara care au participat 
la lucrările consfătuirii.

în ședința de închidere, care 
a avut loc vineri la amiază, 
acad. Gr. Moisil a expus conclu
ziile dezbaterilor.

Se studiază, se repetă,
se aprofundează...

(Urmare din pag. l-a)

lor“ studenții au întocmit pro
iectul noii săli de scularie și al 
balei de presă de la uzinele 
„Steagul Roșu" și „Tractorul". 
Paralel, inginerii și tehnicienii 
din aceste uzine au întocmit 
proiecte asemănătoare și intr-o 
viitoare ședință de producție vor 
discuta, ingineri și studenți, efica
citatea fiecărei solu|ii in parte 
pentru alegerea celei mai bune. 
Pentru întocmirea acestui pro
iect studenții au mers în repetate 
rînduri pe grupe în uzine și 
au discutat cu inginerii și tehni
cienii direct la locul lor de pro
ducție oare ar fi cele mai bune 
metode, soluții, de proiectare, a 
uzinelor. De asemenea o impor
tantă mare s-a acordat reali
zării de către studenți a proiec
tului de „proiectare a dispoziti
velor". Combătînd unele tendințe 
întîlnite în uzine la unii ingi
neri, de a lucra dispozitive în
vechite, studenții au axat proiec
tarea dispozitivelor pe acționa
rea lor hidraulică și pneumatică 
dînd în proiectele lor soluții 
practice de sporire a productivi
tății muncii și de ușurare a mun
cii lucrătorilor.

Ne-am interesat apoi și de si
tuația la învățătură a studentu
lui Secară Gheorghe de la care 
am aflat cele relatate. In ceea 
ce-1 privește am aflat că pină 
acum și-a susținut toate proiec
tele, obținînd un calificativ de 
9 și trei de 10 și că la disci
plina „Organizarea și planifica
rea uzinelor" (la care nu s-a 
întocmit proiect) a parcurs ma
teria în întregime. Și încă ceva : 
personal și-a propus să nu ia 
în această sesiune nici o nofă 
sub 8, iar studenții secției con

In curînd 
pe ecranele 

Capitalei
EMANO1L PETRUȚ
GEO MA16AN
MIHA1 MEREUȚA
SANDU RADULES6U
ANGELA 6HIUARU
STAMATE POPES6U 
GEORGE MĂRUȚĂ
CHIR1L ECONOMU

Scenariul: Dumitru fia- 
rabăț, Teodor Constantin

Regia: Lucian Bratu

Imaginea: (Sonstantin
Ciubotaru

Muzica : Sergiu Sarchi- 
zov

Decoruri: Ștefan Mari- 
țan

Unde e directorul căminului cultural?
Tare mult ne-am bucurat noi 

tinerii din satul Fedeleșani, co
muna Dăiești, raionul Rm.Vilcea, 
cînd am primit în folosință clă
direa nouă și frumoasă a cămi
nului cultural. Bucuria noastră 
avea pe drept cuvînt temei. Fu
sese rezolvată problema princi
pală în vederea desfășurării unei 
activități culturale cît mai inte
resante și utile. Tinerii din sa
tele învecinate s-au alăturat do
rinței noastre și împreună cu ei. 
am format brigada artistică de 
agitație care s-a bucurat de suc
ces o bună perioadă de timp.

Insă, o vreme destul de înde
lungată, activitatea în cadrul că
minului cultural a încetat cu de- 
săvîrșire. Noul director, tov. 
Popa l. Nicolae care este și di
rector al școlii din sat, nu nu
mai că nu se preocupă ca tinerii 
să desfășoare in timpul liber o 
intensă activitate culturală, dar 
face chiar greutăți atunci cînd se 
organizează ceva. El are metoda 
sa : în ziua fixată pentru acțiu
nea respectivă, părăsește locali
tatea luind cu el cheile de la 
cămin.

— Undef
Nimeni nu știe nimic, nici 

Manuale cu unele date eronate
Sînt profesor la școala elemen

tară de șapte ani din comuna 
Smîrdioasa, raionul Zimnicea. 
Cu prilejul predării operei seri*  
itorului Ion Creangă, am întim- 
pinat anumite dificultăți, pe care 
am socotit ci ar fi bine să le 
aduc la cunoștință și autorilor 
manualelor respective.

Una din dificultăți am întâl
nit-o în biografia scriitorului. Și 
iată despre ce este vorba : data 
nașterii scriitorului diferă de la 
autor la autor. In manualul de 
limba romînă pentru clasa a 
VII-a, de Gh. Beldescu și M. Po
pescu ed. 1959, se spune că Ion 
Creangă s-a născut în anul 1839. 
In manualul de limba romînă 
pentru clasa a VI-a, de El. Dăr- 
mănescu și Gh. Ghiță, se ara
tă că Ion Creangă s-a născut în 
anul 1837. Cînd am luat de la 
biblioteca școlii ,^Amintiri din 
copilărie* 1 (Editura tineretului 
1959) — elevii au fost surprinși 
cînd am citit, că Ion Creangă 
s-a născut în anul 1835..

Asemenea erori am întîlnit și 
în manualul de istorie modernă 
și contemporană de clasa a Vll-a

strucții de mașini, din care face 
parte, nici o notă sub 7.

După cum e și firesc am vor
bit și cu tovarăși din biroul co
mitetului U.T.M. al institutului, 
din conducerea asociației studenți
lor. Tovarășul Tudor Ion care răs
punde de problemele profesio
nale in biroul comitetului de 
partid al institutului relata fap
tul îmbucurător că în preajma 
examenelor sălile de lectură, bi
bliotecile sînt frecventate muR 
de către studenți. De altfel pre
gătirea temeinică a majorității 
studenților In această perioadă 
este și rodul unor măsuri luate 
de către organizația de partid, 
conducerea institutului, organi
zația U.T.M. și asociație, încă 
din primele zile ale deschiderii 
anului universitar. Consfătuirile 
profesionale, ținute periodic pe 
grupe și ani, în care s-a făcut o 
analiză serioasă a stadiului de 
pregătire a fiecărui student, con
trolul efectuat de către profesori 
și studenți prin cămine, ajuto
rul acordat prin organizarea 
orelor de meditații, special pen
tru studenții proveniți din pro
ducție, ca și pentru cei din 
anul 1, au avut un mare rol în 
antrenarea studenților la învă
țătură. Mai trebuie amintite o 
seamă de măsuri administrative 
speciale pentru această sesiune 
cum ar fi: amenajarea sălilor de 
curs și laboratoarelor pentru 
studiul invidual și colectiv al 
studenților, mărirea programului 
de lucru ai bibliotecilor și sălilor 
de lectură din institut și cămine. 
Toate acestea ne îndreptățesc să 
așteptăm din partea studenților 
o prezentare frumoasă, încunu
nată de succese în actuala se
siune de examene. 

chiar părinții săi care locuiesc 
în acest sat. Acest lucru s-a în*  
tîmplat de mai multe ori. Iată 
numai un exemplu mai recent, 
în seara anului nou, cînd tinerii 
din cîteva comune stabiliseră să 
petreacă împreună revelionul la 
căminul cultural, directorul a 
plecat ca de obicei, deși fusese 
anunțat dinainte de acest lucru. 
Zeci de tineri s-au învîrtit ore 
întregi în jurul căminului cultu
ral așteptînd să vină directorul 
pentru a le deschide ușa, dar 
așteptarea lor a fost zadarnică. 
Desigur că o vină principală o 
avem și noi tinerii din comună, 
cît și organizația U. T. M. care 
a tolerat vreme îndelungată ati
tudinea tov. Popa I. Nicolae.

Credem însă că sfatul popular 
raional, respectiv secția de învă- 
țămînt și cultură, trebuie să ana
lizeze care e cauza acestei atitu
dini dăunătoare a directorului 
căminului cultural și să ia de 
urgență măsuri pentru ca tinerii 
din satul Fedeleșani să poată 
desfășura o activitate culturală 
pe măsura posibilităților și a do
rinței lor.

CONSTANTIN TOLOLOANGA 
muncitor

de Alex. Vianu. De pildă, în edl< 
ția 1958 se arată că Watt invenn 
tează ma,ina cu aburi în 1784, 
Insă in același manual, de ace
la^ autor, ed. 1959, se erată că 
invenția a avui lac in anul 1769.

Ce părere au editurile respece 
tive despre aceste greșeli care nu 
fac altceva deât să dezorienteze 
pe elevi ?

IONEL I. TRIFU
profesor

Pregătiri 
ale tineretului bulgar 
în cinstea Întîinirii 

de la București
(Urmare din pag. l-a)

gar la Expoziția internațională 
de la București ?
- La Sofia se fac ultimele 

pregătiri în vederea stabilirii ex
ponatelor pe care le vom înfă
țișa în standul nostru. Vom pre
zenta fotografii și diagrame ce 
reflectă viața și munca tineretu
lui nostru, precum și cîteva din 
cele mai reușite lucrări de pic
tură și sculptură ale unor tineri 
artiști. In cel mai scurt timp ex
ponatele se vor afla la Bucu
rești,
- Cum a primit opinia publică 

bulgară vestea organizării Intîl- 
nirii balcano-adriatice de la 
București ?
- Opinia publică bulgară este 

vital interesată în crearea unei 
atmosfere de pace și bună înțe
legere in regiunea Balcanilor și 
a Mării Adriatice. In recenta cu- 
vîntare a tovarășului Todor Jiv- 
kov, rostită în Adunarea Popu
lară, a fost clar exprimată do
rința poporului buigar de a trăi 
in bună vecinătate cu popoarele 
balcanice, de a trăi in pace și 
înțelegere. Poporul bulgar do
rește ca aceasta parte a lumii 
să devină o zonă a păcii și de 
aceea a salutat frumoasa iniția
tivă a tineretului romin de a se 
organiza Intîlnirea de la Bucu
rești în scopul dezvoltării co
laborării tinerei generații din 
Balcani și regiunea Adriaticii. 
Numeroase personalități, printre 
care Gheorghi Pirinski, locțiitor 
al președintelui Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, 
acad. Vladimir Hristov, Dimitr 
Talev, scriitor, laureat al premiu
lui Dimitrov, Kaiea Popova, cîn- 
tăreață la Opera din Sofia, lau
reată a premiului Dimitrov, au 
publicat articole în presă expri- 
mindu-și cu căldură acordul cu 
ideea întîinirii. La întîlnire va lua 
parte ca oaspete de onoare 
Margarita Duparinova, artistă la 
Teatrul Național, deputată în 
Adunarea Populară. Tineretul 
nostru, întregul popor bulgar 
urează întîinirii de la București 
succes în activitatea nobilă pen
tru dezvoltarea apropierii între 
tinerii și studenții ce trăiesc, 
muncesc și învață în regiunea 
Balcanilor și Mării Adriatice.

l



închiderea lucrăi ilor sesiunii
Sovietului

MOSCOVA 15 (Agerpres). - 
La 15 ianuarie au continuat lu 
crările sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

La discuțiile asupra raportu
lui „Dezarmarea — calea spre 
consolidarea păcii și asigurarea 
prieteniei între popoare’4, prezen 
tat de N S. Hrușciov, au luat 
cuvîntul deputății: Ivan Spiri- 
donov (Leningrad), scriitorul 
petrus Brovka (Bielorusia), ma
iorul 
Iov, 
zia), 
tele
R.S.S. Kazahe, mareșalul Kirill 
Moskalenko, Aleksandr Nesme- 
ianov, președintele Academiei de

în retragere Piotr Gavri- 
Vasili Mjavanadze (Gru 

Kanîș Satpaev, președin- 
Academiei de Științe a

Suprem al
Științe a U.R.S.S., academicia
nul Igor Kurceatov, lustas Pa- 
tețkis, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Republicii 
Sovietice Socialiste Lituaniene, 
A. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., Alek- 
ei Kriiov, directorul Uzinei de 
îutomobile „Lihaceov" din Mos 
ova, mareșalul Zaharov, S 
’avlov, prim secretar al Comite 
îlui Central al Comsomolului.
Deputatul Mihail Suslov, pre 

cdintele Comisiei pentru afaceri 
xterne a Sovietului Uniunii a 
irezentat sesiunii textul 

■ui către parlamentele și 
nele tuturor statelor prin 
se cere să răspundă la

U.R.S.S.

Apelu- 
gitver- 
care lt 

noua

inițiativă de pace a Uniunii So
vietice.

In incheierea ședinței a luat 
cuvîntul N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R S.S.

Legea cu privire la noua și 
mportanta reducere a forțelor 
irmate ale U R-S.S. a fost vo
ala separat, pe camere — de 
:ătre Sovietul Uniunii și Sovie- 
u! Naționalităților — și a fost 
doptatâ tn unanimitate.
A fost de asemenea adoptat ta 

inanimitate textul Apelului a- 
lresat de Sovietul Suprem par- 
amentelor și guvernelor tuturor 
statelor lumii.

Sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și-a încheiat lucrările.

Ecoul internațional 
în legătură 

cu noua acțiune de pace 
a guvernului sovietic

R. P. CHINEZA: Un pas important 
sprs consolidarea păcii

PEKIN 15 (Agerpres). — O- 
pinia publică și presa din R. P. 
Chineză aprobă cu căldură ini
țiativa istorică a Uniunii Sovie
tice cu privire la o nouă redu
cere unilaterală a forțelor ar
mate sovietice cu l .200.000 a’t 
oameni, calificînd-o in unanimi
tate ca o nouă dovadă a dra 
gostei de pace a U.RSS., ca o 
mărturie a luptei consecvente pe 
care o desfășoară Uniunea So
vietică pentru pace. Toate ziare
le din Pekin și din numeroare 
alte orașe ale R.P. Chineze au 
publicat la 15 ianuarie pe pri
mele pagini sub titluri mari ex
puneri amănunțite ale raportu
lui prezentat de N. S. Hrușciov 
la sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Ziarul „Jenminjibao" publică 
o expunere a raportului preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al U.RS.S. sub titlul „Propune
rea pentru o nouă reducere în 
decurs de 1—2 ani a forțelor 
armate ale U.R.S.S. cu 1200 MO 
oameni*.  Ziarul remarcă că U-

să 
sub

ni unea Sovietică a hotărît 
reducă forțele sale armate 
nivelul propus de S.U~A., Anglia 
și Franța cu prilejul discutării 
problemei dezarmării in anul 
1956. Ziarul „Dagunbao" caracte
rizează noua inițiativă pașnică a 
Țăni Sovietice drept un „nou 
pas important in ceea ce privește 
consolidarea păcii**.  „Noua re
ducere unilaterală a forțelor ar
mate ale Uniunii Sovietice, sub
liniază ziarul ^Tzeîanțziunbao", 
deschide o nouă cale pentru slă
birea continui a încordării in
ternaționale și consolidarea păcii 
in întreaga lume. Reducerea for
țelor armate sovietice, scrie zia
rul. nu slăbește nicidecum capa
citatea de apărure a Uniunii So- 
ridice*",  JV. S. Hrușciov, — 
subliniază ,.Tzefanțziunbao“, — 
<peră că va ajunge la un acord 
u Occidentul in privința dezar

mării generale**.
Toate posturile de radio din 

R. P. Chineză au transmis in re
petate rinduri expunerea rapor
tului lui N. S. Hrușciov.

FRANȚA: Acum 
este rîndul pulerdor 

ozciaentale
15 — Corespondentul 
transmite; Raportul 

de N. S. Hrușciov la 
Sovietului Suprem al 
este couișinai pe larg 
pariziana. Ziarele pu- 
prunele pagini și sub

Declarația oficială a Dîîiriamsniu'ui 
da Stat al S. lî. A.

WASHINGTON 15 (Ager 
preș). — TASS transmite Ra
portul prezentat de N. S. Hruș- 
ciov la sesiunet Sovietului Su
prem al U R.S.S.. propuner e 
guvernului sovietic cu priv re !i 
noua reducere a forțe’cr arma’e 
sovietice, au constituit la 14 ia
nuarie obiectul unei declarații 
speciale a Dep< rtamentuiu: de 
Stat făcute în cadrul unei con
ferințe de presă de către Lin
coln White, purtătorul ce cu
vînt al Departamentului de Stat 
In declarație se recunoaș’.e ma
rea însemnătate a tceste pro
puneri și se arată că aceasta 
acțiune a Uniunii Sovietice „va 
putea slăbi*  încordarea interna
ționala.

Cu tot te acestea în declarație 
se fac încercări de a camuf a 
prin fel de fel de afirmații lipsa 
de dorință de a veni in intim*  
pinarea măsurilor reale în do
meniul dezarmării

Declarația Departamentului 
de Stat citează datele cu pri
vire la efectivul forțelor armate 
sovietice conținute in raportul 
lui N. S. Hrușciov.

In declarația făcuta de White 
se subliniază in continuare că 
tratativele cu privire la dezar
marea generală, proiectate pen
tru începutul anului 1960, cre
ează posibilitî tea realizării unui 
control internațional asupra de
zarmării.

La aceste tratative, se spune 
în declarație. Statele Unite vor 
fi gata sâ rne«rgă tot atit de 
departe pe calea spre o dezar
mare controlată și asigurata ca 
și oricare altă țară parti» iptntă 
la tratative.

PARIS 
Agerpres 
prezentai 
sesiunea 
U.R.S.S. 
de presa 
blica pe . „ . .
tuluri mari știri despre rapor
tul lui N. S. Hrușciov.

ZiarJl „Liberation" a publicai 
știrea d-^pre lucrările sesiunii 
dovieliiiui Suprem al U.R.S.S. 
sub următorul titlu mare. ,Mv 
euin, uupă ce Uniunea Sovie-.-a 
a avui aceasta nouă tnruuva, 
uezarmarca esie posimia ț,i ne
cesara". Ziarul arata ca Uniu
nea Sovietica „nu a așteptai în
cheierea traiaiwcior ca privire 
ia dezarmare, care s-au prelun
git ioane mail, ci reduce 
gura, in m<xi unilateral, 
ț.ie saie armate 
care es.e mai scăzut decii 
pn/pus oe uccadeni pe ..ru pri «-a 
tidpa a ucz^r.aaru . in prezent, 
continua ziarul, Uiuuuea Sovie
tica spune puici lor vK’Cidexitaie ; 
„Acum es»e nndul dv !“.

Presa txirgeza pab.ică, 
ase;uejea. ia kx. de irunie 
despre boiarirca guvernului 
vteuc de a reduce electivele 
,ekr anuale.

Ziarul „Lombar consacră a- 
proape întreaga sa pagina l a 
discursului rostit de conducăto
rul guvernului sovietic, apreciind 
aceste declarații ca „absolut sen
zaționale-. „Cuvintele lui Hruș- 
ciov — scria „Combat44 — vor 
avea un ecou considerabil în lu
mea întreagă*.

Unele ziare se străduiesc însă 
să atenueze intrucitva 
forță de atracție pe care 
cită această acțiune de 
guvernului sovietic și sâ 
reze sensul ei.

înscenarea judiciară 
de la DUsseldorf 

se prăbușește
DUSSELDORF 15 (Agerpres). 

— La Dusseldorf continuă de 
mai bine de doua luni procesul 
rușinos intentat de autoritățile 
vest-germane împotriva militan- 
ților mișcării partizanilor pă
cii din R.F. Germană. Deși a- 
ceastă înscenare judiciară este 
încă în curs totuși organizatorii 
ei sînt nevoiți să recunoască de 
ps acum că toate acuzațiile ri
dicate împotriva patrîoților ger
mani s-au prăbușii compl.t.

Zi de zi acuzații relatează în 
mod simplu și convingător des
pre participarea lor la nobila 
cauză a apărării păcii șl dau o 
ripostă hotărîtă încercărilor de 
condamnare a însăși ideii luptei 
pentru pace. In apărarea pa*  
trioților vest germani la proces 
a răsunat glasul multor fruntași 
de seamă ai mișcării mondiale 
a partizanilor păcii, precum și 
al numeroșilor oameni aparți- 
nînd celor mai diferite pături 
ale populației din R. F. Ger
mană.

Procesul împotriva luptători
lor pentru pace din Germania 
occidentală apare într-o lumină 
deosebit de nefavorabilă mai 
ales acum cînd în Germania 
occidentală își fac de cap ele
mentele fasciste, împotriva că
rora guvernul de la Bonn nu 
ia de fe.pt nici un fel de măsuri.

Deputatul L. Luzzatto, din 
partea Partidului Socialist Ita
lian. membru al Biroului Con
siliului Mondial al Păcii a fă
cut la proces declarații clare și 
convingătoare.

La ședințele din 12 și 13 ia
nuarie au compărut ca „mar
tori". ai acuzării cinci persoane 
făcînd parte din personalul do- 
liiiei. încercînd să 
mișcarea partizanilor 
R.F. Germană drept 
zație ..camuflată*  și
finanțată ..din afară" ei nu au 
rulut aduce nici un fel de do
vezi concrete în sprijinul aces
tor afirmații și s-au limitai sâ 
se refere le declarațiile verbale 
auzite de ei de la terțe persoa
ne, Astfel, depozițiile „mar’nru- 
lui*  acuzării Jochum au fost 
at!t de neconcludente și nepre- 
cise incit pînâ și procurorul le-a 
calificat ca fiind „foarte super
ficiale".

La ședința din seara zi’ei de 
13 ianuarie tribunalul a aud at 
ca mortor pe Isabelle Blume 
IBelgia). cunoscu4ă fruntașă a 
mișcării mondiale a partizani
lor păcii.

prezinte 
păcii din 

o organi- 
„secretă".

’•-----

„Un document 
de mare importanță 

ț politică"
LONDRA 15 (Agri prea). — 

La 14 ianuarie, principala nou
tate 
clara’ 
cadrul 
prem. 
clame 
lor de 
mari ; 
duceri 
sovietice44.

în cadrul conferinței de presă, 
care a avut loc la Ministerul A- 
facenlor Externe J Angliei, pur
tătorul de cuvînt al Ministeru
lui a calificat cuvîntarea lui N. 
S. Hrușciov „drept un document 
de mare importanță politică", 
care „în prezent este studiat*  
de către guvernul englez. Mai 
tîrziu, a declarat el. Ministerul 
Afacerilor Externe al Angliei va 
comunica, fără îndoială, 
este atitudinea sa față de 
declarație

politică la Londra era de*  
fia lui N. S. Hrușciov în 

sesiunii Sovietului Su« 
Pe panourile pentru re
diu apropierea chioșcuri- 
ziare era scris eu litera 
„Hrușciov anunță noi re- 
uriașe ale forțelor armate

car«
M° 

aiît de importantă"

R. A

stn- 
lur- 

M un nivel 
cel

de 
știn 
so- 
tor-

marea 
o exer- 
pace a 
denatu-

ANGLIA: „Personalitățile occidentale vor trebui 
să se întreacă cu Hrușciov in ce privește 
rezolvarea problemelor de cea mai mare 

importanță ale lumii"
„Timp de mulțl 

continuare ziarul, 
litidi Occidentului 
era — bombă pentru 
so.dat penlru soldat. In prezent 
personal.tățile occidentale vor 
trebui să se întreacă cu Hrușciov 
în ce privește rezolvarea proble
melor de cea mai mare impor
tanță ale lumii*.

,,In Anglia, scrie comentatorul 
politic al ziarului „Daily Ex- 
press*,  Douglas Clark, această 
declarație va provoca o nouă 
presiune asupra guvernului pen
tru retragerea trupelor engleze 
de pe conLnent, precum și pentru 
încetarea reinarmării Germa
niei'.

Unele ziare burgheze, ca de 
pildă ------ -
graph", 
de .ond 
ciov la 
prein al 
tot felul 
Angliei

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Propunerea guvernului sovietic 
cu privire la noua reducere im
portantă a forțelor armate este 
dezbătută pretutindeni in ca
pitala Angliei.

Edițiile de dimineață ale zia
relor publică dări de seamă a- 
mâimnțite despre sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S., co
mentează rapurtul tovarășului 
N. S. Hrușciov» inserează dia
grame care înfățișează raportul 
dintre forțele armate ale Uniunii 
Sov.etice și cele ale principalelor 
țări capitaliste. Ziarele sublinia- 
za că în urma reducerii efecti
vului armatei. Uniunea Sovietică 
va avea forțe armate cu un e- 
fectiv mai inie d?cît Statele 
Unite.

Ziarul „Daily Express44 arată 
într un articol de fond că guver
nul sovietic, adopțind holarirea 
de a reduce forțele armate cla
sice, fără să slăbească prin a- 
ceasta securitatea țării sale, „a 
procedat în conformitate cu acel 
fapt evident că trăim în secolul 
tehnicii de rachete".

Ziarul declară că „Oamenii de 
stat ai Occidentului nu mai pot 
acum să ocolească declarația lui 
Hrușciov, deoarece trebuie să 
țină seama de forța opiniei pu
blice din propriile lor țări...".

înani, scrie 
principiul po- 

față de ruși 
bombă,

U.: Holărsri corespunzătoare 
menținerii păcii

15 (Ager preș).CAIRO .
TASS transuite. „Hrușciov a- 
nun|a o nouă reducere a forțe
lor armate ale Uniunii Sovie
tice", „Rusia trimite la vatra o 
treime din efectivul forțelor sale 
armate — 1.2hO.t»M) de oameni" 
— sub aceste titluri pe întreaga 
pagmă publică ziarele eare au 
apărut vineri la Cairo o expu
nere amănunțită a raportului

jrezentat de N. S. Hrușciov, 
^reședințele Consiliului de Mi- 
liștri al U.R.S.S., la sesiunea 
Sovietului Suprem ai U.R.S.S.

„Egyptian Gazette4* scrie că 
.tonul raportului lui Hrușciov și 
îotăririle pe care le-a anunțat 
vor fi salutate ca fiind cores
punzătoare actualei tendințe spre 
menținerea păcii-.

.Times" și „Daily Tele- 
comentînd in articole 

raportul lui N. S. Hruș- 
srsiunea Sovietului Su-

I U.R.S.S? incearcâ m 
I să justifice participarea 

la N.A.T.O. și insâși 
existența acestui bloc agresiv. 
Dar și aceste ziare sint nevoite 
să recunoască „importanța deo
sebită44 pe care o are declarația 
lui N. S Hrușciov pentru discu
tarea problemei dezarmării gene
rale in cadrul apropiatei confe
rințe a șefilor guvernelor mari-j 
lor puteri.

,,Ne vs Chronicle44 relevă ecoul 
puternic pe care îl va avea a- 
supra opiniei publice inițiativa; 
guvernului sovietic. ..Daily He
rald" își exprimă părerea că re
ducerile efectivelor forțelor ar
mate ale U.R.S.S. fac să devină 
mai atrăgătoare propunerea de 
creare in Europa a u iei zone 
cu armament limitat. Cu acest 
prilej, „Daily Herald" atrage din 
nou atenția asupra primejdiei 
pe care o reprezintă mașinațiu 
nile cancelarului Adenauer care 
„caută să împiedice orice trata
tive adevărate cu U.R.S.S., dind 

'dovadă de totală lipsă de rea 
lism*.

—•—
O nouă provocare 

organizată 
de imperialiști 

împotriva Cubei
HAVANA 15 (Agerpres). — 

Ziarele cubane anunță că în 
după-amiaza zilei de 13 ianuarie 
un avion străin „neindentificat" 
a lansat în provincia Havana 
asupra plantațiilor de trestie de 
zahăr ale societății Central Her
shey numeroase bombe incendia
re. Au ars 12.500.000 livre de 
trestie de zahăr. Mii de oameni, 
bărbați, femei și copii colaborea
ză cu miliția pentru a ajuta la 
stingerea incendiilor.

Această nouă provocare a fost 
organizată de cercurile imperia
liste doar la cîteva zile după ce 
guvernul Cubei a respins nota 
de protest a S.U.A. in legătură 
cu reforma agrară și exproprie
rea terenurilor societăților ame
ricane.

Raidul este calificat în Cuba 
„drept un nou act criminal în
dreptat împotriva reformei a- 
grare**.

VIENA. — tn ziua 
nuarie a.c., in cadrul 
comercial și de plăți 
intre R.P. Romină și Austria, a 
fost semnat la Viena un Proto
col prin care valabilitatea liste
lor de import și export pe 1959 
a fost prelungită și pe 1900.

în baza acestor liste de măr
furi, Republica Populară Romi
nă va livra produse petrolifere, 
produse textile, mașini și insta
lații, produse agro-alimentare etc.

Austria va livra oțeluri și la
minate, produse de masnezită, 
mașini și diverse produse in
dustriale, celofibră, fire textila 
etc.

GENEVA. — La 15 ianuarie a 
avut loc ședința ordinară a con
ferinței celor trei puteri cu pri
vire la încetarea experiențelor 
cu urma nucleară. La conferință 
au fost discutate probleme legale 
de propunerea sovietică cu pri
vire la cotele de inspecție, pre
cum și proiectul urticolului din 
tratatul in curs de elaborare cu 
privire la împuternicirile și 
funcțiile comisiei de control.

Următoarea ședință va avea loc 
la 18 ianuarie I960.

de 11 ia- 
Acordului 

existent

Zece copii de mineri din regiunea Ruhrului (R. F. Germana) 
și-au petrecut vacanța în raionul Halle din R.D. Germana, 
în mijlocul pionierilor, latâ-i împreuna cu prietenoasele lor 
gazde, elevi din stațiunea balneara Bod Schmediberg care le 
împărtășesc din realizările lor în cadrul cercului tinerilor na- 

turaliști.

Cuvîntarea Iui Nehru
la Bangalore

BANGALORE 15 (Agerpres).. 
— TASS transmite Luînd cu 
vintul la 15 ianuarie la Banga
lore in ședința Comitetului pe 
întreaga Indie al Congresului 
na‘i mal indian, primul minis
tru Neliru a declarat printre al- 
tJe : Noi am s lutat prima vi
zită a lui N. S. Hrușciov în 
India și îl vom saluta din nou 
pe Hrușciov,deoarece este un om 
care caută cu grijă calea spre 
pace.

Nehru s a pronunțat cu hotă- 
rire în apărarea politicii de ne- 
participare la blocuri militare.

promovată de India. Aceia care 
sd pronunță pentru renunțarea 
ia politica de neaderare, a ară
tat primul ministru, se pronunță 
pentru renunțarea la politica 
noastră externă. După ce a res
pins in mod categoric propune
rile de a se înclie’a alianțe mi
litare, Nehru a sublimat ca is
toria blocurilor regionale din 
Asia arată că ele ou au întă
rit în nici o privință nici o țară.

în încheierea cuvi itârii sale, 
Nehru a sublimat din nou că 
guvernul mdîan va continua să 
±ică neabătut o politică de nea
derare la blocuri militare.

Vizita premierului Macmillan 
în Nigeria

LAGOS 15 (Agerpres). —
Primul ministru al Angliei, 

Harold Maemillan, este pe punc
tul de a și Încheia vizita in co
lonia engleză Nigeria. Corespon
dentul din Lagos (Nigeria) al 
agenției France Presse relatează 
că luind cuvîntul la 13 ianuarie 
cu prilejul deschiderii sesiunii 
parlamentului federal, Macmillan 
s a referit la proiectatele expe
riențe cu bomba atomică fran
ceză in Sahara alger'ană. El a 
declarat că Anglia ar dori ca 
„toate experiențele nucleare să 
înceteze pretutindeni, atit in Asia 
cit și in Europa, atit tn America 
cit și in zona Oceanului Paci
fic". Primul ministru englez „a 
asigurat" insă parlamentul ni
gerian că experiențele franceze 
in Sahara „nu vor crea o pri
mejdie pentru Nigeria".

Răspunzind la întrebările co
respondenților, Maemillan a ară
tat că 
ria va 
cadrul 
tanic.
pentru menținerea stării excep
ționale tn Nyassaland, declarind

în octombrie I960 Nige- 
primi independența în 
Commonwealth ului bri- 

Macmillan s-a pronunțat

Un cizmar
economie
PAMFLET

Știați că Statele Unite sînt țara 
unde e suficient să ai o pereche 
de ghete rupte pentru ca ele să 
te poarte singure în lăcașul „ca
pitalismului popular"? Acest fe
nomen economic dintre cele mai 
senzaționale a fost descoperit 
acum cîteva săptămîni de James 
Lanston, unul din redactorii ru 
bricii economice a marelui coti 
dian american „Chicago Tribu 
ne“. Imediat, descoperirea a fosl 
împărtășită tuturor cititorilor 
ziarului.

Totul se trage de acolo că sus- 
numitul redactor a nimerit într-o 
zi în atelierul de cizmărie al lui 
Seymour Trunt din Chicago. Re
dactorul nostru a rămas uimit. 
Se pare că contrar așteptărilor 
sale, el a văzut în atelierul lui 
Trunt o serie de unelte și chiar 
un... motor. Și iată ce a ticluit 
Lanston în timp ce i se puneau 
pingelele la pontofi :

„în pofida afirmației lui Marx, 
progresul tehnic a creat premise 
pentru dezvoltarea excepțională 
a micilor întreprinderi particula
re. Diferitele mașini funcțio- 
nînd cu mici motoare au permis 
multor milioane de oameni să 
creeze cu succes întreprinderi 
proprii în condițiile capitalismu
lui popular din Statele Unite ale 
zilelor noastre".

După toate astea, nu ne-a mai 
rămas nici o urmă de îndoială : 
e suficient un mic salt, ca în 
basme, de la tocuri și pingele în 
domeniul „gîndirii economice44 
pentru ca Marx să fie din nou 
— pentru a cîta oară ! 
firmat.

Ar fi ridicol să luăm 
lui Marx în fața redactorilor ru 
bricii economice de la „Chicago 
Tribune". Am vrea numai să a- 
mințim aici cîteva 
Este oare suficient ca un 
țean al S.U.A. să aibă cîteva u- 
rielte pentru a deveni un 
...„capitalist popular" ? Oare 
nu trebuie să cucerească piața 
și să țină piept concurenței ? 
Se știe doar că, progresul tehnic 
duce la apariția unor nia 
șini și utilaje extrem de produc
tive dar foarte complexe, scum
pe și pe care le pot achiziționa 
numai marile întreprinderi. Con 
curența de pe piață e aceea care 
hotărăște totul și în această 
luptă cuvîntul hotărîtor îl au în
totdeauna marile întreprinderi.

in*

apărarea

,banalități’4- 
ce'ă-

Dar să ne întoarcem la cli
ni arul descoperit de James Lan
ston. Sincer vorbind, nu era nici 
o nevoie să fie amestecat în teo
riile economice din „Chicago Tri- 
bune“. Dacă ar fi avut o imagi
nație ceva mai bogată redactorul 
ar fi putut să i 
Marx prin propriul său exemplu. 
Fără 
dactorului nostru scria încă cu 
ajutorul unei unelte extrem de 
primitive oare se numea pană de 
gîscă. Strănepotul are stilou, bate 
la mașina de scris și poate că 
se folosește chiar de serviciile 
unei stenografe. Să fim de acord 
că aici avem intr-adevăr de-a fa
ce cu un aspect al progresului 
tehnic. Să fim de acord și cu 
faptul că asemenea redactori 
perfecționați se numără cu miile. 
Dar se pune aici întrebarea t 
oare redactorul nostru sau cole
gii lui, intrînd în posesia unei 
mașini de scris au încetat de a 
mai fi la discreția regilor presei 
de soiul lui Hearst sau Mc. Cor- 
mick ?

Marx a demonstrat nu incapa
citatea meșteșugarului de a achi
ziționa unele unelte, ci cu to
tul altceva : marea producție are 
o superioritate hotărîtoare asu
pra celei mici și de aceea o în
lătură. Dacă și-ar fi aruncat 
ochii asupra statisticilor oficiale 
din propria lor țară, „economiș
tii44 de la „Chicago Tribune44 ar 
fi putut remarca următoarea ci
fră : în ultimii cinci ani, în Sta
tele Unite și-au închis atelierele 
proprii 115.000 meseriași. De 
unde putem deduce că domnul 
Lanston este o mare somitate în 
materie de economie. De unde 
putem deduce, de asemenea, că 
descoperirea făcută de sus-amin- 
titul redactor în atelierul cizma
rului Seymour Trunt este în- 
tr-adevăr genială !

Ca să fîm în nota „teoriei*  lui 
Lanston, am spune că dumnea
lui e cam... cizmar în economie.

N-arn vrea să ne înțeleagă ci
neva greșit ! Nu avem cîtuși de 
puțin intenția să-i jignim pe ciz
marii din S.U.A. : produsele lor 
sînt mai bune decît „marfa" pe 
care vor s o vîndă redactorii ru
bricii economice de la „Chicago 
Tribune14.

„combată44 pe

îndoială că străbunicul re-

EM. RUCAR

Astăzi începe Ia Londra 
conferința privind statutul

viitor al
că „această regiune înapoiată 
trebuie ținută sub observație".

★
LAGOS 15 (Agerpres). — 

agențiile de 
Nigeria occi- 
o demonstra*  
prilejul vizi-

După cum anunța 
presă, la Ibadan în 
dentală a avut loc 
ție studențească cu 
tei pe care a făcut-o la Universi
tatea din această localitate pri
mul ministru 
Macmillan. După 
Maemillan se află 
Nigeria în cadrul 
care o întreprinde 
țări din Africa.

Agenția Reuter 
că la demonstrația 
loc la Ibadan 
proape l.*200  
monstranții, 
universității, 
pancarte pe 
„Libertate 
și Banda*,  
este un club al oamenilor albi — 
Nigeria va ieși din el", „Jos ra
sismul*.  Studenții au demonstrat 
de asemenea împotriva planului 
francez de a experimenta bomba 
atomică in Sahara.

britanic, Harold 
cum se știe, 
în prezent în 
călătoriei pe 
în mai multe

menționează 
carec a avut 
participat a-au

de studenți. De- 
masați în curtea 
purtau numeroase

care se putea citi : 
patrîoților Kenyatta 

„Common wealth-ul

vor lua parte ministrul 
al Afacerilor Externe, 
Lloyd, președintele Ci- 

Arhiepi scopul Makarios, 
Fadil Kuciuk,

Averoff și ministrul 
al Turciei, Fatin

relatărilor agenției

LONDRA 15 (Agerpres). — 
La 16 ianuarie in capitula Marii 
Britanii urmează să înceapă 
conferința privind statului viitor 
al Ciprului independent, convo
cată ca urinare a inițiativei gu
vernului englez. La această con
ferință 
englez 
Selwyn 
prului,
vicepreședintele 
ministrul de Extrene al Greciei, 
EvangJos 
de Externe 
Zoriu.

Potrivit
Reuter, conferința a fost couvo 
cată de urgență de guvernul en 
glez „într o încercare de a rezol
va dificultățile actuale înainte 
de data de 19 februarie, cind va 
intra în vigoare statutul de stat 
independent al Ciprului". Agen
ția subliniază că participanții Ia 
conferință vor lua în discuție 
problema bazelor militare en-

Ciprului
gleze, care vor fi menținute în 
Cipru după proclamarea indepen
denței, problema manevrelor tru
pelor engleze staționate in a- 
ceasta insulă, posibilitatea ade
rării Ciprului la Common
wealth și altele.

După cum transmite agenția 
United Press International, între 
guvernul englez și conducătorii 
Ciprului există serioase 
gențe în legătură cu •< 
britanice pentru ocuparea 
importante 
riul insulei 
late bazele 
menținerii 
pe aceste teritorii. Ziarul cipriot 
de limbă greacă „Eleftheria4* a 
scris în legătură cu aceasta, că 
încercînd să exercite conducerea 
politică și controlul jn zonele o- 
cupate de bazele din Cipru, 
glezii se străduiesc să tacă 

ciprioți „sclavi la fel cutn 
cei din Hongkong*.

diver- 
cererile 
i unei 

suprafețe din terito- 
pe care vor fi insta- 
militare precum și a 
suveranității engleze

en-
din

sînt

lui Li

STAS 3452 52.

relatează 
Tendrara,

Ba între parteneri occidentali
Desen de : N. GHENADIE

PARIS. — Agenția France 
Presse relatează ca la 15 ianua
rie Max Flechet, secretar de stat 
al Franței pentru problemele 
economice externe, a remis in 
după-ainiaza zilei de 15 ianuarie 
demisia sa generalului de Gaulle.

BUDAPESTA. — Vineri dimi
neața conducerea Uniunii Scrii
torilor Unguri a organizat la se
diul Uniunii o recepție in cinstea 
delegației de scriitori romini ca
re vizitează Ungaria. Oaspeții 
au fost salutați de către preșe
dintele Uniunii Scriitorilor 
Jozsef Darvas.

VARȘOVIA. — Agenția PAP 
relatează că la 14 ianuarie la 
Varșovia s a deschis conferința 
redactorilor șefi ai revistelor de 
popularizare a științei din Ceho
slovaca, R.D.G., Polonia. Ro- 
miiiia, Ungaria și Lhiiunea So 

discuta 
intre re- 
a științei

victicâ. Conferința va 
problemele colaborării 
ristele de popularizare 
din țările socialiste

RABAT. După cum 
ziarul „Al Alam44, la 
lingă Oudja in (Maroc) a avut 
loc o demonstrație de protest a

populației marocane împotriva 
bombardamentului efectuat de 
un avion francez care a pătruns 
în spațiul aerian marocan, ve
nind din Algeria.

Ziarul relatează că avionul 
militar francez a aruncat bombe 
asupra localității Tendrara, cau- 
zînd moartea a două persoane și 
provocind pagube materiale.

PHENIAN. Autoritățile sud- 
coreene au anunțat că în anul 
1959 au foM arestate în Coreea 
de Sud 247.000 de persoane, 
joritatea fiind acuzate că se 
potrivesc p Titicii 
Man.

TRIPOLI. La 17 
avea loc alegeri în 
Camera Reprezentanților 
pusă dm 55 de membri. Mem
brii Camerei sint aleși pentru c 
perioadă de 4 ani. in proporție 
de un deputat la 20.000 de 
mitori. La alegeri participă 
mai bărbații, femeile fiind 
site de dreptul de vot.

Ultimele alegeri au avut 
în ianuarie 1956.

ianuarie
Libia pentru 

corn-
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