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Recent, la Școala medie „I. L Caragiale" din București, ou in cepul anvflt <• pngMse 
tru tinerii muncitori. Iotă în fotografie un grup de tineri din d fer te ■-
din Capitală. Ei urmează cursurile de pregătire in vederea exorre-^ :

sa Vlll-a.
Fsto : S «XXESOJ

atru tineri
a poarta viitorului

A sunat o sirenă. Apoi alta și 
alta... Și iată că printre noile 
blocuri in construcție din fața 
uzinelor l. O. R. trec gălăgioși ți 
grăbiți cu mape și serviete grele 
sub braț aproape o sulă de tineri 
muncitori. Meșterii și ceilalți 
muncitori virstnici ieșiți din 
schimb, plini de înțelegere, le fac 
loc zîmbind și ei pornesc grupuri, 
grupuri pe Bulevardul Muncii.

Apoi sălile de cursuri ale școlii 
medii serale îi primesc și pentru 
patru ceasuri locul șublerelor îl 
iau creioanele și stilourile, iar 
cărțile și caietele pe cel al dese
nelor tehnice rămase pe suportul 
strungurilor, în secții, ateliere.

In una din clase, a X-a, doi 
tineri iși scol grăbiți cărțile și 
caietele așezîndu-le în bănci. 
Apoi se privesc bucuroși și unul 
din ei spune : „E-n regulă ! Nici 
o absență !... Toți din brigada a 
15 a sintem prezenți !...**

Hotărîrea

început iarăși acesta. Sini sere 
ani aproape de citul a-«ai w 
pus mina pe carte. Și pr-rlz- * 
ți școală, ce. e joacă ? Să răâ 
cum ră descurcați raz fi— !a ceW 
poate mi iosena^.

— Am, Ce ÎJMrru onraa ro oom 
frate dragă, ten uzină
minciuni !

Și Râzâilă a început sâ-i de
monstreze toate avantajele iară-

Despre o brigadă 
de tineret fruritașă 

în muncă 
și la învățătură

La 1. O. R. sînt organizate 52 
brigăzi de producție ale linerelu- 
lui. Din toate aceste brigăzi, 
cite unul, cite doi tineri sînt

țăturii, încheind hotărit : „I 
că te ajutăm noi ! Și eu -u șeful. 
Dacă nu rom putea, te ajută ți 
Troșea, că el intri ialr-a Xl-o !

Pini la urmi l au coarins ci 
poale și mai ales ci. pentru • »■ 
rămîne în urmă. trebuie si se 
înscrie. Și astăzi, toată brigada 
a 15-a muncește și învață !

aaCn ca *■ aorza «x 
tkXs Warțu c* pcopa»

înscriși la cursur.ile școlii medii 
serale. însă o brigadă,
are ca
ei. Cei 
hotărit . ____ . ___

Totuși hotărîrea nu s-a luat 
otît de ușor. Doi, Barta Ernest 
șeful brigăzii și Nicolne Kăzăilă, 
începea cu clasa a X-a, Ion Tro~ 
șea trebuia să dea bătălia nu nu
mai cu clasa a Xl-a, ci și cu ma
turitatea. întrebări „hamletiene**

i, a 15-a, 
școlari pe toți membrii 
patru tineri strungari au 
să învețe cu toții.

îl frămintau : „să mă duc, să nu 
mă duc ?**... „Să las pentru 
la anu’, ca să mă mai pregă
tesc ?**.., Pină la urmă a măr
turisit aceste îndoieli și lui Barta. 
Acesta l-a privit ca pe unul căzut 
din lună.

— la te uită !.? Curioase gîn- 
duri îți mai veniră. Eu mă zbat 
să-l lămuresc și pe Ghiniță să în
ceapă clasa a Vili și acum vii 
și tu ?

în pauza prînzului, Constantin 
Ghiniță s-a trezit cu toată bri
gada pe capul lui.

— Ei, te hotărîși ? l-a întrebat* 
Barta.

— Zău c-o să-mi fie greu, a

3 propuneri
„Fruntași în producție, fruntaș} 

la învățătură !" Lupta cu timpul 
o duc acum pe două fronturi : 
li strungurile lor paralele și în 
pregătirea lecțiilor.

De la bun început Barta le-a 
spus : „dacă o să fim fruntași în 
producție, o să reușim și la învă
țătură /“ Au căzut repede cu toții 
de acord că așa e bine. Concret, 
fiecare s-a angajat să-și depășea
scă planul de producție lunar cu 
10 la sută și să nu dea nici o 
piesă rebut.

Să iei hotărîri e întotdeauna 
mai ușor decît. să le împlinești. 
Trecuse o jumătate de lună și 
liniile roșii pe graficul brigăzii

laăat zrkiatbnl epcaapa d*a arn 
ți eiimiaâm Lapi aearțz o pre
gătirea mapa.i p • garoailaf ăa 
producție-.

— Mici o pliat ba re pria «ce
pe ! a sânt și 1 rașca. apr.es 
le-a calculat de iadclâ r«a fie
care pierde pe puțin o janoitcle 
de oră zilnic ca d. verse tre
buri" pna secție.

— Ier ea o m ră ajut. ca tori 
să dați lurrări mm grele, p de 
categoria a 5-a F • •-«, ra
ojeril Ghiaiță.

Consfătuirea de prodocCe a 
brigăzii a aprobat peapaaen e 
traxafaraaiada le ia batâein. Be- 
zsllaiele raz văz*: imedmt Pe 
luau ocZembne gpofâeal • <-*tC«£ 
depășirea de lh ia s*tâ rar pe 
noiembr-.e de 29 la sală. împre
ună cu zero rebuturi, zero abm- 
țe, aceste realizări ta tăcui ca 
brigada să fie pr.atre f ra n lașei e 
uzinei.

Apar și alte secrete
La învățătură ho târî rea brigăzii 

este ca toți să încheie anul cu 
media 9. Această notă e asemenea 
unei cifre de plan.

Cursurile au loc ți dimineața 
și după amiaza, adică in două 
schimburi. A fost prima ușuiare 
adusă elevilor pentru a nu per
turba schimburile din producție. 
Dar această înlesnire n-a adus 
imediat și notele așteptate. Cite

VASILE IOSIF

(Continuare în pag. 3-a)
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ra se expir'd aceste 
br-ne ?

— In prim ii find studenții 
Ins» aj.ria'.i in obținerea 
tor rer-jitale. dator.tâ muneii de

■’lin și docuTtenfare, atît
-rsui ar.-‘.ir ar tenori de studii 

cit și în semestrul ce s a termi
nat Practica de pe-te vară a 
fast un mare ajutor pen- 
:ru însușirea te-neinicâ a cunoș- 
: teoretice. Cursul de zoo-
lehn e f ind de o cal tate supe- 
notrd ie-a ușurat studenților in- 
Mșteea cunoștințelor dm mate- 
72 De aici și rezul-
:r* c bure. De mare importanță 
a-a lost și celelalte masuri luate 
in vederea sesunn: proiecții or- 
Raaîzale de către catedrele in- 
teîhMui, afișarea din tnnp a 
tKbiiQKTifiei. activitatea intensă 
a comisiei profesionale pe insti
tut Măs::.--!e luate d- organiza
ția L’-T.AL și asociația studen
țească au ajutat șt ele pregătirea 
studenților: menținerea deschisă 
a sălilor de lectură pină la ora 
21 ag’tația v zuală, foi marea d? 
grupe de învățătură, precum și 
analizarea situației profesionale 
din ti-np în adunările generale 
L.T.M.

Rezultatele obținute, conștiin
ciozitatea și perseverența cu care 
s-au pregătit, ne dovedesc că 
studenții anului V al Institutu
lui agronomic sînt conștienți de 
sarcina pe care o au de a se pre
găti temeinic pentru a deveni 
cadre calificate de ingineri agro- 
nomi pentru agricultura noastră 
socialistă.

poveste

Autoservirea 
studențească

unii stil- 
spuneau : 

se încurce 
se poate**.

în primele zile, 
denți mai sceptici, 
„Mai mult o să 
lucrurile... Nu, nu 
Ceilalți însă, de astă dată efei 
mul-ți, au privit cu încredere 
măsurile luate și le-au spri
jinit. Spuneau : „Autoservi
rea este un lucru bun. Sim
plifică, ne face să cîștigăm 
timp“.

Inițial s-a încercat cu titlu 
de experiență la cantina din 
strada Doamnei nr. 1 a Uni
versității „C. I. Parhon“ din 
București. Dar după cîleva 
zile, la cererea studenților, la 
toate cele șase -cantine ale 
Universității „C. I. Parhon** 
din București s-a trecut la 
noua metodă de servire a me
sei — autoservirea.

In aceste zile studenții s-au 
obișnuit și își servesc singuri 
masa. A trecut numai o lună 
de la aplicarea acestei me
tode și rezultatele sînt evi
dente. Cantina și în general 
servitul mesei are un aspect 
mai civilizat, mai îngrijit, 
deoarece înșiși studenții se 
preocupă de acest lucru. Au 
dispărut orele de aglomerație, 
deși numărul studenților care 
servesc masa la cantină a 
crescut.

Studenții îndrăgesc auto
servirea deoarece își dau sea-

ma de utilitatea ei. Explicația 
o dau în caietul de sugestii, 
studentele Gîngă 
Andronache Elena 
III al Facultății 
rie. „Pentru noi 
timpul e foarte 
bună parte din timp ni-l ră
pea așteptatul la cantină. 
Autoservirea înlătură acest 
neajuns**.

Dar, totodată, prin autoser
vire șe realizează la cele șase 
cantine ale Universității im
portante economii bănești : 
85-800 lei. Această sumă se 
obține prin repartizarea unei 
părți din personal în alte 
munci ceea ce duce la micșo
rarea fondului de salarii. Se 
mai economisesc apoi 27.000 
lei rezultați din centralizarea 
aprovizionării: în total o eco
nomie de 112,800 lei anual.

Autoservirea se aplică de 
numai o lună de zile. Dar
vestea frumoaselor rezultate a 
ajuns departe în țară. In
București au venit numeroase 
delegații din centrele univer
sitare Cluj, Timișoara, Iași, 
Galați, pentru a studia expe
riența 
den ții 
Parhon“ împărtășesc cu bucu
rie din experiența lor în pro
blema autoservirii.

Iată o acțiune interesantă, 
folositoare care face cinste 
studenților noștri.

Aglaia și 
din anul 
de isto- 
sludenții 

prețios. 0

d’ja dobîndită. Stu» 
Universității „C. L

NICOLAE ARSENIE

Domnișoarele1* 
și agricultura

asfalt

In apropierea Fabricii de fire, și 
fibre sintetice din relon de la 
Săvinești s-a construit noua sta
ție de fabricarea rolanului fibră 
înlocuitoare a linei. In fotogra
fie: aspect interior al stației de 
rolan unde se efectuează ulti- 
i: mele lucrări de montaj

și finisare.
Foto 5 AGERPRES

Tocmai am ascultat răsunînd 
sub bagheta unui dirijor de pe 
lingă Cercul Polar, acea Rapso
die Roniînă care ne farmecă ini
mile de aproape jumătate secol; 
acum zîrnbesc, la o amintire...

Amicul X, meloman rafinat 
și. om de treabă, de altfel, cu- 
noscînd pe dinafară zeci de par
tituri celebre, îmi explica odată 
că acest gen de muzică nu mai 
rezistă.

— E prea aproape de folclor 
— zicea dînsul — ori arta mo
dernă pretinde altceva; subtili- 
zare, abstracție, participare ce
rebrală intensă.

Tăceam, căci sînt ignorant în 
materie și m aș fi jenat să citez 
nume ilustre pentru a 1 contra
zice.

JNe găseam la mii de kilometri 
de țară, cu niște treburi pe țăr
mul Atlanticului. Oftările ocea
nului adiau vag pînă la noi, ca 
un ecou înăbușit de clopot, în 
codri. Tăceam și depănam în mi
ne, ca pe niște boabe de chihlim
bar, crîmpeie de cîntec.

„După un semn
Clălinind catargele,
Tremură largele
Vase de lemn :
Niște cetăți
Plutind pe marile
Și mișcătoarele
Pustietăți ;

De i goni fie norocul,
Fie idealurile,

Te urmează în tot locul 
Vînturile, valurile

Și mai fac ce fac demult. 
Vara, doina mi-o ascult : 
Pe cărarea spre izvor. 
Ce le-am dat o tuturor, 
Implindu-și cofeile 
Mi-o cintâ femeile**.

da Dan Deșliu

Hotărit lucru — mi am zis — 
prietenul meu n are dreptate ! 
Eminescu, tipul artistului nostru 
de geniu, este și azi cel mai mo
dern poet roiuîn, fiind totodată 
cel mai înrudit cu folclorul. în
rudit nu așa, pe departe, ci 
în chip izbitor, cu o asemănare 
ca între fiu și părinte. De acolo 
rafinamentul, subtilitatea stilului 
eminescian.

Arta populară e „simplă** doar 
pentru miopi ; undele calme, 
bătînd în ultramarin, indică pro 
funzimi amețitoare. Marii vrăji 
tori ai cuvintelor și sunetelor, ai 
formelor și culorilor, au fost cei 
care s au învrednicit să răzbeas
că mai adînc în acele regiuni 
fabuloase. Astfel, la noi, Emi- 
nescu și Creangă, Sadoveanu și 
Arghezi, Grigorescu și Luchian, 
George Encscu...

Folclorul condensează artisti
cește formidabila experiență a 
poporului : milenii de istorie, 
cugetări filozofice și morale, ob
servații asupra omului și natu
rii, sînt exprimate în imagini 
măiestre, la șlefuirea cărora au 
Conlucrat zeci de generații, mi-

lioane de indivizi. Tocmai d* «- 
ceea, estetica marxist le»!«i*tâ 
pune un accent deosebit pe art* 
populară în formarea <i educa
rea gustului maselor.

Subliniind importanța acestui 
tezaur,. \. 1. Lenin arata eâ pe 
baza materialului folcloric s *r 
putea alcătui ,.o admirabili cer
cetare a năzuințelor și așteptă
rilor poporului**.

Creația populara din țara noas. 
tră oferă in această privință un 
material excepțional. Basmele și 
legendele, zivâtorile și proverbele 
doinele și baladele, cintecele de 
lume și cele de vitejie dezvăluie 
din plin caracterul poporului 
nostru, sentimentele și aspirațiile 
sale. în marile balade e<le de<- 

îm potriva 
împotriva 
Figuri de

scrisă plastic lupta 
asupririi străine.
ciocoilor și vătafilor, 
eroi legendari ca Toma Alimoș, 
Gruia lui Novac, Corbea. Pintea 
\ iteazul, sînt modele ale genu
lui. în afară de Scrisoarea 
eminesciană, mi se pare 
dificil a se indica alte 
culte comparabile cu aceste ca
podopere ale geniului popular.

Dragostea de muncă, biciuirea 
trîndâviei și a exploatării sînt 
teme esențiale în poezie ca și îa 
cîntecul romînesc :

ill a 
foarte 
opere

!■ 
fa 
tri- 
vie.

La rindul ei, slujnica boie
rească iși exprimă sjarta tragică 
in cuminte de o sobrietate exem
plară :

„Sărace brîncile mele, 
mult lucră străini cu ele I*

Așa dar, 
deci forța de 
în condițiile 
liste, un fel de 
cheremul stăpînului !

Cu toate greutățile prin care

brîncile (mîinile) 
muncă, au devenit 
exploatării capita- 

mecanisme la

trece, poporul își păstrează opti- 
■•iameL îoerederea in viitCr ; 
fzrmecul iubirii, relația omului 
cu oatura. generează imagini me- 
■Borabile. Care artist cult a 
rostit vreodată o comparație mai 
grațioasă ca aceasta :

știu, luna pe cer trece, 
ori mindra la apă merge ? 
Și-așa umblă de frumos, 
pare că scrie pe jos

Dar asemenea personificări ale 
dragostei :

„Vai de mine, ce de om, 
parcă an florii un pom !**

^Mindro. de 
a-nfiorit un

dragostea noastră 
mâr pe coastă..."*

inedita și mișcă-

^oruncitu-mi-a mindra, 
pe trei pui de turturea, 
d.seară să viu la ea.J*

e Sau mai 
accente de

duioase și mai grave 
melancolie :

„Mindra, 
să vii la 
și te razi mă de cruce, 
să-mi mai spui o vorbă dulce**.

cind oi muri eu, 
mor mixtul meu

Oare se poate cînta mai plas
tic și mai concis bucuria înnoirii

(Continuare în pag. 3-a)

,.Jn sfîrșit, după patru ani 
de școală, Elisabeta Șerban s-a 
văzui cu diplomă de tehnician 
agronom în mînă. S-a uitat la 
ea, a răsucit-o pe toate părțile 
și a zîmbit suav. Vasăzică e a- 
gronom și deci trebuie să mear
gă la țară. „Trebuie să 
resant la țară**, cugetă 
ra, s a gîndit îndelung, 
de o dulce visa
te. Ce frumos, 
ce idilic va fi a- 
colo. O să aler
ge toată ziua 
pe covoare de 
iarbă pufoasă și flori, ___ __
joace cu mieii, care — drăgă
lașii — or să i lingă ca niște ' 
prostuți, cu limbile lor zefirii, 
degetele ei fine. catifelate. 
Apoi, serile de la țară, cu par
fumul lor fie liliac îmbătător... 
Ce satisfacții imense pentru 
inima ei delicată !

înaripată de aceste visuri, 
fosta bursieră a Școlii agricole 
din Mizil n plecat în 1954 aco
lo unde fusese repartizată : la 
Călărași.

Se vede însă că i-a fost .scris 
„domnișoarei** să aibă multe de
ziluzii în tinerețea ei. La țară, 
in Bărăgan, nici tu covoare de 
iarbă, nici mielușei prostuți, 
care să-i lingă mina de bună 
voie, nici seri parfumate cu 
miros de liliac... in schimb 
erau multe zile de praf,' cu ar
șiță, cu noroi și chiar ploaie, 

lipsea ceen ce crrriea ea 
găsește din belșug 

liniștea, acea liniște a- 
...... —. pașnică Dimpo- 

aici oamenii se agitau.

pe ici pe colo. După o vreme, . 
domnișoara cea plină de visuri 
s a văzut în sfîrșit instalată pe 
un scaun comod, între hîrțoage 
și dosare, la C.S.C. Mizil, ca 
statisticians.
mat, c 
dar oricum, i 
tihnită aici, 
din Bărăgan 
praf. Numai 
din Mizil i a

FOILETON
o să se

Deloc aer parfu- 
de loc mielușei prostuți, 

viața era mult mai 
decît într-un sat 
cu arșiță și cu 

că „domnișoarei" 
fost dat să n-aibă 
prea multă parte 
de tihna asta: s-a 
desființat C.S.C.- 
ul. Ce era să 
facă ? Să plece 
la țară după ce 

i se spulberaseră?

A poi, 
că se 
țâră : untște 
dincă. idilică. 
trivA.
munceau de dimineața pină sea
ra. o sîriiau cu întrebări. cu 
sarcini. Era nevoită să meargă 
pe cimp. prin praf Adică lotul 
era altfel decît în visele ei 
roze și diafane pe care și le 
plâsmmse in Mizil Și ..domni
șoara" se întreba în seri de 
cumplite țrămintări : adică aici 
să și ducă ea viața ? Să pără
sească ea Mizilul. cu asfalt și 
șosea prin centru, pentru Bă
răgan ?

Așa că într-o bună zi, Mizi
lul s a trezit iar cu „domnișoa
ra** pe asfaltul lui. Au urmat 
zile de destindere și... încercări
—----------------- J ■

la

toate visurile i _ r .”_____ Z?
Nicidecum. A găsit un post la 
O.R.AC.A. Pasă-mi-te, ghinioa
nele se țineau lanț de ea. Cei 
de la O R.A.C.A. i au desființat 
într-o bună zi postul din sche
mă. Ce să facă ? Mulți o sfătu
iau să meargă la țară... „Dom
nișoara" era în mare dilemă. 
Să lase Mizilul și să ple
ce la țară... A maț aș
teptat. Poate se ivește totuși 
ceva. 1 ntr adevăr, s-a ivit ceva 
în toamna lui 1957 : casieră 
la-. C E.C. Mizil. Acolo se află 
și in prezent. în ultimii doi ani 
a dus-o binișor aici. E liniște, 
nu i bătaie de cap, nu soare, 
nu praf, nu arșiță lată insă că de 
la o vreme a început să se cam 
plictisească șt aici. Ar vrea să 
plece altundeva. Să plece ori
unde, dar nu la țară, nu în a- 
gricultură. Asta n o mai face in 
nici lin chip Prea brutal i s-au 
spulberat iluziile ei„. agrare. 
Ar vrea ceva, o aventură intr- 
un oraș mare, dacă ar fi posibil 
cumva să se căsătorească cu 
cineva (indiferent cine) care 
să aibă un post în București...

— Ehe, de ■ar apare ceva se
rios pe „ecran", oftează ea, cum, 
mi-aș mai lua zborul...

★
Ana Ceplureanu, „domnișoa

ra" numărul doi, are 21 de ani 
și-i absolventă din anul 1955 a 
aceleași școli agricole din Mi- 
zii. Profesia ei. deci, agronom. 
Ocupația ? Telefonistă la P.T.T, 
Mizil. Pe bună dreptate o să

N. BARBU

(Continuare în pag. 3 a)
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Muncitoare la uzina de mc- 
șini-uhelte nr. 1 din Pekin, 
sînt totodată și artiste ama
toare. Ele se pregătesc pen

tru o reprezentație.

Călători străini prin țara noastră

franz

din-

K A L O V

celebrul

întotdeauna 
de învață - 

cheia cura- 
primul pas 
era cunoaș-

• Urcatul scărilor nece-'j 
oonsum de eaergie de 
mai mare deeit » 
drept și de do*l 
dedt peda- 
detă.

Bin duminică 
in duminică

Să cunoaștem 
comorile Muzeului 
de Arfă al R. P.R.

,Artistul și datiru era una, 
ântitura sa se stingea și se ani
ma... și mîinile-i bateau mecani- 
cește izvoar urile ce aduceau toate 
glasurile creației la melodii di
vine. Liszt nu batea pianul ca 
ceialaltă lume muzicală ; el are 
o manieri a sa, o metodă cu 
totul a sa... De a mai zice ceva 
despre acest colos ce admiră Eu
ropa întreagă ar fi o pierdere de 
timp zadarnică. Vrei să știi cine 
este Liszt? trebuie si-l asculți. 
El se joacă cu inima ta, ți-o 
stoarce. ți-o înalță și ți-o în
moaie precum îi piace~ — scria 
Cezar Boliac ia „Curieru Ronu- 
ssu** din 14 decembrie 1846 des
pre formidabilele concerte pe 
care le-a dat merele Franz Liszt.

La Ansd și la Timișoara, la 
Clei p In Lugaj. U Bmnsreșii și 
lefi, marele virtuos ol vaomlui 
trecut a fost primit cn deosebită 
bucurie de iubitorii muzicii din 
țara noastră.

Cititorii noștri cm 
tr-ua trecut articol, istorica 
intihure dintre Liszt și mc- 

Borbn Lin-Un portret de Velasquez • Dkiv-o de apă «e
extrage 1300 gr ~agner?s. 66 
gr hrox. 370 gr poUsia, IC gr 
bor, 420 gr calciu ele.

tă de Bela Bartok in arhiva mu
zeului din Veimdr, rămasă timp 
de 85 de ani necunoscută, repre
zintă un document istoric de o '. 
deosebită importanță.

întreaga rapsodie — scrie Th. 
Bălan în recenta lucrare închi
nată lui Liszt — se prezintă ca 
o lucrare închegată, tratată cu 
virtuozitate instrumentală fără 
ca temele să-și piardă din carac
terul lor specific rominesc. Ca și 
celelalte rapsodii între care, se 
integrează perfect^ ^utilizează con- 
struste puternice, ritmice, melo
dice ți reprezintă un gen muzi
cal instrumental în care fantezia 
și libertatea construcției partici- 

‘ pâ in aceeași măsură cu respec
tul pentru caracterul folclorului 
Utilizat.

Tot tonu-ți din simțire 
Romînul nu-și mai scoate 
A ta întipărire 
El a uita nu poate 
Ade-ți și tu aminte 

*O’ri unde vei fi ferice.
De aceste dragi cuvinte 
Ce dragoste îți zice.

încheia plin de entuziasm Ion 
l ocărescu poezia m „LusT* în* 
chrnati vizitei pe care marele 
pioni*. dirijor ți compozitor a 
făcut o m țara noastră.

TR. POTERAȘ

In China veche, în capitala 
marelui Țin Și-huan a fost con
struit un palat grandios și lu
xos — „Efangun". Lucrul cel 
mai interesant în acest palat îl 
constituiau porțile lui nordice 
care, potrivit legendelor, îi fe
reau pe împărat de oaspeți ne
doriți. Dacă un om-care purta un. 
cuțit în zale se apropia de ace
ste porți el era atras de o forță 
tainică și nu mai putea să facă 
nici un pas. Porțile fuseseră 
construite din „piatra dragostei 
de mamă“ — așa era denumit 
magnetitul pe vremea aceea.

Aflînd despre însușirea mag- 
netitului de a atrage fierul, chi
nezii au descoperit polarizarea 
acestui mineral și au folosit a- 
ceastă însușire pentru determi
narea punctelor cardinale. Ast
fel în China încă în secolul• al 
IlI-lea î.e.n. a apărut prima bu
solă magnetică din lume. Ea a 
fost denumită ,,Sînan“ adică 
.JcMre duce spre sud*. Busola de 
formă sferică, bine șlefuită avea 

. aspectul unei linguri din mag- 
netit cu un miner subțire. Lin
gura era pusă pe o placă șlefuită 
•în așa fel încît minerul să nu 
atingă, c< să atîrne deasupra. 
Totodată lingura se putea roti 
liber în jurul osiei părții sale 
convexe. Drept sprijin îi servea 
o placă de lemn sau cupru pe 
care erau desenate semne indi- 
cînd punctele cardinale, care co
respundeau indicațiilor de pe 
busolă.

Impresii dintr~o călătorie la Alexandria

în fața acestei pînze mici, 
expusă într-o ramă grea au
rită în sălile spaniole ale Mu
zeului de Artă, refaei în gînd 
imaginea marelui realist care 
ne a dăruit-o. Spaniolul Diego 
Rodriguez de Silva Velasquez 
(1599—1660) poate sta ală 
turi de marii reprezentanți ai 
picturii secolului XVII, Rem
brandt și Rubens. Geniul său 
multilateral a dat opere ne
muritoare în toate genurile 
picturii. Maestrul spaniol 
ne-a lăsat mari compoziții 
istorice, scene din viața oa 
menilor simpli ; el rămîne 
însă maestrul inegalat al por
tretului : penelul său a sur 
prins pe pînză o galerie im
presionantă de chipuri de 
contemporani, însemnată de 
pecetea unui realism pro 
fund, unei înțelegeri superi
oare a psihologiei eroilor «ăi.

Fiecare dintre portrete 
dezvăluie lumea sufletească 
a omului, frămîntările lui. 
aduce reflexul epocii în care 
trăiește. Oameni din popor și 
regi, bufoni-și papi, fete sim
ple maja-spaniole i-au pozat 
lui Velasquez ; . fiecare din 
pînzele sale impresionează și 
astăzi prin adevărul și adîn- 
cimea caracterizării, prin pu
terea de individualizare, vi
goarea stilului și măiestria 
desăvîrșită a tehnicii pictu 
rale.

Dar să revenim la portre
tul din sala spaniolă. Pe un 
fond întunecat se detașează, 
încadrată de pălăria neagră 
ornată de o pană vișinie și 
gulerul înalt al hainei fața 
palidă a unui bărbat a cărui 
mustață roșcată evidențiază 
o bărbie masivă : e regele 
Filip al IV lea al Spaniei, 
contemporanul lui Velasquez, 
Haina simplă, fondul sumbru 
lasă ca întreaga atenție a pri 
vitorului să se concentreze 
asupra feței. E în concepția 
tabloului o desăvîrșită sim 
plitate ; fața și așezarea tru 
fașă a capului sînt singurele 
mijloace ale caracterizării. 
Portretul lucrat de Velasquez 
nu are nimic din obișnuitele 
portrete ale persoanelor re 
gale. Un anume canon al 
„portretului de curte" a 
populat galeriile palatelor cu 
o imagine convențională, 
voit idilică a vieții și chipu 
lui regilor europeni. Poze 
căutate, gesturi rigide, fețe 
încremenite în zîmbete ste- 
reotipe, cai nărăvași, cîini de 
vînătoare, peisaje somptu
oase și haine de gală, cam 
aceasta e recuzita picturii 
„de curte", lingușitoare și 
lipsită de adevăr.

Marele realist a repudiat 
această schemă. Pe suprafața 
mică a pînzei de la Muzeul 
de Artă, Velasquez a surprins 
chipul degenerat al unui plic
tisit de viață, leneș și lipsit 
de vlagă. Fața palidă, expre 
sia ochilor obosiți 
treceri, întorsătura 
trufie a capului, 
luie răceala acestui pi.on.arh, 
disprețul agresiv față de 
oameni, absența voinței, ca
racterul sumbru. Marele pic 
tor realizează în acest por 
tret nu un elogiu, ci o. de
mascare. Augustul său model 
e arătat în toată mărunția lui 
sufletească, pictorul dez
aprobă și condamnă orgoliul 
nemăsurat al regelui,

în slujba caracterizării psi
hologice — această demascare 
severă — Velasquez concen
trează arta sa într-o desăvîr
șită reținere. Simplitatea aus
teră a construcției, economia 
și gustul realizării artistice, 
gama culorilor arămii și rubi
nii alături de tonuri uleioase, 
pline, întunecate skrjesc ca
racterizarea Iui Filip al IV-- 
lea în spiritul unei mari au
tenticități istorice și umane.

în fața acestei pînze mici 
trăim revelația plină a marei 
picturi realiste.

MARIANA 6ELA6

• Ic toate mările de pe 
se găsesc cam 8 miEcaoe -ooe 
de aur și 2 mfEcarze tone tra
ma.

• O bale 
pînă la 130 
tea a 
meni.
30 m.

36 e'.efa
Lungiră 
iar gre

m-

de , pe- 
plină de 

dezvă-

Exista oameni pe care o în
torsătură neașteptată a vieții ii 
face să devină curajoși, oameni 
care nu se ..antrenaseră- spațial 
pentru a deveni viteji : Aioma* 
descrisă de Gorki a 
viața o gospodină liniștiți pistă 
ce temperatura uriași a mișcării 
revoluționare a focul din ea 
un. luptător de oțel. JfeniW 
acestor oameni — care alcătuiesc 
majoritatea — este uriaș, pentru 
că ei debutează pe căile curaju
lui ca ,,diletanți“ fără altă pre
gătire decît cea pe care le-o di 
conștiința că slujesc societatea, 
o cauză înaltă. Alții insă, prin 
însăși profesia pe care ți-o aleg, 
vădesc predilecție pentru curaj, 
se -grăbesc să iasă in intîmpina- 
rea primejdiilor ; meritul lor nu 
este mai mic. pentru că insufi 
contractul pe care îl încheie cu 
viața. însăși meseria lor presu
pune cea mai mare primejdie-

Un astfel de curajos de profe
sie avea să devină tînărul mun
citor de 15 ani care, în toiul 
războiului civil din Rusia, in 
1919, s~a prezentat la parcul de 
aviație din Kqnavino, cerînd ca, 
în ciuda vîrstei sale fragede să 
fie înrolat voluntar în Armata 
Roșie și lăsat să lucreze la în
treținerea avioanelor, cu nădej
dea că le va învăța mecanismul 
și vâ putea,' mai tirziu, să și 
zboare. Optsprezece, ani mai tir
ziu, după o existență palpitantă, 
Cikalov .avea să-și încoroneze 
viața și să uluiască lumea execu- 
tindprimul raid U. R. S. S. — 
S.U.'A. peste Polul Nord.

Spațiul nu ne permite să în- 
șirăpi in amănunt viața celui 
de-al zecelea fiu al voinicului 
cazangiu de prin părțile Volgăi- 
Nu mai menționăm toate școlile 
de aviație prin care a trecut 
acest absolvent al școlii de me
serii,, nici nu numim cele peste 
70 de tipuri de avioane pe care 
le-a. pilotat și le-a încercat, dez- 
voltîndiț-se ca aviator fenomenal, 
odață. Qu oou născuta industrie 
sovietică de avioane, lată cîteva 
din isprăvile lui legendarei . . *

„Bucla lui Nesterovu celebra 
acrobație aeriană care altădată 
era o raritate, el a reușit să o 
execute de 250 ori la rînd în 

i 45 de minute ! La Leningrad, a 
trecut cu avionul pe sub arca 
unui pod, fără ca roțile avionu
lui aflat în plină viteză să atingă 
apa ; iar aripile abia au încăput 
între arcele podului ! Aflat pe 
un triate bombardier bimoior și

CI

— 170 milioane ruble 
lari ?

— .Vuw ! 170 milioane

sau do-

de ‘

OAMENI NEINFRICAȚI
MMilz de bemherdier m ateri
zeze pe m petec mic de pâmint, 
firi explozie.

In 1931 Cikalov a experimen
tul prima oară bm avion azi Ia 
modă in aviația americană (dar 
depășit acum, din cauza rachete
lor) : avionul portavion inventat 
de constructorii sovietici, un 
„bombardier-mama’* care poartă 
in trupul lui un avion de vini- 
toare ce se desprinde la timpul 
oportun. Cikalov știa că munca 
lui era un preludiu al luptei 
pe care o aveau de dat zbură
torii sovietici pentru apăra
rea patriei. De aceea el nu pre
cupețea nimic pentru a salva, 
în caz de defecțiune, avioanele 
noi pe care le încerca, refuzînd 
să se folosească de parașută. O- 
dată, după încercarea reușită a 
unui avion cînd si ateri
zeze. Cikalov a observat că roata 
din stingă nu a ieșit afară 
din fuselaj : în loc să sară cu 
parașuta, a început să „scuture** 
avionul în picaje brusce, infer
nale, nădăjduind că năpraznica 
forță centrifugală dezvoltată va 
smulge jamba din fuselajul avi
onului. - 
șale, în 
ochilor 
gre pe care le văd atît de des 
aviatorii din cauza golirii sau 
congestionării creierului cu singe, 
a leșinat in zbor 
caj, și, cu sîngele țîșnindu-i din 
nas, s-a trezit cu 
rizaj scos afară :

Simțea dureri mari în 
piept. îi jucau în fața 

vălurile colorate și ne-

la ultimul pi-

trenul de ate- 
a aterizat lin, 

după ce executase figuri mortale 
timp de 40 de minute, refuzînd 
să apeleze la parașută.

împreună cu Beleakov și Bai
dukov, ajutorii săi, pe un avion 
construit de celebrul Tupolev, 
Cikalov — într-o perioadă de 
numeroase recorduri sovietice — 
și-a cîștigat o faimă mondială 
prin zborul fără escală de 
aproape 10.000 km Moscova —- 
Insula Vood, apoi prin zborul po
menit mai sus, Moscova-Vancover,

Izvorul energiei și curajului 
său excepțional se află, desigur, 
în talentul său, dar mai ales în

oameni, care muncesc pentru 
mine în aceeași nțăsură în care 
eu muncesc pentru ei.

Am demobiliza insă tinerii ci
titori dacă le-am prezenta tablo
ul unei vieți în care totul a fost 
orinduit dinainte și neted ; o' 
vreme. în urma unor uneltiri 
dușmănoase, fusese scos din ar
mată dar el nu și-a pierdut în
crederea in viitor și în scurtă 
vreme, reprimit la meseria lui; 
dragă. Cikalov a devenit mem
bru al marelui partid leninist și 
Erou al Uniunii Sovietice. Nici 
el n-a fost perfect de la început 
și s-a străduit mult pînă cînd a 
adăugat, la curajul său mereu 
tineresc, disciplina celui stăpîn 
pe sine.

intr-un veac cînd exploratorii 
neînfricați 
cep să 
ratorii 
ților și

ai Cosmosului în- 
fie precedați de explo- 

mecanici in felul sateli- 
fotografului automat tri-

mis în jurul Lunii, trebuie ne
apărat să amintim că îndrăz
neala lui Cikalov n-a fost nicio
dată necalculatâ ci 
precedată de calcul, 
tură. Pentru Cikalov 
jului era știința,, iar 
spre actul îndrăzneț 
terea. învățătura.

Celor intimidați 
nou tip de avion sau 
primejdioasă Valerii 
Cikalov — care avea să piară 
eroic, în 1938. la 34 de ani. in- 
cercînd un tip super-rapid de 
avion — le povestea rîzind că 
atunci cînd avea 16 ani, s-a tre
zit dimineața cu o grenadă în 
pat. Colegii de cameră i-au spus 
s-o scoată cu atenție afară, că 
altfel vor sări cu toții in aer ; și 
el, plin de frică, abia a apucat-o 
mergînd in vîrful picioarelor, in 
vreme ce prietenii se tăvăleau de 
rîs — căci focosul fusese demon
tat, grenada nu putea exploda 
„chiar de-aș fi tăiat lemne pe ea**.

— Cum de mi-a fost frică ?, 
îi întreba Cikalov pe tinerii săi 

. elevi, viitori aviatori care aveau 
să zdrobească dușmanul fascist 
în Marele Război pentru Apăra
rea Patriei. A putut să-mi fie 
frică, pentru că nu știam cum e 
alcătuită o grenadă, ce înseamnă 
lipsa focosului. învățați, studia- 
ți-vă mașina, stoarceți-o pînă la 
ultima picătură, descoperiți-i 
toate posibilitățile, calculați to
tul — și atunci puteți să fiți și 
curajoși !

de cile un 
de o figură 

Pavlov ici

De mii de ani farul de mar
moră albă zidit de mește
rii regelui Ptolomeu lumi

nează din pOrțul Alexandria dru
mul corăbîerilor Mediteranei.

De mii de ani corăbierii Me
diteranei care plutesc spre o- 
rient, care se întorc din orisrit, 
se opresc o clipă din drumul lor 
și aduc Alexandriei omagiu.

Alexandria !
Minunată creație născută din 

spuma albă 
din fantezia 
macedonean.

Oraș mîndru al celei mai fru
moase regine din istorie. Po
doabă pentru strălucirea ma
iestuoasă a reginei Cleopatra.

Străveche poartă a Levantu
lui în fața căreia Europa își în
grămădește splendorile pentru 
a le înlănțui, iar orientul începe 
să-și dezvăluie 
nitoare, să-și 
chemîndu-le.

Descoperrnd-o 
pierdută între 
nimănui nu-i vine să creadă că 
a zărit pămîntul. Alexandria nu 
pare o podoabă a uscatului. 
Mai degrabă o vedenie albă, 
plutitoare, o vedenie a corăbie- 
rilor cu capetele înfierbîntate de 
vise și năluciri.

Peste orașul alb curge o 
ploaie torențială de aur. Din 
mare se ridică un abur difuz, si- 
nilîu.

De pe puntea corăbiei care 
se depărtează, mateloții privesc 
cu nesaț pînă cînd ochii încep 
să-i usture, pînă cînd în oglinda 
apelor se pierde și ultimul con
tur și ultima părere. In pri
viri rămîne insă întipărită 
pentru totdeauna imaginea al
bei cetăți plutitoare, pe cars 
încă din clipa aceea încep 
să dorească cu patimă să o re
vadă. Și să pătrundă taina tul
burătoarei ei frumuseți.

De-aproape, Alexandria pare 
un șirag orbitor de dinți, o gură 
de fată ce rîde în soare. Dinspre 
mare nu se vede decît ordșuT 
nou, șiragul nesfîrșit al blocu
rilor albe. Despărțit de valurile 
înspumate numai de plajă și de 
panglica șerpuitoare a auto
străzii, orașul se întinde pe a- 
proape treizeci de kilometri. Pe 
aproape treizeci de kilometri se 
încolăcește acest fantastic co
lier urban în care nu există nici 
o stridență, în care perlele de 
mărimi și nuanțe diferite, alcă
tuiesc o desăvîrșită armonie de 
stil. E o creație arhitectonică im
presionantă, o capodoperă mo
delată parcă de înseși capri
ciile și fantezia geniului mării.

Alexandria e un oraș ai mării 
Mediterane, care dacă ar fi 
transplantat în oricare alt colț 
a! pămintului s-ar ofili, și-ar 
pierde tot farmecul și toată stră
lucirea. E ca o scoica de sidef 
pe care valurile au adus-o la 
țărm, după ce marea a șlefuit-o 
în adine, după ce nisipurile 
curățat-o cu grija, după ce 
gele au impregnant-o de 
parfum nepieritor. Oriunde 
duce-o, ea va purta în piept 
ietul surd al valurilor, nostalgia 
abisurilor în care s-a născut

Faleza Alexandriei e bătută în 
mii de blocuri albe. In malul 
înalt sînt încrustate din loc în 
loc terase, din lemn sculptat, de 
3-4 etaje cu restaurante, cofe
tării și cazinouri. Peste valuri, 
în larg, înaintează suple poduri 
suspendate de care se lovesc în 
treacăt sunînd ușor, aripile pes
cărușilor.

Jos, mîngîiat de palmele 
subțiri ale talazurilor se așter
ne nisipul alb și fin, plaja ima
culată ca o coală de hîrtie ve
lină. Pe plajă o floră stranie : 
mii de ciuperci colorate care își 
rotunjesc cochet pălăriile. Aici, 
sub păduricea de umbrele mul
ticolore, își petrece după-amie- 
zele protipendada Alexandriei. 
Aproape nimeni nu * 
Oamenii lenevesc î 
șeslonguri, imbătați 
umedă care vine din larg, pri
vind în gol ceasuri întregi. Plaja 
fină a Alexandriei e în ultimă 
instanță un salon select - ca și 
restaurantele, cafenelele și cazi- 
nourile de pe faleză - unde lîn
gă spuma transparentă a mării 
se adună și „spuma" societății 
marelui oraș.

Atmosfera puțin glacială a 
plăjii e complectată însă în mod 
pitoresc, de smeurile înzorzonate 
ale copiilor, car» prin coloritul 
lor țipător, prin excesul de po
doabe, îți reamintesc în sfîrșit că 
te afli pe continentul african.

...Aceasta e Alexandria mo
dernă, Alexandria turiștilor, ar
matorilor, a marilor negustori 
care adună la un loc mărfurile 
orientului și cele ale apusului. 
Aceasta e Alexandria cazinouri
lor, a tripourilor de noapte. E 
Babilonul lumii contemporane în 
care auzi toate graiurile pămîn-

a Mediteranef și 
marelui cuceritor

tainele ademe- 
arate ispitele,

la orizont așa 
mare și cer

au 
al
un 
ai 
vu-

j face baie, 
îmbrâccți, pe 

de briza

SERGIU FARGAȘAN

tulul, în care fericirea nu are 
nici naționalitate, nici cetățenie.

I'n spate, ascunsă undeva în 
dosul acestei fațade orbi
toare, jenată de sărăcia ei, 

de înfățișarea ei demodată, stă 
ghemuită, gîrbovită sub povara 
celor 30 de secole, ’Alexandria 
cea autentică, creația regelui ce 

. visase . să supună întregul pă- 
mînt.

Privind-o simți dorința de a-i 
striga : de ce pleci- capul mîn- 
dră regină a lumii antice ? De 
ce te rușinezi de ridurile tale, 
de obrazul tău ofilit, de veșmin
tele tale uzate? Alături strălucește 
obrazul tînăr, fraged, al Alexan
driei noi, dar el se învăluie în 
strălucirea faimei tale milenare. 
Tu ești adevărata Alexandrie pe 
care o slăvesc istoriile tuturor 
popoarelor 1 Tu ești leagănul 
celebrei biblioteci a cărei pieire 
a îndurerat toate generațiile 1 
Tu, cu vestita ta academie, cu 
înțelepții tăi filozofi ai ținut ba
stonul de decantai culturii lumii 
vechi 1

De ce te ascunzi în zidurile 
tale cenușii, măcinate de secole, 
și lași ca toată gloria să cadă 
pe fruntea urmașei tale mo
derne care ți-a furat nume.iă ?

Zidurile parcă înțeleg, nu răs
pund nimic dar parcă oftează.

Te întorci Trvtristat pe cornișă*). 
Alexandria tînără se întinde ne- 
păsătoare la soare. Pare, în su
perba ei grație leneșă, o uriașă 
pisică de Angora.

Cît de egoistă e frumusețea ! 
Pe asfaltul autostrăzii alunecă 

fără zgomot trupurile de șopirlă 
ale limuzinelor, 
pancarte, atrag ochiul recla
mele țipătoare, 
afișelor. Pe un gard înalt cît fa
țada unei clădiri, scrie cu litere 
pestrițe de carnaval : „Luna 
Park“. Sub umbrare mari, cafe
nelele — de manieră pariziană— 
au ieșit în stradă. Aproape toți 
oamenii beau : cafea, coca-colc 
sau apă cu gheață. Intr-un ex
pres încărcat cu instalații niche
late, sclipitoare, fructele se pre
fac pe loc în lichid. Se introduc 
în recipiente de sticlă pline cu 
gheață, banane, mango sau bu
căți de trestie de zahăr și în 
paharele .oamenilor curg sucuri 
parfumate, dulci, răcoritoare. E 
o fericire să înghiți asemenea 
lichide, dar un pahar înghite el 
însuși o treime din leafa zilnică 
a unui muncitor. De aceea mulți 
se opresc în prag și resemnați, 
se întorc să se răcorească cu 
briza arpmată a mării.

...Din jos, dinspre orașul vechi 
se aude, cînd și cînd, un trap 
mărunt, ritmat. O trăsură lăcuită 
urcă spre cornișe. Pe perna de 
catifea, un om cu haină albă 
și fes roșu, cu ciucuri negri. Are 
obrazul lat, măsliniu, nasul mare 
iar buza de sus e acoperită de 
o mustață neagră ca smoala. 
Stă țeapăn in trăsură, sprijinin- 
du-și trupul într-un baston gros 
de abanos și privește în jur cu 
un aer de mandarin. E armato
rul, negustorul de bumbac sau 
proprietarul de cazinou. Nu 
merge niciodată la plimbare cu 
mașina, li place să fie văzut, 
salutat, îi place să-și guste în 
tihnă puterea. Stă ore întregi la 
cafeneaua de lux, sprijinit în a- 
celași baston, privind peste 
capul văcsuitorului care-i lustru
iește ghetele, spre femeile fru
moase care trec pe stradă. Are 
mîinile subțiri, nemuncite, pline 
de inele și seamănă izbitor cu 
proprietarul de la țară care are 
40 de fedani de pămînt.

...Pe cornișe își mai face a- 
pariția din cînd în cînd - urmă
rită de cortegiul privirilor a- 
prinse - „femeia superbă" a lu
mii interlope. Trece pe stradă 
ca o regină. Nu are nici un 
cusur. Are trupul minunat pro- 
porționat, e minunat îmbrăcată 
și e stăpîna unei arte care face 
ca nici cea mai neînsemnată 
calitate fizică să nu rămînă as
cunsă, necunoscută. Are capul 
nefiresc de frumos, nepăsător, 
mîndru. E perfect conștientă de 
frumusețea ei, își cunoaște toate 
virtuțile fizice, contabilizîndu-le 
cu rigurozitate, ca o gestionară. 
Seamănă izbitor cu produsele de 
seră care împodobesc galanta
rele marilor restaurante la în
ceputul fiecărui sezon : de o 
perfecțiune căreia nu-i poți re
proșa nimic, dar care degajă un 
vag aer artificial, care îți tre
zește o vagă bănuială că totul 
e de ceară.

Aceasta e femeia marilor mize, 
femeia pentru care se fabrică 
în occident limuzinele aerodina
mice cu opt cilindri, femeia care 
se cîntărește pe sine 
cărei supremă dorință 
ce echilibrul unei 
scoată din amorțeală

E poate cea căreia 
transmis, 
ștenirea 
seți a Cleopatrei care știuse să 
facă din inima învingătorilor ță
rii sale, din inima slăvitului Ce
zar și a crudului Antonius, ju
căriile ei docile.

Alături de această fiică con
temporană a Cleopatrei, trece 
grăbită, ascunzîndu-și obrazul, 
îngropîndu-și tot ceea ce tine
rețea dăruie femeii, in vălul ne
gru ca un cavou ; furișîndu-se 
ca o fantomă pe lîngă ziduri - 
trista vestală a legilor vechi. 
Sub vălul cernit, ghicești uneori 
un trup zvelt, un obraz dulce ca 
de copil, niște ochi umezi și ca- 
tifelați de gazelă. Dar nimeni, 
nici privirile omenești, nici mîn 
gîierea soarelui, nici sărutul bri
zei parfumate a mării nu le pot 
atinge. Ea umblă printre oa
meni, dar, încătușată în groaz
nicul sicriu negru, e cu totul 
străină oamenilor.

Orașul alb a început insă să 
sfîșie vălul negru. Viața se eli-

Pe ziduri, pe

culorile vii ale

in aur, a 
e să stri- 
averi, să 
un safe, 
istoria i-a 

pe nevăzute căi, mo- 
înfricoșătoarei frumu-

*) Așa este botezat orașul nou 
construit de-a lungul țărmului 
mării.

bereoză. Am văzut pășind 
turi pe străzile Alexandriei 
două generații. O ciudată 
reche de bal-mascat. Mam 
un manechin negru, o inf< 
siluetă neagră alunecînd n 
zită pe trotuar. Fiica - o pr 
cotoare întruchipare a femi 
țri. Alături de vălul negru, I 
roșie strînsă pe șoldurile p 
legănătoare, bluza albă îni 
pe bustul proeminent, par o 
mare la libertate, un semi 
primăverii surîzătoare.

E un tablou din ce în ce 
frecvent al străzilor Alexgn 
vechi. Dar perechea aceasta 
zară a început să coboare 
jos, spre mare, spre străzih 
minoase ale orașului mo( 
acolo unde legile vechi își 
sesc pieirea în marele mal 
care frămîntă totul, după do 
omului cu fes roșu și bastOi 
abanos.

Da, între cele două fri 
ale Alexandriei exist 

continuu schimb de 
stanțe. De sus, din orașul t 
- cu străzi înguste, cu z 
pămîntii, cu paleta pe; 
a gelabiilor, cu aerul 
cărcat de țipetele neod 
ților ambulanți, cu piețel< 
gangurile suprapopulate 
orice oră din zi - coboară 
cornișe, ca fluturii spre fel 
cei care simt crescîndu-le < 
cei care au pieptul plin de 
ranțe. Iar din orașul noi 
sens contrar, încep să urce 
ironie) 'cei ce s-au prăbuș 
drum cu aripile arse, ce 
care cornișa i-a refuzat. An 
zut omul care și-a pierdut p< 
totdeauna rostul în viață. ( 
care nu. mai e util nimănu 
care nimeni nu-l mai sol 
care nu mai are nici vise, 
speranțe, care a trecut ire’ 
bil de vîrsta avîntului și a 
țărilor. Omul obosit care 
abandonat soartei. Murda 
cele mai multe ori bolnav, 
dez una din molimele nec 
toare ale Nilului, uneori cu 
stinși de trahomă - alearg 
străzi în neștire. E dispu 
facă orice pentru o jumăta' 
piastru în schimbul căreia 
cîștige bucățica de lipie 
plută cu zarzavat fiert. S 
prește îndelung, în jurul 
belor cu mîncare pentru st 
așezate la marginea piețeli 
gangurile dosnice. Bojogi 
oaie, fript pe cărbuni, i 
strada de un miros greu, g 
El se îmbată însă de pic 
buzele îi tremură de do 
Mănîncă ceva aici sau 
ghioacă o fructă ieftină, ui 
suchi, și apoi cade osteni 
deva pe trotuar, unde dc 
toată noaptea. Uneori îl g< 
și ziua dormind în soarele 
goritor, bîzîit de muște.' I 
doarme de foame, poate p 
a se izola de viața crudă 
curge pe lîngă el și care 
mai poate aduce nimic b 
frumos în valul ei larg.

Acesta e săracul ora 
lumpenproletarul Alexar 
care nu se deosebește de 
hui sărac decît prin acee 
moare altfel de foame, 
urbanistic, dar tot atît 
gic.

Valurile Mediteraneî 
însă indiferent totul și 
dria - acoperindu-și pete 
rămîne mereu albă, pure 
ceeași ispititoare nălucă c< 
mecă de mii de ani coră 
care se duc spre orient, 
se întorc din orient.

Născută din spuma dai 
tă, Alexandria se d 
mării fără rezervă. I 

bandonează mării într-o 
gă și pătimașe îmbrăț 
Niciodată nu am văzut 
oraș care să-șl ofere cu 
voluptate tot ceea ce are 
frumos. Orașul pare un o 
brațele larg deschise spre 
mărginirea albastră.

Priveam in vara anului 
această candidă manifesta 
orașului și o tulbure nel 
mă cuprindea. La cîteva ze 
mile în larg, treceau, du 
sumbru în liniștea apelor, 
fîrșite convoaie de război 
pavilion american și engle 
zbateri spasmodice, sute 
elice împingeau coloșii dc 
ale căror lungi guri de tui 
plimbau în neștire pe semn 
orizontului.

Toată lumea arabă « 
crispată, cu ochii țintă 
gurile de tun. Toată lum< 
rabă avea pumnii strînși ! 
culta cu încordare spre Lit 
Iordania, încercînd să p 
prima bubuitură. Privear 
larg din golful liniștit și 
părea că ghicesc la orizor 
dul de rechini. Mă speria < 
sia surîzătoare, parcă i 
știentă a orașului. Dar < 
se temea. înțelegea prin 
groaznică și aștepta, cu p 
strînși, cu respirația tăiată.

Au trecut zile în care fi 
fracțiune de secundă ave 
importanță istorică, în car 
zîmbetul nepăsător, orașu 
tea cu toți nervii încordați.

Apoi cîrdul de rechini < 
alungat. L-au alungat pr 
popoarelor arabe, or 
puternici din Răsărit. 1 
fermă, intransigentă a 
socialiste, a Uniunii
tice, care i-a pus de 
ori pe fugă pe agresori, 
ar putea uita vreodată pop< 
arabe această voce care 
făcut să respire ușurate 
atîteo momente de grea 
pană pentru soarta lib 
lor ?

La Alexandria, din nou 
s-a liniștit, învăluind în a 
difuz, siniliu, orașul alb !< 
larg a început să vină di 
pe briza parfumată, salutu 
binte al corăbîerilor Mec 
nei care de mii de 
mul luminat de 
Ptolomeu.
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Propuneri pentru o tribună
a secretarilor U.T.M

O victorie de prestigiu 
a hondbaliștilor romîni

Am surprins la sedrul Comi
tetului raional U.T.M. Stalin dm 
Capitală o interesantă discuție 
purtată de un grup de secretari 
de organizații de bază U.T.M. 
Iși povesteau unul altuia cum au 
rezolvat anumite situații ivite în 
viața și activitatea tineretului, 
schimbau păreri verifieîndu-și 
astfel justețea măsurilor luate, 
dar mai ales se întrebau unul 
pe altul cum s-ar descurca intr-o 
situație sau alta. Discuția și mai 
ales întrebările mi-au atras aten
ția. Ele dovedesc interesul secre
tarilor de a-și însuși experiența 
bună a acelora dintre ei care au 
găsit metodele cele mai potrivite 
de a se apropia de tineri in ra
port cu vârsta, preocupările fie
căruia în parte, căutările și do
rința acestora de a-și perfecționa 
continuu metodele de muncă. 
Este greu să redau întreaga dis
cuție, dar întrebările puse vor 
stîrni fără îndoială interesul 
multor tovarăși din comitetele și 
birourile organizațiilor de bază 
și îndeosebi al secretarilor.

— In U.T.M. — spunea to
varășul Aurel Dragoman, secre
tarul organizației de bază 
U.T.M. de la Editura Didactică 
— avem tineri și de 14—16 ani, 
dar avem și tineri între 25-28 
ani. Primii abia au ieșit din co
pilărie și se pregătesc pentru 
viață, ceilalți sînt oameni de 
acum formați, calificați într-o 
profesiune, au și familii. Evident 
că, fiind și unii și alții membri 
ai organizației noastre, sînt uniți 
prin faptul că au același ideal de 
viață. Dar preocupările lor di
feră, pentrucă diferă pregătirea 
lor, experiența de viață pe care 
au acumulat-o, chiar și felul în 
care-și petrec timpul liber. A- 
ceastă realitate ridică o pro
blemă în fața secretarului orga
nizației de bază: cum să organi
zezi’munca astfel încât ea să fie 
educativă și pentru unii și 
pentru ceilalți. Gum să procedezi 
cînd în organizația pe care o 
conduci, ai tineri de vîrste atît 
de diferite ?

întrebările acestea i-au găsit 
inepregătiți pe unii ascultători și 
aproape n-au avut timp să medi
teze asupra lor cînd a intervenit 
altcineva.

—- In organizația noastră sînt 
aproape numai fete — spunea 
tovarășa Elena Pleșu, secretara 
organizației U.T.M. de la Fabrica 
„Fiola". Există de acum o bună 
experiență în munca cu fetele. 
Și totuși mereu am probleme că
rora cu greu le pot da singură 
de capăt. Iată ce mă preocupă 
acum. In fabrică lucrează o serie 
de fete de care în general ni
meni nu se plînge, atît pentru 
felul în care muncesc în produc- 
ție cît și pentru activitatea ob
ștească pe care o (^•••- es *- 
tuși eu sînt nemulțumită, 
ce ies pe poarta fabricii unele 
sînt complet schimbate: sînt 
preocupate exclusiv de discuții 
nesfârșite în jurul unor lucruri 
banale și complet neinteresante. 
Iar dacă încerci să le abați gîn- 
durile la lucruri mai serioase, la 
un film, ori la o carte, imediat te 
pun la punct: despre astea 
discutăm la fabrică, în ședințe. 
Nu este vorba aici 
dublă, ci de un fel 
și risipă a timpului

depun. Și to- 
tumită. Odată

de o viață 
de ușurință 
și a anilor

Patru tineri 
la poarta 
viitorului

un 9 la romînă, și un 10 la rusă, 
ale lui Troșca și Barta, nu puteau 
acoperi pe 6, și 7 la istorie, geo
grafie și fizică, ale celorlalți. 
S-a tras semnalul de alarmă. Con
sfătuirea din brigadă nu mai dez- 
bătea acum numai problemele de 
producție, ci și ale școlii Cu în- 
dîrjire caută împreună cauzele. 
Șl le găsesc. E grea învățătura, 
au recunoscut cu toții. Dar ori
cine poate totuși învăța. Ghiniță 
de pildă, e un bun strungar, dar 
în caietele lui de școală e o ade
vărată harababură. AtunciTroșca 
îi împărtășește și lui „secretul'* 
luării notițelor la lecții și îi de
monstrează cit îl ajută în memo
rarea materiilor predate. Barta iși 
dezvăluie și el un alt secret : 
Cum a citit romanele „Setea** și 
„Nicoară Potcoavă** ba și unele 
materii din cărțile de studiu, în 
tramvai. „In tramvai ? !n au în
trebat cu mirare ceilalți. „Da, în 
tramvai, le-a răspuns rîzînd șeful 
brigăzii. Cu dusul și întorsul eu 
cîștig pentru învățătură o oră și 
jumătate. Adăugați încă o oră și 
patruzecișicinci de minute din
tre ieșirea din producție și înce
perea cursurilor de la școală și 
iată „secretul** a peste trei ore 
bune pentru citit...**

Atunci Răzăilă n-are încotro și 
recunoaște căi place și fotbalul, 
și cinematograful, și teatrul. Cînd 
să mai citești pentru școală ? Dar 
pentru insigna de „prieten al 
cărții** ?

— Și ce, mie nu-mi plac fil
mele și spectacolele de teatru ? 
ii reproșează Troșca.

— Ba, după cum știți, el e 
și în echipa de dansuri a clubu
lui nostru, intervine în discuție 
și Barta. Și totuși are timp să 
învețe...

Consfătuirea a lămurit bine 
lucrurile. în cîteva săptămîni 
notele au început să salte la toți 
spre 8, 9 și chiar 10. Troșca fi

în care poți învăța mai ușor, mai 
repede. Doar nu le spune nimeni 
să nu se gătească. Dar nu este 
păcat să-ți pierzi timpul numai 
cu aceasta ? Oare discutarea 
unei cărți are farmec doar la 
club ? Am încercat să provoc o 
discuție pe această temă, dar fie 
că eu n-am știut cum s-o pregă
tesc, fie din alte motive, n-am 
avut nici un fel de succes. Și 
totuși aș vrea să cunosc și pă
rerea altora, care au mai multă 
experiență decît mine...

Toți cei prezenți au ascuitat-o 
cu atenție pe tovarășa Pleșu. A- 
semenea probleme nu se pun 
numai pentru fete ci și pentru 
băieți. Apoi din discuția încinsă 
la comitetul raional U.T.M. au 
venit și alte probleme pe care 
unii le considerau mai impor
tante.

— Noi avem tineri foarte bine 
pregătiți profesional — mărturi
sea tovarășa Constanța Tudo- 
rache — secretara organizației 
de bază U.T.M. de la Studioul 
de filme „Alexandru Sahia** — 
care nu precupețesc nici un efort 
pentru îndeplinirea obligațiilor 
lor profesionale. Și aș fi ne
dreaptă dacă n-aș arăta că-și 
îndeplinesc bine și sarcinile în
credințate de organizație. Dar 
iată că ne lovim de altă greu
tate : mulți dintre ei nu iau cu- 
vîntul în adunări. Vin la ședințe, 
se așează frumos pe un scaun 

fi niște 
adunările

lucrurile : ti- 
mai timizi —

și... stau. Parcă ar 
moșnegi. Și doar în 
noastre se pun uneori probleme 
de-a dreptul pasionante. Iar ei 
tac. Nimic nu-i urnește din a- 
ceastă stare. Am obligat noi pe 
cîte unii să-și spună părerea în
tr-o problemă ori alta dar n-a 
ieșit nimic bun din asta. Dacă 
tînărul singur nu simte că are 
ceva de spus, cuvîntul lui va fi 
sec, de circumstanță. Și am re
nunțat la acest procedeu. Poate 
că n-am făcut bine ; dacă am fi 
insistat poate că pînă la urmă 
s-ar fi obișnuit să ia cuvîntul în 
adunări. Nu știu cum e mai bine.

Unii dintre cei care asistau la 
discuție au fost de părere că nu 
este bine să forțezi ' 
nerii — chiar și cei 
se vor obișnui treptat sâ vorbeas
că în adunări. Alții demonstrau 
că acei care de mai multă vreme 
s-au obișnuit să facă act de pre
zență doar în adunări, trebuie 
obligați să-și spună părerea. Gum 
este mai bine să se procedeze? 
Dar nici în jurul acestei între
bări lucrurile nu s-au clarificat 
deplin. Pentru că în această 
dispută cineva a făcut observa
ția că asemenea tineri fac parte 
din categoria celor lipsiți de en
tuziasm.

— Principalul în munca unui 
secretar este să trezească entu
ziasmul tinerilor — precizează 
secretarul organizației U.T.M. 
din secția Offsett a Combinatului 
Poligrafic „Casa Scînteii". Mi-ar 
place să-i văd pe toți tinerii no
ștri la fel de entuziaști ca cei din 
generația lui Pavel Korceaghin, 
dar cum se poate realiza acest 
lucru ? Pavel Korceaghin a trăit 
în condiții cu totul deosebite și 
foarte prielnice manifestării enm 
ziasmului, abnegației, eroismului. 
Dar în condițiile noastre obiș
nuite de muncă cum poți trezi 
entuziasmul tuturor tinerilor?

Continuări din pagina I-a
cu Răzăilă au obținut și insigna 
de „prieten al cărții", iar Barta 
e gata s-o ia și el. Ajutindu-se 
reciproc lămuresc problemele mai 
grele. Și iată că treburile merg 
bine pe amin două fronturile de 
luptă. Munca la strung ajută în
vățăturii și învățătura ajută mun
cii. Școlii îi datoresc încă un lu
cru bun. l-a apropiat. Fără să-și 
dea vreunul seama, ei simt nevoia 
să fie mereu împreună. Au în
ceput să-și facă vizite pe acasă, 
unul altuia, iar în sala cantinei 
îi vezi nuntind la aceeași masă 
pe toți patru. La televizoare — 
și-a luat și Troșca și Răzăilă— 
se string, să vadă împreună me
ciuri, filme, spectacole.

Barta, fiind tare și la romînă, 
nu numai la rusă, vorbește une
ori în metafore. „Să învățăm de 
zor băieți ! Pentru tehnică și 
cultură. Pe poarta viitorului nu 
putem intra fluierînd, cu șapca 
pe-o ureche !**...

Poarta
poarta 
ficare. i 
tot el 
unde 
2 ani, 
ceilalți.

Și cu cei 
zii a 15-a 
retului de 
hotărît să 
vețe. au mai venit 80 de tineri 
din uzină. Adică un adevărat 
eșalon tineresc.

viitorului înseamnă 
politehnicii și înaltă caii' 
Ba și mai concret — spune 
— institutul de mecanică 
țintește să ajungă peste 
nu numai el, ci poate și

4 strungari ai brigă- 
de producție a tine- 
la I.O.R., care s-au 
muncească și sd în

F întina 
din poveste

naturii, decît în acest fragment 
din colecția Alecsandri :

„Frunză verde de susai, 
de-ar veni luna lui mai, 
să-mi aud cerul tunind, 
să văz norii fulgerînd, 
ierbulița n șesuri dînd.
Să mai văz focuri pe-afară, 
copilașii-n pielea goală, 
caii-n cîmpuri nechezînd 
și voinic pe plai suind !**

Eu unul a? dori oricăruia 
dintre cei care țin sau vor ține

partea între-
Și atunci 

sau nu tre
cu m să fa

Ajunsă aici, discuția nu s-a 
mai purtat calm și liniștit. Fie
care ținea să arate că vremurile 
în care trăim noi oferă surse 
inepuizabile de entuziasm și elan 
creator. însăși ritmul avântat in 
care se construiește socialismul 
in patria noastră este o dovadă 
de entuziasm nu numai din par
tea tinerilor, ci din 
gului nostru popor, 
entuziasmul trebuie 
buie alimentat ? Și 
cem lucrul acesta ?

Este aproape imposibil să 
redai în aceste citeva rinduri 
toate întrebările pe care și le-au 
pus cei cîțiva secretari, intr-o 
discuție cu totul spontană. In
tr-adevăr despre toate acestea ar 
merita să se discute, după cum 
ar merita să se discute și despre 
alte aspecte pe care ie ridică 
mereu viața tineretului și în fața 
cărora unii secretari ai organi
zațiilor de bază U.T.M. au găsit 
soluții mat bune, față de care 
alții nu știu să ia măsurile cele 
mai potrivite. Oare puțini secre
tari de U.T.M. șâ-ar putea orga
niza mai bine munca lor dacă ar 
avea mai multă experiență în 
direcția planificării muncii, or
ganizării evidenței cuprinderii 
tuturor uteraiștilor în activitatea 
de fiecare zi a organizației. îm
bunătățirii 
rilor generale? Fără îndoială 
foarte mulți secretari ar avea 
cîștigat în urma unui schimb 
experiență pe aceste teme și 
tele necuprinse în nodurile 
față.

Pornind de la această necesi
tate ziarul nostru pune la dispo
ziția tuturor secretarilor organi
zațiilor U.T.M. o nouă rubrică 
„Tribuna secretarului U.T.M* in 
care aceștia vor putea dezbate 
profund și multilateral activita
tea lor.

conținutului adună- 
...................... că 

de 
de 
al
de

300 deticipi pesteM. VIDRAȘGU

Elevii Gyorgy Andras, Ba lint Peter și Savu Ștefa-' din anul I de 
la Școala profesională ,.Steagul Roșu- din Orașul Stalin iși pe
trec timpul liber citind in sala de lectură a școlii cărți in legă

tură cu meseria ce o învață.
Foto : N. STELORIAN

cândva un condei vrăjit asupra 
filelor albe, »â aibă parte de • 
atît de dulce invocație ca aceea 
a fetei care-a rostit, cine știe 
cînd și pentru cine, următoarea 
minunăție :

„Trandafir roșu-n fereastră 
nu face umbrițâ-n casă, 
că badea scrie la masă : 
tot scrie și tot citește, 
eu ceru mi potrivește, 
cu eera, eu stelele, 
cu luna, cu soarele..."

prietenul meu a-arcaEvident.
de loc dreptate : arta ea re se in
spiră din folclor nu îmbătriaește 
niciodată !

în ultimii 15 ani. creația noas
tră populara a căpătat o noua 
strălucire. Asemenea Cenușăresei 
în straie de aur, ea călătorește 
peste mări «i țări stirnind en
tuziasmul nnanim. ducând tot mai 
departe faima Republicii Popu
lare Române.’

Mi-aș permite doar să observ 
că noi. scriitorii, plasticii, com
pozitorii tineri, am făcut încă 
prea puțin pentru valorificarea 
uriașului tezaur folcloric. Cite 
poeme și simfonii, cite tablouri 
și lucrări muzicale nu s-ar putea 
crea folosind mărețele tradiții 
ale artei populare românești, în 
spiritul operei lui Eminescu și 
Sadoveanu, Grigorescu și Lu- 
chian. Enescu. Paciurea !

Basmele noastre amintesc des
pre fântâna cu apă vie ; pentru 
artistul legat de popor, această 
fântână există aevea. Sorbind din 
unda ei limpede și profundă, 
putem dobândi într adevăr, pen
tru copiii cugetelor noastre — 
tinerețea fără bătrânețe.

„Domnișoarele" 
și agricultura 

pe... asfalt
vă întrebați dumneavoastră, citi
torii : ce legătură are agrono
mia cu telefoanele ? Mă rog, 
fiecare e liber să se întrebe așa 
ceva, să se mire, să se revolte.

f

Intilnire cu baschetbaliștii sovietici

noastre vă

In loborotonji secției absorbție -disfiloFe — corbonatare de la uzina de sodă Govora, laboran
tele ' Elena Vlangâr și Maria,Savu execută determinarea bioxidului de carbon la calcinatoare.

Foto : S. NICULESCU

„Școli pentru părinți"
Comitetul orășenesc București al 

femeilor a organizat în Capitală, 
în colaborare cu S.IUS.C. — fi
liala București și cu Institutul 
pedagogic o ^școală pentru pă
rinți”. Constând intr-un ciclu de 
conferințe bilunare organizate la 
Școala medie nr. 22 „Gheorghe 
Lazâr", la această ..școală" păr

ui ame din

Ea «m. Aaa Capturau. • 
privit lucrurile mult mai sim
plu, firi întrebări, firi com
plexe. Ca și Elisabeta Șerbe» 
« fost și ea la țară după absol
virea școlii. Dar nici ea n-a gă
sit ceea ce dorea ia coutana 
I vânași i din regiunea București, 
unde fusese repartizată. Și-a 
dot seama d se cer prea multe 
de la meseria este, prea ere fi- 
âită Ei ii plăcea sâ fie mai 
puțin deranjata, si fie lisată si 
lenevească, să nu fie purtată pe 
timp. O cam enervau insistențele 
oamenilor și, in consecință, i-a 
părăsit fără nici un regret. S-a 
dus la Mizil. A bătut o vreme 
bulevardul natal, a încercat pe 
ici, pe colo. Pe bulevard nu pu
teau ara insă tractoarele si. ea 
atare, poftim daci ai unde face 
agronomie .' I s-a oferit un post 
de agronom în comuna Mihâi- 
Iești. I-a surîs pentru că era 
mai aproape. A stot o vreme 
aici, dar se vede ci nu i-a priit 
nici aerul, nici oamenii (nici 
aici nu se împăca nimeni eu le
nea) și pe urmă s-a mutat la 
Breaza. Aici mai mergea, că 
era mai aproape de casă și pu
tea face naveta. Ședea puțin prin 
sat, pe la sfatul popular, apei, 
repede, la tren, l s-au dat însă 
repede „papucii*. Desnădăjdu- 
ită, „domnișoara** a plecat la 
Clondiru. Nici aici n-a stat prea 
mult. Dezolată cumplit, „dom
nișoara** numărul doi s-a mutat 
la Mizil. A umblat o vreme de 
colo pînă colo. într-o zi a 
aflat că sfatul popular raional 
caută tehnicieni agronomi. S-a 
prezentat suavă și gravă-

— Am auzit că aveți un post 
de tehnieian agronom. Aș 
vrea...

— Da, avem — i s-a 
în comuna Boldești.

— Boldești ? E o 
mai așa, mai acătării, 
tuoare ?

1 s-a părut însă din

răspuns.

comună
are tro-

privirea

manifestări

un număr 
care doresc 
conferințe,

I

raioanele Capitalei. Conferințele 
ținute de profesori, învățători, 
medici și al ți specialiști tratează 
teme privind creșterea copiilor, 
formarea și dezvoltarea bunelor 
deprinderi și obișnuințe, forma
rea unei concepții științifice la 
copii, educația comunistă a tine
relului etc. Conferințele sînt ur
mate de întrebări și răspunsuri, 
filme documentare, 
culturale etc.

Pentru a cuprinde 
mai mare de părinți 
să audieze astfel de 
comitetele raionale de femei au 
organizat „școli pentru părinți" 
și în raioanele Capitalei, precum 
și în unele întreprinderi. La 
,.școala pentru părinți" organiza
tă la sediul Casei de cultură ra
ionale „N. Bălcescu", de exem
plu, participă peste 150 de femei 
și au fost ținute prelegerile des
pre colaborarea dintre școală și 
familie, minciuna și răsfățul la 
copii etc.

„Școlile pentru părinți" orga
nizate la Uzinele „23 August", 
„Republica44, la blocurile munci
torești din raionul 23 August și 
în alte puncte ale Capitalei sînt 
frecventate de sute de mame. Re
cent muncitoarele de la F.R.B. au 
solieitat Comitetului raional de 
femei înființarea unei „școli pen
tru părinți" și în întreprinderea 
lor.

în cadrul celor peste 1.300 
cercuri de citit din Capitală, 
frecventate de circa 30.000 de fe
mei este urmărită cu atenție pro
blem a educației copiilor. In a- 
ceste cercuri «ut expuse diferite 
materiale literare și științifice le
gate de educația tinerelor vlân 
,aT’ (Arn>«»)

Pe lingă depășirea planului 
anual al producției marfă cu 8,6 
Ia sută, printr-o mai bună uti
lizare a lemnului exploatat mun
citorii forestieri au realizat anul 
trecut cu 405.000 mc mai mult 
lemn de lucru decît în 1958; la 
fag s-a obținut o creștere a 
lemnului de lucru cu 9 la sută. 
Merită subliniat faptul că acest 
succes este cu atît mai însemnat 
cu cit în anul care a trecut s-a 
tăiat cu 6,2 la suta mai puțină 
masă lemnoasă decât în 1958. 
Pentru cantitatea suplimentară 
de lemn de lucru obținută ar fi 
fost necesară exploatarea a circa 
2-000 ha de pădure.

Aceste realizări se datoresc în 
primul rind extinderii lucrului 
în brigăzi complexe cu plata în 
acord global, a metodei de ex
ploatare a fagului in trunchiuri 
și catarge, precum și atenției a- 
cordate de muncitorii forestieri 
sortării judicioase a materialului 
lemnos. ,

(Agerpres)

Informații
Teatrul de Operă și BaletTeatrul de Operă și Balet a) 

R.P. Romine a prezentat sâmbătă 
seara un spectacol cu opera 
„Boema" de Giacommo Puccini, 
avind in rolul principal pe so
prana Szecsody Iren, solistă la 
Opera de Stat din Budapesta.

★

Sirabătă seara, colectivul Tea
trului de Stot „Mihail Eminescu" 
din Botoșani a prezentat a 7to 
premieri din această stagiune 
cu piesa ..Vlmcu și feciorw lui* 
de Lucia Demetnus. Cu această 
piesă, acioni Teatrului de Stat 
din Botoșani vor întreprinde 
turneu in orașele șt satele

un 
re

tUM vultur.: din iași s-a 
stabătă o expoziție a 
pUsuo «Bateri din lo-

tAMrff ȚtM CHiiMilt

Echipa bucureșteană tide hand
bal în 7 Dinamo a repurtat’ sîm- 
bătă seara în Sala Sporturilor 
de la Floreasca o nouă victorie 
de prestigiu întrecînd cu scorul 
de 23-22 (14-14) redutabila
echipă pragheză Dukla într-un 
meci contând pentru turul doi al 
competiției „Cupa campionilor 
europeni". Ca și anul trecut, 
echipa dinamovistă a dovedit 
multă combativitate reușind să 
elimine din competiție pe una 
/lin „r, IaIa £z-c,-t-vi o j j faVO”din principalele formații 
rite. Hanabaliștii dinamoviști au 
luptat cu o remarcabilă' voință 
furnizând un meci de un rar di
namism în compania valoroșilor 
lor adversari. Meciul a avut o 
desfășurare pasionantă și a ți
nut în permanentă încordare a- 
tenția celor peste 4.000 de spec
tatori. Cu patru minute înainte 
de fluierul final scorul era egal :

Ușa avionului s-a deschis 
larg Pe scara giganticului 
turbopropuisor I.L.18 au apărut 
baschefbaliștii echipei Dinamo 
Tbilisi. In întâmpinarea lor veni
seră activiști ai U.G.F.S. precum 
șj numeroși amatori de baschet 
din Capitala noastră, care aș* 
teaptă (poate la fel de nerăbdă
tori ca și baschetbaliștii romini) 
întîlnir&a de astăseară din ca
drul „Gupei Campionilor Euro
peni". In holul, prietenos al 
aerogării Băneasa s-au înfiripat 
repede discuții însuflețite, ca 
între prieteni vechi. După cum 
se știe, o parte dintre sportivii 
sovietici au mai fost la Bucu
rești, cu prilejul unui 'turneu 
care a avut loc în anul 1957’

Primul lucru care a impresio
nat pe toți cei prezenți în holul 
aerogării a fost înălțimea jucă
torilor -din Tbilisi. ’ Intr-adevăr, 
baschetbaliștii dinamoviști se 
află... la înălțime Și.,1^ propriu ; 
și la figurat. Pe toți. îi domina 
cu statura împozanjă „pivotul" 
Lejava, a cărttf înălțime (2,09 m.) 
va da desigur de furcă sportivi
lor de la C.C.A, Am avut o scur
tă dar rodnică discuție cu acest 
baschetbalist sovietic, oare, fără 
să se lase prea mult așteptat,

Gală de verificare a »emim tjlocii'or

Intre două meciuri internațio
nale de mare atracție (aseară 
sferturile de finală ale Cupei 
Campionilor Europeni la handbal 
în 7 între Dinamo București și 
Dukla Praga iar astă-seară întâi- 
nirea de baschet intre CALA. și 
Dinamo Tbilisi, tot în cadrul 
C.C.E.), sala sporturilor Fio- 
reasca găzduiește azi dimineață, 
începind de la ora 10, mult aș
teptatele meciuri din cadrul tur
neului de box rezervat pugiliști- 
lor de categorie semi-mijlocie.

.Cupa orașului București

Miercuri va începe in Capitală 
un interesant turneu internațio- 
nai de handbal in 7 care va fi 
dotat cu .Cupa orașului Bucu
rești*. Vor fi prezente numeroa
se formații puternice ca H. G. 
Copenhaga (echipa masculină și 
feminină) — câștigătoarele edi
ției de anul trecut a Cupei ora- 
șuiui București, echipele Vojvo- 

(Agerpres)

Cu 3 LEI POTI CISTIGA
PELQG 2000 IEI i n o n iti 3 O O LEI 

200 100 50,25,6 LEI.

20-20, însă un punct înscris de 
Rada a adus echipa cehoslovacă 
in avantaj. Peste numai cîteva 
secunde dinamoviștii au ega
lat prin Hnat și au luat chiar 
conducerea datorită aceluiași ju
cător. Echipa cehoslovacă a ega
lat din nou (22-22). Cu 30 se
cunde înainte de sfirșit la un 
atac dinamoviștii au beneficiat 
de o lovitură de la 7 m, care 
transformată de Covaci, a adua 
echipei Dinamo București califi
carea mai departe.

Punctele echipei Dinamo aa 
fost realizate de Covaci (5), Bă» 
dulescu (5), Ivănescu (5), 
Hnat (7) și Costache II. Pen
tru oaspeți au marcat Havlik 
(2), Koenig (3), Mares (1), 
Trojan (4). Herman (7), Radi 
(4) și Spacil (1). A condus Gla- 
gow (R. D. Germană).

(Ageqrre®) 

sînt

cite știm, 
sportivilor 
încununate

anuî 
din 
de

ne-a dat o seamă de amănunți 
despre echipa sa. Să-1 ascultăm:

— Noi îi cunoaștem pe baschet* 
baliștii de la G.G.A. și îi apre
ciem foarte mult pentru jocul 
spectaculos, modern, pe care-1 
practică. Gred că va fi un meci 
disputat și\ ceea ce trebuie să ne 
intereseze pe toți, spectaculos. 
Probabil că unele dintre perfor
manțele echipei 
cunoscute ?
-.«^.Da! După 
trecut, eforturile 
Tbilisi au fost 
succes. Ați cîștigat campionatul 
U.R.S.S. I

— Intr-adevăr, dar cu ce efor
turi ?l Ca să învingi echipe pu
ternice ca Dinamo Moscova, 
SKVO Riga (actuala deținătoare 
a Cupei U.R.S.S. — N.R.), și 
TSKMO, nu-i de loc un lucru 
ușor.

Alte amănunte despre jucătorii 
sovietici: media înălțimii 1,92 
m.t media ■ vîrstei 23 ani. Carac
teristici de joc: forță de 
eficacitate deosebită sub 
nouri și...

Dar, lăsăm mai bine ca 
lalte amănunte să le aflați 
fața locului. Adică, la sala 
reasca, începând de la ora 19.

atac, 
pa-i

cele.
la...
Fio#

întâlnirile se anunță deosebit de 
disputate, cunoscind că de felul 
cum vor evolua boxerii, depinde 
promovarea lor în loturile re
prezentative. Programul cuprinde 
11 meciuri echilibrate. în care 
învingătorul este greu de prevă
zut. Marți seara. în aceeași sală, 
se va desfășura cea de a doua 
reuniune în cadrul căreia se vor 
întâlni tot pugiliștii care vor 
evolua azi dimineață. Dar, cu o 
modificare : învingătorii între ei 
și învinșii între ei.

dina (f) și Sarajevo (m). selec
ționata orașului Praga (formată 
de jucătorii echipei Dukla) și, 
selecționatele I, II șj de tineret 
ale orașului București. Turneul 
se anunță deosebit de atractiv 
ținînd seama de valoarea echi
pelor participante.

S. SPIREA
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Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
adresat parlamentelor și guvernelor 

tuturor țărilor lumii
MOSCOVA 15 (Agerpres) — TASS transmite : 

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adresat, la, 15 ia
nuarie parlamentelor și guvernelor tuturor statelor 
lumii un Apel în care le cere să răspundă I? noua 
inițiativă de pace a Uniunii Sovietice care reduce 
în mod unilateral forțele sale armate cu încă 
1.200.000 de oameni.

în Apel se subliniază că încordarea în relațiile 
dintre state a slăbit considerabil, perspectivele în
tăririi păcii s-au îmbunătățit simțitor. In conștiința 
popoarelor. în mintea oamenilor politici și .de stat 
pătrunde tot mai adine adevărul absolut că coexis
tența pașnică a statelor cu orînduirt sociale dife
rite este un fapt istoric, este o necesitate vitală 
dictată de etapa actuală a dezvoltai ii societății 
omenești.

In Apel se constată că singura cale posibilă de 
rezolvare a unei serii întregi de probleme este 
calea tratativelor. Aceasta pste una din principa
lele concluzii recunoscute și consemnate in comu
nicatul comun sovieto american din 27 septembrie 
1959.

Subliniind că atmosfera de sinceritate, de ex-> 
primare d'rectă și deschisă a pozițiilor, modul 
constructiv de abordare a problemei respectării 
intereselor reciproce au caracterizai tratativele 
dintre președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și președintele S.U.A. Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. exprimă în Apelul său speranța că 
același mod constructiv de abordare a problemelor 
se va manifesta și la apropiata conferință a șefi
lor de guverne.

Popoarele așteaptă, se spune în Apel, ca această 
înlilmre la cel mai înalt nivel să ducă la o două 
schimbare pozitivă in relațiile internaționale, că 
ea va contribui la rezolvarea problemei dezar
mării.

Niciodată încă în istoria omenirii se spune în 
Apel, cursa înarmărilor și psihoza războiului nu

au fost atît de primejdioase ca în zilele noastre. 
Armatele înarmate cu cele mai îngrozitoare mij
loace de exterminare a oamenilor stau față în f. ță. 
In aceste condiții, acțiunile rteraționale sau rău
voitoare ale unor oameni de stat pot să ducă la 
situația că lumea se va vedea atrasă la un mo
ment dat in prăpastia unei catastrofe mondiale.

Sîntem ferm convinși, se spune în continuarea 
Apelului, că adoptarea de către Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. a legii „Cu privire la o nouă și impor
tantă reducere a forțelor armate ale U.R.S.S." va 
fi o însemnată contribuție la cauza îmbunătățirii 
situației internaționale.

A<;um. cînd șîntem în preajma tratativelor între 
state în problema dezarmării generale și tot le, 
o deosebit de tjiare însemnătate capătă acțiunile 
practice ale statelor in domeniul măsurilor uni
laterale de dezarmare, care să contribuie la cre.i- 
rea unei atmosfere de încredere și la succesul apro
piatelor tratativp.

In Apel se raevă faptul că în ultimii patru am 
efectivul forțelor arm te ale Uniunii Sovietice a 
foit redus în mod unilateral în total cu 2.140.000 
de oameni, iar acum efectivul forțelor armate ale 
U.R.S.S. se requee cu încă 1.200.000 de oameni, 
in legătură cu! aceasta. Sovietul Suprem al 
U.RfS.S. își exprimă speranța că noua reducere, 
in mod unilateral, de către Uniunea Sovietică a 
forțelor ei armate va fi un exemplu pentru alte 
state, îndeosebi pentru statele care dispun de cea 
mai mare putere militară.

In încheierea Apelului se spune: Sovietul Su
prem al U.R.S.S. face apel la parlamentele și gu
vernele tuturor țărilor să răspundă la noua iniția
tivă d? pace a Uniunii Sovietice, să întreprindă 
la riadul lor acțiuni practice in vederea reducerii 
forțelor armate existente, in vedere r salvării po
poarelor țărilor lor de povara înarmărilor, in v de- 
rea salvării omenirii de primejdia războiului și in 
vederea asigurării păcii in lumea întreagă.

Inmînarca medaliei jubiliare 
a Consiliului Mondial al Păcii 

lui N. S. Hrușciov

Ecoul international 
al noii initiative de pace 

a V. R. S. S.
Cyrus Eaton salută 

raportul lui N. S. Hrușciov
NEW YORK lb (Agerpres). —

TASS transmite: Cunoscutul in
dustriaș și financiar Cyrus La
ton a tăcut unui corespondent 
TASS o declarație in care salută 
cu-căldură raportul prezentat-de 
N. S. Hrușciov la sesiunea So
vietului Suprem ai U.R.S.S. și. 
îndeosebi, propunerea cu privire 
la noua reducere a forțelor ar
mate sovietice,

„Am citit cu un profund inte
res raportul prezentai de pre
ședintele llrușciov m fața So
vietului Suprem, a deciarat C- 
Eaton, și îl aprob cu entuziasm. 
Hotărîrea guvernului sovietic de 
a reduce cu o treime forțele ar
mate este o acțiune pozitivă șl 
impunătoare pe calea spre de
zarmarea generala, pe care 
domnul Hrușciov a fuudamen-

Comentări 
In presa

LONDRA 16 (Ageîpres). — 
Ziarele engleze din 10 ianuarie 
publică la lovurile cele mai vi
zibile și sub titluri mari dări de 
seamă asupra lucrărilor sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Corespondentul din Moscova 
al ziarului „Daily Express" sub
liniază că leit motivul sesiunii a 
fost „pacea și dezarmarea". 
Rușii, scrie el, intenționează cu 
fermitate sa oblige Occidentul 
să accepte dezarmarea. Reduce
rea forțelor armate sovietice sub
liniază el, va permite Uniunii 
Sovietice să și dezvolte într-un 
ritm și mai rapid economia. 

lat o a lit de elocvent in ampla 
sa declara .ie iacuta ia New 
York io septembrie aqui trecut 
la Organizația Națiu.i fur U nte.

Americanii care ciul io ra
țiune și pace și au aversiune 
fața de absurditatea razbmulci 
rece saluta dm imiua deci ara.: a 
președintelui Hrușciov. In riudu- 
riie tuturor păturilor pupurulin 
dm Statele Linte se va inten
sifica tot mai uîult cererea ca 
planul dezarmării totale, propus 
de primul ministru Hrușciuv să 
fie înțeles cu deosebită seriozi
tate de oamenii noștri de stat, 
de conducătorii miiitan și de 
presă. Cuvintarea dan nai m 
Hrușciov este manifestarea uam 
mare curaj și a unei irulie înțe
lepciuni de stat.

i pozitive 
engleză
Ziarul „Times" subliniază, de 

asemenea, ca cei 12LMMUU de 
oa nerii, ca ie vor fi demobilizați 
dm forțele armate sovietice 
constitui o noua completare a 
industriei și agriculturii L’n:::r.:i 
Sovietice.

Ziarul „Daily Worker- publics 
darea de seama asupra lucrări ~- 
sesiunii p’e prima pagină, s b 
titlul marș: „Parlamentar:
ruși adresează parlamentelor d n 
lumea întreagă chemarea de a 
reduce forțelY artnate". Zia~.J 
cere parlamentului englez să fie 
de acord cu chemarea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Poporul chinez aprobi 
cu căldură boiarirea 

guiernului sovietic
PEKIN 16 (Agerpres). — 

Noua inițiativă nobilă luală de 
l ni unea Sovietică în interesul 
păcii, inițiativă despre care s-a 
aflat cu viteza fulgerului în în
treacă R. P. Chineză continuă «ă 
rămină in centrul atenției opi
niei publice ți presei chineze- 
Ziarele din Pekin publică la 16 
ianuarie o expunere mai «mi 
nunțitâ a raportului prezentat de | 
V S. Hroțeior ia cadrul sesiunii 
Sovietului Suprem al (JJLSS.

Poporul chinez, serie ziarul 
Jeamisubao" în artimW de | 
fond intitulat -Calea Iwto | 
spre denrzurti ceaerală**'. apm- 
bâ eu căldură fi «prijinâ activ 
hotă rîrea ecvemuhri sevietic ea | 
privire la noua reducere unila
terală a forțelor armate. Această 
holărire de importantă telort-ă 
este o dovadă merin^âtoare a nă
zuințelor sincere de p»<t ale po
porului sovietic *i ale zwrerrelui 
U'.R-S-S- • dovadă eoecrztâ a 
măreției fără precedent a Isiws 
Sovietice. Este ianpussbil de ima- 
paat. mblintază uaruL o ac ți nur 
de p*e nai convingătoare derit 
noua reducere cnilairmlâ i for
țelor armate ale UJLSA» care 

■q asmai că nu face din arma 
•t rachetă, cea nai bună d n 
lume, »■ mijloc de intimidare, 
dar. dimpotrivă, se pronunță eu 
botărire pentru dezarmare. piaâ 
la distrugerea completă a aeertes
arme.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 15 ianuarie 
i-a fost înmînată lui N. S. 
Hrușciov la Kremlin, unde s-a 
desfășurat sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., medalia ju
biliară a Consiliului Mondial al 
Păcii. Medalia a fost întnînată 
de scriitorul ucrainean Aleksandr 
Korneiciuk. membru al Prezidiu
lui Consiliului Mondial al 
Păcii.

Această medalie jubiliară a 
fost instituită cu prilejul celei 
de-a 10-a aniversări a mișcării 
partizanilor păcii. Cu această

Dar oferit de 
lui N. S.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 16 ianuarie 
a fost adusă cu un avion ameri
can o juncă de rasă Aberdeen- 
Angus, oferită in dar de preșe
dintele S.U.A., Dwight D. Eisen
hower, președintelui Consiliului 
de Miniștri al C .RSS. Nikita 
Hrușciov, in timpul vizitei a- 
cestuia în S.LE4. Darul a fost 
transmis de către reprezentantul

Presa bulgară despre 
aniversarea Tratatului 

de prietenie romîno-bulgar
SORA 16 (Agerpres). — B-TA.’ 

transmite : In legătură cu împli
nirea o 12 ani de ia semnarea— 
Trctat_«<jp de prieten e. colabo
rare ș as stent5 mot-ală d "tre 
R. P. nă st R. P. Ejîgar'-e. 
ziarul „Rabotnîcesko De'o* scrie 
că anii care au trecut după în
cheierea tratatufuî. cj fest pen
tru pcooc-e’e noastre c- de 
cri-t fără precedent ani de suc
cese fără precedent în construi
rea șoca: sanuhn.

Dezvo'tindu-șj rco'd eco“-c~ 3 
și cultura țările -.ocst'e ext-d 
pe^renent colabcrc-eo muJtla- 
terulo și ajutorul reciproc in spi
ritul tratatufuî.

In arVcolul starului ca și în alt* 
articole consacrate acestui eva-

VARȘOVIA. Cu prilejui împli
nirii â II«* ani de ia nașzerea «ui 
Mihail Em nescu. sub auspicii e 
C.ubuiui presei și cirț:î intema- 
țiooale din Varțova și ale Ins L, 
tutului editorial de sta*, a fost 
cr^anizatl o seari «Tch na:ă 
ușa rehii poet roenlx

Sob titlul : _Mare’e pne< «I
popor uh; frate* z-anrl „Tryboaa 
Lada* ua o. scana:
de SL R- Dnfrrauutskc.

Icforcsa^r desp~e ivața s opera 
M M&a3 Ejunesca. înso^te de 
fxcțrafc ale pjetwhs: a-j apArux 
și H arte pub^cațn poVjnece.

PMMS cmm m vtunțai.
De GoaUe. 

/o«« 
m uf A a^e -

i preacnu Joxe d?pu*x 
de de

‘ fi a fvrC
it mu

tat L x-amej Soc’iefxcd.
XEW YO^K. Dupi cum reU. 

teazA aCențh France Presse.
1 Caoerj-o’jî. care 

proc^u^t scat independent la 1 
aaoar« .srtt, a adresat o seri* 
soare secretarului gene'al al 
O \ U. «a care cere admiterea 
Camerar«3 2 în rîndu țjnk»r 
okOKpre «Ve Or^aciza'Jei Națiu- 

L n^se
PRXGA cum !ransm.:e

Ir x-cse de /a și 14 kz. 
c scwz loc p'.enara 

7'—: ■ Cr-.'-z

iz care .--«s hosării ca ia 5 iuite 
X3S9 ad Jia convocată o confer 

medalie sînt decorați cei mai 
eminenți luptători pentru pace 
și întărirea prieteniei între po
poare.

Inminînd medalia. A. Kornei
ciuk a exprimat lui N. S. Hruș
ciov recunoștința tuturor parti
zanilor păcii pentru aportul uri ș 
adus de acesta la cauza conso
lidării păcii în lumea întreagă.

Mulțumind N. S. Hrușciov a 
urat tuturor partizanilor păcii 
noi și mari succese in activita
tea lor neobosită de întărire a 
păcii.

D. Eisenhower 
Hrușciov
Ministerului Agriculturii al 
S-U.A„ Frederic Legay reprezen
tanților Consiliului de Miniștri 
<•■' I .RSS. fi ai Ministerului A- 
gricuilurii al UJR-SJS.

Cu același avion au fost aduși 
din America un taur și o juncă 
de rasă oferite in dar lui Nikita 
Hrușciov de către fostul ministru 
al Comerțului al S.U.A., Lewis 
Straus.

r’-nent. se subliniază politico 
consecventă de pace a celor 
două țâri surori.

Repubi ca Populară Bulgaria 
ica Populară Romină 

' s-cu s;*—-ct ferm pe pozițiile pă- 
c ș; socialismului și desfășoară 
o poirticâ devotată principiilor 
coei stenței tuturor țărilor, inde- 
perdent de orînduirea lor șo
cată Be sint însuflețite de 
deec nobilă comună a t'cnsfor- 

— Bc cânilor intr-o regiune in 
care să nu existe arma atomică 
s c"na rachetă, intr-o regiune 
c păcii șî a relațiilor de bur.a 
vec-<aâkrf?-

A-tcofe e se încheie cu urări 
- c -stea întăririi și înfloririi 

prieteniei bulgaro-romine.

' rrd --aționdâ a Partidului Co. 
atunot d.n Cehosloffofiu cu ur». 
m. -tarea ordme de zi ' ce', de-al 
t^e~ea van cincinal de dezvolt 
rs-'e a eronnmiei național? pe 
enU W 1.1965. «oua Constituție 
iz Republic ii Cehoslovace.

Din viața 
tineretului lumii

Schimburi între studenții 
sovietici și englezi

LONDRA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 15 ianuarie 
la Londra a fost semnat acordul 
sovieto-englez cu privire la 
schimbul de grupuri de tineri și 
studenți în perioada aprilie 
1960 — martie 1961. Uniunea 
Sovietică va fi vizitată de 260 
tineri și tinere din Anglia. Tot 
atiția reprezentanți ai tineretu
lui sovietic vor vizita Anglia.
In Brazilia 4.000.000 de copii 

nu învață din cauza lipsei 
de școli

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). 
— TASS transmite : Ziarul uru- 
gu: ya:i „Correio da Manila" re
latează că profesorul Francisco 
Lima .a declarat in cadrul celui 
dc-al Vl-lea Congres na'.ional 
al reprezentanților institutelor de 
înva.âmînt particulare că în Bra
zilia există 4.000.000 de copii în 
virstâ intre 7 și 11 ani care nu 
învăță din cauza lipsei de școli.

Elevii italieni demonstrează 
împotriva experiențelor nucleare

ROMA 16 (Agerpres). — Du
pă ciim relatează ziarul „Unita", 
elevii școlilor medii din orașul 
Bari au organizat la 14 ianuarie 
o demonstrație în semn de pro
test împotriva intențiilor Fran
ței de a experimenta bomba ato
mică în Sahara. O delegație a 
ekvilor a înrnînat reprezentanți
lor autorităților orășenești o re
zoluție, prin care cere ca guver
nul italian să convingă Franța să 
renunțe la experiențele proiec
tate.

Pratestul poporului japonez 
împotriva vizTei lui Kiși în S. U. A.

TOKIO 16 (Agerpres). —- 
TASS : De îndată ce postul de 
radio a anunțat plecarea lui 
Kiși cu avionul în Statele Unite 
ale Americii pentru a semna 
tratatul de securitate, în diferite 
cartiere din Tokio s-au organi
zat mitinguri ale oamenilor mun
cii din capitala Japoniei.

în după-amiaza aceleiași zile, 
în ciuda unei ploi torențiale, 
din diferite colțuri ale orașului 
s-au îndreptat spre parcul Hi- 
bia coloane de oameni ai mun
cii din Tokio. în parcul Hibia 
a avut loc un mare miting ds

La a 15-a aniversare 
a eliberării Varșov.’ei

VARȘOVIA 16. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Var
șovia, capitala R. P. Polone, îm
brăcată in haina de sărbătoare 
an.versează împlinirea a 15 ani 
de cînd glorioasele armate sovie
tice țși unitățile primei armate 
populare poloneze au eliberat-o 
pentru totdeauna de hoardele 
liitler.iste. In cinstea acestui mă
reț eveniment, numeroase locuri 
care amintesc martiriul Varșo
viei, de luptele purtate de ,osta;ii 
armatelor eliberatoare sovietice 
și polon.ze și de partizani au 
fost acoperite cu coroane și jerbe 
de flori. incepînd din pruncie ore 
ale dimineții numeroase delega
ții de oameni ai muncii și tineri 
din fabrici și uzine, instituții și 
școli s-au îndreptat spre monu
ment Je și locurile istorice legate 
de eliberarea Varșoviei, cum sînt 
clădi: ea unde a avut loc in ile
galitate prima ședință a Consi

Scrisoarea Consiliului Mondial 
al Păcii către D. Eisenhower

LONDRA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : Prezidiul Con
siliului Mondial al Păcii a anun
țat că a adresat președintelui 
S.U.A., Eisennowcr, o scrisoare 
în care îi cere să-și revizuiască 
hotărîrea prin care a renunțat 
la moratoriul asupra experiențe-, 
lor cu arma nucleară și cel puțin 
să nu reînceapă experiențele cu

.protest împotriva vizitei. lui Kiși 
in Statele Unite ale Americii. 

■.Peste 30.000 de oameni ai mun- 
■pii din Tokio, au declarat că sînt 
■ferm hotăr.îți. să împiedice ratifi
carea alianței militare japono- 
xumericane. i

Partigipanții la miting au a~ 
doptat în unanimitate o declara
ție' și o rezpluție de protest îm
potriva plecării lui Kiși in Sta- 
lele Unite ale Americii. în 
ClișPu — un aspect de la o ma
nifestație de protest din Tokio 
împotriva semnării noului tratat 
de îecuriiate japono-american. 

liului popular al Varșovie 
Mausoleul ostașilor sovietici, M’ 
r.umentul frăției de arme polon 
sovietice din cartierul Praga, M 
numentul eroului necunoscut. 1 
fața a num.roase monumente 
locuri de execuție, s-au form: 
gărzi de onoare din ostași 
armatei poloneze, membri ai l 
niunii Tineretului Socialist și 
Asociației luptătorilor pentru 
bertate și dem ierație. La ora 1 
salve de tun au evocat acest s 
lemn moment istoric. La Palat 
culturii și științei a avut loc 
adunare festivă care a fost dc 
ciiisa de generalul de arma 
Maria î Spychalski, miuistr 
Apărării Naționale. Apoi, 
Dworăkowski, președintele sfat 
lui popular al Varșoviei a pi 
zfentat un raport. Au mai lu 
cuvirftul delegații orașelor Mc 
cova, Berlin și Praga.

arma nucleară pînă la con 
rința șefilor de guvern, fixe 
peniru dala de lb mai a.c.

In scrisoare se spune:
„Iubite d-le președinte, 
După aportul remarcabil 

care l-ați adus în cursul anu 
trecut la cauza slăbirii inc( 
darii internaționale, datorita < 
rui fapt s-a ajuns la un ace 
precis ca întîlnirea între ș:fii 
guverne sa aibă loc la 16 m 
am aflat cu cel mai profund 
gret despre declarația dv din 
uec.mbrie in problema experi 
țelor cu arma nucleară.

Consideram că, independent 
divergențele care ar rămțne : 
rezolvate in problema inetcde 
de inspecție, declarația că £ 
vernui american se constd« 
liber de a reîncepe experienj 
cu arma nucleara nu poate 
nu constituie un pericol pen 
succesul conferinței in proble 
încetării experiențelor nuclea 
precum și pentru conferința ( 
mitetului pentru dezarmare c 
trebuie să înceapă in luna m 
tie.

Credem că datorită reac 
opiniei pullice din lumea îutr 
ga va este cunoscut cit de 
ternic este acest sentiment 
dezamăgire și oît de mare < 
acea parte din omenire, c 
spera ca lumea a pășit în sfî 
pe calea care duce la pace 
dezarmare, și care consideră 
este din nou amenințată de 
luarea experiențelor și de pf 
pectiva cursei nesfîrșite a in 
mărilor.

Greutățile la care vă refe 
în declarația dv. au, îndrazi 
noi sa remarcăm, un ca rai 
mai degrabă politic decît tehi 
Daca exista bunăvoință și în< 
dere reciprocă ele ar putea 
în'.aturate prin tratative c 
chiar in cazul că se vor prelu 
sînt mult mai preferabile ve 
situații cînd experiențele cu ai 
nucleară se ■ efectuau abs< 
far a nici un control.

Vă vom ruga extrem de 
sisteiit sa vă revizuiți deck 
ția și cei puțin s-o modific 
dînd promisiunea că Sta 
Unite nu vor relua aceste ej 
riențe pînă la conferința șef 
dî guverne, la care, sperăm, 
va fi posibil să se pună per 
totdeauna capăt pericolului ; 
boiului nuclear“.

Anul 1959 a fost un an de 
neuitat pentru economia 
națională a Uniunii Sovie

tice care a intrat in procesul 
construcției desfășurate a co
munismului, un an de neuitat 
pentru știința și tehnica sovie
tică care a obținut minunate 
victorii in Cosmos și in dome
niul utilizării în scopuri cons
tructive a energiei atomice. In 
sfîrșit, sub imperiul victoriilor 
tehnico-științifice ale socialismu
lui. relațiile internaționale au 
suferit unele modificări: mulți 
oameni din lumea occidentală 
s-au trezit la realitate pronun- 
țindu-se pentru renunțarea la 
folosirea forței în relațiile din
tre state, ideea coexistenței paș
nice cu corolarul ei imediat — 
întrecerea economică a celor 
două sisteme — cîștigind tot 
mai mult diferitele cercuri ale 
opiniei publice internaționale. In 
pragul deceniului ai șaptelea se 
conturează limpede o nouă etană 
în dezvoltarea relațiilor interna- 
țjonde ce va aduce noi victorii 
în desfășurarea politicii de pace 
a țărilor din sistemul socialist. 
Convingerea popoarelor este cl 
această etapă va deveni pentru 
întreaga omenire o perioadă de 
pace trainică. Această convinge
re se reflectă și în raportul pre
zentat de N. S. Hrușciov la se
siunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. care s-a ținut la Mos
cova.

Din fiecare frază a raportu
lui lui N S. Hrușciov se degajă 
un optimism tonificant. o încre
dere desăvirșită in viitorul po
porului sovietic si în evoluția 
pașnică a societății omenești.

„Racheta 
cu șapte trepte" 

în aejiune

Pini de curînd. liderii lu
mii capitaliste refuzau să 
ia in serios intenția po

porului sovietic de a ajunge din 
urrr/, șl de a întrece Statele

Unite în ceea ce privește pro
ducția pe cap de locuitor. Acum 
însă, din toată înfumurarea bur
gheză n-a maj rămas prea mu l 
lucru.

Uniunea Sovietică, numai in 
1959 — primul an al septenaln- 
lui — a obținut succese atit de 
evidente in dezvoltarea forțelor 
de producție ale țării, in crea
rea bazei tehnice materiale a 
comunismului, in ridicarea bo- 
neistări a oamenilor muncii, in 
dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste și in consolidarea 
orinduirii sociale sovietice și de 
stat incit Occidentul a rămas 
dezorientat.

După cum rezultă din rapor
tul prezentat de tovarășul S. S. 
Hrușciov. producția industriali 
a crescut intr un an cu peste II 
la sută in loc de 7.7 la sută, 
realizindu-se un spor de 50 mi
liarde ruble. Au fost date in 
exploatare 1.000 de noi mari în
treprinderi industriale in ulti
mii 6 ani. producția industrială 
a crescut cu 90 la setă/ iar a- 
cee-a a S.U.A. numai cu 11 la 
sută.

Cînd presa sovietica a pub'.i- 
cat acum un an prevederile pla
nului septenal, unii ziariști oc
cidentali au făcut uz de urmă
toarea metafora: Uniunea So
vietică a lansat o rachetă cu 
șapte trepte insă chiar din pri
mul an se constată că acestei 
..rachete" i s-a imprimat o ase
menea accelerație, incit ce’e 
„șapte trepte" ale ei o vor duce 
la obiectiv cu mult înaintea ter
menului stabilit, in cazul de 
față nu se mai poate vorbi de 
un combustibil misterios. Forța 
miraculoasă o constituie noile 

' relații de țîTpiducțfe' ale socieță- 
' (îi socialiste rare dau clmp 

larg de dezvoltare forțelor de 
producție, eforturile poporului 
sovietic pentru crearea unei in 
dustrii proprii de prim rang, ca
drele excelente de oameni de 
știință, specialiști cu înaltă ca
lificare în toate ramurile și in 
primul rind, credința nestrămu-

Bilanț și perspective
Uti că fa întrecerea ecuooaiâeă 
p&șaică cu uri oda rea capitalis
tă. comunism»I va izbiadl la 
mo«nentu| de față se poate >L 
căuu o mireagâ b^uxecâ oa- 
tnai dia documentele oficiale și 
din declarațiile ooEîkienilor a- 
mericaaî ia care sint recunoscu
te mărite succese ale Lninnii 
SevieUce.

brMeoal sooabsl dispune de 
capacitatea de a asigura dezgol
ii rea neiisceiaiă a economiei in
tr-an nim necunoscut lumii ca- 
pnafrste. Pm succesele for «- 
marcabtte. țăr»te socialiste tși a- 
dac coninpoția lor la vtciona 
inevnabitt a sueiaksmtdui fo în
trecerea pa^xvea ca capitaliy

Uamem» de șinnțâ soviefKi -a 
explorat Cosmosal spre cunoaș
tere* enigmelor lai. au struni 
a.omn, șî an dervoitat tehnica e- 
lectronkă. la Pacificul ceatral 
Inctp experiențele cu ra
chete destinate să intervieveze 
sistemul planetar. întreaga
lame recunoaște că in domeniul 
tehnicii rachetelor Uniunea So
vietică a lăsat in armă țăr le 
capitaliste cu cifiva ani „S-a 
acceptat in general ca pînă ia 
1961 — scrie ziarul ..Nev York 
Times* — S-L -A. nu pol sp?ra că 
vor reuși să lanseze rachete de 
o mărime și greutate egali cu 
cele afe rachetelor pe care Uniu
nea Sovietică le-a și lansat 
Uniunea Sovietică iși manifestă 
acum intenția de a ajunge de- 

. parte pe calea pe care Statele 
Unite abia caută să ajungă din 
urmă pietrele de hotai marcate 
de primii trei sateliți artificiali 
ai păm ntului și de primele trei 
lansări de rachete spre. Uună“. 
Forța de propulsie a primei trep
te a rachetelor folosite de sovie

tici ia altimete for experien'e 
cosmice este de aproape trei ori 
®i mare deci! a celei mai pu- 
i-zrmce rachete amer.carie. E- 
nstă indiai. conclude „Neu York 
Tunes'. că perttai lumea occiden
tală I9M ar prea fi anul c?l 
mai sumbru An cd trei arii ce 
dnpi lansarea pomului sputn k, 
ia ce privește realizării* in spa
țial cosmic.

Coexistentă pașnică 
consolidată prin 

dezarmare

Popoarele țârilor socialis'e 
sint ferm convinse că anul 
I960 va aduce succese ră

sunătoare nu numai in explo
rarea spațiului cosmic, care, fără 
in o ală reprezintă o expresie 
corrcentr iță a biruințelor pe toate 
lărimunle ci și in domeniul re
lațiilor mt?rnaționale. Caracteri- 
zind evoluții evenimentelor din 
ultima vreme, tovarășul N. S. 
Hrușciov a relevai in raportul 
său că norii pericolului de răz
boi au început să se destrame, 
deși na atit de repede cum ar fi 
de dorit șî că. Uendmța gene
rală este următoarea : încorda
rea din re!ațj’e internaționale 
in iepe să slăbească, adepții „răz- 
bo’ului rece* suferă infrîngeri".

Sab impulsul unor factori bine 
rrecizați — creșterea considera
bilă a puterii economice a cornu- 
r.itâ ii țărilor socialiste în frunte 
cu Uniunea Sovietică, suprema
ția statului sovietic în toa'e ra
murile științei și tehnicii contem
porane. existența unui raport de 
f°-țe pe arena mondială ce asi- 
gură superioritatea statelor iubi
toare de pace — Jn diplomația 
unor pu'eri occidentale au 
apărut e’emente raționale și lu

cide, cu toate că sînt încă destul 
de fragile.

Politica de pace a Uniunii So
vietice corespunde năzuinței tu
turor popoarelor spre liniște și 
preocupări .creatoare, influențind 
relațiile internaționale.

Uniunea Sovietică care în 
cursul anului trecut a desfășurat 
o importantă activitate in ceea 
ce privește coniaciele și intîlm- 
rile dintre șefii de state și de 
guverne, consideră că in proce
sul de măcinare a „războiului 
rece", aceasta a devenit „metoda 
cea mai eficace și mai promiță
toare de îmbunătățire a relați
ilor intre state și de realizare a 
unei înțelegeri in problemele in
ternaționale nereglementaie'. De- 
ac’ea Uniunea Sovietică depune 
intense eforturi pentru asigura
rea convocării conferinței condu
cătorilor din Est și Vest în 
scopul realizării unei înțelegeri 
asupra Celor mai actuale proble
me internaționale și înlăturării 
surselor de încordare internațio
nală.

Din raportul lui N. S. Hruș
ciov se desprinde o idee esen
țială : in anal 1930 activitatea 
diplomatică dusă in slujba men
ținerii și consolidării păcii, a dez
voltării coexistenței p șnice în 
lurre nu trebuie să sufere nici 
un fel de stagnare. Chiar în pri
mul trimestru al acestui an frun
tași ai statului sovietic vor în
treprinde vizite de prietenie în 
țările Asiei — Indonezia, India, 
Birminia. Nepal și Afganistan, 
iar la Moscova urmează să so
sească președintele Italiei. Inte
resele păcii și securității popoa
relor impun ca simptomeîe de 
înfrmgere ale politicii și promo
torilor „războiului rece" să se 
generalizeze. Pentru aceasta e 
necesar să se împiedice încercă
rile de regrupare a adepților a- 
venturii periculoase m relațiile 

internaționale în rîndul cărora 
se numără în primul rind arhi- 
miliardarul Rockefeller, politi
cieni făliți ca Truman și Ache
son, anumite cercuri de ia Bonn. 
Datoria opiniei publice iubitoare 
de pace este de a da necontenit 
lovituri adepților „războiului re
ce", una mai puternică decît alta 
— pentru a-i izola, pentru a-i 
(intui la stîlpul infamiei.

In situația actuală nu mai 
există inevitabilitatea fatală a 
războaielor și războiul poate fi 
și trebuie înlăturat pentru tot
deauna din viața societății ome
nești. Singura cale care duce la 
izbăvirea omenirii de nenoroci
rea războiului este dezarmarea 
generală și totală. Ea deschide 
calea spre o pace trainică și 
spre dezvoltarea economiei pen
tru toate țările, pentru toate po
poarele.

Călăuzită de înalte principii etice 
în relații internaționale, și anu
me crearea condițiilor necesare 
asigurării unei păci trainice și 
îndelungate în lume, Uniunea 
Sovietică a purces la o nouă 
reducere a forțelor »ale armate, 
independent de felul cum vor 
evolua discuțiile asupra dezar
mării în comitetul celor zece sau 
în alte organe internaționale. A- 
ceastă acțiune de mare însemnă
tate internațională reprezintă o 
măsură concretă pe calea mate
rializării propunerilor privitoare 
la dezarmare generală și tota
lă, constituind o nouă dovadă a 
voinței de pace a st tului sovie
tic. Hotărîrea Uniunii Sovietice 
de reducere a forțelor sale ar
mate reflectă încă odată voința 
de pace a statului sovietic și do
rința guvernului sovietic de a 
d păși stadiul discuțiilor sterile 
în domeniul dezarmării.

Se prevede ca în decurs de 
1-2 ani efectivul forțelor armate- 

ale U.R.S.S. să fie redus cu 
încă 1.200.000 oameni și să 
ajungă astfel la 2.423.009 oa
meni. Astfel efectivul forțelor ar
mate sovietice va fi mai mic 
decît nivelul indicat în propune
rile occidentale cu prilejul discu
tării problemei dezarmării în 
1956. Această măsură este deter
minată de dezvoltarea economiei 
sovietice, de realizările gîndirii 
tehnico științifice care au creat 
condițiile pentru reducerea forțe
lor armate fără ca să se micșo
reze cu aceasta puterea de a. 
părare a Uniunii Sovietice. In a- 
fară de aceasta, s-a ținut seama 
de întărirea și creșterea puterni
cului lagăr socialist care consti
tuie bastionul trainic al păcii. 
N. S. Hrușciov a declarat că 
Uniunea Sovietică a acumulat 
cantitatea necesară de arme ato
mice și cu hidrogen, că dispune 
de o puternică tehnică a rache
telor, care a trecut la muzeu a- 
viația, armele convenționale etc. 
„Astăzi, a spus N. S. Hrușciov, 
armata sovietică dispune de ase
menea mijloace de luptă și de o 
asemenea putere de foc cum 
nici o armată nu a avut vreo
dată".

Uniunea Sovietică a întreprins 
reducerea forțelor armate pen'.ru 
că nu vrea războiul, pentru că 
nu intenționează să atace pe 
nimeni, nu vrea să amenințe pe 
nimeni și nu are nici un fel de 
țeluri de cotropire. De asemenea, 
strălucita inițiativă pașnică a 
guvernului sovietic, pe lingă în
semnătatea ei practică are și o 
profundă semnificație morală 
căci ea favorizează destinderea 
și precipită încrederea între sta
te și ' popoare. Dacă parte
nerii occidentali nu vor fi de 
acord să urmeze . exemplul Uni
unii Sovietice, aceasta va deza
măgi toate popoarele, a subli
niat N. S. Hrușriov, și fără în
doială ele vor pune sub semnul 
întrebării declarațiile formal-pa- 

cifiste ale unor politicieni 
Occident.

Calea spre o pace train 
spre izbăvirea omenirii de < 
mărul războaielor mondiale 
trugătoare trece numai | 
coexistența pașnică între state 
sisteme sociale diferite, conj 
dată prin dezarmare. Coexis 
ței pașnice trebuie să-i fie 
bordonată în prezent activit; 
șefilor de state, lupta popoar 
de pretutindeni. Popoarele 
tind ca S.U.A., Anglia, Fr; 
și celelalte puteri occidentali 
se integreze fără nici un fel 
reținere în eforturile ce se de 
în lume în direcția slăbirii 
cordării și a îmbunătățirii i 
ț:ilor internaționale pe baza f 
cipiilor coexistenței pașnice, 
care țară — mare sau micg 
are posibilitatea să-și aducă 
tribuția sa la succesul cauzei 
tinderii, atît pe plan mondia 
și în zona geografică din 
tara respectivă face parte.

Țara noastră — în acest 
— a dovedit și dovedește naî 
tat că pășește pe calea intel 
rii realităților din viața inte 
țională, militînd neobosit pe 
triumful principiilor coexiste 
pașnice.

importantele idei cuprinse 
riportul tovarășului N. S. H 
ciov vor contribui într-o mă 
simțitoare la stimularea ac 
tații forțelor păcii din între 
lume. Poporul nostru, tînăra 
nerație din Republica Popu 
Romină, a primit cu bucuri 
cu viu interes raportul pre 
tat de tovarășul N. S Hruș 
la sesiunea Sovietului Suprer 
U.R.S.S., raport de o uriașă 
seninătate internațională n 
să proclame lumri întregi 
problemele păcii sînt de o z 
tate stringentă și că anul 
trebuie să asigure cauzei j 
succese și mai meri.

VALENTIN URU

KEDACflA șl ADMINISTRAI IA: București Piața „Scloieii-, Tel. 17.60.10. Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Sdnt«ii‘ STAS 3452 52.


