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Pentru îmbunătățirea

Recent, Biroul C.G. al U.T.M. 
M analizat activitatea desfășura
tă de organele și organizațiile 
U.T.M. pentru conducerea și în
drumarea unităților și detașa
mentelor de pionieri, subliniind 
cu acest prilej obiectivele prin^ 
cipale care se pun în prezent în 
domeniul muncii cu pionierii.

Cea de a V-a Plenară a C.C. 
al U.T.M. analizînd activitatea 
organizației de pionieri a stabi
lit o serie de măsuri, menite să 
ducă la îmbunătățirea muncii 
cu pionierii. Trecînd la aplica
rea în viață a hotărîrilor Ple
narei a V-a a C.C. al U.T.M., 
organele și organizațiile U.T.M. 
sub conducerea organizațiilor 
de partid au îndrumat activita
tea pionierească spre obținerea 
unor rezultate mai bune 
dep’inirea sarcinilor pe 
partidul le-a pus in fața 
nizației de pionieri.

In răstimpul care a

în în- 
care 

orga-

... —.....r_. ___  _ trecut
de la apariția hotărîrii Plena
rei a V-a a C.C. al U.T.M., in 
activitatea pionierească din șco
lile patriei noastre au fost obți
nute unele realizări. Există u- 
nităfî și detașamente de pio
nieri în cadrul cărora s-a dez
voltat o 
valoroasă, 
instructori 
didactice.
care aplică în munca cu pionie
rii forme de activitate variate, 
adecvate vîrstei copiilor, atrac
tive. cu un bogat conținut edu
cativ. A crescut aportul unită
ților și detașamentelor de pio
nieri în munca de educație co
munistă pe care o desfășoară 
școala peniru cultivarea în con
știința copiilor a patriotismului 
socialist, a dragostei față de 
poporul nostru muncitor șl 
față de Partidul Muncitoresc 
Romîn. Excursiile, vizitele în 
întreprinderi, concursurile, adu
nările cu temă, intilnirile cu 
activiști de partid și de stat, 
cu oameni de știință și cultură 
— toate aceste forme de activi
tate, organizate cu grijă și a- 
tenție, oferă pionierilor și șco
larilor un minunat prilei de a 
cunoaște lupta poporului mun
citor, condus de partid pentru 
construirea vieții noi de azi. 
loate acestea trezesc în sufle
tul copiilor dragostea fierbinte 
față de patrie, conștiința dato
riei de a munci cu sîrguință 
pentru a deveni și ei folositori 
patriei șl poporului, sentimen
tul de adîncă recunoștință pen
tru condițiile minunate de via
tă șl de învățătură ce le sînt 
create azi prin grija partidului.

experiență pozitivă, 
Există de asemenea 
de pionieri. cadre 
organizații U.T.M.

Aceste sentimente îșl găsesc 
expresia în rezultatele tot mai 
bune pe care pionierii și școla
rii le obțin in pregătirea lor 
școlară, în formarea lor gene
rală.

De asemenea unele unități șl 
detașamente de pionieri orga
nizează mai multe acțiuni me
nite să dezvolte la copii con
știința datoriei de a învăța cu 
hărnicie, de a sprijini în mod 
direct procesul însușirii cuno
ștințelor școlare. Se organizea
ză astfel grupe de într-ajutora- 
re, se organizează anumite a- 
dunări cu temă, menite să dez
volte la copii dragostea pentru 
anumite materii, cum ar fi de 
pildă teme ca : „Minunile în 
eprubetă“, „Omul stăpinește na
tura', „Atomul" etc., adunări 
menite să ajute copiilor să-și or
ganizeze bine timpul de învăță
tură, să folosească metodele cele 
mai bune de studiu. („Valoarea 
unui minut“, „Cum să luăm no
tițe44 etc.).

Rezultate bune au obținut 
unele unități și detașamente de 
pionieri in educarea dragostei 
pentru munca fizică. Au fost 
organizate numeroase cercuri 
tehnice, acolo unde sint condi
ții pionierii și școlarii dn 
clasele mai mari merg in uzină 
și lucrează sub îndrumarea 
muncitorilor, de asemenea copiii 
participă, după puterile lor, la

munca obștească. In multe școli 
s-a introdus autodeservirea. ac
țiune care are un puternic e- 
fect educativ, copiii fiind de
prinși de mici să se gospodă
rească, să aibă grijă de bunuri
le ce le sint puse la dispoziție.

Tot mai activă este contri
buția organizației de pionieri 
la organizarea unor activități 
variate, educative, în timpul li
ber. In acest sens, experiența 
unor unități și detașamente de 
pionieri este bogată.

Subliniind rezultatele pozitive 
obținute în munca cu pionierii 
în urma aplicării in viață a Ho
tărîrii Plenarei. a V-a a C.C. 
al U.T.M. trebuie spus totoda
tă că experiența bună dobîndi- 
tă, inițiativele valoroase apărute 
n-au fost generalizate de orga
nele și organizațiile U.T.M., de 
instructorii de pionieri.

Plenara a V-a a C.C. al 
U.T.M. indică instructorilor de 
pionieri, organizațiilor U.T.M., 
profesorilor și învățătorilor sa 
prevadă in programul activită
ții unităților și detașamentelor 
de pionieri acțiuni menite să 
facă cunoscute pionierilor și 
școlarilor pe înțelesul lor. poli
tica partidului nostru, principa-

„Scînteia tineretului"
/Continuare in pag. 3-a)

^Sesiune teslawâ ccnsacvalâ 
centenavuluâ leat

In cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii simbătă 
după-amiază a avut loc la Casa 
universitarilor dUn Capitală des
chiderea sesiunii festive consa
crate centenarului nașterii mare
lui scriitor clasic rus A. P. Ce- 
hov. organizată de Institutul de 
studii romino-sovietic ți Institu
tul de istorie literară și folclor 
ale Academiei R.P. Romine in 
colaborare cu Asociația slaviștilor 
din R.P. Romină.

Au fost de față academicieni, 
și al ți oameni de știință fi cul
tură, membri ai Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, ai 
Consiliului General A.R.L.US., ai 
Uniunii scriitorilor. A participat 
Irakli Andronikov, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din U.RSS., 
vicepreședinte al Asociației do 
prietenie sovieto-romine.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. P. Constan- 
tinescu-Iași, directorul Institutu
lui de studii romino-sovietic al 
Academiei R.P.R., vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U S., 
care a subliniat că sesiunea fes
tivi este menită să lărgească și 
mai mult popularitatea de care 
se bucură creația marelui clasic 
rus in țara noastră.

Prof. univ. Mihail Nocicov • 
vorbit despre dramaturgia lui 
Cehov, subliniind că piesele ma
relui scriitor constituie o necru
țătoare condauXiare a tot ceea ce 
era profund inuman in societatea 
vechii Rusii, o puternică chema
re la o viață nouă.

A luat apoi cuvîntul scriitorul 
sovietic I. Andronikov, care a 
arătat ci deși Cehov a trăit »w- 
mai patru ani I» secolul nostru, 
ol este totuși m scriitor al ace
stui mare veac marcat prin 
Mar— Revoluție Socialistă din 
Octombrie și prin pâlnpiderea 
omului U Coww. Cohoe cred
in acest viitor — a subliniat vor
bitorul — tindea spre el, îl pre 
sic—. Astăzi, Cehov «Me alături 
de noi, mare umanist, geniu, prie
ten fi dascăl*

In continuare can/. univ. Ece- 
terina t'odor a vorbit despre 
„A. P. Cehov și problemele lim
bii**, iar lectorul universitar Te 
liana Nicolescu a prezentai expu
nerea „Opera lui Cehov in Ro- 
minia**.
, Lucrările sesiunii continui.

pentrn 
ucenicii foto-amatori
La Școala profesională „Trac

torul" din Orașul Stalin- a fost 
înființat de curînd prin grija 
conducerii școlii și a organiza
ției de bază U.T.M. un cerc pen
tru ucenicii foto-amatori. Cel 
peste 60 de tineri înscriși în a- 
cest cerc primesc aici cunoștin
țele necesare artei fotografiatu
lui.

O greutate pe care au întîm- 
pinat-o foto-amatorii a fost lipsa 
unui laborator fotografic. N-a 
trecut însă multă vreme și acea
stă problemă s-c rezolvat. Cu a- 
jutorul conducerii școlii a fost 
amenajat și laboratorul. Astfjl, 
ne-a fost pusă la dispoziție o 
cameră. Noi am camuflat bine 
ferestrele cu hîrtie neagră. In a- 
telierele școlii au fost efectuate 
suporturi de fixare pentru lămpi, 
s-au confecționat aparate de 
copiat, vasele de developat, du- 
lăpiorul pentru păstrarea soluției 
și hîrtiei foto-sensibile.

Acei elevi car? aveau diferite 
tipuri de aparate fotografice 
le-au adus cu drag la atelier 
pentru a fi folosite.

Odată cu începerea trimes
trului II și atelierul foto-amatori^ 
lor și-a început activitatea.

GHEORGHE S. GîR.IOABA 
corespondent voluntarîn duminică Precizia și gradul de tehnicitate al pieselor sînt permanent în 

centrul atenției muncitorilor de la Uzinele „23 August" din Ca
pitală. lată pe.ingine«j| secției jsculerie Cătălin Emiiescu, con
trolorul tehniă Leontin Purcaru și p, muncitorii Carol Dima și 
Săndulescu Troian discutind despre precizia executării pieselor.

Foto : N. STELORIAN DIM VIATA SI MIMA 
iivînniiiii

Victor Micu este unul din ceî mai harnici tractoriști de la G.A.S.
Urleasca. De patru ani își menține titlul de tractorist fruntaș.

Foto : AGERPRES

Filme pentru ceferiști
Caravanele cinematografice 

C. F. R. au prezentat anul tre
cut în fața muncitorilor ceferiști 
din țară noi filme tehnice de 
specialitate realizate de Servi
ciul de documentare al Mini
sterului Transporturilor și Tele
comunicațiilor. Mult interes a 
stîrnit filmul „Tehnica securită
ții în exploatarea feroviară", 
realizat cu sprijinul Studioului 
de filme documentare „Alexan
dru Sahia" și consacrat proble
melor de protecție a muncii în 
acest sector. Filmul „Magazin 
feroviar nr. 2" prezintă unele 
din realizările obținute de cefe- 
Ttyi în ultimii doi ani. Alte trei

filme : „Circulația trenurilor 
pante mari", „Repararea (rine
lor automate" și „Montarea și 
introducerea în cale a unei ra
mificații", 
de finisare, 
de diafilme 
împărtășesc 
obținută de 
sectoare de

Pentru anul acesta, Serviciul 
de documentare și-a propus să 
extindă activitatea de populari
zare a tehnicii înaintate cu aju
torul filmului și în alte domenii 
ale transporturilor.

pe

\ care se află în faza 
precum și cele 26 
realizate anul trecut 
experiența înaintată 
ceferiști din diferite 
activitate.

{A^rpru) 3>.

Tinerii string fier vechipentru Hunedoara
Tn aceste zile pe întreg cuprinsul pa

triei, tinerii din uzine și fabrici, elevii și 
studenții, tinerii de la sate, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., in brigăzile ute
miste de muncă patriotică, desfășoară 
acțiuni importante de colectare a fierului 
vechi. Din întreprinderi, din depouri și 
gări, de pe terenurile virane și din 
curțile oamenilor, tinerii au căutat și 
adunat fierul vechi bucată cu bucată și 
au trimis Hunedoarei zeci de mii de kilo
grame- Rezultatele obținute pînă acum 
Stimulează pe tineri la noi succese, lată 
citeva rezultate privind ultimele 5 zile:

• în ajutorul cțelarilor hunedoreni au venit 
In aceste zile și tinerii din regiunile Stalin, Bucu
rești, Cluj și multe altele. In regiunea Stalin de 
pilda tinerii au colectat 102 tone fier vechi, 
in regiunea Cluj 146 tone fier vechi, iar tine
rii din orașul București au colectat 160 tone 
fier vechi.

Primele inovații în acest an
ta cabinetul tehnic de la Uzi

nele „I.Mai“ din Ploești au fost 
înregistrate primele propuneri de 
inovații pe acest an. Printre ino
vatori se numără și utemistul 
Gheorghe Preda, tehnician la 
serviciul metalurgic și tînărul 
Nicolae Nedelcu de la a:elași 
servici.

Ei au propus unele modificări 
la instalațiile de foraj. Aplicarea 
în producție a propunerilor lor 
va reduce greutatea instalațiilor 
de foraj aducînd astfel însemnate 
economii de metal și reducerea 
prețului de cost al acestora.

GH. M1NCU 
tehnician

La cercul agro-zootehnic

• Brigăzile utemiste de muncă patriotică din 
orașele și comunele regiunii Ploești au colectat 
și trimis in ultimele zile oțelăriilor din Hune
doara 110 tone de fier vechi.

• Astăzi, ca și în duminicile prece
dente, tinerii din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au in multe regiuni ale 
țării o zi de colectare a fierului vechi. 
In localitățile regiunilor București, Ora
dea, Ploești și in multe alte locuri, tinerii 
organizați în brigăzi utemiste de muncă 
patriotică vor aduna însemnate cantități 
de fier vechi care vor lua apoi drumul 
oțelăriilor patriei.

• In regiunea Pitești tinerii au colectat și ei 
63 tone fier vechi. Din această regiune, frun
tași in aceste zile în acțiunea de colectare a 
fierului vechi sint tinerii raionului Muscel.

IN ZILELE URMĂTOARE, ORGANIZAȚIILE 
U.T.M. TREBUIE SA INTENSIFICE MUNCA PO- 
LITICO-EDUCATIVA, ORGANIZIND NOI ACȚIUNI 
DE COLECTARE A FIERULUI VECHI, ATRAGIND 
CIT MAI MULȚI TINERI LA ACEASTA MUNCA 
PATRIOTICA DEOSEBIT DE IMPORTANTA PEN
TRU ECONOMIA PATRIEI.

Școala de 7 ani Ulmetu din 
comuna Copăceni, raionul Horezu 
găzduiește în fiecare joi seara 
cei peste 50 de țărani mun

citori, colectiviști, întovărășiți, 
sau cu gospodărie individuală, 
ce frecventează cu regularitate 
cursurile cercului agro-zootelinic. 
Lecțiile predate de profesorul 
Dan Gheorghe sînt temeinic pre

gătite. Cursanții, cei 
mai mulțj dintre 
ei tineri, fr^cven 
tează cu regula
ritate aceste cursuri, 
care-i înarmează cu 
o serie de cunoștin
țe folositoare. Pînă 
în prezent în cadrul 
cercului au fost pre
date șase lecții cu diferite teme: 
„Sarcinile noastre în transforma
rea 
„Folosirea 
„Alegerea 
plantelor" 
ție a fost 
solului*4.

Printre elevii cursanți se nu
mără și țăranii întovărășiți Gicu

Urșeanu, Victor Chitoran, Ilie 
Milosteanu, Constantin Milos, 
teanu, Mezdroiu Gheorghe și alti 
tineri harnici și pricepuți care au 
obținut recolte bogate anul tre
cut. Ei împărtășesc și celorlalți 
țărani muncitori -din cadrul cer
cului din experiența lor in mun
ca de lucrare a solului. Nu lip
sesc la aceste cursuri 

podinele 
Mcîdroiu, 
Maria și 
telei care

Cine știe dacă Ir viitor ur-J d - ^plcii* șahiști, care seară de seară îșl dispută partide la 
clubul Fabricii de ru --erț 3 n E‘-«d, nu va urca podiumul campionilor la un concurs Inter-, 

ncț’onol. k
1 Foto 1 P. PAVEL j

Un lucru nou
Ceea ce era caracteristic pen

tru burghezie în materie de dra
goste, după unii autori, era so
liditatea. Ce se înțelegea prin 
acest cuvint care amintește 
mai mult betonul decît altceva? 
Adică, domnul Cutare, cu un ve
nit de Atit se căsătorești cu 
domnișoara Cutare, cu o dotă 
de Atît. Conviețuirea averilor nu 
putea să nu fie durabilă. Maga
zinul de coloniale se făcea cu 
banii socrului și în mezelul vîn- 
dut intra și puțină mizerie cas
nică. Domnul cînd ajungea la 
mai multe zerouri în coada ci
frei ce însuma capitalul depus 
(cunoașteți formula !) o mai lua 
pe alături. Mîncărica, mincări- 
câ, băuturica, băuturică, bănișo- 
rii, bănișori, voiajul, voiaj, o vilă 
la mare, una la munte, mai lip
sea ceva. Ori o căpială în ar
borele genealogic pentru ca pa
rizerul să capete fum de noble
țe, ori îmbrăcarea și dezbrăca
rea artistelor de la Tânase. 
Atunci apăreau misiții și Capi
talul, sumă depusă, pierdea cite 
un zero, pierit în închirierile de 
garsoniere. Cum s-ar zice căsni
cia burgheză era solidă, dura. 
Dura pentru că milionul nu pu
tea fi rupt de la mijloc șl firma 
spoită cu două nume, Inima f

m enească n -avea 
consorțiu, așa că 
e^a fericită. Doamna știa, trăia 
și ea cu prieteni, creștea cîinl 
lupi și așa mai departe.

O să întrebați ce făceau ti
nerii ? Tinerii erau blazați. Tine
rii nu se insurou decît pe la 40 
de ani, vorbim desigur de tinerii 
de „lume mare**, tinerii ținuți de 
papa cite 11 ani într-o facultate 
neterminată. Rideau de Werther 
și sfidau morala, găsind lucrul 
de bun gust. Generația 
tâ, cum îi plăcea să 
se autointituleze se 
descompunea la ca
fenea sau în bar. 
Dragostea? Acest cu- 
vînt mi-e necunoscut, 
afirma tînărul cu ochii 
nu iubim, noi trăim unii cu al
ții ca muștele.

Dar exista o lume romantică, 
unde cuvîntul cel mare, cuvîn
tul cel mai cald din toate dic
ționarele lumii, avea un preț de 
aur. Am trăit într-o mahala 
vastă și pitorească și știu lilia
cul furat din gard, cu acompa
niament de huiduieli și lătrături 
de cîini, liliac purtat sub haină 
și aruncat la pragul fetei de la 
fabrica de țigări. Știu romanța 
eîntetă sub ferestre (obicei 
deloc ipanioL cum se crede).

ce căuta In 
toată lumea

damna-

socialistă a agriculturi i“, 
chibzuită a solului", 
semințelor", „Viața 

și altele. Ultima lec- 
intitulată „Lucrările

nici gos- 
Aurelia 

Țiștca 
multe al- 
participă 

activ la discuțiile ce 
au loc în cadrul 
cercului.

în a Iară de .lec
țiile predate în ca
drul cercului agro, 
țăranii muncitori

>ar- 
ine 

pe teme âqra.

zootehnic 
din 
ticipâ 
știe, cîștigă* r
re, care oferă țăranilor muncitori 
posibilitatea de a-și îmbogăți 
bagajul de cunoștințe agro-zoo- 
tehnice în vederea obținerii unor 
recolte bogate.

IVAN GHEORGHE 
țăran muncitor

comuna Copăceni pa 
și la concursul „Cil

Piesa „Eroina de pe Jii“ la Buzău
Nu de mult, forma

ția de teatru de pe 
lingă Casa raională 
de cultură a orașului 
Buzău a pus in gcenă 
piesa „Eroina de pe 
Jii* de N. Tău tu. Zi
lele trecute, în fața 
unui public numeros 
colectivul teatrului e 
prezentat în premie
ră această piesă, care 
s-a bucurat de mult 
succes din partea pu
blicului spectator. Ti
nerii Elena Neagu,

Silvia lonescu, Mihai 
Vasilescu și alții au 
interpretat cu mult 
succes rolurile ce le 
reveneau, dind dova
dă de un simț artis
tic deosebit. Publicul 
spectator a răsplătit 
cu aplauze îndelun
gate strădania tînăru- 
lui colectiv de ama-
tori.

Colectivul
de amatori _____
de instructorul artis
tic Sandu

Elevii vizitează
Pentru a-ș| da seama cum se 

aplică în practică cunoștințele 
căpătate la școală, pentru a cu
noaște munca din fabrici și uzi
ne în afară de orele practice, 
prevăzute în program, conduce
rea Școlii medii nr. 2 din Galați 
împreună cu comitetul U-T.M. 
organizează săptămînal cu elevii 
cîte o vizită la una din întreprin. 
derile din oraș sau regiune.

în materie de dragoste
de Eugen Barbu

știu plimbările pe lună, cu bra
țul sub brațul iubitei de la fa
brica de sifodne. Acolo unde se 
bănuia ordura (ce cuvint cara
ghios ), jegul și blestemăția, su
fletul era curat ca apa. Această 
lume a muncitorilor făcea ade
vărata căsătorie solidă, durabilă 
în care nu intrau capitaluri de
puse.

bl rea. ’ ÎI tulbură. Sărutarea 
este aceeași și chiar cuvîntul. 
Tot privim la lună și tot rup?m 
liliac (dacă nu mergem la flo
rărie) pentru femeia iubită. 
Numai că astăzi s-a născut o 
nouă morală, o nouă mentalita
te despre femeie, despre cinste 
și since.ritate, 
în atitudinea 
goste. Există 
în stare 
dintre 
dința a

care se reflectă și 
omului în dra- 
un curent obștesc 

apere pe unii 
de reaua cre-

teatrului 
condu»

Vrapciu

s-a deplasat și în co
munele învecinate 
Berea și Bobeacu 
pentru a prezenta a- 
ceastă piesă în fața 
țăranilor muncitori.

In prezent, tinerii 
artiști amatori 
gătesc punerea 
scenă a pieselor 
doiala" și „Nota 
la purtare**.

Q. NICULESGU 
coresp. voluntar

pre
ia 

Jn- 
zero

întreprinderile
De la începutul anului și pînă 

acum elevii au vizita^ Fabrica de 
piese de schimb, U. M. „Pro- 
greșul* din Brăila, Combinatul 
de celuloză Ghișcam, Fabrica de 
legume Zagna Vădeni și alte în
treprinderi.

La fiecare vizită făcută, elevii 
au primit explicații prețioase de 
la muncitori, ingineri și tehni
cieni. Roadele acestor vizite se 
fac tot mai simțite. După fiecare 
vizită elevii organizează discuții 
în legătură cu cele văzute.

G. GEANA 
elev

—

gol. Noi Lunga introducere mi s-a pă
rut necesară pentru că sub ochi 
am cîteva articole publicate de 
ziarul „Scînteia tineretului**» ar
ticole citite cu mare interes. Se 
dezbate cu multă amploare pro
blema etern omenească a dra
gostei. in ceea ce mă privește 
eu nu cred că s-au schimbat 
multe lucruri în domeniul atît de 
vast al relațiilor de inimă din
tre oameni. Gîndim altfel, ne 
purtăm altfel, muncim altfel, dar 
de iubit, iubim ca acum o mie 
de ani. Oamenii n-au uitat să 
roșească și să se bîlbîie unul în 
fața celuilalt, atunci cind Iu-

să 
noi __
altora. Aceasta este cu 

adevărat un 
nou în materie 
dragoste. Ziarul sem
nalează ușurința u- 
nui tînăr pus pe a- 
venturi. O vizită, un 
sărutare, un prie-o

binevoitor, gata să-și ce-

ea „sportul* de-a amorul să nu 
ia extindere. In societatea noa
stră tinerii nu mai trăiesc „ca 
muștele". Participanții la discu
ția „Scînteii tineretului" au 
arătat în articolele lor că nu ne 
este indiferentă terfelirea cuvin- 
tului dragoste, in societatea 
noastră totul trebuie să fie fru
mos, de la casele noi pe care 
le construim pînă la cele mai 
scumpe mobile interioară pe care 
le avem : inimile. Ușurința tînă- 
rului în cauză poate fi trecă
toare și n-am convingerea că 
din lecția aceasta nu va învăța 
ceva foarte semnificativ. Mai 
tîrzîu, cînd vînturile atît de 
nestatornicî ale anilor se vor 
mai fi potolit, gindindu-se

bal, 
ten „
deze apartamentul la nevoie, 
cunoașteți cazul, n-o să-l repet. 
Cum a constatat Ion Brad, tînă
rul nu avea aparența unui fil
fizon, dimpotrivă. La o cerce
tare mai atentă însă, Sî dovedi 
un încurcă-lume, neserios, pus 
pe trai ușuratic.

întrebarea rămîne de ce fa
cem atita caz pentru un lucru 
ce nici măcar n-a fost consu
mat î O să răspundem că faptul 
ne Interesează foarte mult pen
tru că ținem foarte mult cu țoțil

mai fi potolit, gindindu-se la 
fata pe care a vrut s-o trans
forme intr-o prietenă de< o zî, 
sîntem sîguri că va regreta ușu
rința.

Noî îi trimitem de gîcî un sa
lut de prietenie și un îndemn la 
o viață echilibrată. Intr-o zi 
poate va iubi cu adevărat un 
om și va suferi imens cind I sa 
va răspunde cu indiferență sau 
cu superficialitate. Schimbarea 
femeilor precum cravatele este 
o Îndeletnicire ce sărăcește su
fletul. Nu se poate trăi fără o 
înaltă ținută etică, fără drago
ste» fără cinstig •>-

Colectivul uzinelor de utilaj e- 
lectric „Klement Gottwald" din 
Capitală a pornit încă din prî- 
mzle zile ale acestui an o luptă 
însuflețită pentru îndeplinirea 
planului șl realizarea de cit mai 
multe economii, lată In fotogra
fie brigada Iul Gheorghe Dră- 
ghici de la secția montaj mo

toare.

Foto t AGERPREț



de

clujean de istorie a 
ale cărui colecții reu- 

materiale ale

O compoziție 
de Daumier

O „farmade ‘ 
de veacuri

„cădeau *De ce 
in trecut 

capodopere
filele istoriei muzicii, 
cu indignare și du- 
condiții vitrege și-au 

activitatea marii cre
che umiliri 

indurat unii 
mari artiști ai 

operele lor

în presa satirică din Franța 
de acum un secol, apărea destul 
de des, în imagini și versuri 
șarja pasagerului din tren. Amu
za contradicția comică între a 
parența de solidaritate a oame
nilor ghemuiți unul în altul și 
indiferența ori chiar ostilitatea 
iritată a membrilor acestei în 
tîmplătoare colectivități con- 
Btrînși să se stânjenească reciproc 
tâmp de cîteva ore. (Desigur că 
imaginea trebuie proiectată, ca 
să fie gustată, pe fondul vehicu
lelor rudimentare ale lui 1860 
care nu aveau comun ou ospita
lierele noastre vagoane actuale 
decît roțile).

Daumier a îndrăgit 
tiv. încăput în mîi- 
nile genialului ar
tist 
tul a devenit scena 
unei 
sociale în 
angajată mentalita
tea unor pături, 
psihologia unor in
divizi. Muzeul nos
tru are norocul să posede una 
din aceste compoziții de Dau
mier, o pictură de mici dimen
siuni, intitulată „Compartimen
tul de clasa a II-a“.

E cea mai simplă formulă de 
compoziție, de fapt un portret 
colectiv. Reprezintă patru perso
naje pe o bancă. Primul a ador 
mit cu o cută posacă pe frunte, 
incomod, enervat. Vecinul lui ve 
ghează, într o stare de solemni 
tate rigidă care îi e evident, fi
rească. Figura acestuia e cea mai 
elocventă î figură de birocrat, 
de mic notar cu veleități, acrii 
însă de ambiții nesatisfăcute — 
un soi de Rastignac ratat, fârâ 
vocația parvenirii și fără șansă. 
(Numele eroilor balzacieni tipici 
pentru mica burghezie franceză a 
vremii se asociază de la sine eu 
unele tipuri daumierești, izvorîte 
din aceeași vină a realismului 
critic, care la Daumier devine

compartimien-

confruntări 
care e

acest mo-

Să cunoaștem 
comorile 
Muzeului 
de Artă 

al R. P. R.

combativ, corosiv). Femeia 
lingă el moțăie senil, păstrînd și 
în somn o demnitate scrobită de 
mironosiță îmbătrînită în ipocri
zii. Ultimul călător privește pe 
geam cu o atenție comic dispro
porționată față de monotonia 
peisajului banal de iarnă, curios 
mahalageste, notând impresii mă
runte de flecar. Minuscula colec
tivitate constituită aici întâmplă
tor și trecător, dă Ia iveală tră
sături constante, socialmente de
terminate. E o mică secțiune în 
organismul micii burghezii, lă- 
sînd să se deducă, din constituția 
cîtorva celule, caracterul comun 
al egoismului, al orizontului 
strimt. Oamenii aceștia sînt 

lăți fiecare în 
bițiile lui, nu 
mimică între 
sînt bănuitori 
ostili, cu spiriț de 
concurență mes
chină. Din opacita
tea lor vine grotes
cul scenei. (în 
„Compartimentul 

III-a“, pe care Dau-

izo- 
am- 
co- 
ei, 
Și

de clasa

------•------ -------

Cei mai bătrîn
-1

copac 
de pe Vitoșa

Pădurile cîndva negate de pe 
Vitoșa au fost aproape coxrlet 
distruse de hoardele t-jrceșt;’ ta 
anul 1860. De aceea majoritatea 
arborilor de pe acest masiv sînt 
tineri. Pomi mai bătrlni există 
în pădurea de brazi Kneajevo. 
Din vreo sută cîți se numărau 
după alungarea turcilor, in 
1910 au rămas numai 62, iar ta 
prezent — aproximativ 20-25. 
Aceștia sînt copaci uriași cu o 
coroană bogată existenți în R. 
P. Bulgaria.

Mai există copaci bătrîni și îa 
alte regiuni ale masivului Vi. 
toșa. Deosebit de interesant este 
unicul exemplar conservat pe 
aleea care duce din satul Bo- 
iana la cabana Sredeț situată la 
aproximativ 70 m sud-vest de 
riul Petrovikica. Este vorba de 
vestitutul ,,brad-minune“,
fapt unul din puținii brari pă
strați din vegetația de odinioară 
a coniferelor. Copacul are pro
porții uriașe. El a fost semnalat 
încă în amil 1918 de prof. Arnau- 
dov care a furnizat, de altfel, pri
mele informații despre acest co. 
pac. Bradul are înălțimea de 15 
m și diametrul tulpinei de apro
ximativ 1,5 m, Vîrsta lui a fost 
apreciată la peste 300 ani.

a
mier l-a desenat în aceeași vre
me e cu totul altă atmosferă : 
personajele au figuri vibrante de 
umanitate, sînt animate, există 
punți de înțelegere între ele, 
discută, se vede că sînt solidari 
în umilință și necazuri, scena are 
savoare populară, emană simpatia 
pe care < proiectat-o asupra-i 
autorul).

Limbajul artistic al lui Dau
mier e sobru, sever, coloritul 
neutru acompaniază discret linia, 
totul lasă să se simtă precizia 
graficianului. Se vede însă și ne 
ceritatea (de ordin pictural) dea 
pune în evidență ideile prin ra 
porturi de umbră și lumină Re
zultă efecte de clar obscur me
nite să accentueze plastic aspec
tele relevante din imagine.

Căutând cu tenacitate expresia 
artistică a adevărului social, 
voind mai presus de toate să 
materializeze idei și să influen
țeze conștiințele, să deschidă 
ochii oamenilor asupra tarelor 
societății, asupra vinovaților și 
victimelor deopotrivă, Daumier 
a ajuns la o originalitate a pro 
eedeelor plastice care îl face pe 
un istoriograf actual «â afirme 
ci el .j adus eiteva din inova
țiile din care avea sâ se alimen
teze arta secolului XIX".

Muzeul 
farmaciei, 
nesc mărturiile 
dezvoltării acestei științe în țara
noastră, nu numără mulți ani 
de la înființare.

De fapt nu s-«ar putea ierar
hiza ce este mai interesant de 
văzut aici. O mare parte a pre
țiosului material expus în vitri
nele muzeului provine din ve
chile farmacii transilvănene.

Numeroase vechi manuscrise 
și cărți farmaceutice din seco
lul al XVII-lea și al XVIII lea, 
precum și alte lucrări de specia
litate, complectează ca „piese 
rare" colecția muzeului. Un pre
țios document tipărit la Sibiu 
datind din secolul al XVIII-lea 
este un tablou al plantelor me
dicinale.

în încăperile muzeului mai 
putem descoperi volume deose
bit de prețioase din vechea li
teratură farmacologică din tara 
noastră, diferite lucrări farma
ceutice aparținind unor cunos- 
cuți farmaciști romini din se
colul al XlX-lea.

Minunata veselă farmaceuti
că cu care erau înzestrate ve
chile farmacii din Gluj, din 
vitrinele acestui muzeu arată 
măiestria artistică, inventivita
tea, spiritul creator al celor ce 
lucrau in atelierele secolului 
XVII și XVIII in care se fabri
cau ceramică și porțelan.

Vechile farmacii din Transil
vania — așa cum se poate ob
serva cercetind colecțiile muzeu
lui — primeau medicamente din 
țări îndepărtate prin
diul unor negustori din Veneția, 
din 
Viena și Constantinopol.

E lungă lista medicamente
lor rare, a obiectelor deosebit 
de prețioase ce se găsesc aci, 
precum sînt inepuizabile impre
siile care iți răarin vizitând acest 
tmc mjzeu ciajean.

Dormitul în frigider
— interzis !

Spicuiri din rubrica 
.American

de

interme-

Moscova, din București.

Revista lunară americană „A" 
merican Magazine" publici cu 
mare regularitate rubrica „A- 
ceasta e legea In această ru
brici revista publică știri despre 
tot felul de legi stupide existen
te în S-L-X

Așa. de pildă, aflăm ci in sta
tul Pennsylvania există o lege 
care interzice si impușii broaște 
duminica, iar in Statui Oklaho
ma. o lege califici drept delict 
exportul de broaște 

tgL.'ifZ In bile 
roșul >orlolk (M- n»Ț|j
tul Virginia) locui- vttjH
torii trebuie să ur
mărească ca găinile si nu oui 
dec it intre orele 8 diminea
ța ft 4 după amiezi.. Mai 
exista încă sumedenie de legi 
cere protejează animalele in
cit s-ar părea ci zeița justi
ției americane se îngrijește Ma
mai de animale. Dar nu-i ade
vărat. Aflăm din „American Mr 
gazine" că in orașul falie* 
(statul Idaho) un regulament in
terzice oamenilor si doarmă in 
cuștile dinilor, in orașul Pitt
sburg (stalul Pennsylvania) este 
interzis dormitul in frigidere. In 
Detroit e isUerzis si stai in mij
locul străzii fi si aleșii maruL, 
la Neu York a ea desâtirșsra 
oprit si poeți Unguri ia buzunar.

Cam numm astfel de legi ir

juridică a revistei 
Magazine'
tîlnim la rubrica din „American 
Magazine**.

Cititorul unei asemenea rubrici 
se poate întreba pe bună drep
tate : oare este vorba aici de 
simple stupidități, de „extra
vaganțe** ale juriștilor ameri
cani ? Realitatea este că toată a- 
coastă puzderie de „legi** și „re
gulamente** stupide urmărește să 
estompeze in ochii poporului ca- 
rorterul de clasă al legiuirilor 

din S.U.A.. faptul ci 
la baza legislației «- 
meric a ne fti intere
sul marilor mono
poluri de a ri
exploata crunt mi- 

oameni ai muncii.

Din colecția de cărți 
liliputane a Bibliotecii u 

niversitare din Cluj.

Foto : P. PAVEL

AS6A ARGH I*
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i

boaneie de
In ce privește revista ..Ameri

can Magazine** aceasta încearcă, 
pr-n publicarea stupidității „juri
dice* si prostească pe cititori. 
Prin fraze ironice despre legile 
cere opări ^drepturile** găinilor 
fi dinilor. revista încearcă <â 
abată nemulțumirea pricinuită 
de legile corei lovesc pe oame
nii muncii.

Am îndrăzni să amintim re
dactorilor revistei despre puzde
ria de legi antimuncitorețti de 
felul Legii Taft — Hartley șn. 
Sau despre legile de discrimina
re renală. Așa. de pildă, ia sta
tul Missisipi oamenii care se 
pronunți ta favoarea egaKtâtii 
sociale a albilor cu cei de ^cu
loare' simt supuși detențiunii. ia 
statele Texas. Alabama. Arizona, 
A rkeuses California. Colorată fi 
altele. legea interzice căsătoriile 
dintre negri n albi. In fabricile 
din Carolina de Sud negrilor li 
se interzice prin lege m lucreze 
in aceleași încăperi cu albii. Se
gregația ia trenuri, autobuse, 
tramvaie o un fenomen frecvent 
în multe din statele S.U.A.

Nu știm ce pedeapsă îl așteap- 
ti pe omul care a împușcat 
„fără milă** o broască intr-o zi 
de duminici.

Știm însă bine ei atunci cind 
un negru sau un mulatru din 
Alabama se căsătorește cu o fe
meie albi, soțul fi soția nnt în
chiși pe ua termen de 5—7 ani.

Despre toate astea sintem însă 
siguri ei „American Magazine" nu 
tM sufla mr cuvint.

Prea ar deranja asemenea las- 
orun fardul „democrație?* ame
ricane căreia redactorii revistei K 
fot astea reclami !

BM. RU4AR

Marile
Cei vechi atribuiau cântecului 

și poeziei puteri supra
firești. Intr-o legendă din 

mitologia elinilor, ni se poves
tește, bunăoară, despre cîntărețul 
Orfeu. Gîntecele sale îmblînzeau 
fiarele sălbatice, stîncile și arbo
rii se mișcau de la locurile lor. 
Leii și tigrii se strîngeau în 
jurul lui ca să-l asculte. Pietre
le se rostogoleau din munte, să 
i se îmbie ca jilț și copacii se 
grăbeau să-1 adăpostească sub 
umbra lor plăcută. Ba mai 
mult,' p.rin' cîntecul său înduio
șător. izbutit să-l înduplece 
pe mohorîtul stăpîn al Infernu
lui Hades, să-i înapoieze pe 
mult iubita lui soție Eurin'ice, 
răpită de moartea cea hidâ. Nu 
stărui asupra acestei legende, 
a! cărui sfirșit este de altmin
teri. precum se știe, trist. Orfeu 
rămîne :pentru noi numai un 
simbol al puterii nemărginite pe 
care aria, cîntecul, poezia au 
avut-o din totdeauna asupra o 
mului.

Grecii, în antichitate primeau 
cu mare bucurie pe aezii, ce 
rătăceau din ioc în loc, cu, lira 
agățată pe dripă umăr. Și îi ru
gau să le rostească în versuri 
fermecătoarele legende, născocite 
în urmă cu milenii, însoțindu-și 
cuvintele cu sunetele blinde ale 
instrumentului cu șapte coarde

Cel mâi niate dintre acești 
aezi a fost, fără îndoială, auto
rul „Iliadei“ și al „Odiseei", bă- 
trinul orb si înțelept numit Ho
mer. ce pare a îi trăit prin se
colul al IX-lea înainte: erei 
noastre, tntr-un oraș re undev> 
pe coasta Ioniei.

Poemele lui Homer au rămas 
pină astăzi nemuritoare, nu nu
mai, prin bogăția fabulației, prin 
zguduitorul dnmatism al în- 
liiiiplarilor povestite în versuri

sau prin arta nețgaiată ■ poe
tului, ci și prin realul izvor de 
informații istorice și sociale, pe 
care ele le constituie.

Războiul troian — precum aa 
dovedit învățații — n-a lost o 
fantezie, ci el s-a petrecut în 
realitate, după cum tot adevăra
te trebuie să fi fost in esență 
și peregrinările pe măr. a.e 
aheienilor la înapoierea lor sare 
casă.

Farmecul poemelor bâtriau- 
lui aed, disputat tn anti
chitatea greacă de șapte 

cetăți a fost atft de mare incit 
romanii, geloși pe gloria bătri- 
nului poet grec, s-au străduit sa 
dea și ei in artă, poeme epice a- 
semânătoare. Așa s-a scris poe
ma latină „Eneida“ ivită de sub 
pana poetului Virgiliu in seco
lul I dinaintea erei noastre.

Fără să poată atinge măreția 
„Odiseei" lui Homer, poema lui 
Virgiliu încearcă prin povesti
rea aventurilor lui Eneea, sâ 
justifice cucerirea Greciei de 
către lomani, să acora’e un titlu 
de noblețe mitologică împăratu
lui Augustus, înrudindu-l cu cel 
mai vechi dintre zeii elinilor 
cu însuși Saturnus, personifica 
rea cerului înstekț

Nu am să fac aici, nu este 
locul, o înșiruire a poemelor ce 
s-au creat după Virgiliu. Epica 
latină n-a cunoscut un alt po
vestitor în versuri mai mare de
cît el.

Poeții, siliți acum să cînte ta 
picio: rele tronului imperial, nu 
mai pot să provoace emoție în 
sufletele ascultătorilor. Arta lor 
confecționată pentru a place ti
ranicilor stăpîni ai Romei se 
depărtează de inimile calde ale 
celor din popor. Iar creștinis
mul contribuie și el la stingere:

întreprinderea de nwteriqie sin
tetici de la Gliwice (R.P. Polo
nă) a început so producă farfu

rii inccsabile din melamină.

Foto! CA.F.-VARȘOVIA
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Ultrasunetul 
va fi folosit 

In sterilizarea apei
Eipeneniele efectuate de un 

grup de oameni de știință de la 
institutul de fizică al filialei din 
Siberia a Academiei de Științe 
și de la Institutul de medicină 
din orașul Krasnoiarsk au arătat 
că cu timpul ultrasunetul va pu
tea fi folosit la sterilizarea a- 
pei. Ei au constatat că apa dis
tilată supusă influenței ultrasu
netului, exercită o puternică ac
țiune toxică asupra organisme
lor simple — infuzorii, introduși 
In ea.

S-a stabilit că in aceste con
diții tn apă se formează apă 
oxigenată, aoizi azotic și azotos. 
După părerea cercetătorilor mi
croorganismele pier datorită con
centrării acidului azotic din apă.

Oamenii de știință presupun că 
tn curtnd ultrasunetul iși va 
găsi o aplicare practică în ste
rilizarea apei, înlocuind meto
dele actuale mai costisitoare și 
mai puțin eficiente.

poeme ale lumii
e-’anuriior crei’oare poețiior 
colți-

Și totuși chiar în timpurile 
dnd «tâpînii înveștmîntati în 
haine de aur, împărați sau mar: 
eterici, încercau să stăvilească 
zborul cmtecului de pe buzele 
Oi merilor, el continua să ră
sune—

Clsar în i’Kunecata perioadă 
a evului mediu, în plină 
dominație a bisericii, cin- 

tecul plutea peste tot, el nu putea 
fi stăvilit nic de poruncile regi
lor, nici de canoanele religioase. 
In mid cintece lirico-narative 
poporul î?i cînta pe eroii lui cei 
mai dragi, eroi in care iși în
truchipa cele ma: aprige dorințe 
ale sale, ca și cele mai alese vir
tuți

Așa s-au născut de pildă, cu
noscutele „Chansons ae geste“ 
ale francezilor, ..Cantares de 
gesto- ale spaniolilor — sau 
cintecele de vitejie, cum am pu
tea să le numim noi.

In zbuciumatul ev de mijloc, 
cind zeci și sute de războaie 
îrămîntau și însîngerau toate 
popoarele Europei, mulțimile 
cîntau cel mai tdesea pe vitejii, 
care prin lupta lor neînfricată, 
încercau să le apere căminurile, 
viața Și libertatea.

Cintăreții rătăcitori nu oste
neau, în versurile lor, să-i slă 
vească pe acești viteji, tot rst- 
fel după cum odinioară, Homer 
cîntase pe Ahile sau Odiseu, iar 
Virgiliu pe Eneea.

Din aceste cîntece populare 
au luat fiinfă cele mai de sea
mă monumente ale literaturii 
evului de mijloc cum sînt:. 
„Cîntec despre oastea lui Igor“ 
în Rusia, „Cîntecul Nibelungi- 
lor“ în Germania, „Cidul“ în 
Spania, „Cîntecul lui Roland**

în Franța și multe alte poeme, 
une’.e mai cunoscute, altele mri 
puțin cunoscute asupra cărora 
iarăși nu am să mă opresc. Se
colele al XI-lea și al Xll-lea au 
fost cele mai rocAiice în astfel 
de producții zvtistice, cel mai 
adesea cu caracter legendar, dar 
avînd întotdeauna un simbure 
de adevăY istoric.

@a ?i „Iliada** și „Odiseea", 
aceste* opere sînt pentru noi 
nu nunui un prilej de desfă
tare intelectuală, ci și un mij
loc însemnat de a cunoaște, 
din versurile lor, modul de 
viață din acea vreme, concep
țiile morale ale acestei epoci.

n perioada Renașterii, un 
mare geniu poetic, Dante 
/Alighieri, născut la Flo- 

ren ța în anul 1262, ia în
ceput numai autor al unor 
sonate amoroase, închinate fru
moasei Beatrice, fiica lui 
Folco Partinari, scrie „Divina 
comedie** celebră epopee al
cătuită din trei părți: „Infer- 
nul“, „Purgatoriul** și „Paradi- 
sul“.

Puține sînt operele cu un ca
racter atît de critic și demasca
tor ca „Divina comedie**. Dante 
care suferise îngrozitor din 
partea puternicilor zilei, se fo
losește de opera șa, făcînd ima
ginara sa călătorie în „Infern**, 
„Purgatoriu** și „Paradis** pen
tru a ne zugrăvi Florența și 
Italia zilelor sale, k-r frumuse
țea ei artistică face din Dantc 
Alighieri cel dintîi mare poet al 
epocii moderne.

După Dante, Italia mai stră
lucește încă odată, în secolul rl 
XVI-lea prin numele lui Tor
quato Tasso. Ca și viața lui Dan 
te, aceea a lui Torquato este un 
șir nesfîrșit de mizerii și sufe

rințe Stăptaii zilefor lui nu pu
teau înțelege pe un poet i» cărui 
creație este plină de sensibili
tate și delicateță, rod al unei 
munci istovitoare. Timp o'e 16 
ani Torquato Tasso s-a străduit 
să-și desăvârșească opera sa ca- 
piUIă: „Ierusalimul eliberat**.

Iq sfirșit, marea poemă mai 
rum ară intre cei mai iluștri 
creatori ai săi pe portughezul 
Camdens, autorul „Lusiazilor**, 
a! cărei subiect îl constituie ex
pediția lui Vasco de Gama în 
Indii- și pe John Milton, poetul 
englez din secolul al XVIl-lea, 
autorul „Paradisului pierdut**.

Dar nici Torquato Tasso, nici 
Camsens, nici Milton și cu atît 
mai puțin poetul german Klop- 
stock in „Mesiada** s«v Voltaire 
în „Henriada** nu mai pot să 
se ridice la înălțimea epopeei 
clasice, pe care ei ar dori s-o 
imite. In loc să cînte formele 
noi de viață din timpul lor și 
să dea glas aspirațiilor poporu
lui, să înfățișeze luptă de cla
să din ce în ce mai violentă, 
acești poeți încearcă în mod a- 
deseori steril să imite modelele 
marilor lor înaintași.

Din acest punct de vedere, 
mai prețioasă este epopeei- ro- 
mînească eroicomică „Țigania- 
da“ cu caracterul ei satiric, al
cătuită de eruditul nostru scrii
tor Ion Budai-Deleanu, în care 
reflectă aspecte vii r-le epocii 
sale.

Odată cu romantismul, în 
secolul al XlX-lea începe 
să se dezvolte în literatură 

poemul eroic. Oameni și fapte 
neobișnuite, caractere excepțio
nale, isprăvi nemaiauzite încep 
să-și facă loc în literatură. Poves
tirile încep să fie tot mai mult 
copleșite de simțămintele indi
viduale ale eroilor.

Ațw eroi (X ■ hti Pușor 
din poemele „Țiganii**, „Poltava" 
și ..Călărețul de aramă**. „De
monul" și „Mțîri" de Lermon
tov. „Manfred" de Byron sau 
„Legendă a veacurilor** de Vic
tor Hugo.

In literaturi noastră, alături 
de creațiile lui Costache Ne- 
gruzzi. V. Alecsandri, George 
Coșbucf AI. Vlahuță și depășin- 
du-le pe toate prin frumusețe și 
armonie se ivește ..Luceafărul* 
cel veșnic nestins al lui Emi- 
nescu.

Poemul izvorît cu atîta vigoa
re din lira poetului orb de pe 
coastele Ioniei, cunoaște abu< 
în zilele noastre măreața lui 
sărbătoare celebrînd biruințele 
oamenilor eliberați de sub asu
prire, reflectând bucuria de a 
trăi și a munci în pace, pentru 
un viitor luminos sau cîntînd 
dorința vie de eliberare a oa
menilor aflați încă sub jug 
capitalist Incepînd cu „Poemul 
lui Octombrie", „Vladimir llici 
Lenin** și „In gura mare" ale 
lui Vladimir Maiakovski, conti- 
nuînd prin poemul „Vasili Tior- 
kin“ de A. T. Tvardovski, „Ma
rele plan** de Johannes Becker, 
„Să se trezească pădurarul** de 
Pablo Neruda, „Gîntarea omu
lui" de Tudor Arghezi sau poe
mele lui Mihai Beniuc, Eugen 
Jebeleanu, Maria Banuș și 
multe altele, ochiul nostru nu 
se mai satură să citer>scă, ure
chea să asculte, inima să pal
pite.

Arta este cu totul în slujba 
omului și a drumului său către 
stăpînirea Universului.

Puterea sa izvorăște din ma
rile și înnoitoarele idei ale vea 
cului luminii, socialismului.

AL MITRU

Răsfoind 
constatăm, 
rere, in ce 
desfășurat 
atori ai trecutului, 
și dezamăgiri au 
dintre cei mai 
omenirii, cite din .~.
nemuritoare «u fost primite cu 
cea mai totală indiferență și ne
înțelegere de critica ostilă a cla
selor reacționare.

Tocmai de aceea ne am propus 
să evocăm în aceste rinduri tris
ta amintire a acelor vremuri, 
cind viața și creația artiștilor 
depindeau de bunul plac al unui 
cerc restrins de aristocrați in 
culți și înfumurați, sau de pre 
judecățile stupide și de gusturile 
superficiale ale claselor exploata 
to are.

Johann Sebastian Bach, „patri 
arhul armoniei* — cum îl numea 
Beethoven — a fost cunoscut șt 
apreciat in timpul vieții sale 
doar ca un remarcabil organist. 
Nici stăpinii lui feudali și ele 
ricali, in serviciul cărora a acti
vat ani de-a rindul, nici burghe
zia orașului Leipzig, în mijlocul 
căreia și-a petrecut anii din urmă 
în modesta funcție de 
dascăl, nu au înțeles 
măreția giganticei 
sale opere.

Un exemplu a- 
proape și mai tra-

cantor și 
nimic din

fțic îl oferă viața 
ui Mozart, și des 
ținui operelor sale, 

că nu a înțeles să renunțe 
nitatea sa umană și pentru că 
a avut curajul să înfrunte orgo
liul și să critice atitudinea expo 
nenților societății feudale în mij
locul căreia trăia, Mozart a pie
rit istovit de muncă și de sărăcie, 
la virsta de numai 36 de ani.
Destinul minunatei sale opere
„Nunta lui Figaro", scoasă de pe 
afiș după cîteva spectacole, în 
urma manevrelor nobilimii vie 
neze, constituie unul din cele 
mai grăitoare exemple cu privire 
la comportarea monstruoasă a 
aristocrației veacului XVIII care 
cobora artistul la rang de valet 
și nu-i permitea să-și manifeste 
nici o veleitate. Am menționat 
doar cazul operei „Nunta lui 
Figaro", boicotată in mod fățiș 
de stăpinii feudali ai imperiului 
austriac. In realitate, însă- întrea 
ga creație a lui Mozart, cuprin- 
zind aproape 700 de lucrări, a 
fost neglijată și uit tă multă
vreme, unele din genialele sale 
compoziții fiind redescoperite abia 
către sfirșitul veacului trecut.

Nici marele Beethoven nu a 
fost scutit de deziluziile pricinu
ite de nepăsarea, superficialita 
tea și lipsa de cultură a lumii 
mflMratice ți bftfkeze a nmpu 
Im său. Reprezentarea operei 
„Fideiur. a constituit un dureros 
eșec pentru compozitor. Și au 
trecut mulți ani pini ce aceasiă 
admirabilă operă s-a impus pe 
toate scenele lirice ale lumii. 
Aceeași soartă au avut-o și su 
blimele sale cvartete. Dar și mai 
uimitoare este neînțelegerea ma
nifestată față de minunatul său 
concert pentru vioară și orches
tră.

Cit de tristă și nedreaptă a 
fost și soarta nefericitului Schu
bert. Mort în cea mai cruntă 
mizerie, la vîstra de numai 31 
de ani, el a lăsat omenirii o co
moară artistică fără seamăn. Din 
cele peste 600 de lieduri, abia 
cîteva zeci au văzut lumina ti- 
parului pe vremea lui, iar din 
cele 8 simfonii nici una nu a fost 
executată măcar o singură dată 
în timpul vieții compozitorului. 
Celebra „Simfonie neterminată", 
una din cele mai strălucite crea
ții ale geniului schubertian, a 
fost înaintată unei asociații mu
zicale tn chip de omagiu din 
partea compozitorului, dar aso
ciația nu a găsit „util“ să se o- 
cupe de lucrarea unui biet autor 
necunoscut. Manuscrisul acestui 
giuvaer muzical a fost descope
rit din întâmplare 37 de ani după 
moartea compozitorului.

Mihail Ivanovici Glinka, părin
tele școlii muzicale clasice ruse, 
eate totodată creatorul primelor 
opere naționale ruse : „Ivan Su
sanin" și ..Ruslan și Ludmila".

File 
de istorie
Pentru 
la dem-

Inspirate din istoria mareli 
por rus, aceste două lucră 
adus pentru prima oară pe 
teatrului din Petersburg, in 
din viața poporului. Profui 
cată de o asemenea „îndri 
lă", curtea imperială și aris 
ția și-au exprimat dezapro 
caracterizind opera „Ivan 
sanin" ca o lucrare „bună 
îru birjari", fapt care a de 
nat și scoaterea din rep< 
a acestor opere.

Cîteva decenii mai târziu 
leași cercuri oficiale ale 
țariste contestă valoarea 
stică a operei „Boris God 
socotită de apărătorii des 
ai orinduirii țariste drept p 
dioasă și anti patriotică di 
cina caracterului ei demo 
Deschizător de drumuri m 
incontestabil unul din cei 
geniali compozitori de ope 
toate vremurile, Modest M 
ski a avut mult de sufer 
cauza concepției retrogradi 
despotismului regimului

Chiar și marele Verdi, e 
ruj opere și-au cucerit, ci 
excepții, sufragiile enti 
ale iubitorilor de muzică d 
tuiindeni, a suferit un eșe 
porar, greu de înțeles peni 

menii zilelor 
tre. Ne refer 
atît de iubita 
viata" care 
dus o ad( 
consternare 1

locul publicului burghe 
acum 100 de ani. Car 
de critică socială, ce coj 
fondul subiectului operei, 
privit de mulți contempor 
lui Verdi ca o încălcare a 
lei și a celor mai elen 
principii artistice valabile | 
mea aceea. Verdictul ti 
largi ale poporului însă, t 
în favoarea operei „Tra 
care se numără și astăzi 
lucrările cele mai iubite ș 
pindite ale marelui corn 
italian.

Nu putem încheia ; 
scurtă trecere în revistă a i 
taților săvîrșite față de 
mărilor compozitori din 
fără a aminti de „căderea" 
trofală pe care a suferit-o 
„Carmen" la premiera ei 
nul 1875. Publicul burgh 
capitala Franței, obișnuit 
vească opera ca pe un sini 
vertisinent agreabil, ce i 
buia să ridice nici un f 
probleme, nu putea admi 
personajul principal al u 
pere să fie o simplă mur 
de fabrica și nici nu pu 
țeiege \aloarea excepțion: 
muzicii lui Bizet, inspirata 
tregi me din muzica p< 
spaniolă.

lată numai cîteva exem 
lungul șir de erori și j 
nedrepte pronunțate de 
aristocrației și burgheziei 
triva unora dintre cele m< 
lucite capodopere ale art 
versale. Văzînd în marile 
artistice ideile înaintai 
epocii, formele de exprim 
oprobiului maselor p< 
față de crudele orinduiri 
pe exploatare, „publicul" 
lor trecute a pus cele ma 
chipuite opreliști în fața i 
valori artistice. Nimeni 
putut bara însă drumul 
lor creații. In pofida do 
clasei exploatatoare ele 
făcut drum spre inima poț 
Intonate de marele pub 
și-au cucerit mai târziu 1 
pe marile scene, au 
culmi ale marilor valori 
tice ale omenirii.

Astăzi, cind în țara noa 
in celelalte țări aocialis 
sele populare particip; 
ce in ce mai intens la 
artistică și sînt astfel 
mate să-și dea verdictul 
creațiilor artistice, soarti 
pozitorilor s-a schimbat 
mental, iar lucrările lor < 
vărat valoroase sînt îmbi 
cu dragoste și recunoștință 
rtndu-se de o apreciere ol 
și plină de căldură din 
maselor largi populare.

A. TR/

In studiourile noastre a început turnarea filmului „Setea" 
romanul lui Titus Popovici.
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lele evenimente Interne șl In
ternationale, aspecte din viata 
copiilor din U.R.S.S. șl din 
celelalte tari socialiste și în 
comparație cu aceasta viața 
mizeră pe care o trăiesc copiii 
oamenilor muncii din țările ca
pitaliste. Nu întotdeauna au fost 
găsite însă formele cele mai a- 
decvate pentru a-i ajuta pe copii 
să înțeleagă toate aceste proble
me de mare importanță pentru 
formarea lor ca viitori cetățeni 
ai patriei noastre. Se știe cit de 
mult sînt așteptate de copii în- 
tllnirlle cu activiști de partid 
și de stat, cu muncitori și teh
nicieni. cu oameni de știință șl 
cultură. Copiii se pregătesc pen
tru aceste întîlniri, studiază, vin 
acolo cu multe intrebări la 
care așteaptă răspunsul. Toc
mai de aceea asemenea forme 
de activitate pionierească tre
buie larg răspîndite.

Cu mai multă grijă și atenție 
trebuie să se preocupe instructo
rii de pionieri și unitățile de 
pionieri de atragerea copiilor la 
acțiunea patriotică de păstrare 
și îngrijire a monumentelor is
torice.

în practica unor unități și 
detașamente de pionieri se vă
dește prea puțină preocupare 
pentru folosirea experienței va
loroase dobîndite în stimularea 
interesului copiilor pentru în
vățătură, jn combaterea rămîne- 
rii în urmă sau a mediocrității 
la învățătură, în organizarea 
sprijinirii efective a școlarilor.

Gazetele satirice, gazetele de 
perete, schimburile de experien
ță între școlari, discuții cu profe
sorii pe teme „Cum să învă
țăm", adunări pionierești, ex
poziții de caiete de notițe, or
ganizarea grupelor de ajutor 
reciproc, ajutorul individual 
etc. — iată activități ce trebu
ie generalizate în toate unități
le de pionieri.

Trebuie folosit orice prilej pen
tru a face să sporească continuu 
dorința fiecărui pionier de a-și 
îndepiini cu seriozitate principa
la sa îndatorire patriotică — în
sușirea temeinică a cunoștințelor 
predate în școală.

Pionierii și școlarii au primit 
cu mare entuziasm introducerea 
lucrărilor practice în ateliere. 
Este necesar să se dezvolte în
ceputul bun care s-a făcut în ce 
privește legăturile copiilor cu u- 
zinele, cu fabricile, cu unitățile 
socialiste din agricultură, să se 
organizeze întîlniri cu muncitori, 
ingineri și tehnicieni care să le 
arate perspectivele perfecționării 
tehnicii in producție și necesita
tea ca muncitorii să aibă temei
nice cunoștințe de cultură gene
rală, pentru a fi capabili să stă- 
pînească această tehnică, convor
biri cu inovatorii care să le vor
bească despre satisfacția muncii 
creatoare, despre roadele valo- 
roase pe care le dă munca în
deplinită cu pasiune. Gei mai 
buni tineri muncitori utemiști 
fruntași în producție, cu o te
meinică calificare profesională, 
să aibă sarcina de a ajuta acti
vitatea practică a pionierilor ți 
școlarilor.

Entuziasmul cu care copiii par
ticipă și răspund chemării ca 
după puterile lor să contribuie 
la munca patriotică — la strin- 
gerea fierului vechi, a spicelop, 
la înfrumusețarea străzii, o- 
rașului, sau satului în care lo
cuiesc, autodeservirea, trebuie cu 
grijă organizată în așa fel încît 
această muncă să aibă șj un pu
ternic caracter educativ.

Partidul și guvernul au acor
dat o atenție deosebită creării u- 
nei serioase baze materiale pen
tru organizarea timpului liber al 
copiilor, pentru dezvoltarea apti
tudinilor lor. S-au creat case și 
palate ale pionierilor, există con
diții pentru ca pionierii și școla
rii să desfășoare o bogată acti
vitate cultural-artistică și spor, 
tivă. Din păcate însă există co
mitete regionale, raionale și oră
șenești U.T.M. care nu se preo
cupă suficient pentru a folosi din 
plin aceste condiții existente, nu 
antrenează cadre didactice, spe
cialiști din diferite domenii de 
activitate la desfășurarea unor 
bogate și variate activități în 
timpul liber.

Lipsurile care se manifestă în 
activitatea organizațiilor de pio
nieri își găsesc explicația în fap
tul că unele organe și organiza
ții U.T.M. au neglijat traducerea 
în viață a unor sarcini impor
tante prevăzute de Plenara a 
V-a a C.C. al U.T.M., care aveau 
tocmai scopul să ducă la îmbu

Patria. București, Flacăra : Re. 
volta peonilor. Lumina, înfrăți
rea intre popoare, Floreasca (în 
incinta licenini ,.C. A. Rjsetti'*). 
Oiga Bancic: Un meci neobiș
nuit; Republica: Singe alb; I. C. 
Frimu, 8 Mantie, 1 Mai: Ceasul 
s-a oprit la miezul nopții; Ma. 
gheru. 13 Septembrie. Donca 
Simo: Sabie și zar; N. Alea
sa tidri, Elena Pavel, Gh. Doja: 
LiZi; Central: Bravul soldat Svejk 
(ambele serii), Victoria. Coșbuc 
Mumu; Maxim Gorki, Miorița: 
Ștrengarii; Timpuri Noi : Pro. 
gram de filme documentare și de 
desene animate ; Tineretului : 
Submarinul „Vulturul"; Alex.

Timpul
Pentru următoarele trei zile tn 

iară: vreme in încălzire ușoară 
și treptată, cu ceru’ schimbător, 
mai mult noros în jumătatea de 
n.ird.vest a țării unde spre sfîr- 
șitul intervalului se vor semnala 

nătățirea conținutului activității 
pionierești. Astfel, Plenara a V-a 
a G.C. al U.T.M. a indicat ca o 
sarcină din cele mai importante 
crearea „sfatului unității d« 
pionieri" în scopul antrenării mai 
largi, active și organizate a pă
rinților, profesorilor, învățători
lor și specialiștilor la munca de 
educare a copiilor, la îndrumarea 
și sprijinirea activității organiza
ției de pionieri.

Pornind de la unele comitete 
regionale și orășenești U.T.M., a 
existat o neînțelegere în ce pri
vește rolul „sfatului unității de 
pionieri" în activitatea pionie
rească. Organele U.T.M., nu a- 
pele ză la sfatul unității de pio
nieri pentru a-i cere sprijinul în 
organizarea diferitelor acțiuni.

Așa cum a stabilit Plenara 
V-a a C.C. al U.T.M., o formă 
importantă pentru îmbunătățirea 
conținutului activității organiza, 
ției de pionieri, este introducerea 
distincțiilor pionierești. în unele 
unități și detașamente de pio
nieri, instructorii de pionieri se
pară însă în mod arbitrar activi
tatea pionierească de cea organi
zată în scopul obținerii distincții
lor pionierești. Aceasta este o mare 
greșeală; obținerea distincțiilor 
pionierești trebuie să constituie 
tocmai încununarea activității pe 
care fiecare pionier trebuie s-o 
desfășoare în cadrul detașamen
tului și unității de pionieri, să 
ducă la ridicarea nivelului gene
ral al muncii organizației de 
pionieri.

Instructorii de pionieri au un 
rol important în viața unităților 
și detașamentelor de pionieri.

In anul acesta s-au făcut pro
grese simțitoare în activitatea de 
selecționare a instructorilor de 
pionieri. Continuă totuși să exis
te fluctuație de cadre în rîndul 
instructorilor de pionieri. Alege
rea instructorilor de pionieri s-a 
făcut în unele locuri fără prea 
mare discernămînt. De ase
menea n-a intrat în prac
tica de zi cu zi a tuturor co
mitetelor regionale, raionale și 
orășenești U.T.M. problema in- 
struirii și pregătirii cadrelor care 
lucrează cu pionierii. Există 
mulți instructori de pionieri care 
au dragoste pentru această 
muncă, dar care nu cunosc sufi
cient de bine sarcinile ce le au 
de rezolvat, metodica muncii cu 
pionierii, cerințele pedagogice 
ale acestei munci. Acești instruc- 
tori nu sînt ajutați să-și însu
șească această pregătire, să în
vețe să muncească cu pionierii. 
Problema pregătirii și instruirii 
instructorilor de pionieri nu este 
rezolvată așa cum se cere: în 
cadrul unor comitete regionale, 
raionale șj orășenești U.T.M. in
struirea acestora se face în mod 
superficial.

Unele comitete regionale, raio 
nale și orășenești U.T.M. nu se 
preocupă de pregătirea seminari- 
ilor instructorilor de pionieri, 
care constituie una din formele 
cele mai importante de pregătire 
a acestora.

Unele comitete regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. au ma
nifestat o slabă preocupare pen
tru conducerea și îndrumarea 
muncii pionierești. Aceasta s« 
oglindește în înseși planurile lor 
de muncă, care amintesc tangen
țial obiectivele muncii cu pio
nierii. Această subapreciere a 
muncii cu pionierii se manifestă 
și în activitatea unor organizații 
U.T.M. In viața unor unități de 
pionieri nu se face simțită grija 
și atenția organizației U.T.M. 
Ajutorul pe care organizațiile 
U.T.M. II dau unităților de pio
nieri se reduce, de cele mai 
multe ori, la numirea unor ute
miști în munca de instructori de 
pionieri. Unele organizații
U. T.M. nu-și îndeplinesc obliga
ția ce o au de a sprijni organiza
rea unor activități interesante, 
de a îndruma și controla aceste 
activități, de a analiza periodic 
modul în care^i îndeplinesc uni
tățile de pionieri sarcinile ce le 
revin.

Ne aflăm la începutul celui de 
al doilea trimestru al anului 
școlar. Organele și organizațiile 
U-T.M. trebuie să-și intensifice 
eforturile pentru a traduce in 
viață cu mai multă consecvență 
sarcinile stabilite de Plenarele a
V. a și a Vll-a alezC.C. al U.T.M., 
pentru a ridica nivelul întregii 
munci cu pionierii la nivelul ce
rințelor pe care le pune partidul 
în fața școlii și organizației de 
pionieri.

Condiția principală de care 
depinde îmbunătățirea conținutu
lui activității pionierești este îm-

Popov: Desigur, Nelly; Gri vița: 
Soarta unui om; V. Roaită, 
Volga, Libertății: Avalanșa; Uni. 
rea. Drumul Serii: Părinți și co. 
pit; C. David, M. Eminescu; 
Lady Hamilton; Alex. Sahia : 
Agent secret la Canton; Munca, 
8 Mai: O întâmplare extraor. 
dinar ă (ambele serii); Aurel 
Vlaicu: Poemul mării; Arta: 
Haiducii din Rio Frio; T. Vladi. 
mirescn’: Andreika; Moșilor: Cin. 
tărețui mexican; 23 August: Oa
meni și lupi (cinemascop); Iile 
Pintilie: întâlnire cu viata; G.
Bacovia: Moartea î.n șa: 30 De. 
cembrie. B. Delavrancea: Stelele.

probabil
precipitații Vtnt slab ptnă la po
trivit din sectoiui sud-vestic. 
Temperatura tn creștere ML 
nimele vor oscila între 2 la mi. 
nus 10 grade, iar maximeie Intre 
minus 3 la plus 7 grade.

le dea îndrumări.

bunătâțirea conducerii organiza
ției de pionieri de către organi
zațiile U.T.M., Indepfinirea cu 
spirit de răspundere a acestei 
sarcini statutare pe care parti
dul a pus-o în fața organizației 
noastre.

Trebuie să se realizeze în 
practică sarcina trasată de Ple
nara a V-a a C.C. al U.T.M. ca 
fiecare unitate de pionieri să fie 
îndrumată de către o organizație 
U.T.M. în planul de muncă al 
organizației U.T.M. care are sar
cina de a îndruma activitatea de 
pionieri — activitatea pionieri
lor trebuie să ocupe un loc im
portant. Utemiști dintre cei mai 
buni trebuie trimiși in cadrul 
unităților și detașamentelor de 
pionieri să sprijine efectiv in
structorii de pionieri în organi
zarea diferitelor activități.

în cadrul adunărilor generale 
U.T.M. să se analizeze activita
tea unității și detașamentelor de 
pionieri, să se elaboreze măsuri 
pentru îmbunătățirea acestei ac
tivități. Comitetele U.T.M. să 
cheme în fața lor instructorii de 
pionieri, să analizeze munca a- 
cestora, să

Comitetele regionale, raionale 
și orășenești U.T.M., organizațiile 
U.T.M. au datoria de a acorda 
o atenție sporită dezvoltării ini
țiativelor care au apărut in 
practica tnuncii pionierești, sin
tetizării și generalizării experien
ței bune existente în unele uni
tăți și detașamente de pionieri, 
îmbogățirii acestei experiențe 
prin antrenarea largă a cadre
lor didactice, a specialiștilor din 
diferite domenii de activitate, a 
copiilor înșiși la organizarea 
programelor pionierești.

îmbunătățirea conducerii și în
drumării activității pionierești, a 
muncii instructorilor de pionieri 
de către organele și organizațiile 
U.T.M., trebuie să aibă ca rezul
tat îmbunătățirea conținutului 
activității organizațiilor de pio
nieri. Viața pionierească trebuie 
să devină din ce in ce mai in
teresantă, plăcută, educativă, 
astfel ca copiii să îndrăgească 
și mai mult organizația de pio
nieri, dezvoltîndu-li-se și mai 

' ' * mindrie
cravate- 

lupta din 
îndeplini 

cu ^cinste obligațiile de pionieri 
și școlari, pentru a îndeplini 
condițiile pentru obținerea dis
tincțiilor pionierești.

Aplicînd în viață cu profun
zime și consecvență sarcinile 
importante reieșite din documen
tele Plenarelor a V-a și a Vll-a 
ale C.C. al U.T.M. vom contribui 
la dezvoltarea și mai puternică 
in rindul pionierilor a dragostei 
fierbinți față de patrie, față de 
partid și față de clasa noastră 
muncitoare, a dorinței de a-și 
dovedi recunoștința pentru viața 
fericită pe care-o trăiesc astăzi 
in patria noastră, invățind cu 
hărnicie și sirginnță. insușin- 
du-și temeinice deprinderi prac
tice, pregătindu-se cu seriozitate 
pentru munca viitoare pe frontul 
construcției socialiste.

nieri,
mult sentimentul de 
că sînt purtători ai 
lor roșii, dorința de a 
răsputeri pentru a și

de a-și

In ono de gimnastică, la Școala medie iu. 2 din Brâila
Foto : P. POPESCU
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încheierea lucrărilor conferinței 
inginerilor și tehnicienilor mineri

Slmbătă au luat sfîrșit lucră
rile primei conferințe a ingineri
lor și tehnicienilor mineri din 
R. P. Romină.

Timp de patru zile, conferința 
a dezbătut in ședințe plenare și 
pe secții dc specialitate, pro
bleme legate de dezvoltarea și 
modernizarea exploatărilor mi
niere din țara noastră, perfec
ționarea proceselor de preparare 
a cărbunilor și minereurilor, îm
bunătățirea condițiilor de iucru 
în mine. Referatele și discuțiile 
purtate pe aceste teme au rele
vat că in anii regimului demo
crat-popular industria minieră 
din țara noastră a repurtat mari 
succese. Mine vechi, exploatate 
prădalnic de capitaliști au lost 
dezvoltate și modernizate, au 
fost deschise mine noi.

Folosirea pe scară din ce în ce 
mai largă a mașinilor, a utila'

Th. Aman : Hora Unirii la Craiova.

Sesiunea anuală
a I. C. Z.

Pentru buna desfășurare 
a campaniei agricole de primâvarâ

latre 20—23 ianuarie a avut 
loc la Institutul de cercetări 

; zootehnice din Capitală sesiunea 
anuală de referate și comunicări 
științifice.

La sesiune au fost prezentate 
rezultatele cercetărilor făcute ki 
stațiunile experimentale, în gos
podării agricole de stat și gospo
dării colective pentru îmbunătă
țirea raselor și sporirea efective
lor de bovine, ovine, porcine și 
de păsări. Referatele și discuțiile 
au dezbătut probleme privind a- 
limentația rațională a animalelor 
și păsărilor, conservarea, pregă
tirea și administrarea nutrețurilor 
în hrana lor.

Sesiunea a scos ki evidență 
faptul ci in anul trecut cercetă
rile întreprinse au fost mai strins 
legate de nevoile practicii, con
tribuind la sporirea eficienței e- 
conomice în producția zootehni
că. Cele 182 de unități agricole 
socialiste pe care le sprijină și le 
indrumează institutul au obținut 
producții sporite de lapte, cârme, 
lină etc.

Lucrările sesiunii au subliniat 
necesitatea dezvoltării cercetări
lor în legătură cu folosirea in
tensivă in hrana animalelor a 
porumbului siloz și îmbunătăți
rea celorlalte surse de furaje, îm
bunătățirea raselor de animale și 
mărirea șeptelului, în vederea 
sporirii producției de carne și 
lapte. De asemenea, a fost rele- 

- vată importanța consolidării eco- 
nomico-organizatorice a fermelor 
zootehnice în unitățile agricole 
socialiste, a ridicării rentabilită
ții lor «i a mecanizării lucrărilor 
din zootehnie, care cer un mare 
volum de muncă.

în cuvîntul de închidere, dr. 
Gligor V'irgil. directorul I.C.Z., a 
subliniat necesitatea legării cit 
mai strînse a cercetărilor științi- 

' fice de cerințele imediate ale 
! producției și de râspindirea în 

masa crescătorilor de animale * 
! rezultatelor pozitive obținute, in 
| vederea dezvoltării continue a 
I șeptelului.

(Age rp re»)

jelor și agregatelor moderne a 
permis mecanizarea și automatif 
zarea unor procese de producție 
grele și cu volum mare de mun
că. Condițiile de muncă in sub
teran au fost îmbunătățite, fiind 
alocate importante sume de bani 
pentru tehnica securității și pro
tecția muncii în mine.

Relevînd și unele lipsuri exi
stente în acest sector de activi
tate, participanții la discuții au 
arătat că trebuie acordată o mai 
mare atenție extinderii mecani
zării procesului de încărcare a 
cărbunelui și a sterilului, atît în 
abataje cit și la înaintări, redu
cerii consumului de lemn de mină 
prin extinderea susținerii meta
lice și cu prefabricate din beton, 
folosirii metodelor de exploatare 
de mai mare productivitate — ca 
abatajele frontale, a tehnologiei 
noi de preparare, ca cea tn medii 
dense. Ia felul acesta indicei*

Pregătirile pentru buna des
fășurare a însămînțărilor de pri
măvară și a celorlalte lucrări a- 
gricole, menite să asigure o re
coltă bună in acest an la toate 
culturile agricole, continuă în 
toate regiunile țării.

Potrivit informărilor primite 
de la secțiile agricole ale sfatu
rilor1 populare regionale, Minis
terul Agriculturii apreciază că 
pregătirea inventarului agricol 
necesar în campania de primă
vară este mai avansată față de 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. In S.M.T.-uri, dato, 
rită amenajării din vreme a ate
lierelor și organizării reparării 
utilajului agricol pe principiul 
graficului de lucru corespunză
tor capacității fiecărui atelier, 
repararea s-a desfășurat într-un 
ritm mai susținut Pînă la 22 
ianuarie au fost reparate 77 la 
sută din numărul tractoarelor 
care au necesitat lucrări de revi
zuire și reparare, precum și 77-80 
la sută din numărul plugurilor 
de tractor, semănătorilor și cul
tivatoarelor. încă de pe acum 
sînt gaia de lucru circa 80 ia 
sută din tractoarele și mașinile 
agricole care vor fi folosite in 
campania de primăvară.

In S.M.T.-urile din regiunile 
Constanța și Baia Mare repara
rea tractoarelor a fost realizată 
în proporție de 92-94 la suta. In 
S.M.T.-urile din regiunile Iași, 
Hunedoara. Suceava și Craiova 
însă. în care n-au fost pregătite 
din timp toate condițiile pentru 
buna executare a reparațiilor, a- 
ceste lucrări sînt întîrziate.

Condiționarea semințelor de 
cereale păioase a fost realizată 
în proporție de circa 20 la sută; 
aceasta lucrare trebuie intensi
ficată in vederea pregătirii din 
vreme a întregii cantități de bâ- 
mință necesara însămințărilor de 
primăvară.

In toate regiunile au continuat 
stropirile de iarnă în livezi. A- 
c ea stă acțiune nu se desfășoară 
totuși corespunzător 
prielnic îndeosebi in 
Pitești, Ba.a .Mare și 

tracului 
regiuaite 

Hune»

productivității muncii va fi mai 
mare, iar prețul de cost al căr
bunelui și minereului mai mic.

La conferință s-au discutat 
de asemenea, măsurile ce trebuie 
luate în continuare pentru asi
gurarea securității și protecției 
muncii minerilor.

In Încheiere, conferința a 
adoptat o rezoluție în care se 
prevăd sarcini importante ce tre
buie să stea în fața inginerilor 
și tehnicienilor mineri din țara 
noastră, a fiecărui membru 
A.S.I.T. din această ramură, 
pentru traducerea în fapte a 
documentelor Plenarei 6.G. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 1959, 
în vederea dezvoltării continue a 
industriei miniere, a aplicării tot 
mai largi a tehnicii moderne în 
această ramură importantă a 
industriei noastre socialiste. 

doara, regiuni eu puternice ba
zine pomicole.

Toate lucrările pregătitoare 
pentru însărrjînțările de primă
vară trebuie să se termine cît 
nai repede, pentru ca din prima 
zi bună pentru insămînțări a- 
ceastă lucrare să se înceapă cu 
toate mijloacele și să se execute 
într-o perioadă cit mai scurtă de 
timp. Trebuie continuate de ase
menea mai intens lucrările de 
pregătire a răsadnițelor și în- 
sămințările în răsadnițe ș« sere, 
desfundarea terenurilor pentru 
plantări de pomi și vii, desțele
nirea pășunilor și finețelor slab 
productive.

Starea de vegetație a semănă
turilor de toamnă fiind în gene
ral bună în toate regiunile țării, 
să se continue controlul semă
năturilor, iar acolo unde se 
strînge apă să se facă lucrări de 
scurgerea ei și, în același timp, 
să se pregătească gunoiul de 
grajd pentru a se aplica pe se
mănăturile ieșite firave din 
iarnă. ,. ,

(Agerpres)
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Premiera de gală vo •- 
vea loc miine 25 ianuarie 
orele 20,30 la cinemato

graful Patria.

Se împlinesc astăzi 101 am 
de la înfăptuirea Unirii 
Țărilor Romine și crearea 

statului național romîn — eve
niment de mare Însemnătate în 
viața poporului nostru.

Ziua de 24 Ianuarie 1859 
capătă astăzi, în perspectiva is
torică a marilor cuceriri revolu
ționare pe care poporul romin 
le-a realizat sub conducerea 
partidului clasei muncitoare, o 
nouă strălucire și semnificație. 
Aniversarea Unirii constituie pen
tru constructorii socialismului 
din Republica noastră populară 
un prilej de cinstire a tradițiilor 
patriotice și progresiste ale po
porului nostru muncitor.

Unirea Țării Romînești cu 
Moldova a reprezentat o verigă 
importanta in lanțul luptelor 
seculare duse de poporul nostru 
pentru împlinirea idealurilor sale 
de independență națională, de 
înlăturare a asupririi și exploa
tării, de făurire a unei vieți lu
minoase pentru toți cei ce mun
cesc.

In actul istoric al Unirii a 
răzbătut năzuința arzătoare de 
libertate și dreptate a unui po
por de milioane de iobagi căra 
nu mai puteau suporta jugul în. 
doit al boierimii și al cotropi
torilor turci.

La 24 Ianuarie 1859, sub pre
siunea puternică a maselor care 
au silit pe reprezentanții boie
rimii să votefee pentru Unire, 
Adunarea electivă a Țării Romî
nești a ales domn pe Alexandru 
Ion Cuza, candidatul unioniști- 
lor, care la 5 ianuarie fusese 
ales domn al Moldovei. Unirea 
a fost astfel înfăptuită. Poporul 
dobîndise o strălucită victorie. 
Marele făuritor al Unirii Țărilor 
Ronjîne a fost poporul muncitor, 
masele de țărani și orășeni, care 
legau de idealul înfăptuirii Uni
rii. năzuințele lor de a dobîndi 
neatîrnare față de imperiul oto
man, de a scutura jugul robiei 
boierești. Lupta pentru realiz». 
rea Unirii dusă de spiritele cele 
mai înaintate ale vremii a fost 
încununată de succes toomai 
pentru că corespundea aspira
țiilor maselor.

Unirea a pus temelia statului 
național unitar romîn, a Însem
nat actul de naștere a RominiGi 
moderne. înfăptuirea Unirii a 
fost premisa pentru scuturarea 
jugului otoman și cucerirea in
dependenței naționale, condiție 
vitală a existenței oricărui popor. 
Împreună eu reformele care i-au 
urinat, unificarea națională a 
dus la limitarea relațiilor feu
dale, la lărgirea relațiilor de 
producție capitaliste, la dezvol
tarea mai rapidă a forțelor de 
producție.

Marea boierime și burghezia 
au golit insă Unirea de conținu
tul ei democratic, patriotic. Au 
urmat decenii de dictatură săl
batică a „monstruoasei coaliții" 
a moșieritnii și burgheziei reac
ționare, decenii de cruntă asu
prire și împilare a poporului,

Independența națională, cu
cerită în 1877 prin jertfa de 
singe a poporului, a fost batjo
corită; jugul otoman a fost înlo
cuit cu cel al marilor trusturi oc
cidentale care au transformat 
țara noastră într-o semi colonie. 
Clasele exploatatoare au pus la 
mezat și au vindut bogățiile țării 
capitaliștilor din Apus, au tîrguit 
poporul romin drept carne de 
tun pentru războaiele prădalnice 
puse la cale de cercurile impe
rialiste agresive.

In cinstea Intîlnirii tineretului și studenților 
din regiunea Balcanilor și Mării Adriatice

Li cinstea întâlnirii tineretului 
și studenților din regiunea Bal
canilor și Mării Adriatice C-C. al 
U.T.M. și Consiliul General 
U.C.FS. organizează o ștafetă 
care va străbate întreaga țari, 
precum și întîlniri sportive inter
naționale de șah, tenis de masă 
și baschet. Ștafeta va pomi in 
ziua de 25 ianuarie din raioane 
va trece prin nenumărate o- 
rașe și sate și va ajunge 
in Capitali la 30 ianuarie cind 
mesajele tineretului nostru vor ft 
predate intîlnirii de către o de
legație de spdftivi fruntași.

în același timp vor fi predate 
întâlnirii și mesajele aduse de 
ștafetele tineretului din RJ* Al
bania și R.P Bulgaria-

întrecerile sportive organizate 
între 31 ianuarie și 4 februarie 

1 vor fi dotate cu „Cupa priete-
* niei“ care se va decerna echipei 

ciștigătoare in cadrul fiecărei 
discipline sportive. La întrecerile 
de baschet ce se vor desfășura în

• sala Floreasca și-au anunțat par

Steagul atît de scump poporoM 
lui, al independenței naționale, 
al libertăților și drepturilor dea 
mocratice, trădat și călcat In pi' 
cioare de burghezie, a fost înăl- 
țat de o clasă nouă, plină de viă 
goare, revoluționată pînă la cm 
păt, clasa muncitoare — expo
nentă a intereselor întregului 
popor muncitor. Istoria a dove
dit că, clasa muncitoare, pârtie 
dul ei revoluționar de avangara 
dă, sînt păstrătorii și continua
torii celor mai bune tradiții na
ționale ale poporului nostru, 
tradițiile luptei sale pentru fe 
bertate și o viață mai bună.

In strinsă alianță cu țărăni» 
mea muncitoare, clasa munci
toare, sub conducerea partidului 
ei marxist-leninist, a Înlăturat 
de la putere clasele exploata
toare, a instaurat regimul demo
crat-popular, făurită Republic* 
Populară Romină — stat al ce
lor ce muncesc de la orașe și 
sate. In frunte cu clasa munci
toare, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, poporul 
muncitor nu numai că a împli
nit idealurile pentru care lupta
seră în perioada Unirii masei® 
asuprite și exploatate, dar a rea
lizat infinit mai mult, a ridicat 
înfăptuirile sale pe o treaptă su. 
perioară calitativ, trecînd la rea
lizarea înaltelor idealuri politica 
ale clasei muncitoare.

Scuturînd cătușele imperialis
mului, poporul nostru a dobindit 
pentru întîia oară în istoria sa 
o adevărată independentă și su
veranitatea națională. Sub con
ducerea partidului, masele — 
adevăratele făuritoare ale isto
riei — au pornit în anii puterii 
populare pe drumul construirii 
unei vieți noi, fericite, pe drumul 
făuririi socialismului. Orindui- 
rea democrat-populară trezește 
energia și inițiativa creatoare a 
milioanelor de oameni ai muncii 
înăbușiți și striviți veacuri în șir 
sub călciiul asupritorilor. Se 
întărește mereu unitatea mo- 
ral-politică a poporului nostru, 
avi nd drept temelie alianța mun- 
citorească-țărănească și frăția 
poporului romin cu minoritățile 
naționale.

Prin înfăptuirea politicii parti
dului, politică pătrunsă de un 
adevărat patriotism, expresie a 
intereselor vitale ale poporului, 
sînt lichidate pas cu pas urmă
rile înapoierii moștenite de la re. 
gimul burghezo-moșieresc. Elibe
rați din lanțurile exploatării, oa
menii muncii conduși de partid 
transformă țara noastră într-o 
țară industrială Înaintată cu o 
agricultură mecanizată. Patrio. 
tismul poporului nostru a căpă
tat în zilele noastre un conținut 
nou, mai bogat, ridicindu-se pe 
o treaptă mai inaltă. Aduoindu-și 
aportul lor entuziast de zi cu zi 
la înfăptuirea sarcinilor con
strucției socialiste, oamenii mun
cii. tineretul nostru, tși exprimă 
prin fapte patriotismul, punind 
cu teniei umărul la înflorirea pa
triei, la belșugul și fericirea în
tregului popor muncitor.

Mîndrindu-se cu mărețele cu
ceriri revoluționare și uriașele 
realizări dobîndite în anii re
gimului democrat-popular, oa
menii muncii, tineretul patriei 
noastre acordă o mare prețuire 
tradițiilor luptei pentru libertate 
Îi o viață mai bună ale poporu- 
ui nostru, tradiții Intre care în

făptuirea Unirii se află la loc de 
cinste.

P. NEDELCU

ticiparea echipele masculine de 
tineret din R.P. Albania și R.P. 
Bulgaria care, alături de echipa 
din R.P. Romijiă se vor întrece 
pentru cucerirea trofeului pus în 
joc.

Concursul de tenis de masă $e 
va desfășura pe echipe de băieți 
și fete. Pînă acăjn și-au anunțat 
participarea echipe din R.P. 
Albania, R.P. Bulgaria, R.P.F. 
Iugoslavia, R.P. Romîna. Printre 
concurenții ce vor evolua în sala 
Dinamo cu această ocazie se află 
sportivi bine cunoscuți ca Marco- 
viei, Kovacs, Rety, Alexandru 
Maria.

Turneul de șah Se va desfășura 
în sala Institutului de petrol, 
gaze și geologie cu participarea 
unor șahiști și șahiste din R.P. 
Albania, R.P. Bulgaria, R.P.F. 
Iugoslavia, Grecia și R.P. Romî- 
nă în zilele următoare se aș
teaptă confirmarea participării și 
a altor echipe din țările balcano- 
adriatice.

(Agerpres)
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și destinderii internaționale
Prietenia frățească 

romino-ungară

Paul Robeson; [J[] 
eveniment care insuflă 

bucurie și curaj
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite; Hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a reduce 
efectivul forțelor sale armate cu 
o treime, a declarat corespon
dentului agenției TASS, eminentul 
luptător pentru pace și cunoscu
tul cintăreț american Paul Ro
beson, care se află la Moscova 
la invitația Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii este eve
nimentul cel mai important șl 
remarcabil din ultimul timp. El 
insuflă oamenilor bucurie și cu
raj și, ceea ce este cel mai im
portant, încrederea în ziua de 
mîine — ziua luminoasă a păcii, 
fericirii și progresului.

Scrisoarea 
adresată 

de F.S.M. tuturor 
organizațiilor 

sindicale
PRAGA 23 (Agerpres). — Fe

derația Sindicala Mondială a 
adresat o scrisoare deschisă tu
turor organizațiilor sindicale na, 
ționale și locale afiliate și neafi
liate la Federația S ndicală 
Mondială în care le cere să ac
ționeze într un front unit în 
lupta pentru pace și dezarmare.

In scrisoare se subliniază nă, 
zuința unanimă a oamenilor 
muncii și sindicatelor de a pune 
capăt cursei înarmărilor. Oa
menii muncii doresc, se spune în 
scrisoare, ca să nu se piardă 
posibilitatea care s-a oferit de a 
păși pe calea dezarmării gene-< 
rale. In această problemă există 
o posibilitate evidentă pentru în
țelegere frățească și unitate de 
acțiune între oamenii muncii dm 
întreaga lume.

F.S.M., se spune în continuare 
în scrisoare, stă ferm pe poziția 
sprijinirii voinței de pace. F-S-M. 
propune ca anul 1960 să fie anul 
acțiunilor comune ale organiza
țiilor sindicale din toate țările. 
Ea propune să se organizeze în- 
tîlniri sindicale 
pentru stabilirea poziției gene
rale în sprijinul dezarmării și 
păcii.

internaționale

Djuanda: Sprijinim 
întrutotul 

eforturile do pace 
ale premierului soîietic

(Desene de EUG. TARU)

SUPUȘILOR SI NESUPUȘILOR

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: Consider că 
vizita lui N. S. Hrușciov în In
donezia are o mare importanță : 
Ea îi va oferi posibilitatea să 
constate că realmente noi dorim 
să sprijinirii întrutotul eforturile 
pe care le depune primul minis
tru al Uniunii Sovietice pentru 
instaurarea păcii generale, efor
turile care vor avea o influență 
concretă asupra conferinței la 
nivel înalt — a declarat cores
pondentului ziarului „Pravda" 
Djuanda, ministru prim al cabi
netului de lucru al Indoneziei, 
feferindu.se la apropiata vizită 
tn Indonezia a șefului statului 
sovietic.

Djuanda a subliniat că propu
nerea cu privire la dezarmarea 
generală și totală formulată de 
N. S. Hrușciov este salutată cu 
bucurie de guvernul și poporul 
Republicii Indonezia.

în ce privește propunerea lui 
N. S. Hrușciov cu privire la 
dezarmare, raportată la politica 
noastră In relațiile internaționale, 
a spus Djuanda, noi o sprijinim, 
deoarece primejdia unui război 
mondial este deosebit de acută 
tocmai pentru țările a căror in- 
dendență a fost recunoscută re
cent. După cum a arătat în con
tinuare Djuanda, vizita lui N. S. 
Hrușciov va contribui la înțele
gerea mai profundă a scopurilor 
urmărite de Indonezia în dome
niul social economic.

PEKIN. La Pekin a avut loc 
o ședință lărgită a Comitetului 
permanent al Adunării Reprezen. 
tanților Populari din întreaga 
Chină, In cadoul căreia a fost 
discutat șt aprobat apelul adre. 
sat de Sovietul Suprem al 
U.R S.S parlamentelor și guver. 
nelor tuturor statelor lumii.

MOSCOVA. - Abdel Kerim 
Kassem, primul ministru al Re
publicii Irak, a acbesat lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu, 
lui de Miniștri al U R.S S , o te. 
legramă in care.t mulțumește 
pentru faptul că guvernul sovie. 
tic a trimis in Irak un grup de 
soecia iști care să participe la 
lupta î.mpo*ripa variolei, precum 
și pentru medicamentele trimise 
in acest scop..

WASHINGTON. — La 23 ia. 
nuarie a avut loc la Casa Albă 
o consfătuire, neprogramată în 
prealabil între președinte 
Eisenhower și secretai ui de stat 
Hertet Consfătuirea a durat o 
oră și jumătate La terminarea 
consfătuirii Herter a declarat că 
a discutat cu Eisenhower pro. 
bIerna relațiilor americano.cuba. 
neze Agenția Umted Press In
ternational face o ’egătuiă înire 
această consfătuire și chemarea 
la Washington „pentru consul
tări" a amhasadoru'ui american 
tn Cuba, Bonsal.

Vizita lui K. E. Voroșilov,F. R. Kozlov și E. A. Furțeva în India
DELHI 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: In seara zilei 
de 22 ianuarie K. E. Voroșilov, 
F. R. Kozlov și E. A. Furțeva 
au oferit o recepție în cinstea 
președintelui Indiei, R. Prasad, 
la care au luat parte R. Prasad, 
Jreședințele . Indiei, premierul

Nehru, jninișlri ai guvernului 
indian. La recepție au rostit cu- 
viutări K. E. Voroșilov și R. 
Prasad. _

Mulțumind locuitorilor din 
Deliii pentru călduroasa primire 
făcută delegației sovietice, K. 
E. Voroșilov a spus că atitudi
nea cordială, manifestată față 
de oaspeții sovietici dovedește 
sentimentele de dragoste ale po
porului indian față de poporul 
sovietic. .

Poporul sovietic, a spus K« E. 
Voroșilov, nutrește de asemenea 
profunde sentimente de respect 
și dragoste față de marele popor 
indian și int'mpină oricînd cu 
inima deschisa și bucurie pe 
toți solii Republicii India

Pacea a declarat K. E. Voro
șilov, reprezintă fericirea pentru 
popoarele din întreaga lume și 
pentru această fericire trebuie 
să luptăm fârâ a ne precupeți 
forțele. Acum, cind perspectivele 
consolidări» păcii s-au îmbună
tățit, este nevoie de eforturile 
tuturor statelor pentru a topi 
definitiv gheața „războiului 
rece", pentru a crea omenirii 
condiții de viață fără cursa 
înarmărilor, fără primejdia răz
boiului

Cuvintarea de răspuns a fost 
rostită de Rajendra Prasad, 
președintele Republicii • Ind a. 
Mulțumind lui K. E. Voroșilov 
pentru frumoasele cuvinte des
pre India și poporul ei, preșe
dintele a declarat câ sentimen
tele de prieterre și bunăvoința 
Uniunii Sovietice au o mare în
semnătate pentru India.

Prasad a declarat câ indienii 
se bucură văzlnd în propria lor 
țară roadele colaborării dintre 
India și U.R S.S. tot mai 
creseînde în domeniul industriei 
și agriculturii.

★
DELHI 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : tn dimineața 
Zilei de 23 ianuarie, F. R. Koz-

- flFUL SUPREM MUNCEJTț 
CR MAI MUlT PENTRU RINELE

Iov, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U. R. S.S. 
și persoanele care îl însoțesc au 
plecat din Delhi la Bhilai (sta
tul Madhia Pradeș). F. R. Koz
lov va vizita la Bhilai una din 
cele mai mari construcții noi 
din India — uzina metalurgică 
care se construiește cu ajutorul 
Uniunii Sovietice.

In aceeași zi E. A. Furțeva, 
deputat al Sovietului Suprem al 
U. R. S. S., a plecat in Madras.

BHILAI 23 (Agerpres). —
TASS transmite: In dimineața 
zilei de 23 ianuarie F. R. Koz
lov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
însoțit de Swaran Singh, mini- 

: strul Oțelului, Subsolului și 
: Combustibilului al Indiei, și Ma

la viya, ministru de stat la Mi
nisterul Oțelului. Subsolului și 
Combustibilului al Indiei, V. V. 
Kuznețov, prim-kkțiitoj al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.SS., I. A. Benediktov, am
basadorul U.R S.S. in India, și 
alte persoane au sosit in orașul 
Raipur în drum spre Bhilai.

Pe străzile orașului in timp 
ce oaspeții in mașini treceau 
spre Bhilai se afla aproape în
treaga populație a orașului ve
nită să i salute.

La Bhilai oaspeților sovietici 
li s-a făcut o primire călduroa
să.

După o scurtă odihni, F. R. 
Kozlov, miniștrii indieni și per
soanele care-i însoțesc încep să 
vizitez* uzina.

In fiecare secție muncitorii, 
inginerii, funcționarii au intim* 
pisat cu aplauze apariția oas
peților sovietici. Ab a spre seară 
a luat sfîrșit vizitarea 
care pe drept cuvînt este 
dera*â simbolul prieteniei 
no-sovietice.

După vizitarea uzinei,
Kozlov- și persoanele care-1 în
soțesc s-au îndreptat spre tea
trul In aer liber al uzinei unde 
a avut loc un mare miting.

Li miting au rostit cuvintiri 
S war an Singh și F. R. Kozlov.

uzinei, 
consi- 
india-

F. R.

Noi instantanee turistice 
capitalist

Succesele economiei
R. P. Chineze 
in anul 1959

PEKIN 23 (Agerpres). — A- 
geuția China Noua a transmis la 
22 ianuarie comunicatul Direcției 
de Stat a Statisticii a R. P. Chi
neze în care sîot prezentate da
tele preliminare cu privire ia 
rezultatele îndeplinirii planului 
pe anul 1959.

In comunicat se spune, că Re
publica Populară Chineză a de
pășit planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul trecut.

In decurs de un an, producția 
industrială și agricolă a sporit 
în expresie valorică cu 31,1 la 
sută. întreprinderile metalurgice 
au dat țarii 20,5 milioane tone 
de fontă și 13,35 milioane tone 
de oțel (în această cifră nu intră 
producția prin metode simple), 
ceea ce reprezintă respectiv o 
creștere de 115 la sută și 67 la 
sută țață de anul 195$.

Producția de energie electrică 
a sporit cu "50 la sută și a ‘fost 
de 41,5 miliarde kWh.

Anul trecut în China s-au 
construit peste 1.340 de mari 
obiective dintre care peste 670 au 
fost date în exploatare totală 
sau parțială.

In anul 1959 în ciuda calami
tăților naturale, producția agri
colă a sporit cu 16,7 la sută.

S a îmbunătățit simțitor situa
ția materială a oamenilor mun
cii. Salariul mediu al' muncitori
lor și funcționarilor (fără a in
clude noii muncitori și funcțio
nari) a crescut în decurs de un 
an cu aproximativ 5 la sută.

Alocările statului pentru pro
tecția muncii și pentru deservi
rea medicală a muncitorilor și 
funcționarilor, pentru ajutoarele 
acordate celor care au dificul
tăți bănești și pentru alte chel
tuieli in vederea ridicării bună
stării au crescut cu peste 16 la 
sută. Venitul mediu al lucrăto
rilor din agricultură a sporit cu 
aproximativ 10 la sută.

Pe baza victoriilor cucerite în 
anul trecut, muncitorii, țăranii 
și intelectualitatea revoluționară 
din Republica Populară Chineză 
luptă cu încredere pentru avin- 
tul continuu al economiei națio
nale în anul 1960, pentru ca în 
decurs de 10 ani să ajungă An
glia în ce privește principalele 
tipuri de produse industriale.

PITALIȘTIf. MAI ALES 
PENTRU STAVIlIRfA 
tRUrjHLOR PERIOD».

Noua realizare
a științei 

a entuziasmat
sovietice

opinia publică
Un nou pas 

pe calea cuceririi 
Cosmosului

STOCKHOLM 23 (Agerpres). 
TASS transmite: Presa din 
Stockholm caracterizează lansa
rea • de către Uniunea Sovietică 
a unei puternice rachete ca fiind 
un eveniment de însemnătate 
primordială.

Ziarele subliniază că lansarea 
unei puternice rachete sovietice 
reprezintă un nou pas pe calea 
cuceririi Cosmosului atrăgind a- 
tenția în» același timp asupra 
înaltei precizii cu care racheta a 
atins regiunea calculată.

Sistemul de ghidare a rachetei 
este cu adevărat excepțional spu
ne in titlu ziarul „Stockholms 
Tidningen". S-a ajuns la o înaltă 
precizie.

„Superioritatea rușilor în acest 
domeniu este pe deplin eviden
tă", scrie „Dagens Nyheter*.

„Le Monde“î O realizare 
uimitoare

cu
PARIS 23 (Agerpres). 

TASS transmite : Lansarea 
succes de către Uniunea Sovietică 
a rachetei balistice cu multe 
trepte ocupă un loc de seamă in 
comentariile presei franceze.

Ziarul „Le Monde** a publicat 
pe prima pagină un articol al 
comentatorului său științific, sub 
următorul titlu : „Succesul noii 
rachete a rușilor, care a căzut la 
2 km. de punctul stabilit după 
ce a parcurs o distanță de 12-500 
km.. interesează atit pe militari 
cit și pe oamenii de știință**.

In articol se subliniază ci Uni
unea Sovietică a înscris Jut acti
vul său o nouă realizare uimitoa
re"*. „Comentatorii politici, sene 
ziarul, vor constata ci ex peron-

Adenauer continuă 
să semene vînt...

.VETF YORK 23 fAgerpres).— 
TASS transmite : După cum a- 
nunți corespondentul din Roma 
al agenției UJ*J„ in cursul 
audienței sale de vineri la F*. 
tican, cancelarul vest-german 
Adenauer a rostit un discurs in 
care a declarat : „Consider ci 
Dumnezeu a hărăzit poporului 
german în timpurile furtunoase 
de astăzi rolul special de a servi 
ea pavăză Occidentului împotriva 
puternicei influențe pe care o 
exercită asupra noastră răsăritul"*.

Un înalt demnitar al Vaticanu
lui, relatează corespondentul, a 
declarat într-o discuție neoficială 
că spusele lui Adenauer au fost 
calificate la Vatican drept cuvin
te care „Stîrnesc o oarecare mi
rare**.

★
„Mirarea** cercurilor din Vati

can este foarte firească, dacă ne 
amintim că la timpul său Hiller 
a căutat de asemenea să convin
gă poporul german că el a fost 
învestit cu o misiune asemănă
toare. Hitler a încercat să justi
fice cu aceste absurdități politi
ca sa agresivă împotriva Uniunii 
Sovietice. Ce intenționează sa 

’ j oc
ol R. F. Ger-

Ce intenționează 
camufleze cu aceste cuvinte 
tu olul cancelar T.
mane ?

decît aproximativ 
de la lucrării*

avut

-a trecut 
o lună 
Consiliului N.A.T.O. de la 

Paris In care s-a proclamat 
„unitatea de interese" a Occi
dentului și același Paris este 
sediul unor ciocniri deschise în
tre partenerii atlantici. Recenta 
„Conferință economică inter- 
occidentală" s-a prezentat tocmai 
ca arenă a intensificării contra
dicțiilor economice între diver
sele state din Occident. Ea a re
flectat ceea ce denumea un ziar 
englez, „războiul comercial în 
permanență dezvoltat" care în
globează majoritatea țărilor 
membre în N.A.T.O.

Această conferință a 
drept scop, potrivit unei hotă- 
rîri luate la sesiunea Consiliu
lui N.A.T.O., să încerce să apla
neze divergențele care se ma
nifestă în special între cele două 
organizații economice vest-euro
pene rivale — „piața comună" 
și „asociația comerțului liber" 
cît și între țările membre ale 
acestora și Statele Unite, precum 
și alte țări occidentale. încerca
rea de „armistițiu oficial* a fost 
precedată de îndelungate tenta
tive menite să clarifice contra
dicțiile puternice care se mani
festă în viața economică occi
dentală. După cum se știe, crea
rea în urmă cu un an a „pieții 
comune" din care fac parte șase 
țări — Franța, R. F. Germană, 
Italia, Belgia, Olanda și Luxem
burg — a avut drept scop să 
întărească pozițiile Franței și 
Germaniei Occidentale în Eu
ropa. Crearea acestui organism 
economic a amenințat mai cu 
seamă interesele Angliei care re- 

fele sovietice au fost încununate 
ca întotdeauna de succes. Faptul 
că de data aceasta s-a anunțat în 
prealabil că vor avea loc expe
riențe, ne va întări părerea că 
rușii sini absolut siguri pe et“.

Ziarul catolic „Le Croix** rele
vă că racheta sovietică „a pro 
dus o puternică impresie asupra 
comentatorilor diplomatici**. „Ei 
consideră că experiențele sovieti
ce au atins o perfecțiu'ne... care 
le permite intr-adevăr să efectue
ze în mod practic un tir balistic 
la mare distanță**.

Se deschide calea 
zborurilor 

spre alte planete
ATENA 23 (Agerpres).—Lan

sarea cu succes a puternicei ra
chete balistice în (Jniuneg Sovie
tică se află în centrul atenției 
ziarelor grecești.

„Precizia extraordinară a gi
ganticei rachete", scrie ziarul 
„Anexartitos Typos", a produs o 
impresie uriașă asupra oamenilor 
de știință din întreaga lume. U- 
niunea Sovietică dispune de o 
superioritate uluitoare față de 
S.U.A. în domeniu] rachetelor. 
„A început a treia fază a cuceri- 
rii spațiului cosmic. Experiența 
de ieri a demonstrat precizia ru
șilor. Se deschide calea zboruri
lor pe alte planete", scrie xiarul 
„Ta Nea".

Subliniind marea importanță a 
experienței sovietice, ziarul „E- 
lcphtcria" remarca „precizia fan
tastică" în atingerea țintei pro
puse. S.U.A. vor avea nevoie de 
2-3 ani pentru a-i ajunge pe ruși, 
scrie ziarul.

f
DIN TOATE COLȚURILE LUMI

13.000 DE ST’JDENp FRANCEZI 
IN GREVA

Peste 13.000 de studenți de la 
Universitatea dm orașul Rennes 
(departamentul Iile et Vila ine) 
au declarat la 22 ianuarie o 
grevă in semn de protest împo
triva faptului că anul acesta au 
fost repartizate fonduri insufi
ciente pentru nevoile Univers», 
lățit-

La Universitate cursurile au 
încetat. Studenții, sprijiniți de 
profesor și conferențiari, au ho- 
tărit să continue greva pini ce 
autoritățile le vor examina re
vendicările.

MAREA - SURSA DE ENERGIE

Oamenii de știință sovietici 
elaborat o schemă de turbină 

care folosește energia valuriktr. 
Ea se compune dintr.un loh me. 
talie îndoit în formă de spirali 
și închis la ambele capete. Tu. 
bul este fixat tn ren ud de o 
ancoră Valurile rotesc continuu 
tubul în jurul axei Iui. Această 
rotație este transmisă unui ge
nerator de energie electrică

Bențion Vul merrbni cores, 
ponderii al Academiei de Știinte 
a U.R.SS., a propas un proiect 
și maf intersant de folosire a 
valurilor mărit Cu 15 ani în 
urmă el a stabilit ci în anumite 
substanțe așa-iise seignetto-eiec- 
trice, se poate produce eurer? 
electric prin compresiune mj 

0 conferință fără rezultate
Din

Da-

f uzi nd să se asocieze ..pieții co
mune" a inițiat o altă organi
zație comercială rivală, «asocia
ția comerțului liber*. La 29 no
iembrie, la Stockholm, aceasta iși 
primea actul de naștere. 
respectivul organism fac parte 
Anglia, Suedia. Norvegia, ~ 
nemarca. Austria, Elveția Și 
Portugalia. Astfel, practic, di
vergențele economice inter-oc- 
cidentale iau forma, Intrucitva 
apropiată unor adevărate ostili
tăți economice. Cele două gru
pări au stabilit tarife preferen
țiale aplicate membrilor respec
tivi și care îngreunează accesul 
pe respectiva piață a altor țări.

Crearea „asociației comerțului 
liber" a pus in mișcare S.U.A. 
Cit timp exista doar „piața co
mună". Statele Unite s au mul
țumit cu simple declarații „de 
sprijin* și mai ales cu intensifi
carea imixtiunii economice. Apa
riția unei organizații noi com
plica considerabil lucrurile. 
Cercurile economice americane au 
căutat să găsească soluția care 
să permită menținerea nestinje- 
nită a nivelului imixtiunii capi
talului american. Ziarul „Fin n- 
cial Times* referindu se la ati
tudinea americană scria câ la 
Washington s-a înțeles că „pe
ricolul discriminării față de măr
furile americane va crește atit 
timp cit în Europa se va men
ține sciziunea".

Nu trebuie subapreciată de a- 
semenea temerea cercurilor po
litice americane că o sciziune in 
domeniul economic poate atrage 
după sine anumite consecințe de 
același fel pe plan politic. „Îm
părțirea Europei din punct de 
vedere economic, sena „New

în 
alianțe frățești 
marelui și pu- 

socialist, în 
Sovietică, 

înțeleaptă a

Astăzi se împlinesc 12 ani de 
la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Populară 
Romină și Republica Populară 
Ungară. Tratatul semnat la 24 
ianuarie 1948 constituie o expre
sie a noilor relații frățești stator, 
nicite intre popoarele țărilor so
cialiste surori, un instrument 
puternic în dezvoltarea neconte
nită a prieteniei popoarelor țări
lor noastre.

In anii puterii populare rela
țiile rotnino-ungare s-au dezvol
tat sub semnul continuei întăriri 
și înfloriri a trainicei prietenii 
ce unește popoarele noastre 
cadrul strînsei 
cu toate statele 
ternicului lagăr 
frunte cu Uniunea 
Sub conducerea 
partidelor lor marxist-leniniste, 
popoarele romîn și maghiar pă
șesc umăr la umăr pentru reali
zarea țelurilor lor comune: con
struirea socialismului și 
nismului.

In cei 12 ani care au 
de la semnarea Tratatului 
no-maghiar. relațiile frățești de 
colaborare multilaterală și ajutor 
reciproc s au dezvoltat neconte
nit spre binele și prosperitatea 
ambelor noastre popoare, consti
tuind in același timp șj o impor
tantă contribuție la întărirea în
tregului lagăr socialist.

Prin
cesare

comu-

trecut 
rotnî-

schimbul de produse ne- 
economiei lor, pe baza

PARIS 23 (A gerpreș). — Du
pă cum anunță France Presse, 
generalul Crepin numit în locul 
generalului Massu comandant 
militar și civil al regiunii Alger, 
și-a luat în primire noul său 
post. Massu, exponentul cercu
rilor ultracolonialiste din Alge
ria, rechemat de urgență la Pa
ris săptămina aceasta nu se va 
mai înapoia la Alger. Se știe că 
motivul acestei măsuri a fost in
terviul pe care l a acordat zia
rului vest-german „Suddeutsche 

șocuri. Dacă pe un sector al 
litoralului ar fi așezate p'ăci 
din materiale semnetto-electrice, 
f ecare șoc produs de valurile 
care se izbesc de lărin ar da 
naștere unui curent electric.

Punerea tn aplicare a acestor 
p anuri interesa ite și îndrăznețe 
a*e oamenilor de știință va Muce 
la descoperirea une* noi surse 
inepuizabile de energie

ALLAN DULLES : PRIMUL OM 
CARE VA AJUNGE IN COSMOS 

VA FI PROBABIL SOVIETIC

Tn ședința din 22 ianuarie a 
Comisiei Caireiei Reprezentanți, 
lor pentru cercetarea spațiului 
cosmic, care examinează pn». 
blema râmînerii .in urma a Sta
telor Unite față de Uniunea So
vietică în domeniul cuceririi spa
țiului cosmic, a luat cuvintul 
Allan Du lies sxjndncă torul Direc. 
ție* centrale de «nvestiaații a 
S U A El a subliniat că Unm- 
nea S'ivietici a (fohîndit un 
o naș prestigiu plaslnd prima pe 
orbtă un sa’.eia artificial al 
Păminluiui Acest lucru, a de
clarat Du'ies. stL-nS o reac
ție itît de intensă îa întreaga 
lume, eu care nu se po* compari 
urmările vreunei «îte descoperiri 
sau invenții*.

Scoțînd în evidență că Uniu
nea Sovietică depășit întno 
măsură uriași cee® ce lumea 
aștepta de * poaibilitlțfe ei 
științifice și tehnice". Du'Zes « 
declarat că dimpotrivă Sute1* 
Unite, „n^u îndreptățit speran.

York Tiroes*, are implicații pri- 
mejdioase pentra unnate* euro
peană și atlantică".

Exemplul cel mai elocvent al 
eforturilor depuse de cer am le 
monopoliste d»n S-U-A. de a-și 
asigura un acces nesîinjenrt pe 
piețele europene, prin lichidarea 
celor două grupări male și crea
rea unui organism on»c care să 
înglobeze și Matele Unite. — a 
fost oferii de turneul subsecreta
rului de stat Douglu Di’fon 
luna trecută in cîleva țin euro
pene : Anglia, Belgia. Germania 
Occidentală și Franța. Ddton 
este legat de interesele unor fir
me 
același timp 
problemele 
externe in 
Stat. Dillon 
in viață la 
Bonn și 
sile fără insă a reuu prea mult 
in acest domeniu „Cde do”ă 
zile de tratative, sena ziarul 
„Daily Express", s au încheiat 
pnntr-un arm«'»irtni nesigur in 
domeniul divergențelor comer
ciale anglo a menea ne". Mamfes- 
tindu-și in mod făits simpatia 
față de -piața comună" și față 
de Germania Occidentală in mod 
special. Statele Umte nu au reu
șit pini la urmă, in cursul că
lătoriei lui DiHon. să rezolve 
problema contradicțiilor econo
mice mieroccideniale care, după 
cum remarcă revista „News 
Week*, creează discriminări nu 
numai in exporturile reciproce, ci 
și împotriva exporturilor ameri
cane.

Astfel, conferința de fa Paris 
care sa desfășurat intre 12 ș> 
15 ianuarie a fost concepută ca 
o „ultimă încercare". La conte- 

egal de interesele unor nr- 
înnuente americane >i In 

este însărcinat ca 
politicii economice 
Depart a men tul de 

a câatat să traduci 
Londra. Bmxelleș, 

Paris scopul misiunii

principiilor colaborării și într- 
jutorării frățești, popoarele no 
stre se ajută reciproc în veder 
construirii vieții noi, socialis 

In fiecare an crește număr 
diferitelor delegații de mun 
tori, ingineri, tehnicieni, oame 
de știință, de cullură. de ar 
sportivi etc. care prin vizita 
reciproce aduc o însemnată co 
tribuție la organizarea unui u 
schimb de experiență, la întă 
rea prieteniei și colaborării i 
tre poporul romîn și poporul u 
gar.

O amploare tot mai mare 
luat-o în acești ani și colaboi 
rea frățească dintre tineretul i 
mîn și cel maghiar.

Pe plan internațional, R. 
Romină și R. P. Ungară, împi 
ună cu toate celelalte țări i 
lagărului socialist, promovea 
cu fermitate și consecvență o [ 
litică externă de pace și colat 
rare cu toate popoarele lurr 
Țările noastre sprijină cu hol 
rîre propunerile sovietice cu p 
vire la dezarmarea generală 
totală, pe care le consideră 
fiind calea sigură spre elimin 
rea pentru totdeauna a războiu' 
din viața omenirii.

Cu prilejul aniversării Inel 
ierii Tratatului romîno-ungar, 
neretul romîn adresează popoi 
lui, tineretului maghiar un fi< 
binte și frățesc salut, urîndu 
noi succese pe calea construi 
socialismului.

Zeitung" și în care se pronur 
împotriva politicii președintei 
de Gaulle cu privire la Alger.

Știrea înlocuirii lui 
provocat o vie agitație 
rile ultracolonialiștilor 
geria.

Posturile de radio 
au transmis apeluri chemînd 
menținerea calmului, adresate 
reprezentantul guvernului in . 
geria, Delouvrier și de generat 
Challe, comandantul suprem 
trupelor franceze în Algeria.

Massu 
în rina 
din /

algerie

țele“. „Astăzi, a spus e> în c 
tinuare, deși în străinătate ci 
tinuă să se mar îteste spera: 
că Statele Umte vor ajunge 
urmă Uniunea Sovietică, noi 
dem cum cresc toi mai mult 
doielile în ce privește posibili 
tea de a face aceasta în decur 
următorilor 5-10 ani“

Dulles a subliniat d€ asei 
'nea ..părerea cale predomină 
probabil, primul on ca e v<a 
trunde în Cosmos va fi 
Uniunea Sovietică*4.

CATASTROFA MINIERA 
IN AFRICA DE SUD

După cum s-a mai anunțat, 
noaptea de 21 spre 22 ianua 
s a produs o surpare la mina 
cărbune din Clydesdale, sta 
Orange, din Africa de Sud. I 
această cauză aproape 500 de 
neri nu gu mai putut ieși la 
p-afață, răminind in galer; 
din fundul minei ale cărei ie 
unt blocate de dârîmături.

Sute de femei și copii aștea 
eu înfrigurare, la ieșirea t 
mină, salvarea soților și rude

După cum relatează ager 
France Presse, echipele de i 
rare depun mari eforturi pen 
a ajunge la minerii îngropați 
fundul minei. Activitatea ec 
pelor de salvare este mult 
greunată de inundarea tunelu 
de salvare și de atmosfera 
cărcatâ cu gaze toxice.

rință s-au relevat principalele 
ziții ale țărilor participante, 
de o parte, poziția america 
care constă dm crearea unei 
gamzațiî economice „atl :nti 
la care Statele Unite și Cam 
să participe alături de sta 
vest-europene ca membre 
drepturi egale, poziție matei 
lizată In planul prezentat coi 
nnței de la Paris de subsecr» 
nil de slat Dillon. Poziția ți 
lor membre in „piața comui 
care sprijineau propunerea ai 
r'cană mai ales Germania O 
dent lă legată foarte strîns 
capitalul american. Poziția , 
g. ei și a țărilor din „asocia 
comerțului liber" care era de 
cord cu ..crearea unei pui 
intre „piața comună" și „a 
ci iții comerțului liber*’, ac 
pian avind drept scop lăsarea 
afară a Statelor Unite.

Interesele divergente ale p 
ților s-au înfruntat în cursul c 
ferinței fără ca să se ajungă 
vreun rezultat. Planul ainerv 
prezentat conferinței nu a I 
aprobat. Participanții la cot 
rință s-au limitat doar la ct 
rea unor „grupuri de luc 
care să studieze in conținu 
problema ridicată.

Conferința de la Paris nu 
reușit prin urmare să reze 
fondul problemei. Se sugere 
convocarea unei noi conferi 
sau realizarea une> unific 
economice in cadrul altei or 
nizații. roasă la fel de eoni 
dicții — GATL După cum 
marca ziarul „Paris Preș 
după închiderea conferinței de 
Paris „dificultățile abia au în 
puf.
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