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Fier vechi
pentru oțelăriile 

Hunedoarei
Cu 1.700 tone mai mulf 

lajă de anul trecut

Tinerii din regiunea Ora
dea, mobilizați de or 
ganizațiile U. I. M , a 

cordă o importanță deosebilă 
slrtngerii fierului vechi. Dovadă 
a acestei preocupări stau cele 
1.800 Io-*- fier vechi trimis anul 
trecut o.u.ariilor. Printre cei mai 
harnici in această acțiune s-au 
situat tinerii de la atelierul 
zonă C.F.R. Oradea, care au 
lectat anul trecut o cantitate 
218 tone fier vechi.

In acest an. in întreaga 
giune tinerii s-au angajat să 
lectez-’ <» cantitate de peste 3.500 
tun* fier vechi. Pentru înfăptui
rea acestei noi sarcini, tinerii 
din regiune au pornit o largă 
acțiune de colectare a metale 
lor vechi încă din primele zile 
ale anului. Pină la 25 (anuare 
a fost colectată o cantitate de 
217.2 K) kg. fier vechi. Se evi
dențiază in mod deosebit tinerii 
din orașul Ora.lea care 
ketat 72 400 kg. și cei 
ioanele Lunca Vașcăului 
kȚ.),- (iuraho’iț (26.186 
A!e?d (24.990 kg.).

GHEORGHE DUMITRACHE 
lucrează la Uz ne e „Mao Jze- 
dun“ din Capitală. împreună cu 
șase tovarăși ai săi de muncă, 
a

au co
diri ra- 
(29.000 
kj.) si

Hotăriți 
să-ți depășească 

angajamentul

adunat intr-o lună 10 000 kg 
ier vechi.

Președintele 
Republicii Populare Chineze 

Liu Șao-ți 
va vizita R. P. Romînă

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Prezidiului Mo
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine ți to
varășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al

-- •--

Republicii Populare Romine au 
invitat pe tovarășul Liu Șao-ți, 
președintele Republicii Popula.e 
Chineze, să facă o vizită de 
prietenie in Republica Populară 
Romînă, la o dată care ii va 
fi convenabilă.

Președintele Liu Șao-ți a ac
ceptat invitația.

|

I, taernto*

Angajamentul pe acest an 
al organizațiilor U.TJH. 
de la Fabrica de postav 

din Buhuși, in ceea ce pri
vește colectarea fierului vechi, 
este de 190 ' "
muncitori din fabrică sînt hotă
riți însă să-și depășească acest 
anga ament. De altfel acest lu
cru reiese numai și din faptul 
că în prima lună a acestui an, 
pină In ziua de 29 ianuare* ti
nerii de la Fabrica de postav 
din Buhuși an colectat și trimis 
oțelăriilor 30.000 kg. fier vechi.

TUDOR VOICU, 
sudor la întreprinderea ..Kle'r.ent 
Gottwald" a strins sngur in 
luna ianuarie 1.000 kg. fier vechi.

••
tone. linerii

Intr-o săptămînă
6.500 kg.

Utemiștii și tinerii din între
prinderea bucureșteanâ 
„Electroaparataj**. mobi

lizați de cottfitetul U.T.M. au 
colectat într-o singură săptă- 
mînă 6.500 kg. fier vechi. 
Cantitatea cea mai mare de fier 
vechi a fost colectată de ute
miștii și tinerii de la secția pre
se mecanice, unde secretar al or
ganizației U.T M. este tînăra 
Manea Aurelia. Ei au colectat 
2.480 kg. fier vechi. Urmează 
secțiile construcții metalice cu 
2 020 kg. și montaje automate 
cu 2 000 kg. întreaga cantitate 
colectată a și fost predată în
treprinderii de Colectare a Me
talelor. în zilele acestea ute
miștii și tinerii de la ^Electro- 
aparataj** și-au luat angajamen
tul să predea l.CJM. încă 8 tone 
fier vechi, pentru colectarea că
rora muncesc în fiecare zi după 
orele de producție.

Brigada de producție a tinerilor montori-lăcătuși care lucrează 
sub conducerea lui Vasile Moise in secția de mașini electrice 
a Combinatului metalurgic din Reșița, este fruntașă datorită 
calității motoarelor montate de ei, a respectării termenelor din 
graficele de montaj, a disciplinei și curățeniei la locul de muncă.

Foto : AGERPRES

Fruntași în acțiunile

Hotărirea Biroului Comitetului Central al II. T.M. 
cu privire la stimularea organelor și organizațiilor 
U. T .M^ a tinerilor și pionierilor evidențiați in 

acțiunile patriotice din anul 1959
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Cunoștințe de pomicultura 
la cercul agrozootehnic

Pentru a căpăta cit mai 
multe cunoștințe in domeniul 
agriculturii multi țărani mun
citori și întovărășiți din satul 
Oteșani, raionul Horezu, par
ticipă la cercul agrozootehnic, 
organizat pe lingă căminul 
cultural.

tn cadrul cercului, al cărui 
responsabil este utemistul Bi-l 
dea Virgil, s-au ținut mui 
multe lecții printre care și u- 
nrls de pomicultură. Pe mar
ginea lecțiilor expuse se în-

Zăpada abundentă care a 
căzut în ultimul timp în re
giunea Oradea a îngreunat 
munca în unele sectoare ale 
întreprinderii miniere 
cuiuș. Astfel, zăpada a 
din uz o porțiune din

Șun- 
scos 

calea

cheagă discuții interesante 
care inițiază pe cursanți în 
probleme. de pomicultură. 
Aceste cunoștințe le sint ne
cesare țăranilor muncitori 
deoarece în cursul acestui an 
in comuna Oteșani va în
cepe plantarea cu pomi fruc
tiferi a unei suprafețe de 50 
ha. teren.

NICOLAE MIRON 
țăran întovărășit

„ suprafață care 
silozul sectorului 

sul 
pu-

ferată de la 
deservește 
II .Din cauza aceasta pro» 
zilnic scos din mină nu se 
tea transporta.

în fața acestei situații, 
ganizația de bază U.T.M., 
conducerea organizației 
partid, a mobilizat tinerii 
sector la descongestionarea 
transportului.

Pe un timp nefavorabil, ti
nerii mineri au transportat 
cărbunele la siloz. Ei și-au 
adus astfel aportul la îndepli
nirea planului de producție 
lunar al minei.

or- 
sub 

de 
din

Tinerii muncitori din secto
rul mecanic șef al Uzinelor 
„Semănătoarea*4 din Capitală 
aduc o contribuție însemnată 
la realizarea planului de re
parații și întreținere a mași
nilor și utilajelor din uzină.

Brigada de tineret condusa 
de Coțofanu Nicotae, mobili
zată de organizația de bază 
U.T.M. și sub directa condu
cere a organizației de partid . 
a reușit in ultimul timp, da
torită cunoștințelor căpătate 
la cursurile de minim tehnic 
precum și din citirea indivi
duală a literaturii tehnice, să 
se ridice la nivelul celor mai 
bune brigăzi. In prezent, a- 
cestei brigăzi i se încredin
țează spre reparare cele mai 
comfl cate mașini din uzină.

Pe lingă faptul că dau lu
crări de calitate, tinerii mem
bri ai brigăzii, reușesc să re
ducă simțitor timpul de repa
rații. De pildă, la cele patru 
strunguri de la sectorul II 
mecanic ei au redus cu 2 zile 
timpul de reparații planificat 
pentru fiecare mașină. Pe lin
gă aceasta, datorită recuperă
rii pieselor de la mașinile cu 
gabarit mare și utilizării lor 
la repararea mașinilor mai 
mici, tinerii din sectorul me
canic șef reușesc să obțină 
economii importante de me
tal și piese de schimb. Valoa
rea econo niilor lor depășește 
suma de 10.000 lei.

MARIAN GH. GHEORGHE 
funcționar )
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Locuințe noi 
pentru oamenii muncii 

din centre 
ale industriei grele 

Hunedoara, Reșița, Cimpia 
T urzii, localitățile miniere din 
> alee Jiului, din regiunea Baia 
Mare, ce ți numeroase alte centre 
•le industriei grele s au imboglțit ie ultimul timp cu noi blocuri 
moderne de locuințe. Anul tre
cut, de exemplu, muncitorii, teh
nicienii, inginerii ți funcționarii 
din întreprinderile industriei 
grele eu primit in folosințe 
1.433 de apartamente construite 
din fond centrul, precum n ci- 
mine muncitorești cu 435 de 
locuri.

In afară de
rii din umtăfile industriei grele 
eu mai primii anul trecut in 
folosința locuințe construite din 
bugetele sfaturilor populare, din 
fondurile întreprinderilor.

Pentru anul ia cnrs. te pre- 
te^le ca muncitori, tehnicieni, in
gineri ți funcționari din între
prinderile Ministerului Industriei 
Grele ti mai primească in folo
sință noi apartamente construite 
de sfaturile populare din fond 
central, pe o suprafață locuibilă 
de peste 62-000 m p. Ei vor mai 
primi de asemenea în folosință 
și locuințe construite din buge
tele sfaturilor populare.

(Agerpres)

îa hotărirea Biroului C.C. al 
L.TJt. se arați că tineretul 
patriei noastre, râspunzînd ca 
entuziasm Mrvinilor stabilite 
de Plenarele C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 195® *i iulie 1959, 
a adus in anul trecut o contribu
ție iosemualâ la dezvoltarea eco
nomiei naționale.

Sub eon ducerea «i îndrumarea 
permanentă a organelor «i or
ganizațiilor de partid, sute de 
mii de tineri «i tinerr mobili
tăți de organizațiile U.T M. au 
participat cu elan la acțiunile 
<le folos ob«te«r. transformînd 
munca voluntară într-o largă

mișcare patriotici, de masa a 
tineretului.

Tinerii muncitori, țărani, in
telectuali, studenți și elevi în
cadrați in brigăzile utemiste de 
muncă patriotică, au adus un 
aport sporit la construirea obiec
tivelor industriale, social cultu
rale. construcția de locuințe, 
școli, drumuri, colectarea fieru
lui vechi, lucrări de hidroame
liorații, însilozarea furajelor, 
curățirea pășunilor, lucrări pen
tru refacerea și întreținerea 
trimonhilui silvic.

în anul 1959, tineretul de la

In drum spre „Vîrful cu Dor
Foto : P. POPESCU

BATRINEI DOBROGE

GHEORCHE D1ACONE5CU. 
de Ic Uzinele „Timpuri Noi* îm
preună cu brigada sa a colec
tat de la începutul lunii ianuarie 
pină acum 7.000 kg. fier vechi

GHEORGHE POPA, 
este comandantul brigăz i ute- 
miște de muncă patr'otrco n-. 
122 de kJ Fabrica „CmentuF 
București. In cursul lunii ianua
rie, brigada lui a adunat peste 

7.000 kg. fer vechi.

TINEREȚEA
Teritoriul care-și datorește nu

mele cneazului Dobrotici, e bo
gat in urme ale vechimii. Ar
heologii sect cu lopata și mătu- 
ricec, an de an, relicve de-o 
vechime tulburătoare. Cetățile de 
astăzi $e numeau odinioară To
mis, Calatis și Dionisopolis. Pon
tul Euxin era un bun itinerar 
pentru comerț, m spre Sciții din 
Crimeio, in spre „Caucozul fai
mos" (cum îl numește Horațiu), 
in spre Persia bogată-n mă
tăsuri și covoare. Surgh nuitul 
Ovidiu, ooetul care, după ce o 
compus o elegie »n limbo sar- 
maților, și-a lăsat aici 
tele, a dat, prin ex>stențt 
Listă și amară 
antichități pe 
Apo: au venit 
durat cetăți, raiale, moschei. Au 
rro; venit și alte 
ce Dobrogea s-a 
mozaic pitoresc 
poare risipite 
sărac, uscat și 
sărurilor aduse 
rir*e Această 
veacuri. în afara vinatului din 
Deltă, o negoțului din porturi și 
a unei podgorii vestite, Murfat- 
Icrul, Dobrogea n avea cu ce 
se mmdri Gloria trecutului, ti
părită «n relicvele de marmură 
ș! bronz, nu putea substitui 
hrana cea de toate zilele a oa 
menilor sărmani.

Clasele spoliatoare s-au oplo- 
printre torăbii. Armatori, na-

osemin- 
i, o 

poezie aceste' 
care o evocăm 
otomanii, și-cu

seminț:> pino 
trezit o fi un 
resturi de po 

un teritoriu 
lucios datorită 

de vinturile mc 
sărăcie a durat

cu 
02

guțâtori, zarafi, escroci de toate 
tipurile, pirați de uscat și opâ. 
gato să vindo totul pentru un 
sac de galbeni. Comerțul o luat 
proporții cumplite. 
bu»sa foiau ca i 
cadavru. La țară, 
stăpineau uneltele 
sau bostănăriile cu 
turkestani. Holdele 
cinci ani odată . pomii se uscau 
numcidacit după altoire . pină 
și apa lipsea O aducea saca
giul de la depărtări costisitoare.

Condițiile de trai 
grele, exploatarea se desfășura 
sălbatic. Bogăția avea aspectul 
antic al lui Cressus pe ctâ
vreme sărăcia semăna ciudat cu 
sclavia greco romană lată dî
ce Dobrogea mirosea mtr-cce- 
văr o vechime Prin cceastă pro
vincie. împrejmuita cu ape, 
fmpui recea mai încet și mai 
sărac »n surprize.

S-a zis că de vino e pămintul: 
un pămînt avar și sterp Și că 
de vină e și omul, un om orien- 
talizot. pasiv, contemplativ. $i 
clima : darnică »n seceta și »n 
viscole C'unte Și istoria : mereu 
cotropitoare, care aducea cu 
sine alți stăpini, de pe alte me 
lecguri. Sociologii se bătecu cod 
in cap, ca berbecii, »n căuta-ea 
soluție* salvatoare. Printre alte 
soluții hilare s-a găsit și aceea 
a colonizării. Dobrogea a fost 
colonizată cu ardeleni socot n- 
du-so că ardelenii, gospodari

Al. Andrițoiu

Băncile ș> 
viermii intr-un 

exploatatorii 
pescărești 
harbuji ți 
rodeau la

erou o ci

harnici și iscusiți, vor înscăuna 
belșugul in stepele posace.

Astăzi, m anul de grație 1960, 
explicațiile și soluțiile sociolo
giei burgheze ne par niște acro
bații de circ, cu saltimbanc' băl- 
țați și caraghioși. N-a fost pă- 
mintul de vină ; și nici omul ds 
rind ; și nici clima. De vină a 
fost strimba orinduire socială

uri
contemporane

burghezo-moș:erească cu legi!e-i 
barbare, cu ghearele-i gata de a 
smulge ou» din fiece strop de 
sudoare a omului din popor. 
După eliberare, intr-o perioadă 
»ecord, Dobrogeo o ajuns un te
ritoriu nou, nou intrutotul. Atit 
d» nou incit astăzi trebuie sâ 
mergi la Adam Clisi sou pe șan
tierele arheologilor ca să-i ju
deci antichitatea. La combinatul 
de stuf din Deltă, Io croire mo
dernă a Murfatlarului, in vilele 
somptuoase de pe litoral, in 
cortierele muncitorești din Con
stanța, la 
Combinatul 
peștelui din

termocentrală, la 
de prelucrare a 

Tulcea, in gospodă-

riile colective și-n cele de stat 
din stepele trezite la viață, simți 
vibrarea intensă a contempora
neității, simți pulsul construirii 
socialismului. Toate acestea «n 
numai cițiva ani. Ca printr-un 
miracol, imbătrînirea aparent 
iremediabilă a tărîmurilor do
brogene s a metamorfozat spon
tan intr-o tinerețe fără de hâ
tri nețe.

Ce s-a intîmplat ?
S-a intîmplat că în Dobrogea 

s-cu revărsat in deplină liber
tate potențele revoluționare a e 
poporului condus de partid. 
Aici a luptat Filimon Sîrbu. Aici 
ou protestat docherii și marina
rii portului împotriva orindukii 
șubrede a burghezo-moșie.imii. 
Toate aceste forțe cu zvicnit și 
s-au maturizat sub razele Iu» 
August 23. A urmat apoi o m ș- 
care uriașă al cărei punct da 
plecare trebuie să i căutăm in 
vestita plenară a C.C. al P.M.R. 
din 3-5 martie 1949.

Datorită partidului totul o 
crescut la scară fabuloasă in 
Dobrogeo ca și in alte părți aie 
țării. Aici saltul este foarte ușor 
de remarcat, seismograful social 
cu mult mai vibr.ant, tocmai 
fiindcă sărăcia era cu mult mai 
mare. Portul s-a modernizat, s-a 
lărgit Tonele de praf inhalata 
odinioară de salahori sint astăzi 
absorbite cu necruțare de mașini 
moderne. Sacii și baloturile pan
tagruelice care speteau hamalii

sint mutate cu cgerime de ma
carale circulatorii. Mahalalele 
pestilențiale ale Constanței ce
dează locul faimoaselor cartiere 
muncitorești, frumoase și curate. 
Litoralul e altul. Vile și blocuri 
luminoase, aspectuoase, confor
tabile imbie la odihnă pe omul 
muncii in fiece sezon, parcă vo-, 
ind să corijeze pentru totdeauna 
nedreptatea socială care aducea 
la țărm numai pe oamenii cu 
dare de mină. Murfațlarul iși 
extinde podgoriile peste zeci de 
hectare, innobiiînd taate soiurile 
de viță șî ao,limctizjndu-le. Fa
bricile de ciment de la Cerna
voda și Medgidia dau tone de 
materte primă șantierelor de 
constricție ale ■ sociqîismului. 
Combinatele de prelucrare a 
peștelui acoperă nevoile interne 
și asigură exportul. Stepele, adi- 
niboră acoperite cu sare, iscă 
recolte bogate parcă lăudirid 
fertilitatea pămintului. In Dobro- 
gea n-avem loess și nici cerno- 
siom. Avem insă un pămînt care 
lucrat cu hărnicie și pricepere 
de marile familii ale colectiviști
lor, cu tehnica și știința agri
culturii socialiste poate da sur
prize nebănuite.

înțeleaptă politică a partidului 
nostru a dat Dobrogei tinerețea 
și înflorirea. Da. Astăzi tre
buie să mergi !q Adam Clisi ca 
să-ți poți da seama că Do
brogea este totuși o vatră antică.

orașe «i sate a strins peste 
150 000 tone metale vechi.

La sate, prin munca vo
luntară a tineretului a fost a- 
meliorată 
suprafața 
și irigate 
curățit și 
pășune și 
silozat

în acțiunea de refacere 
lărgire a patrimoniului silvic 
fost împădurite 8.154 ha. și s a 
îngrijit arboretul pe 53 900 ha.

în urma acțiunilor întreprin
se, prin munca voluntară în a- 
gricultură și silvicultură, tinere
tul a adus economii patriei în 
valoare de peste 2^0.000.000 lei.

Pentru rezultate deosebite ob- 
, ținute în acțiunea de strîngere a 
metalelor vechi, C.C. al U.T.M., 
de comun acord cu Ministerul 
Industriei Grele au stabilit pre
mierea următoarelor regiuni:

1. Comitetul Orășenesc U.T.M. 
București cu „Diploma de O* 
noare a C C. aî U.T.M.44 și 
un autoturism.

2. Comitetul regional U.T.M. 
Timișoara cu „Diploma de O- 
noare a C.C. al U.T.M.** și 
obiecte în valoare de 25.000 lei.

3. Comitetul regional U.T.M. 
Ploești cu „Diploma de Onoare 
a C.C. al U.T.M.** și obiecte în 
valoare de 20 000 lei.

Se premiază un număr de 
461 organizații de bază U.T.M. 
și 232 unități de pionieri cu ma
teriale cultural-sportive.

De asemenea, se premiază un 

(Continuare în pag. 3-a)

și redată agriculturii 
de aproape 70 000 ha. 
peste 19 000 ha ; s au 
întreținut 462.900 ha. 
finețe. Tineretul a 

835.000 tone furaje.

Citiți
pag. Il-a: 

Din duminică 
în duminică

în-

Și 
au

NICOLAE RISTEA 
economist

O piesă 
sukiecte
Gong 1
A treia bătaie de gong I
Sâ ridicăm cortina imagina1 

ției.
Decorul, o 
curs. Examen. Liniște. Nu s-au 
rostit pînă acum prunele replici.

Dacă asculți atent se aud 
doar bătăile inimilor ca un ecou 
întîrziat al celor trei bătăi de 
gong.

— Poftiți să luați biletele !
Profesorul nu debutează în ro

lul acesta. Și, totuși, emoția-i vi
zibilă. Cinci mîini plutesc dea
supra biletelor de

In fotografie : Iordan Pițigof, 
controlor mecanic la Uzinele 
..Klement Gottwald" din Capi
tală, verifică calitatea roților de 
la produsul „Demator“ executa
te de tînărul Tănașe Crăciun.

Foto : AGERPRES

în trei...

cotidiană sală de

foileton 
două 
clipă

se întîlnesc o
în zbor și par a se invita : 
După dumneavoastră.
Vai, nu, după dumneavoas*

er

Seară literară organizată 
de Asociația Studenților 

de la Institutul 
de Construcții 
din București

Asociația studenților de la ... 
stilului de construcții din’ Bucu
rești a organizat cu sprijinul 
Uniunii Scriitorilor dm R. P. 
Romînă, sîmbătâ după-amiazâ, o 
seară- literară cu tema „întîlnire 
cih poetul jVlihai Beniuc*4. în ca
drul .acestei seri literare, tov 
AAihai Beniuc, prim-secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Ro- 
mîhă, a răspuns -întrebărilor puse 
de studenți în legătură cu pro
blemele poeziei actuale și ale 
creației sale.

A urmat un-program de reci
tări’ din poeziile lui Mihai Be- 
niuc susținut de către studenți.

In-

(Ager preș)

tră.
Fiecare gîndește acum că 

lâlalt ar putea epuiza încă un 
let... dificil.

în sfîrșit...
Scenă mufă. Procesiunea 

toarcerii cu biletele. In patru 
ani mîinile lor s-au întors de 
atîtea ori în bancă cu bilele de 
examen. Acum. fiecare pare că 
duce în mină altceva: un cadou, 
o floare, un ghimpe...

Din nou liniște...
Gîndurile îmi gonesc în timp. 

Peste cîteva Iun’, la ridicarea 
cortinelor adevărate din teatrele 
țarii, spectatorii vor da ochii cu 
ei, cu cei pe ca^e-i am acum în

Pe șantierul hidrocentralei „V. I 
Lenin“ de la Bicaz lucrările de 
montare a utilajului uzinei elec
trice se desfășoară cu intensita 
te. In fotografie: un aspect de 
la turbina nr. 2 unde, la centra
rea axului, lucrează maiștrii
Luska Franț (R. Cehoslovacă),
llie Dobre, Chiriță Radu, Pascu 

Constantin.

Foto : AGERPRES
t

ce- 
bi,

în-

față și care se gîndesc cum să 
răspundă mai bine la cele trei 
întrebări din istoria teatrului ro. 
mînesc. O fată cu ochi mari, 
pieptănată — alintat — cu co. 
dițe. privește în sus, deasupra 
catedrei : „Să ne pregătim cit 
mai bine pentru sesiunea de exa
mene !“

Imperativul acesta (atît de fi
resc anilor de studenție) a ridi
cat, miraculos, insuportabil pen* 
tru Dumitru Drâgan, temperatu
ra ultimei zile din ianuarie — ul
tima zi de examene.

„Descurcăreț" băiat, 
Dumitru Dragan 1 A- 
tîta doar că acum 
frămîntă fără nici un 

' menajament o batistă mare al
bastră. O apropie des de frunte 
și atunci lingă roșul aprins al 

' x ............ pare violet.
ițit privirea profe-

feței albastrul
Acum a sinii, r___

sorului oprindu-se pe hirtia din 
fața lui.

Hirtia și-a păstrat albul ima
culat.

Drâgan zîmbește optimist ca 
și cum ar vrea să-și îmbăr
băteze profesorul: „Curai, tovară
șe profesor I Nu te speria. N-a-i 
nici o grilă, mă descurc eu. Un 
rol de student nu sînt în stare să 
joc, la examen ? Piesa e ve
che. O cunosc de patru ani. 
Și-apoi inspirația. O. cit te iu
besc. inspirație a momentului. De 
atîtea ori doar te ai aruncat în 
apă, după mine, trupul tâu re- 
vărsindu-și grația în formă de 
colac 1

De cîte ori, inspirație a mo
mentului, nu rn-ai ajutat să trag 
din tolba notelor „5-ul modest“ 
aducător de liniște? Așa că, to
varăș? profesor, curaj! De ce 
nu mă privești mai optimist, to
varășe profesor ?“

— Dumitru Drâgan. e rîndul 
dumitale... La replica asta se ce
rea să-și înceapă monologul. 
Drâgan privi precipitat, invo- 
l'intar. în jos. a olo unde, pe o 
scenă adevărată, se află sufle- 
rul. Dar în sala de examen, nu 
tu cușcă, nu tu snfler.

Gîndul îl înfieră 
clipă.

Dacă inspirația 
uitat că el are azi

Groaznic.
Și, așa. groaznic. începu:
...„Alexandru Davilla, in Vlai- 

cu Vodă, condamnind cosmopo
litismul

Tăcere. Cîte feluri dc tăceri 
există la un examen 1

pentru o

momentului a 
examen ?

1
VALERIU LAZAROV

*£ (Continuare în pag. 3-a)



Din comorile Muzeului de Artă al R. P. R.

0 compoziție de Ribera
T raversînd Galeria Univer

sală din cadrul Muzeului de Ar
tă al R.P.R. vizitatorul se gă
sește în Sala spaniolă, în fața 
unui tablou de Ribera, în care 
impresionează expresia anato
mică, de ordin fizic a persona
jelor. E compoziția de mari pro
porții „Lupta lui Hercube cu 
centaurul Nessus".

Cu Jusepe de Ribera (numit, 
la Neapole, unde a petrecut 
mulți ani, Spagnoletto), sîntem 
in plin veac al XVII-lea (Ri
bera a trăit între 1591—1652), 
pictura europeană înregistrase 
realismul lui Caravaggio, picto
rul italian realist care traducea 
temele sacne în imagini contem
porane luînd ca modele pentru 
personaje din tablouri religioa
se oameni din popor, și care 
a creat un procedeu de pictură 
în stare să atragă atenția spre 
esența imaginii : clar-obscurul
(stilul zis „luminist*1, făcind 
posibil artistului să scoată în e- 
vidență prin efecte de lumină 
și umbră, porțiunile semnifica
tive ale imaginii). Ribera, 
mult mai tînăr decît Cara
vaggio, e discipolul său atît în 
ce privește gustul pentru scene- 
ke și oamenii din popor, cit și 
în ce privește stilul „luminist". 
Realismul lui Ribera se poate 
deduce cu ușurință și din acea
stă compoziție din muzeul nos
tru, pe care o privim acum-

Subiectul e mitologic : centau
rul Nessus, care încercase să-i 
răpească lui Hercule soția, pe 
Dejanira, e răpus de titan. Com
poziția îl înfățișează pe Hercule 
în clipa cînd îl ucide pe. Nessus, 
în prezența Dejanirei. Episodul 
nu e însă povestit, nu ni se arată 
desfășurarea lui anecdotică, nu 
ne întrebăm ce a fost înainte și 
ce va fi după, cum facem cînd 
privim ilustrația unui băsm. Ve
dem încleștarea dramatică a tru
purilor și, din expresia acestor 
trupuri, înțelegem că se petrede 
o acțiune care slăvește puterea 
umană ca pe o forță a naturii. 
Așa dar, pentru Ribera, această 
forță este motivul tabloului, iar 
subiectul mitologic este tratat că 
un pretext care prilejuiește re
prezentarea acestui motiv în 
imagine artistică.

1 ratarea picturală e subordo-- 
nată acestui motiv al energiei. 
Chipurile eroilor sînt ascunse cu 
un gest al brațelor ridicate: nu
mii gura lui Nessus se vede in 
penumbră, căscata pentru urletul 
de durere. Singură, figura Deja
nirei se vede, pe planul al doi
lea. exteriorizînd un sentiment de 
repulsie față de zvircolirea celui 
doborît. Dar gestul ei e conven
țional, nu trădează participare 
profundă, ci o reacție cochet 
feminină, exprimată teatral cu 
degetele prețios arcuite. Pre
zența Dejanirei nu e un element 
de dramă, ci mai ciirînd un 
elems nt formal. pus să echili
breze grupul compozițional și 
treat ca factor de contrast fi
zic: grafici, rotunjimile fi fron
da Iriul făpturii ei pun in eri- 
dci’ță masivitatea, contorsiunea 
și duritatea din făpturile celor 
doi eroi.

Există personalități a căror 
vîrstă stîrnește oarecare sur
prindere.

Petofi, cel mai mare scriitor 
al poporului ungar, unul din 
marii scriitori ai lumii, unul 
din cele mai luminate capete 
europene ale revoluției de la 
1848, Petofi, care a lăsat după 
el o operă atît de mare, nu a 
apucat să împlinească decît 26 
de ani I Toată opera lui a fost 
creată în numai cinci ani, de la 
21 La 26 de ani, timp în care 
a fost și bol-nav, a avut aprige 
bătălii pe frontul de luptă al 
revoluției de la 1848 — unde 
a și murit — a dus bătălii po
litice nu mai puțin mistuitoare, 
a fost redactor și, în același 
timp. în numai patru ani șl 
jumătate, pînă în iulie 1348, a 
publicat patrusprezece opere, 
intre care volumul de poezii 
scos în 1847 îl așează printre 
marii lirici ai lumii.

Nu încape nici o îndoială că, 
pe lingă geniu, această ului
toare forța de creație se dato- 
rește revoluției: aripile puter
nice ale cauzei drepte a poporu- 
’.u: l-au înălțat pe tînărul de 
26 de ani de-a dreptul pe înălți- 
T.i’.e olimpiene unde un Goethe 
sau Hugo se țflau pe la 
optzeci de ani, după un suiș 
de-o viață.

Pînă la acești cinci ani. viata 
j Petofi nu are multe lucruri 

deosebite: născut în ianuarie 
1823, fiu al unei servitoare și 
a’, unui măcelar mai întîl în
stărit, apoi ruinat, Șăndor a 
învățat la gimnaziu, a fugit 
pentru ca să se facă actor ca 
Eminescu al nostru și cînd tai- 
câ-su a ajuns la sapă de lemn, 
n-a mai putut fi împiedicat să 
ia ca’ea teatrului. Dar nu pri
mește roluri, se ocupă de afișe, 

din cauza sărăciei, pur și 
s mpfu se vinde, se face militar. 
Se îmbolnăvește. se atașează 
d:n nou unei trupe ambulante.

Aha în 1844, Petofi Șăndor 
începe să devină Petofi. Cura
jul său, înainte de a se mani-

---------------------------............................... .
festa pe cîmpul de luptă se 
manifestă în poezie: căci Pe
tofi sfida saloanele, pe esteți, 
el lupta pentru o poezie popu
lară.

Nu-i casă de palavre poezia
Pentru înzorzonații guralivi... 

și o asemuia cu o clădire „în 
care-i slobod să intri în opinci 
și chiar desculț*. El își numea 
versurile „viteji în zdrențe** și 
punea pe primul plan nu supra
viețuirea poeziei sale, c.i scopul 
ei revoluționar :

cut de la un capăt la altul al 
tării — glasul poporului însuși, 
al revoluției însăși — ci și un 
om politic extrem de luminat, 
în unele privințe revoluționar 
mai consecvent decît Kossuth, 
Dar, așa cum în revoluția noas
tră Bălcescu a fost izolat, da
torită consecvenței sale, de că
tre burghezia pusă pe com
promisuri, la fel în revoluția 
ungară Petofi a fost treptat în
singurat de către burgezii li
berali. Printr-o amară ironie, 
poetul al cărui nume și ale că

Petofi
— Oameni neînfricați —

Să-mi învestmînt poezia
m-aș pricepe

Și eu în rime și în titmuri 
rare. 

Ca să pătrundă foarte 
cuviincioase-n 

Societățile protocolare.

...Flăcăi în zdrențe — dar 
viteji — se luptă 

Poeziibe-mi cu un suprem 
avînt.

Căci vitejia ostășească nu se 
Ascunde niciodată în 

vestmint.

Și nu mă-ntreb dacă-ale mele 
versuri 

Cînd n-oi mai fi, or să 
trăiască încă.

De-or trebui m cada,
atuncea cadă, 

Pierdute-n bătălia cea
adîncă.

Revoluția izbucnită la 15 
martie 1848 a găsit în Petofi 
nu numai un glas uriaș cunos

rui versuri erau un steag vene
rat al revoluției, a căzut totuși 
în alegerile de deputați, din 
cauză că era un revoluționar 
curajos, plin de dezgust față 
de politica de compromiș, anti
populară, a burgheziei liberale, 
„Pălăvrăgim, din nou pălăvră
gim / Brațul ne stă, dar limba 
e isteață : /Ar vrea Ungaria să 
o prefacă./ Nu într-un erou, ci 
într-o precupeață". Tn -astfel de 
versuri Petofi înfiera parla
mentarismul burghez. Cumplită, 
admirabilă este poezia sa „Tri
miteți regii la spînzurătoare!“ 
în care fiecare din cele șa.pte 
strofe se termină prin leit-mo- 
tivul spînzurării regelui. Miș
cătoare aflnt versurile sale în
chinate republicii, au un lirism 
egal, dacă nu mai aprins decît 
acela al frumoaselor sale cîn- 
turi de dragoste. „De n-o să 
fiu la marea sărbătoare,/ Pur- 
tafi-mă. prieteni dragi, în gîn- 
duri.../ Republican sînt, și re

publican/ Voi fi chiar și-ntre 
cele patru sein du ri!“.

Petofi nu era unul din acei 
poeți guralivi care pe hîrtie se 
arată grozavi, se laudă pe ei 
înșiși, fără rușine, în fel și chip 
dar în fapt, la prima încercare, 
dau bir cu fugiții. El nu voia 
ca „îniflăcăratul tînăr/ ...să 
ajungă/ Un trîndav și nemer
nic/ burghez cu umeri gîrbovi,/ 
Ce tremură din scufă". El își 
dorea să moară nu de boală, în 
paf, ci în luptă, „sub roșii 
steaguri sfinte,/ pe steaguri 
scrise — avind aste cuvinte: 
„Libertate lumii"

„Acolo-aș vrea să pier,
Pe cîmp de luptă-n vuietul 

de fier.
Pe trupul meu cu linii-ncre- 

mtenite
Să treacă roibii cu-ale lor 

copite.
...Să-mi fie-n groapa iea 

comună oasele aruncate,
...In numele tău — sfîntă a 

lumii libertate !

Pe cîmpia de la Albești, lin
gă Sighișoara, la 31 iulie 1849. 
un grup restrîns de luptători 
ai revoluției. între care se af
lau și tineri de numai 16 ani, 
și între care poetul Petofi $ân- 
dor, cu cei 26 de ani ai săi. 
aproape că era vîrstnic — în 
total 2.600 de oameni — au ți
nut piept unei armate contrare
voluționare care număra 16.000 
de oameni ; aici a pierit Șân- 
dor Petofi, trupul i-a fost spul
berat în lupte, nici n-a mai pu
tut fi găsit; ca și Byron, el a 
pierit fără urmă pe cîmpul de 
bătălie pentru o cauză îna.ltă. 
iar mormînt, monument fune
rar, loc de pelerinaj i-a rămas 
opera curajoasa operă a unui 
tînăr curajos, operă în fața 
căreia și azi oamenii muncii se 
înclină, operă din care și azi 
ei sorb plăcere, frumusețe. în
demnuri revoluționare, curaj

SERGIU FARCAȘAN
Procedeul creării formei e 

aici clar-obscurul. Musculatura 
a reliefat și actul luminii e dra
matizat prin efectul luminii care 
relevează formele anatomice și 
le subliniază plasticitatea. Fon
dul tabloului e întunecat, opac. 
Umbra e străpunsă de un fasci
col de lumină care pătrunde în 
scenă prin stingă, dintr-o sursă 
luminoasă exterioară tabloului, 
și care are funcția unui reflec
tor, făcînd aparente numai por
țiunile semnificative ale imagi
nilor. Acest procedeu al luminii 
strecurate ca printr-o feres
truică, este modul personal al 
lui Ribera de a practica „lumi
nismul" caravagesc. El îi per
mite să anuleze din tablou toi

ce nu e esențial pentru exprima
rea motivului său, îi permite să 
dizolve în întuneric tot ce nu-l 
interesează. Folosind mitul 
herculean ca pretext și nu 
ca scop al operei, Ribera facte 
act de realism ; într-adevăr, 
semnificația aventurilor eroice 
ale lui Hercule este preamări
rea puterii omului, și Ribera dă 
o nuanță hiperbolică reprezen
tării eroului cînd îi atribuie în
fățișarea monumentală din acea
stă compoziție. Pictorul spaniol 
din veacul al XVII-lea apare 
aici ca un interpret inteligent 
și modern al basmului antic, ex- 
trăgînd din el sensul înalt : 
afirmarea virtuților.

A. ARGHIR

—partea cufundată in epi 
a unui munte plutitor de 
ghecțâ (iceberg; este de șapte 
ori mai mare decit cea cere 
se găsește deasupra nivelului 
mării ?

..săpunul este cunoscut de 
2000 de ani?

...libelula este inspeta cea 
mai rapidă din bane. Ea 
zboară eu o vi'ezi pînă la 
90 km. pe oră ?

..dintre toate pisările dzn 
lume condorul sud-omenea*

..jm Huț> efte locvz in 
timpul verii de 9J494 ■*

~ pio&eie de
pini U • adinrzme de * 
de oarece hznune m erei n as 
pătrmde aate prvn

.«pc.-vf create ■■

tm ?

-ân stomacul anei tim Ir 
pot începea pini ia 254 Wh 
de apă ?

specif de mare un dat 
peftz, â aparțin speciez m*- 
muget ?

ODISEEA

Ajtczc pe platoul Bu cegi lor.
Foto : P. PAVEL

-------- U M O
Plecarea In vacanță Anecdote 

despre oameni celebri
Din aforismele 
lui Mark iwaîn

Un răspuns prompt
O dozare corectă 

a ani aforism: mi- 
aimuBi de cuvinte, 
maximum de sens.

- Mi-e imposibM să ies din 
casă cu bagajul ăsta.

Desen N. CLAUDIU

La un prinz de gală închi
nat deschiderii cursurilor unei 
urnversiTlțL celebrul savant 
german Ernst Haeckel s-a 
nimerit alături de un imh 
prelaî bisericesc. Cind dup* 
masă, acesta din urmă a scos 
o hgarâ. Haeckel se grăbi 
să-i ofere un foc. dar fu ații 
de neindeiTiinatic incit chibn- 
tul se stinse In mina episco-

Price
Mareșalul rus Suvorov obiș

nuia să puma întrebări ciu
date subordonaților săi pentru 
a-i pune in încurcătură. In
tr-o seară friguroasă de ia
nuarie, Suvorov a ieșit în fața 
cantonamentului său și l-a in 
trebat pe un soldot :

— ,jSpune-mi,- cite stele 
sînt pe cer

— „Așteptați puțin domnu
le mareșal — a rărpvn^ ace
sta — am să încep imediat să

pului înainte ca acesta să-și 
fi aprins pgara.

— Prinți — spuse prelatul 
cu un zimbe: ironic — lumi
na științei s-a stins^

— Sxu nu-i de an rare — 
repjcâ senin savaatul. Nu-i 
pentru prima oară cind se 
irtimpiâ așa ceva in mina 
bisencu-

pere
<e numit- Și Uiutnt. told»- 
tul pr.ve» pe cor fi numiră: 
unu. două, trii-. Cind u ajuns 
la o sută. Suroroc ere corn- 
pint înțhtțal. El s-a probii •» 
ajun fă la fura sobei după ce 
mai întii a avut grijă «â se 
intereseze de numele soldatu
lui. In ziua următoare acesta 
a fost avansat locotenent pen
tru priceperea cu care a știut 
să dejoace farsa mareșalului.

De regulă este mai 
bine sâ merită cin
stirea fârâ sâ o capeți 
dreît «â te bucuri de 
ea fără sâ o meriți

Educația este to
rul Piersicul a fost 
cîndva un migdal 
amar: conopida e o 
simplă varză cu stu
dii superioare

E trist sâ asculți 
o muzică fără cu
vinte, însă și mai 
trist e să asculți mu
zică fără muzică.

Durerea o poți în
cerca în singurătate, 
insă bucuria, pentru 
a o cunoaște într-o 
măsură deplină, tre

buie sâ o împărți cu 
altcineva.

Evitați pe aceia 
care încearcă să vă 
sape încrederea în 
voi înșivă. Această 
trăsătură este pro
prie oamenilor miri. 
Un om mare, dimpo
trivă. vă va insufla 
•entimentul că și 
voi puteți ajunge 
mari.

Există trei meto
de sigure de a intra 
în grațiile unui scri
itor. Iată-le în or

dinea ascendentă: 1) 
să-i spui că ai citit 
una din cărțile sale;
2) să-i spui că i-ai 
citit toate cărțile; și
3) sâ-i ceri să te la
se si-i citești manu
scrisul noii sale 
cărți Numărul 1 îi 
va insufla respect 
față de dumneata, 
numărul 2 îi va pro
voca simpatia, iar cu 
numărul 3 vei cuceri 
un loc în inima lui.

Din mila domnu
lui, noi cei din Ame
rica, am căpătat trei 
daruri neprețuite : 
libertatea cuvintului. 
libertatea conștiinței 
și înțelepciunea de a 
ne abține să le fo
losim.

Dacă m primo epopee a bătrinulul cu ochii 
stinși - Homer - personajul central era nebiruitul 
Ah'de, fiul regelui Peleu, cel mai viteaz dintre 
ahei, în cea de-a doua epopee eroul principal e 
Odiseu, sau, cum este mai cunoscut, cu numele 
krtin : UHse. Se pare că această epopee era mult 
mei gustată de ascultătorii din antichitate.

Prin eroul AhWe, aedul cel bătrin și orb ne cîntă 
vitejia și disprețul de moarte, precum le înțelegeau 
ce: vechi. Odiseu sau Ullse era pentru elini mai 
mjit decit otita. El era istețimea, spiritul viu și 
me-eu ‘scoddor al omului. Grecii antici o respec
tau pe zeița Atena, aceea care întruchipa vitejia 
ere lor în bătă: dar le erc in fond mult mal drag 
He~^es zeul cbi! și veșnic călător, pentru că-i 
-.-ătc cum credeau e:, să se descurce in orice 
impreJur6< orieft de g^ete or fi fost Acesta e 
ULse : perxc- *cs*oc ktefrmeL a omului deswrcâ- 
set 3“ oce cv tooto cc>toț e și cs/âcte-e
see, >:eept șt nd n$â sosi mascheze adevăra
te e -rterî’. dcîct cu elocvență desc/rșitâ, qpra- 
jo*, înfruntând pinâ și pe Moi*a, ad'că soarta -cea 
ne'ndupleoatâ, dar căzi nd uneori și in lașitate, 
nemo: ș: ruma pentnr c-și atinge ținta urmărită 
de el. cu o intransigența și o hoterire copleșitoa
re. De aceea. în orig naiul grecesc al „Odiseei" 
singurul epitet acordat lui Ulise este acela de 
„poleitropos" adică acela care are multe fețe, în 
sensul că știe să facă față oricărei situații...

După cum se știe o-

Marile poeme
nii vor fi învinși. Dar ce
tatea lor era puternică pentru că zidurile erau clă
dite de zei. Nu se putea pătrunde cu forța înloun- 
tru, Și-atunci, tot Ulise a născocit cel mai teribil 
șiretlic de război cunoscut in toată antichitatea. A 
construit calul de lemn umplut cu oșteni și printr-o 
înșelătorie i-a făcut pe troieni să-l bage în cetate, 
spărgindu-și singuri nebiruitele lor ziduri. In toiul 
nopții, oștenii au ieșit printr-o deschizătură din 
calul de lemn - în timp ce troienii petreceau ve
seli și amețiți de băuturile sorbite, iar alții dor
meau tun - și au deschis porțile cetății. Oștenii 
lui Agamemnon au pătruns înlăuntrul Troiei și i-au 
dat foc, cu jefuit-o și au făcut un masacru fără 
precedent

Victoria fusese dobîndită. Prada fusese luată. 
Fiecare și-o strinsese pe corăbiile sale. Din nea
mul troienilor nu mai trăiau decit prea puțini și 
între ei. nefericita Hecuba, soția regelui Priam, 
despletita, cu mințile rătăcite, scormonind cenușa 
ca să-și caute soțul, cei 50 de fii, tot ătîtea nu
rori, și fiicele și nepoții. Insă aheii, cu cintece 
voioase au pornit pe drumul reîntoarcerii spre 
casă.

Ce' mai mulți dintre ahei au pierit însă după cum 
se știe, pe mări, pradă furtunilor și mîniei zeilor. 
(Homer sublinia aici urgia războiului și urmările 
lui nefaste pentru toți combatanții). Astfel au în
ceput și rătăcirile lui Ulise, lupta lui grozava cu 
fu-'c ze'lor, care-i erau vrăjmași și cu hotărîrile 
Moirei (soarta), lată a doua pricină pentru care 
vechii e ni iubeau pare-se mai mult cîntecele 
Odisee . Ah e nu făcuse altceva decit să se su
pună hotâririlor zeilor și ale soartei. El înfruntase 
moartea, ce e drept, luptase plin de vitejie, deși 
știa că va muri după victorie. Dar Odiseu făcuse 
mult mai mult. El înfruntase chiar și pe zei și lovi
turile prea crudei sorți.

Acțiunea începe in insula Ogigia, unde frumoa
sa Calipso se străduia să-l facă pe Ulise să-și uite

Că lire completă

(După revista „KrokodU**),

„Secretul profesional" 
al lui Rossini

Cu prilejul unei vizite fă
cute la Paris cunoscutul com
pozitor italian Rosși'ni a fost 
îrcoîijurat de ziariști.- . ,

— „Lucrați la o nouă o- 
peră ?" — a fost prima între
bare £are i-a fost puSă,

— „Da I".
„Puteti să ne spuneți 

dacă conține ceva ‘ deosebit?"
— „Titlul va fi altțil decît 

al' ultimei mele opere" — a 
răspuns Rossini.

(Creioanele alergau grăbi
ți pe hirtie.

„Bineînțeles și libretul 
va fi altul" — a adăugat 
compozitorul'.

Și această declarație a fost 
repede notată.

„Și muzica, dl. Ros
sini ?“

— „Muzica va rămîne fără 
îndoială aceeași" — a spus 
compozitorul zîmbind.

— „Aceeași...?".
— „Desigur Noi compozi

torii folosim mereu aceleași 
note, numai aranjarea lor pe 
portativ, diferă puțin".

Dublă surpriză
(După revista „Bulgaria de a»')-

Americanul la Pisc 
(După revista panorama"),

patria și pe credincioasa lui soție Penelopa. Uli 
are însă puterea să se zmulgă din brațele ei 
să-și continue călătoria pe mări, cu ajutorul ur 
firave plute. Poseidon, zeul mărilor, îl urmăreș 
însă cu ochiul său răzbunător și iscă grozave ti 
burări ale apelor. Pluta este nimicită și Ulii 
singur, cu ultimele-i puteri, înoată pînă la insu 
feocienilor, unde cade pe țărm în nesimțire. D 
de-dimlneață pe țărmul mării vine, cu prietqnf 
sale, sâ spele rufe, gingașa Nausicaa, fiica reg 
lui insulei. Ea-i dă o mantie ca să-și acope 
trupul despuiat de furia valurilor și îl invită în p 
latul lui Alcinon.

Se pere câ dintre toate încercările lui Uli 
povestite în cîntecele Odiseei, popasul in inși 
feocienilor, a fost clipa lui cea moi grea. E dre 
că Nausicaa nu știa vrăji, nici n-a îngenunche 
in fața iui Ulise rugîndu-l să râmină, cum a fac 
Calipso cea frumoasă. Nu mai erau in calea I 
Ulise furtunile înspăimintătoare puse la cale i 
Poseidon. Dar ochii și simțirile alese ale copi 
lui Alcmon l-ar fi pierdut pe oricare altul, afa 
de Ulise. Aici se vede tăria lui neclintită de cara 
ter, invidiată și dată pildă de elini. Ho-mer, fc 
a insista prea mult asupra acestui episod, ne ai 
tă totuși pe eroul din Itaca rupîndu-se de drac 
stea discretă a copilei lui Alcinon, și pleci 
neabătut spre țara lui. Ajuns pe țărmul părinte 
nu se îndreaptă către casă, ci înveșmîntîndu-se 

. un cerșetor se duce 

ale lumii (HI) mai întîi adevărul 
despre buna și prea c 

stita-i soață, Penelopa. îl caută apoi pe Telem< 
feciorul său, și aude că Penelopa hu poate să 
mai apere de pețitorii care-i tot dau ghes și 
amenință, de nu-și alege mai de grabă pe ur 
dintre ei ca soț.

Dintre toți, nimeni nu-l recunoaște pe Uli. 
nici chiar frumoasa Penelopa. Numai clinele > 
gos, bătrin, bolnav și părăsit știe îndată că s 
întors Ulise. Geme încetișor și dă din cocc 
Ulise se dă totuși pe față lui Telemcc. A doua 
avea loc întrecerea cu arcul. Niciunul dintre pe 
tori nu poate să întin-di arcul. Numai Ulise tre 
cu el, cu ușurință. Uitima luptă începe și peți c 
sînt răpuși. Cei ce pîngăriseră casa lui Ulise s 
pedepsiți. Și eroul Ulise își îmbrățișează pe bu 
și cinstita lui Penelopa.

lacă-tă, pe scurt, cuprinsul celor 24 de cînte 
ale Odiseei, tot atîtea cîte are de altfel și „lliad< 
Și, dacă „lliada" ne lămurește tainele arheologi 
egeene sau miceniene și ne informează asup 
incursiunilor grecilor în Asia mică, precizindu- 
între altele, organizarea lor militară, „Odiseea" 
dă mai multe detalii asupra călătoriilor grec’l 
pe mări și greutăților pe care ei le intîmpincu 
aceste călătorii, ne furnizează izvoare prețioa 
pentru cunoașterea societății grecești din secote 
XII-VIII î.e.n.

„Odiseea" este, după părerile multor învăța 
totodată și un document geografic importai 
Locurile peregrinărilor lui Ulise sînt redate 
poema lui Homer cu detalii, care, confruntate 
realitatea, au coincidențe izbitoare. Figurile < 
stil homerice nu sînt simple ornamente poetice, 
ele exprimă calitatea esențială a obiectelor i 
care le caracterizează. Dacă privești și aste 
„grota nimfelor" din Itaca vezi „amforele ei t 
piatră", marea în fața kisulei Ogigia pare ades< 
„violetă", ca-n ceasul cînd a venit Hermes să 
ajute pe Ulise și tot ca-n vremea din poveste 
fața peșterii „patru izvoare își varsă undele I 
limpezi, apoi se risipesc"...

Homer a fost nu numai un poet. Opera I 
nemuritoare are și un fond științific prin inform- 
țiile, cu caracter arheologic, geografic, istoric, p 
litic, economic și social, ce ni le dă- Cei vec 
aveau de altfel obiceiul să caute in poeme 
homerice sursa multor adevăruri științifice. Și tr 
buie să recunoaștem, că in afara fanteziei de ca 
dă dovadă ca poet, a elementelor specifice rr 
tclogie; grecești bazate pe personificarea forței 
din natura și mai tirziu a forțelor sociale, bătrîn 
aed orb izbutește să ne redea destul de verid 
lumea Greciei antice.

„Odiseea" și „lliada" ou fost create de Hom 
pe străvechiul material legendar al cîntecelor elir 
cu ccrccte- eroic, transmise timp de veacuri d 
guro-n gură de aezi. Se simte în aceste opei 
monumentale care se găsesc la baza nu num« 
c teroturii eline, ci a întregii poezii europen 
rod’ri unei îndelungi evoluții poetice. Totuși măii 
str:a pe core a foloslt-o Homer, coordonînd ti 
acest material legendar într o compoziție unici 
de o va'ocre deosebită, este cu totul uimitoari 
Sobrietatea stilului său, cc și armonia și amploc 
rea versurilor, dramatismul acțiunii care se de; 
fășoarâ in „llioda“ și „Odiseea" au rămas secol 
de-a rindul rr.ode'e de perfecțiune artistică per 
tru ooeți.

Ceoo ce ne mișcă însă șl ne impresionează ci 
mc! rnult este faptul că Home* nu cîntă numai o 
să cînte. Preocuparea lui înainte de toate est 
cunoașterea și descrierea omului acelor timpur 
cu toate sentimentele și pasiunile sale.

AU MITRQ
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Pentru o participare mai activă 
a tineretului la înflorirea 

agriculturii socialiste
&cum cttevafczile a avut loc 

conferința organizației raionale 
U.T.M. Adamclisi, regiunea Con
stanța. Atît în darea de seamă 
cît și în cuvîntul delegaților și 
invitaților la conferință, s-a ana
lizat pe larg, în lumina docu
mentelor Plenarei C.C. al P.M.R;. 
din 3—5 decembrie 1959, activi
tatea desfășurată de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organi
zațiilor de partid, în rîndul tine-4 
rilo.r mecanizatori din G.A.S.-uri 
și S.M.T.-uri pentru ridicarea 
calificării lor în scopul creșterii 
rentabilității G.A.S-urilor și- 
iS.M.T.-urilor ,a scăderii prețului 
de cost al lucrărilor și a îmbu
nătățirii calității acestora ; de 
asemenea în conferință s-a discu
tat despre contribuția adusă de 
organizațiile U.T.M. la întă
rirea economico-organizatorică a 
G.A.C.-urilor. Un loc important 
în dezbaterile conferinței 
cupat munca dusă de 
organazațiile U.T.M. 
pentru educarea comu
nistă a tinerilor di*n ra
ion, munca dusă pentru 
întărirea continuă a 
vieții interne de orga
nizație, stilul de mun
că al comitetului raional

La conferință s-a arătat că în 
G.A.S.-uri și S.M.T.-uri s-au’ 
creat 47 brigăzi de tractoriști în 
care a-u fost antrenați aproape 
400 utemiști. Organizațiile U.T.A1. 
s-au ocupat de organizarea 
cursurilor de ridicare a califică
rii profesionale a tractoriștilor și 
mecanizatorilor din aceste bri
găzi.

Vorbind despre succesele obți
nute de brigada sa, tînărul me
canizator C. Macovei de la 
G.A.S. Cocargea, a spus :

— Munca noastră de producție 
a fost în atenția organizației 
U.T.M. în tot timpul lucrărilor. 
N-a existat etapă de muncă în 
anul trecut ca activitatea noas
tră să nu fie analizată în adu
nări generale U.T.M.

Participant Ia conferință nu 
s-au mulțumit însă să scoată în 
evidență doar realizările. Ei au 
privit cu sporită exigență și lip
surile manifestate în activitatea 
lor. Atît darea de seamă, cît și 
unii vorbitori au criticat cu as
prime faptul că unele organizații 
U.T.M. nu se ocupă încă sufi
cient de ridicarea calif: arii ti
nerilor. de buna organizare a 
brigăzilor 
Mai sini 
nepăsători

l-a o-

care lucrează. Asemenea aspecte 
se întiinesc la S.M.T. Băneasa, 
la G.A.S. Cocargea și la S.M.T. 
Ostrov.

Conferința a criticat faptul că 
experiența bună dobîndită de u- 
nele brigăzi 
este folosită 
cunoscută.
U.T.M. n-a ____ ___
consfătuiri prin care să se popu
larizeze activitatea brigăzilor 
bune,

Analizîndu-și activitatea în lu
mina sarcinilor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie 1959, 
delegații la conferință au propus 
o seamă de măsuri menite să 
ducă la întărirea muncii organi
zațiilor U.T.M. din aceste sec
toare.

Conferința a dezbătut pe larg 
munca dusă de orgariizațiile 
U.T.M. din raion pentru întări-

de tractoriști, nu 
peste tot, nu este 

Comitetul raional 
organizat discuții,

Pe marginea conferinței 
organizației raionale U.T.M. 

Adamclisi

U.T.M.

de tineri tractoriști, 
tineri indisqplinați, 
față de mașina cu

rea economico-organizatorică a 
G.A.C.

Organizațiile U.T.M. din raion 
s-au ocupat de organizarea mai 
bună a muncii tinerilor inG.A.(\ 
de antrenarea lor la invJțamîn- 
tul agi-ozootehnic. Cu toate 
condițiile naturale grele din 
anul trecut brigăzile de tineret 
(ca de pildă cea condusa de 
Nicolae Călin de la G.A.C. Șipo- 
te) au obținut producții mari 
datorită însușirii cunoștințelor 
agrotehnice înaintate.

Tov. Sima Panait, președin
tele. G.A.C. Ostrov, invitat la 
conferință, a vorbit cu multa 
căldură despre contribuția pe 
care organizația U.T.M. o adu
ce la creșterea și întărirea gos
podăriei.

Organizația U.T.M. din gospo
dăria noastră — a spus vorbito
rul — a mobilizat la construc
țiile agrozootehnice un mare n-j- 
măr de tiqeri. Astfel, cu ajutorul 
tinerilor s-au construit ‘re: graj
duri noi, o maternitate, o cra
mă pentru 20 vagoane vin.

Dînd dovadă de spirit comba
tiv, de creștere a maturității poli
tice. multi delegați și invitați au 
arătat totodată, că mai sînt facă 
tineri la care apar mentalități în
vechite, lipsă de interes țață 4e 
treburile generale ale gospoda-

Fruntași
în acțiunile patriotice

(Urmare din pag. l-a) 

număr de peste 900 tineri mun
citori, țărani, intelectuali, stu
denți și elevi și peste 450 pio
nieri cu materiale cultural-spor
tive și de uz personal.

Pentru rezultate deosebite ob
ținute la lucrările din agricul
tură și silvicultură, C.C. ai 
U.T.M. împreună cu Ministerul 
Agriculturii și Ministerul Eco- 
njmiei Forestiere au stabilit 
p emierea următoarelor regiuni:

1. Comitetul regional U.T.M. 
Craiova cu ..Drapelul C.C. al 
U.T.M. și Ministerului Agricul
turii ", „Diploma de Onoare a 
C C. al U.T.M." și un autoturism.

2. Comitetul regional U.T.M. 
București cu „Diploma de 0- 
n.tare a C.C al U.T.M.“ și un 
autoturism.

3. Comitetul regional U.T.M. 
Constanța cu „Diploma de 0- 
noare a C.C. al U.T.M." și un 
autoturism.

Se premiază Comitetul raional 
U.T.M. Băneasa din regiunea 
Constanța cu ..Drapelul C.C. al 
U.T.M. și Ministerului Agri
culturii", „Diploma de Onoa
re a C.C. al U.T.M." și un 
premiu în valoare de 15.000 lei; 
Comitetul raional U.T.M. Că
lărași din regiunea București cu 
„Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M." și un premiu în valoare 
de 10.000 lei și Comitetul raio
nal U.T.M. Caracal din regiu
nea Craiova cu „Diploma (te O- 
noare a C.C. al U.T.M.", 5 bi
ciclete ,,Victoria" și un aparat de 
fotografiat „Zorki".

Se premiază un număr de 380 
organizații de bază U.T.M. și

1.900 tineri cu materiale cultu
ral-sportive și de uz personal.

De asemenea se vor trimite 
150 tineri, evideuțiați în acțiu
nile din agriculturi și silvicul
tură și stringerca 
vechi, în excursii în

Comitetul Central 
Tineretului Muncitor. Ministerul 
Industriei Grele, Ministerul A- 
griculturii și Ministerul Econo
miei Forestiere, felicită organele 
și organizațiile U.T.M., unită
țile de pionieri, pe toți tinerii 
muncitori, țărani, intelectuali, 
studenți și elevi care în anul ce 
a trecut, prin munca lor entu
ziastă, s-au evidențiat în acțiu
nile de masă organizate sub con- 
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid.

Plenara C.C. 
3—5 decembrie 
sarcini noi în 
muncii pentru 
tr-un ritm și mai rapid a eco
nomiei noastre naționale în 
acest an.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, Ministerul 
Industriei Grele, Ministerul A- 
gricullurii și Ministerul Econo
miei Forestiere, își exprimă con
vingerea că sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid, mobilizată de U.T.M., tînăra 
generație a patriei noastre, în
suflețită de hotărîrile Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie 1959, nu va precupeți nici 
un efort pentru 
tribuție sporită 
mărețele sarcini 
dul le pune în 
nostru muncitor.

metalelor 
străinătate, 
al Uniunii

al P.M.R. din 
1959 a stabilit 

fața oamenilor 
dezvoltarea în-

a aduce o con- 
la îndeplinirea 
pe care parti- 
fa|a poporului

în fotografie : Tinerii Dumitru Deteșteanu, Nicolae Fălămaș și 
Nicolae Strîmbeanu din anul II de la grupul școlar al Uzinelor 
wElectroputere“-Craiova, consulțindu-se dupâ documentația teh

nica asupra unei piese pentru pompa „Duplex".

Foto : AGERPRES

riei, care mai muncesc pamîntul 
de mintuială, nerespeciînd re
gulile agrotehnice, care n-au 
grijă de avutul obștesc, care nu 
participă regulat la muncile din 
gospodărie.

— Gu toate lucrurile bune fă
cute, tineretul a rămas încă da
tor unui sector foarte important 
— sectorul zootehnic — a s-pus 
printre altele în cuvîntul său — 
tov. Constantin Rizea. secretar 
al Comitetului raional P.M.R. 
Adamclisi. A\ai sînt încă tineri 
care considera rușinos să se o- 
cupe de creșterea animalelor, ’’ar 
organizațiile U.T.M. au făcut 
tacă puțin pentru a scoate din 
capul lor o asemenea mentalitate 
învechită. Pentru tinerii de la 
G.A.C., Ion Corvin, faptul că va
cile, hrănite doar cu cîte un braț 
de coceni usca ți, nu dau decît 
3—4 litri de lapte pe zi nu este 
oare rușinos ? Firesc ar fi ca or

ganizația U.T.M. din 
această gospodărie să-i 
ajute pe tineri să în
țeleagă importanța
deosebită a creșterii 
animalelor.

In lumina sarcinilor 
reieșite din Plenara 

P.M.R din 3—5 decem-C.€. al r__ 
brie 1959, conierința a stabilit 
sarcini precise pentru organiza
țiile U.T.Aț, in vederea creșterii 
numărului de animate^ insilo- 
zării unei cantități mai mari de 
furaje.

Atit darea de seamă cit și de
legații și invitații la conferința, 
au adus multe 
activității celor

cuvinte de laudă 
. . _ peste 3-200 ute-

și tineri încadrați in bri- 
patriotică. Orgagăzi de muncă , 

nizațiile U.T.M ," ccnduse de or- 
garr.zațiîle de partid, au știut să 
orienteze activitatea acestor bri
găzi spre acțiunile care răspun
deau unor necesități economice 
imediate. .Astfel, in anul trecut 
tinerii din brigăzile de imincâ 
patriotica au cărat voluntar la 
cimp 24.000 tone gunoi de 
grajd- Raspunzînd sarcini: trasa
te de partid de a descoperi re
surse de apă pentr.: irigarea cî? 
mai multor suprafețe de teren» 
comitetul raional U.T.5L a orga
nizat la G.A.S. Ostrov, un șan
tier al tineretului, in care timp 
de 60 de zile, fără a ține scama 
de condițiile atmosferice grele, 
100 de țineți au lucrat la des
coperirea izvoarelor de apă și 
captarea lor pentru irigarea unei 
suprafețe dc 60 ha. de vie. Va
loarea lucrărilor pe acest șan
tier este echivalentă cu 50.000 
lei. Peste 8000 tineri au partici
pat la acțiunea de îngrijire și în
treținere a pășunilor realizînd 
economii de peste 1.200.0QQ lei

O importantă contribuție, s-a 
subliniat în conferința, au adus-o 
brigăzile de muncă patriotică și 
în acțiunea de construire a dru
murilor Cu îndreptățită inindrie, 
darea de seama și vorbitorii au 
raportat conferinței că in acțiu
nile patriotice organizațiile 
U.T-M. din raion, sub conduce
rea organizațiilor de partid, au 
contribuit la realizarea unei e- 
conorni: ia vaicare de pes^ 
3-8UJXI0G lei.

Toți delegații au râspuos che
mării utemișticr dm Osu*ov a= 
a contribui la lucrările de ■'■- 
gare a iacă 100 ha. de porumb 
pe care s-au angajat sa-i redea 
agriculturii, org.nizind pentru 
aceasta un nou șantier raionaL

In încheierea lucrărilor la tri
buna de la ore reprezentantii 
tinerilor mecanizatori, tractoriști 
și colectiviști au aaahzal timp 
de doua zile munca dusa de or
ganizațiile U.T..M. pentru ndepli- 
nirea sarcinilor încredințate de 
partid, li s-a inminat celor mai 
buni tineri Diploma de Oîioare 
a comitetului regional L’-T.M.

FLORICA POPA

Maistrul Tudor Dobre, montatoarele Teodora Leonida, Maria 
Cioacă și Maria Tomescu de la uzinele ..Electronica- Bucu
rești pregătindu-se împreună in vederea examenelor pentru 

clasa X-c la cursurile școlii medii, fără frecvență.
Foto : AGERPRES

Vizitele unor oaspeți participant! 
la Intilmrea tineretului și studenților 

de la București
Delegațiile de tineri și stu

denți din Albania. Bulgaria și 
Italia care au perbcipît la In- 
tilnirea de Ia București a tine
retului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și Mării A- 
driatice. și-au cent ra: simbă
tă virila ta orașn! G 
au fost primiți cu cââ 
mijlocul 
din acest 
zitat ap: 
dm Ga lai

Simbâti 
din ABmi 
au avut i 
din Galați. Ia Teatral 
din localitate.

♦
La Cluj, cei peste Vi 

membri ai

ora* Oas^e;

i tinerii 
N Italia 
tineretul 
de Stat

_ I ‘ de tir.eri 
i delegațiilor din R. P. 

Albania, R. P. Baigaria. Cipru, 
Grecia, lîeiia și R-P-F. iugo
slavia fosile ia iocublate. au fost 
intim piuați cu muiiă călduri 
de numeroși tineri muncitori, 
stern mți, oberi.

bîmbâtâ dimineața. ia tale de 
festiv, toți a Utmei „Carbochim**, 
tinerii oaspeți s-au întâlnii cu 
numeroși tineri muncitori, tehui- 
cietu. ți ingineri de la Lzincle 
,Janos Herbak", ^Unirea". jCar- 
bochim", fabrica de porțelan, 
studenți și elevi, romini și ma
ghiari, din localitate.

Oaspeții au vizitat apoi Uzi- 
neie .Janos Herbak**. Uzinele 
^Industria dinnii~ dia Cimpia 
I urzii, iar seara au asistat la 
un spectacol cu baletul ..Lacul 
lebedelor' prezentat de Opera

♦
la Orașul Storn. grupul de 

oepuxjț in porioMentai grec și 
?ep*eze.-tanți oi t<oer«lor ain 
R. P. Aioania, R. P. Bulgaria și 
Itoiic ou fost srmoăto dimineață 
oaspeții muncitorilor de la Uzi
nele „Emst Thălmann'. intimpi- 
ncți cu căldură oe tinerii con
structori de tractoare, oaspeții 
s-ou interesat îndeaproape de 
condițiile noi de muncă și via
ță ole colectivului acestor uzi
ne. Tot in cursul dimineții de 
simbătă delegații au vizitat 
gospodăria colectivă „Horia, 
Cloșca și Crișan" din comuna 
Bod.

După-amiază, oaspeții ou 
parberpot la un miting ol tine-

retului din localitate, care a 
vut loc in sala Teatrului de Stat 
La miting au luat cuvintul Sevo 
Tarifa (R. P. Albania), Nicolai 
Kosev (R. P. Bulgaria), Gianni 
Moreno (italia) și Andreas Ko- 
kevis, deputat din partea Parti
dului Liberai Democrat din Gre
cia, care ou subliniat că Intîl- 
n ir ea tineretului și studenților 
dri țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice a însemnat o pu
te mica manifestație pentru pace, 
înebe nd mitingul, tov. Gheorghe 
Matei, prim-secretcr al Comite
tului regional U.T.M, Stalin, a 
exprimat hotărirea tineretului din 
regiunea Stalin de a contribui 
la triumful poirtiCH de pace 
de colaborare 
poarele.

a-

Și
intre toate po-

(Agerpres)

Constituirea Comitetului 
național romin pentru 
Asociația internațională 

de arte plastice
La Ministerul Invățâmintulw 

și Culturii a avut loc simbătă la 
amiază ședința de constituire a 
Comitetului național romin pen
tru Asociația internaționala de 
arte plastice.

înființată în anul 1952 sub 
auspiciile U.N.E.S.C.O., Asocia
ția internațională de arte plastice 
are ca scop stimularea colaboră
rii culturale internaționale în do
meniul artelor plastice. In acest 
scop ea sprijină organizarea 
schimburilor de ’ artiști plastici, 
de informații și de opere de artă.

Comitetul național romin pen
tru Asociația internaționala de 
arte plastice este alcătuit din 
reprezentanți de frunte ai artei 
noastre plastice. Președintele co
mitetului a fost ales artistul po
porului Ion Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici din 
R. P. Romînă, iar ca vice
președinți artista emerită Ligia 
Macovei și maestrul emerit al 
artei Corneliu Baba. , 

(Agerpres)

B' geda de mecanizatori condusă de Teodor David este frun
tașa pe S.M.T.-Roman pentru rezultatele înscrise în? companiile 
ogricole d?n anul trecut. Acum, in timpul iernii, brigdda iubrea- 
zo la reparatul țractoorpicr și maș’nilor agricole pentru cam

pania de primăvară.

LA TEATRUL 1 
NAȚIONAL | n

Atmosfera apăsătoare care 
plana asupra Rusiei după revo
luția din 1905, groaza pe care o 
lăsase în sinul claselor 
toare această erupție 
poporului, bestialitatea 
încerca reacțiunea să 
această forță și, în pofida negrei 
terori, clocotul din ce în ce mai 
puternic al șuvoiului revoluțio
nar subteran — iată fundalul pe 
care se desfășoară acțiunea pie
sei lui Gorki „Cei din urmă**.

Deși acțiunea piesei se con
sumă strict în cadrul îngust al 
familiei Kolomiițevilor, mentali
tatea și structura caracterelor 
acestora reflectă puternic viața 
și mentalitatea unei întregi clase 
care-și trăia ultimele ei clipe în 
Rusia începutului de secol. „Cei 
din urmă" sînt ultimii reprezen
tanți ai clasei nobiliare rusești. 
Demascînd existența parazitară 
și odioasă a acestui descompus 
„cuib** de nobili, Gorki sublini
ază inevitabila lor pieire, ară
tând justețea luptei revoluționa
rilor hotăriți să distrugă putre
gaiul social care împiedica fău
rirea unei vieți noi.

Familia Kolomiițev e 
exemplu, pe cit de tipic pe atit 
de jalnic, de degenerare morală 
și socială. Orice considerente de 
ordin uman au dispărut de mult 
din sinul ei. Necinstea, viciul, 
imoralitatea, lipsa de scrupul 
sînt ridicate la rangul de princi
pii de viață. Fiul pretinde cu 
violență și cinism bani de la 
mama sa pentru chefuri. Tatăl, 
care patronase pe vremuri un 
tripou lîngă camera copiilor, 
continuă să bea și să fie la fel 
de imoral. Ginerele nu se sfiește 
tă ceară mită familiei pentru un

exploata- 
a forței 
cu care 
înăbușe

@ei
serv ici oarecare. Iar fiica, cre
ierul tuturor afacerilor dubioase, 
a pierdut de mult măsura imora
lității sale. Nici un sentiment 
nu-i înfioară pe acești așa ziși 
oameni. Se jefuiesc sau jefuiesc 
pe alții, se înșeală sau înșeală 
fără nici o remușcare. în această 
luptă feroce in care nu se urmă
rește decit propriul interes, un 
singur lucru îi unește : ura îm
potriva revoluționarilor.

Nu întâmplător nobilul ruinat 
Ivan Kolomiițev intră in poli
ția țaristă și nu in altă funcție. 
Nu întâmplător, fiul și ginerele 
lui ocupă și ei funcții tot acolo. 
Cu toții consideră degradantă 
munca, dar nici unuia nu i se 
pare nedemn să-și îndeplinească 
meseria de călău ăl revoluționa
rilor. îndeplinindu-și funcția cu 
maximum de zel, Ivan produce 
prea mult zgomot în jurul abu
zurilor sale. Crimele trebuie 
înfăptuite discret, altfel îndîr- 
jesc în loc să înspăimînte, gin- 
dese zbirii. Ivan va fi îndepăr
tat, insă pentru puțin timp, din 
servici. Josnicia morală, cruzi
mea și lipsa de scrupul sînt 
„calități** prea apreciate pentru 
a fi ignorate de țarism. Profilul 
polițistului țarist e întregit în 
piesă de încă un personaj, Iako
rev, un tinerel tot atât de mir- 
șav, laș și detracat ca și ceilalți, 
înzestrat în plus cu vulgaritate 
și prostie.

Prin această gamă variată de 
personaje Gorki instituie un 
amplu rechizitoriu la adresa 
aparatului de opresiune țarist.

Nu toți din familia Kolomiițe
vilor se îmbată cu jalnica lor 
putere momentană. Unii dintre 
ai, de jelui Liubei, sezisează cu

A APĂRUT
în limba romînă numărul 2—1960 

al revistei

iUUIPII1U puui
A apărut |n limba romină, 

în Editura Politica, numărul 
2 pe 1960 ăl revistei „Pro
bleme ale păcii și socialis
mului", revistă teoretică și 
ioforaiiatiyă a partidelor ,cp- ,. 
muni-ste și muncitorești.

In acest număr al revistei 
sînt publicate articolele;, O 
inițiativă de însemnătate 
mondială ; Cauza unității — 
cauza maselor populare; 
Contribuția popoarelor Ceho
slovaciei la întrecerea paș
nică cu capitalismul de J. 
S1NDELAR, A. KUIBIȘEV ; 
Unele probleme ale organi
zării economiei naționale in 
Polonia de E. SZYR ;• In in
teresul unității naționale de 
D. N. AIDIT; Situația ac
tuală din Argentina și t.etica 
partidului comunist de V. CO- 
DOVILLA; Comuniștii fran
cezi si războiul din Algeria 
de L. FE1X; Despre tezele 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian 
de E. BERL1NGUER ; Neoco- 
lon’alismul german în acțiune 
de P. FRIEDLANDER.

I.a rubrica „Pagini din is
torie* este publicat articolul 
A 30-a aniversare a Partidu
lui celor ce muncesc din 
Vietnam de HO ȘI MIN.

Rubrica „în partidele comu
niste și muncitorești" conține 
un bogat material informativ 
cu privire Ia activitatea unor 
partide frățești.

In cadrul'rubr.e;i „Schimb 
de păreți" sint publicate ■ fn 
“'otiiirfuare rezumate ale refe
ratelor prezentate de partici
pant la Gpnferința internațio
nala .a Institutelor de mar- 
sism-leninism și Institutelor 
de istotie ale partidelor co
muniste și' muncitorești, care 
a avut loc la București in 

. august-septembrie 1959.
La rubrica „Cărți și revis- 

. te" sint publicate articolele: 
Chemare la unitate de ac
țiune de I. POPOV : Comerț 
in loc de cursa înarmărilor de 
K- SACHER ; Îndoieli și cău
tări de S. VILLAR ; Fideli
tate fată de idealurile ome
nirii dc W. RllHN.

Rubrica ,,Scrisori, note, re
plici" cuprinde urinătorțrele. 
articole : Jos miinile de pe 
luptătorii pentru pace ; Gre
șeli sau falsuri ? de A. 
KOUTS : Apostolii „războiului 
rece“ de L. G

Acest . număr al revistei 
conține și un supliment inti
tulat „Situația economica a 
țărilor capitaliste". •

Revista „Probleme ale păcii 
și socialismului" apare lunar 
în limbile albaneză, arabă, 
bulgară, cehă, chineză, co
reeană, engleză, franceză, 
germană, italiană, japoneză, 
mongolă, olandeză,, poloneză, 
portugheză, romînă, rusă, 
spaniolă, suedeză, ungară, 
vietnameză.

O piesa în trei...
subiecte, fără sufler

(Urmare din pag l-a)

Din punctul de vedere al pro
fesorului, atit de curinda tăcere 
a lui Drăgan este... semnifica
tivă.

Din punctul de vedere ai ce
lui care tace, tacerea este acum 
o armă tactică. (Cu ea se cîș- 
tigă timp. Poate apare totuși 
inspirația momentului ?!).

Din punctul de vedere al cole
gilor facerea lui Drăgan este 
penibilă. Cu atit mai mult cu cit, 
cotidian, nu este un taciturn.

Dar, acum, cind se cere sal
vat „cinciultușește profesio
nal curățindu-și vocea de impu
ritățile care alterează timbrul 
baritonal și reia cu pretenție de 
inedit: „Alexandru Davilla, 
Vlaicu Vodă, condamnă 
polițismul..."

— Tovarășe Drăgan, 
nu vor să te aprobe.

— E-posibil... Fiecare

în
cosmo-

colegii

avem 
cîte uin punct de vedere sau chiar 
mai muilte puncte de vedere... 
poate de aceea deși am foarte 
multe de spus nu 
încep...

— Cu unul din 
mitale de vedere.

— Da, desigur I 
xandru Davilla pentru un cerce
tător atent, pentru un pasionat 
de teatru acest... domeniu vast, 
acest... domeniu amplu... Davilla 
marchează... și nu se poate omite, 
desigur acest lucru..., marchea
ză nu e așa... îin istoria teatru
lui romînesc... Acest... loc în
seamnă nu numai un simplu... 
loc, ci evident un... întreg mo
ment.

— .Ar fi... momentul ca și 
dumneata să... inarchezi o reve
nire la" subiect.

— Vă rog să nu mă suspectați 
pentru tendință de evadare din 
perimetrul subiectului. Dar nu se 
poate vorbi despre drama isto-

știu cu ce să

punctele du-

Vedeți, Ale-

nică „Vlaicu Vodă" fără a te 
apleca asupra considerațiunilor 
de ansamblu, asupra locului și... 
timpu-lui, asupraaa... cadrului în 
care... In aceasta dramă isto
rică... aparținînd lui Alexandru 
Davilla trebuie arătat cit de 
pregnant a știut autorul adică... 
cel care... să sublinieze, să con
tureze, să școata în evidență mai 
bine zis, •••să condamne prin... 
personajul ei central, principal, 
de greutate, Vlaicu Vodă, acest 
reprezentat progresist... ca să 
spun așa... (I!)

Ah I Dumitru Dragan, cît te 
ostenesc incursiunile in istorie I 
Praful tomurilor nu. se risipește 
doar cu „docință verbală". Dim
potrivă, la noi, asemenea „elo- 
cință", se spune că de.abia face 
praf.

„Al doilea subiect îl cunosc 
mai.’,."

Va spune oare... „mai bine" ?
Inimile noastre tresar de emo- ; 

ție... Nu ! E destui de abil ca să 
nu se oblige. Precizează.: ,,al 
doilea subiect îl cunosc mai... pe 
larg..."

Aici, într-adevăr, lipsa de cu
noștințe a putut fi constatată '■ 
mai...' „pe larg"...

...Păcat că inspirația mo- ' 
meniului a venit așa tîrziu. 
Groaznic de tîrziu. Abia la ai 
treilea subiect.

Prietenul ei, Dumitru Drăgan, 
ostenise.

Glumă e sa joci o piesă în 
trei... subiecte fără sufler ?

din u:mi“ de Maxim Gorki
amară luciditate mocirla în care 
se zbat și inevitabila lor pieire. 
f rații ei mai tineri, Vera și Pio- 
tri, ajunge mai greu la această 
crudă viziune a realității. Micuța 
Vera trăiește, de pildă, încă iii 
lumea iluziilor juvenile, refu- 
zînd să priceapă adevărul din 
jur și așteaptă cu disperată în? 
țăpăținare pe eroul care să-i 
transforme visurile în realitate. 
„Eroul** ales e Iakorev. Trezirea 
la realitate a Venei se face cu 
brutalitate, maturizînd-o subit. 
Vera înțelege că aspirațiile ei 
luminoase n-au ce căuta în lu-

CRONICA
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mea care trăiește. Destinul Pe
rei condamnă societatea în care 
tinerețea și puritatea sufleteas
că sini strivite.

Imposibilitatea acestor eroi de 
a se smulge din mocirla degene
rată a clasei lor, de a lupta îm
potriva răului pe care-l constată 
e evidentă. în ei s-uil înrădăci
nat prea puternic prejudecățile 
clasei lor. Iar manta (Sofia), 
deși observă lucid realitatea, e 
prea lipsită de forță și peșonali- 
tate, prea strivită de tara apar
tenenței sale de clasă ca să 
poată să-i ajute intr-un fel. De
osebit de impresionantă este pa
ralela pe care o face Gorki în
tre Sofia-mama chinuită de ideea 
că nu-și poate ajuta copii cu ni
mic și „mama-regină" (mama 
unui deținut politic) chintesența

demnității și a forței care, înțe- 
legind pulsul 
cale 
în 
cele 
atât. Deși nu apare direct, lumea 
revoluționarilor se percepe tot 
timpul in piesă. O simțim în fu
ria cu care o parte din Kolomii- 
țevi vor să înăbușe noul, în pre
cipitarea furibundă, cu care, 
calcă totul in picioare, pentru 
a supraviețui sau în luciditatea 
crudă și disperarea mută și ne
putincioasă a celorlalți din casă. 
F orța oamenilor noi „care vor 
învinge**, reușind să elibereze 
viața din cătușele țarismului și 
exploatării, se reliefează astfel 
mai puternic, privită prin pri
sma acestui „circ tragic** al Ko
lomiițevilor.

Spectacolul Teatrului Națio
nal a descifrat în general cu 
succes sensurile dramei lui 
Gorki. Tînărul regizor Ion Co- 
jar a surprins în special atmos
fera apăsătoare, irespirabilă, li
psită de perspectivă din casa 
„celor din urmă**-reprezentanți 
a unei clase condamnate la pie
ire. Galeria complexelor eroi 
gorkieni e realizată sugestiv, în 
special pe linia bogăției specifi
cului individual, cu care actorii 
își compun rolul. Preocupați de 
aceste date personale ale eroilor, 
interpreții acordă uneori mai 
puțin interes sensului adine pe 
care-l poartă fiecare în economia 
piesei. Astfel, emfaza și poza cu 
care Ivan Kolomiițev (Dem. Ră- 
dulescu) își ascunde josnicia, 
împiedică uneori transmiterea 
mobilului care-i determină ac
țiunile represive împotriva lumii 
noi. Cinismul și prețiozitatea,

să-i indice 
viață. Dar 
două lumi

istoriei, știe ce 
fiului de urmat 
antiteza dintre 
nu se reduce la

uneori prea accentuată, a lui 
Alexandru (Damian Crîșmaru), 
micșorază virulența acestei unel
te odioase a poliției 
Feminitatea 
a Nadejdei 
estompează 
rece care se 
liș vibrant, 
prin masca 
găția caracterizării
Gh. Cozorici evidențiază tocmai 
acest plan intim a personajului 
său (soțul Nadejdei).

Cu multă măiestrie Marieta 
Deculescu imprimă Sofiei acea 
sfîșiere, șovăială și dezorientare 
continuă proprii personajului. 
0 evoluțve interesantă, deși nu 
în totul susținută, realizează 
Silvia Popovici interpreta Verei 
și Mircea Cojan interpretul lui 
Piotrî. Elisabeta Preda înzes
trează pe Liubov cu 6 amară lu
ciditate și o inteligență uneori 
prea răutăciosă. 0 apariție con
sistentă și net impunătoare o 
reprezintă Aura Buzescu în So
kolova, singurul personaj pozitiv 
al piesei. Totuși ea nu poate 
suplini pe deplin o anumită la
cună a spectacolului și anume 
insuficienta prezență a eferves
cenței revoluționare „de afară" 
care trebuia să vibreze mai 
pregnant în spectacol. Scenogra
fia (Dan Nemțeanu) deși con
tribuie la crearea atmosferii 
apăsătoare, rămîne indecisă în
tre stilizare și naturalism.

Cu toate acestea, spectacolul 
Teatrului Național surprinde și 
transmite, în general, bogăția de 
idei a acestui profund și com
plex spectacol gorkian.

a., , țariste, 
plină de ostentație 

(Simona Bondoc) 
oarecum calculul 

află sub acest înve- 
Prin mersul furișat, 
antipatică, prin bo- 

exterioare,

IOANA BARBU

Utemistul Dumitrescu Gh. de Ia 
fabrica de prefabricate din Ora-, 
șui Stalin este fruntaș în munca. 
El lucrează la sudarea prin 
punctare a carcaselor pentru 

stîlpi electrici.

Foto : AGERPRES

NOU!

Loz în plic:
lozurile : „Mai trage odată", 
care oferă participanților, 
dreptul să mai scoată un loz 

fără a plăti.

Nu pierdeți
p r i I e j u I I
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In spiritul destinderii
internaționale

Răspunsul
Iul N,S.Hrușclov 

la scrisoarea 
lui S.H. Poweîl

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS: Ziarele din o februarie 
di.î Moscova au publicat răs
punsul lui N. S. Hrușcsov la 
scrisoarea lui S. F. Po*e I, pre
ședintele Federației mondiale a 
oamenilor de știință. N. S. Hruș- 
ciov arată că Uniunea Sov.cli
că este dispusă sa szinaeze 
chiar și astazi un tratat cu pri
viră la încetarea pentru trtdea- 
una a experirnțelo.- nucleare .n 
condițiile unui control interna
țional corespunzător.

El arată de aszmenea că g 
v?rnul sovietic ințen|ion:azâ 
să-și respecte ferm obliga: a pc 
care și-a asumat-o de a nu re'., a 
în Uniunea Sovietică experien
țele nucleare, dacă puterile ocJ- 
dentale nu vor relua eipener^eta 
cu arme atomice și cu hldrogen.

Subliniind caracterul urgeut 
al rezolvării problemei incaUm 
pentru totdeauna a expene.'telor 
cu arma atomică și cu hidrogen, 
N. S. Hrașciov relevi că sis
temul de inspecție și cozL-J re
comandat d- Consfătuirea exper- 
ț lor din 1958 oferă o baz^ pe 
deplin acceptabilă pentru înche
ierea unui acord intermițircsl 
eficace cu privire ta . 
experiențelor cu arae âux&cz 
și cu hidrogen.

Șeful 
liniaza 
lor cu 
Statele 
ceasta 
înapoi 
existentă m probi mu eiperieo- 
țelor nucleare iaair.ie de rrce- 
perea tratativdcr de la Gene
va. Astfel de acțijm ate S.UA. 
ar da un nou impuls curse 
înarmărilor și ar tace ca at&as- 
fera terestră sa Le c " -c. u- 
f.ctată cu rezidun ral :cr- .e

guvernului sovietic sub- 
că reluarea expaxT’c- 
arma nuctearâ de cave 
Unite, care ad-m; a- 
posb Etate, ar intcarvc 
coisair-a ta sj-.rațta

Vix'ita
lui A. I. Mikoyan 

în Cuba
HAVANA 6 (Agerpeen). 

TASS : tn dimineața de S 
hruarie A. I. Mihotan, pt 
vicepreședinte al Contiliuăui de 
Miniștri al U.R.SS.. a depus o 
coroană la monumentul emiuz 
național al Cubei. Jase Mt'ti

A. I. Mikoian a subliniat că 
Jose Marti a educat nu a ki- 
gură generație de glorioți resm- 
luționari cubani. S'e-a făcut plă
cere , a spus A. I. MiicosăsL. «• 
aflăm că Fidel Castru. aUsouă 
cind a fost judecat, fiind intre 
bat ce l-a îndemnai la arZiux-. 
rsvoluționare, a răspuns : —
Jose Marii. Tină re generagie de 
continuatori ai lui Marți a dus 
poporul la victorie fi ține r- 
tărie steagul ei.

In fața monumentului hu Jn- 
se Marți, intre A. I. Mikman « 
locuitori din Havana cure «■ 
venit la ceremonia festivă a în
ceput o convorbire prieStmeem i-

„Pentru ce luptă poporul Cu
ban « întrebat A. I Mike
ian pe un șofer de lax: cere 
se afla alături. Drept riepuxs 
din toate părțile r-a auzit : 
luptăm pentru libertate fi iude- 
psndență". ..Luptăm pentru tra
ducerea in viață cit met gmb- 
nicn a reformei ețrere. pentru 
industrializarea țărip*. • adăugat 
Yurina Cabulo. studentă la un 
institut din Havana. ^Toți ti«e- 
rii cubani ginde sc ta M-*** « 
în*.rebat-o A. I. Milroiau. ^De
da, i-e răspuns ea — aiit tine
rii cit fi cei mei bătrinT.

DECLARAȚIA SENATORULUI HOIPHRET 
IN LEGĂTURĂ CU POZȚIA S. U. A. 
FAȚA DE ÎNARMĂRILE NUCLEARE

WASHINGTON 6 (Agerp-e- 
La Uasiiiugtoo a avui loc o 
ședință a subcomisiei sena tare
le pentru problemele dezarnur î 
prezidata de senatorul Hnuifii- 
rey. După cum a declarat Hum
phrey in Senat. Subcomis a a 
fost convocată in legătură cu 
intensificarea in Statele Un e 

,a neliniștii stirnite de faptul că 
unii reprezentanți ai guvernului 
american încearcă să împiedice 
realizarea unui acord cu privi
re la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară jn cadrul trata
ți ve'or de la Geneva a celor 
trei puteri.

Deschizind ședința Subcomi
siei, Humphrey a declarat că 
deoarece principaleie probleme 
nereiolvate la tratativele de 1a 
Geneva sînt problemele detec-. 
tării exploziilor nucleare de 
mică putere efectuate sub pă- 
mînt el a invitat să participe 
la ședința Subcomisiei. în cali
tate de martori, pe fizicienii a- 
mericânî care au participat la 
confprsnta de la Geneva- a ex- . 
perților tehnici ai celor trei pu
teri, precum și pe Farley, asîst nt 
special pentru problem :le de
zarmării și energiei atomice, a! 
secretarului de stat, Herter.

Humohrev a ătra? atenția re- 
prezentant’j’ui Departimentufui 
de Stat asupra faptului că. Ju
decind după desfășurarea trata
tivelor de la Geneva, Statele

De peste hotare Persecutarea 
tinerilor america 

luptători 
pentru pace

Giovanni Gronchi, președintele 
Italiei, a sosit la Moscova
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Agenția 
potrivit 

consiliul 
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« de tp»

1 de lege, care 
emită legi pe ca- 
— atunci tocma'i

LOWU 4

SERENADA DOMINICANA
(de V. TlMOQ)

Late taa iu c--ox<deya:e 
și ceie mai >rubaht!e »
sT>ilitătî de e.tc-sare a ruor ex- 
perien,e nucleare subterane :■ 
secret. Na este oare cazsL a în
trebat seu storul Humphrey, ca 
State e Unite să acorde o aten
ție mu t mai mare nscoloi îmi 
evident ce decurge din conti
nuarea cursei înarmărilor an
ei ti. re ? Statele Unite, a dec ta
rat el cheltuiesc maltă energie 
și forfe însemnate pentru a seca
te la iveală ce anume împiedi
ci încheierea unui accrd cu pri
vire ta încetarea experiențelor 
cu arma nucleari și fac puțirf 
pentru găsirea de mijloace in 
vederea intaturării acestor pie
dici

Humphrey a pus oamenilor de 
știință prezenți și reprezentan
tului Departamentului de Stat 
următoarea întrebare: După 
părerea Ier. este oare cazul 
fie continuate tratativele cu pri
vire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară și consideră 
ei Oare posibi’ă realizarea unui 
acord în urma acestor tratat1* 
ve ? Atît oamenii de știința cit 
și reprezentantul Departamentu- 
4ui de Stat au dat râsnimsuri 
pozitive la xceastâ int*eba*e. 
subliniind că in cunul trataF- 
velor s-a înregistrat un oare
care progres și că există baza 
pent-u realizarea unui acord re
zonabil.

?: i □:

Slav a sp-s ci 
eaza sj fie d s

ta

sovăelo-ilclîeni 
ne2e rntcmatk

Gvrnsx 
ca ii con
uri siet 
le priresc

n reputantete a 
țe a fe/Uor de guverne fi 
unor ctHufiiuiri fi conferințe la 
cum «â participe reprezentanți 
afidaii fi personalități ale eieții 
y Mirr

in comunicat se sprijini ideea 
ereini unei zone de dezangajare 
in Europa centrali, precum fi 
a uj^i sene denuclearizate.

Deiegaț.i la conferința au a- 
dup:at de asemenea holârirea de 
a convoca pe viitor o conferin
ță fi mai reprezentativi a ..me
sei rolănder pentru dezarmare, 
la ale cirei lucrări m fie invi
tați reprezentanți ai țărilor din 
Extremul Orient fi din Asia 
printre care fi din R. P. Chi
nezi fi India.

Inssmnate succese 
economice 

ale poporului chinez
KKIX < Cores^ndeni-I 4- 

gtrțm Uuxsale: Recent a fost 
«a: jckâK.uju coamnicatnl ca 
țrnve la dezrotlarea economi.: 
aeriana le a R- P. Clunezs in 
aam 1S59. Din dalele comum:.- 
nrin resse c* PRODUCȚIA 
GLOBALA A l\DLSTRIE! Șl 
AGRKXLH.RI! CHINEI A 
SPORIT CL 31.1 LA SLTA IN 
COMPARAȚIE CL ANLL l»5R. 
La pnndpaiele produse indus
triale agricole, producția ob
ținută in cursul anului IS59 a 
depățtt in mod consHurabii pro
ducția realizată tn anul 1958. 
Aslfrl producte de oțri (fir* * 
socoti oțelul produs prin metode 
sunpk) s-a ridicat 11 1345 im- 
lioane lone — cu «7 11 sul*----
mult ca in 1958 . extracția de 
c*rt>un: — li 3A7S milioane 
tone (an spor de 29 la sat*); 
producții de energie electrică 
— *15 miliarde kWh (un spor 
de 51 la sută); extracția d: ți
ței — 3.7 miloane tone (un spor 
de 63.4 la sută) ; rrcotia de ce
re,le — 540.1 miliarde țzini — 
270 milioane tone — (un spor 
de 8 la sat*); recolta de bum
bac — 4S.2 milioane dani (2.4 
milioane tone) (Cu spor de 
H.8 la sat*).

In coanmic.tul agenției China 
Nou* cu privire la dezvoltarea 
econwin națonafe a R. P. Cto- 
nzze pc anal 1959 se arată că 
aceste rezaltau au permis CA 
CEL DE AL DOILEA PLAN DE 
DEZVOLTARE A ECONOMIEI 
NAȚIONALE PE ANII 1958- 

SA FIE ÎNDEPLINIT LA 
PilWClPALtl INDICI CV TREI 
ANI tNAINTE DE TERMEN.

ta ama. 1969 s-au coristrurt in 
CNiaa 1-341 «ari obiective, din. 
re care C7I au ți fost dale in 
nrV——t Maiă >au parț_ala.

Manie Onvm au tost indgui'-e 
pe *staa|e de «ii de km. Cana- 
«*e de mgațre ax păiruns pînă 
« m—> de desert ale Mo.s- 
rariei lateTioare. PESTE 60 LA 
bLTA DIN PAM.NTLRILE 
CHINEI SINT iN PREZENf 
IRIG’.IE.

ii.

Yil de arestări in
Rjpublica Deiinicini
WASHINGTON 6 (Ajerpres). 

D«4 c»£» re^amzj xjrnția Ax- 
SK-I/J Pre»,. UiKoln Uk.e. 

r U Dipir.a
■coada 4e SUL ■ c-tfirnut la 

—ti caaSrr de presa 
«Ue prr.e:snd din Repjbt ca 
Daav»;asa fesfre ,*M de »- 
rsUri «a această tir*. LttKoin 
»Sre a soas c* arm ă sita - 
rie ar pviea afra.a încordarea 
*■ retwaea Caraibeiar.

Observatorii 1 tino-americani 
du «aihinflon. spune Associa
ted Press, au Mus părerea ci 
rejimil dictatorului Irujilio ..se 
afiâ pus m fața celei mai grele 
încercări d'n cei peste 30 
lit de c nd a pus mina pe 
lere*.

Aceeași egenție anunță

da 
pu-

Aceeași rgenție anunță din 
San Jose, Cosii Rica, că Alfredo 
Fernandez Sitno, însărcinatul 
ca a’acen al R’puNteii Domini
cane in Costa Rica, a demisio
nat din postul său declarîndu-se 
3-1 comptet dezacord- cu Tru- 
jUIo.

*

WASHINGTON. - La 5 fe
bruarie Venezuela s a adresat 
Organizației Statelor Americane 
c r.nd -•• rvocarea imediată a 
anei reuniuni a consiliului de 
conducere rare să examineze si- 
izafU d:n Republica Domini
cană unde guvernul e instaurat 
Zn <*. rr.e e săptâmiDi o cruntă 
teroare. Ambasadorul venezue- 
kz ta Washington a declarat co- 
respo-ndențiior că se impune 
tragerea la răspundere a gene
ra •_ Trujillo care procedează

> ma< we e'estări în masă în- 
râ rrd ce’e mai elementare 
dreoturi a’e omului. 
Kenler transmite că. 
cer mrlor dip’omafice. 
O.SJL se va întruni 
leva zile.

Noi locuințe pe bulevardul Gheorghi Dimitrov din Sliven (R. P. Bulgarie)

P. BULGARIA

Ecoul internațional 
Declarației statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

6 (Agerpres). — Da
tatelor participante Ia

SOFIA. . r 
clarația statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia a fost 
talimpinatâ cu profundă satisfac- 
V'e in Bulgaria. Ziarele bulgare 
publică la 6 februarie articole 
de fond și declarații ale oameni- 
:.t muncii care aprobă călduros 
acest document.

Ziarul „R ;botnicesko Delo“ ca
racterizează dcclaiația drept un 
document remarcabil.

Poporul nostru, scrie ziarul, 
spr'ikiă cu fermitate și neabătut 
pol li ca pașnică a org nizației 
Tratatului de la Varșovia, apro
ba oe deplin Declarația adopta
tă 1?. Consfătuirea de la Mosco
va. Politica par idnl ’i și guver- 
m b • a fost însuflețită întotdeau
na și in mod neabătut de ideile 
păcii și înțelegerii reciproce in-

CuvlntarQa rostită 
da Maurice Thorez 

la plenara C. C. al P. C. F.
PARIS 6 (Agerpres). — Zia

rul wL’Hu iianite- a publicat cu
vântarea rostită de Maurice 
Thorez, secretar general al C-C. 
al P rtid ’lui Comunist Franc z, 
la plenara C.C. al P.C.F„ care 
a avut loc la 2-3 februarie. Mau
rice Thorez a subliniat că po
porul francez a trecut zilele aces
tea printr-o încercare grea — 
rebeliunea ultracolonial iști lor dm 
Algeria. Condițiile în care a de
curs actuala rebeliune — a ară
tat M. Thorez — se deosebeau 
de cele din mai 1958. De data 
aceasta împotriva rebelilor s a 
ridicat majoritatea covirșitoare a 
poporului francez in frunte cu 
clasa muncitoare, împotriva lor 
se afla poporul algeria ’, relx?- 
liunea era condamnată de în
treaga opinie publică interna
țională, împotriva rebeliunii erau 
de asemenea forțele de bază ale 
burgheziei franceze.

în continuare Maurice Thorez 
a explicat de ce grupul parla
mentar al partidului comunist a 
votat zilele trecute împotriva 
proiectului de lege cu privire 
la acordarea de împutemirtri 
extraordinare guvernului. Acum, 
la fel ca și înainte, a spus ȚIip- 
rez, guvernul dispune de mijloace 
de a pedepsi oe autoni rebeliunii 
din Algeria, de a dizolva orga
nizațiile reacționare care ip; 
cea'că să dezlănțuie un război 
civil. „Dacă însă guvernul ar 
găsi de cuviință că are nevoie 
de noi împuterniciri (nu mă re- 
refer la proiectul 
îngăduie să se f 
lea de decizii) - 

tre popoare. De pe aceste poziții 
țara noastră depune eforturi ne
obosite pentru întărirea păcii în 
Balcani, propunind crearea unei 
zone fără arme atomice și arme 
rachetă, încheierea unui pact de 
neagresiune și feducerea forțe
lor armate, extinderea colaboră
rii multilaterale între popoarele 
balcanice.

FRANȚA

PARIS 6 (Agerpres). — 
,.Stat le socialiste propun d’n 
nou ‘țărilor alianței atlantice în
cheierea unui tratat de neagre
siuni — s 'b acest titlu ziarul 
„Liberation" a publicat știrea 
din Moscova cu privire la în- 
drie-ea Consrătuirii Comitetului 
Politic Consultat’v al statelor 
ra-t'cipa.ite la Tratatul de la 
Varșovia.

parlamentul trebuie să hotărască 
aceasta. Nu ma refer la parla
mentul în forina Iui actuală de 
caricatură ci la i’n parlament 
adevărat, ales după principiul 
reprezentării proporț:ona-le“.

Maurice Thorez a remarcat în 
continuare că încă de pe acum 
expunerea de motive care înso
țește noua lege cu privire la 
împuterniciri extraordinare n' 
permite să se înțeleagă împotriva 
cui este îndreptată această lege: 
împotriva fasciștilor sau împo
triva clasei muncitoare, împo
triva rebelilor sau împotriva de
mocraților.

Referindu-se în încheierea cu- 
v'ntârii sale la problemele po
liticii externe, Thorei a spus câ 
în prezent ele sînt determinate 
în întregime de pregătirea în ve
derea conferinței la nivel înalt 
și de apropiata vizită în Franța 
a șefului guvernului sovietic, 
N. S. Hrușciov,

DIN TOATE COLȚURILE LUIV
- 4. ’ »

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DE LA HANOI ■

Specialiștii Institu-tuluF de stat1 
pentru proiectarea de instituții 
de învățămînt superior G.Ghi- 
povuz”) au e’aborat proiectul de —x—*. i poli-

vor
construcție al Institutului 
tehnic de la Hanoi unde 
învăța 2.400 de studeriți.

INCA UN „TITAN 4 
S A PRĂBUȘIT IhJ OCEAN

O rachetă, balistică ihterconti-, 
nehtală de tip .:Tltan“’ lansată, 
de la baza- experjmeMală Cap 
Canaveral-la 5 februarie, ă eX* 
plodat in aer la-57 secunde după 
ce s-a ridicat de p° platforma 
de lansă re Corespondentul agen
ției France Press? relatează că 
proiectilul a pornit în rpo‘d. nor-: 
mal dar ..s-a înCi'irtat • deodatăi 
spre pămînt lăcînd explozie"/ 
Cea de_a doua treaptă. îh flăcări 
și-a mai continuat zborul cîteva 
secunde apoi a căzut în Ocean 
Rămășițele rachetei s-qu împrăș. 
tiat pe mai mu îți kilometri în, 
Atlantic.

U P I. transmite ca „nu. ș-a 
dat nici o explicăție“ în legătură 
cu eșecul acestei rachete ,.cea 
mai nouă-" dm rachetele S.U.A

ALEGERI IN BIRMANIA

La 6 februarie au loc în Bir- 
mania alegeri pentru Camera de- 
putaților. în total, pentru cele 
250 locuri din Carnedeputați- 
lor au fost projuși în cele 
250 circumscripții' electorale din 
țară 934 de candidați.

Alegerile pentru Camera Na
ționalităților au fost fixate pen 
tru 29 februarie ac

Potrivit constituției Uniunii 
Birmane. prima sesiune a noului 
parlament va avea loc la I a- 
prilie a c.. iar alegerea noulir 
prim.ministru al Birmaniei de

Presa democrată din Franța 
aprobă hotărîrile Consfătuirii a- 
preciîndu-le ca un program rea- 
l'st de luptă pentru pace. Yves 
Moreau arată jn ziarul „L’Hu- 
rr.anite“ că Consfătuirea a de
monstrat încă o dată unitatea 
statelor socialiste, care se întă
rește pe măsura dezvoltării lor 
pașnice.

R. CEHOSLOVACA

Praga 6 (Agerpres). —
„O viguroasă chemare la pa

ce, întărită prin fapte și propu
neri concrete" — astfel apre
ciază pr?sa din Praga declara
ta statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Declarația, se spune în arti
colul de fond al ziarului „Rude 
Pravo“, este un document isto
ric remarcabil.

Declarația, subliniază ziarul, 
est? pătrunsă de spiritul unui 
profund umanism socialist, de 
grija pentru viitprul întregii o- 
men.'r. Ea reafirma că socialis
mul este sp:rauta omenirii.

SUEDIA

(Agerpres). 
fond consa- 
la Moscova

WASHINGTON 6 (Ac 
preș). - TASS : La 5 febi 
rie in Comisia Camerei 
prezentanțifor pentru ce 
tarea activității ,antiamer 
ne a Congresului SU.A. 
continuat interogarea par 
panților la festivalurile rr 
diale ale tineretului și 
denților. Cinci tineri arr 
câni - Jacob Rosen, Fred 
rome, Joan Grand, Allan 
Hoven și Paul Robeson 
nior sînt acuzați că ar fi ( 
fășurat o activitate antic 
ricana și sînt chemați în 
comisiei pentru faptul că 
participat la festiva li 
mondiale ale tineretului 
studenților de la Moscov< 
Viena.

in încercările ei de a 
’negri și a calomnie activ 
tea nobilă desfășurată di 
neretul american în sc< 
apărării păcii și în ti
prieteniei între tinerii din 
te țările, comisia a fo 
drept „martori" agenți pl 
ai serviciului de spionaj a 
rican și persoane cu un 
cut dubios, printre care 
află și colaboraționiști 
ciști.

Fiul cunoscutului lupt 
pentru pace, Paul Robe 
a declarat că comisia 
un instrument al celor 
negre forțe politice din 
tele Unite. Este rușinoi 
subliniat el, că în Stc 
Unite sînt urmăriți pai 
panții la festivaluri, care 
au alt țeJ decît întărirea 
cii și colaborării între 
poare.

Comportarea curajoasi 
acestui dîrz luptător pe 
pace a fost aplaui 
furtunos de tinerii și tine 
care au venit în med sp< 
de la New York pentru 
sprijini pe tovarășii lor.

In declarația pentru p 
cei cinci luptători pe 
pace subliniază că cor 
pentru cercetarea activ 
antiamericane „caută cu 
perare să dezlănțuie o c 
sivă împotriva actualei 
tici a guvernului Eisenhi 
orientată spre desfășur 
tratativelor la nivel îna 
împotriva cererii popo 
american de a obține o I 
fără războaie*4.

Prezențe române

peste hotare

STOCKHOLM 6 
— -Intr-un articol de 
crat Consfătuirii de 
a statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, ziaritl .,Ny 
Dag“ subliniază că participanții 
la Consfătuirea de la Moscova 
au arătat că sînt hotărîți să în
treprindă noi acțiuni pentru ca 
în schimbul suspiciunii și dușmă
niei în relațiile dintre state să 
înceapă o atmosferă de încrede
re și bunăvoință.

Refcrindu-se la propunerile cu 
privire la dezarmare și la însă
nătoșirea situației internaționale 
în ansamblu, formulate In de
clarație, ziarul pune întrebarea: 
Ce împiedică puterile occiden
tale să accepte aceste propu
neri ? Oare aceste propuneri nu 
corespund intereselor popoarelor 
din țările lor ?

VIDIN 6 (Agerpres). - 
respondență specială. In 
zilei de 4 februarie, di 
romi-n Mircea Basarab a 
primul sau concert cu Orc 
simfonici de stat din 
Concertul s-a bucurat d 
deosebit succes.

Cu acest concert dirijori 
mîn și-a început turneul 
R. P. Bulgaria. El urmea 
d’rijeze Orchestra sîmfoni 
Plovdiv și două concerte 
fia.

★

BAGDAD 6 (Agerpres 
Corespondentă specială. I 
de 4 februarie a c., la B 
a fost inaugurata Expozij 
oftară rominească.

La deschiderea expoziți 
participat funcționari su 
din Ministerul Sănătății, 
dici și profesori, ziariști | 
șl șefi de misiuni diplo 
acreditați la Bagdad, reț 
tanti ai O.N.U., UNESC 
a iții.

Expoziția, care a fost 
difuzată și televizată, de 
ceput s-a bucurat de suci 
partea publicului irakian.

către parlament va avea loc la
4 aprilie.

seama de cele cîteva opr 
fi acoperită în 10.12 min

CALE FERATA SUSPENDATA RECORD MOND1AI

Direcția transporturilor de pa
sageri a Sovietului din Moscova 
elaborează proiectul unei căi fp- 
nate suspendate ou o lungime de 
15 km care va lega suburbiile 
din sud-vestul Moscovei cu ma
rele aeroport Vntikovo

Se presupune că pe această 
cale ferată trenurile vor- putea 
circulă eu o viteză pînă la 160 
k.rr pe oră. întreaga djșt^nță de 
la Moscova la Vnukovo.' ținînd

Brigada minerului Va 
Mazurka din mina ..Pi 
cehoslovac" din bazmul O 
a depăși1 în ziua de 4 
rig recordul mondial in e? 
cărbunelui cu combina. I 
cu combina S IV . el a ex 
29 de zile de muncă o ca 
de 33.536 tone cărbune. R 
mondtal înregistrat pînă 
er3 de 33.517 ton« cărb 
timp de 31 de zile.

de btmivonți pe 
timp de 18 zile in

Reprezentantul

MOSCOVA 6 (Agerpres). 
TASS : La 6 f-bruarie, Kliment 
Voroșilov. Frol Kozlov și Ekateri
na Furțeva s-au înapoiat la Mos
cova din vizita * 
care au tâcut-o 
India și Nepal.

NEW YORK. _______
permanent al R A Li. ta O N U.. 
Omar Luth, a adresat președin
telui Consiliului de sec-.rrtaîe o 
scrisoare în care arată că Jin 
împuternicirea guvernului său 
fi atrage atenția asup-a reinnm 
rii acțiunilor agresive ale fe le
lor armate izraeliene împotriva 
Republ icii Va be Unite (reg’ u.n^a 
Siriană) în pofida acordului de 
armistițiu

De egația IzraeîiaM de Pe 
lingă ONU a dat publicity • 
un comunicat în care arată că 
reprezentantul permanent ad-:r.. 
terim al Izraelulul de pe lîngă 
ONU. Josif Tekoa, a dresat 
președintelui Consiliului de Se
curitate o scrisoare în care

REDACflA ș! ADMINISTRAȚIA: București. Piata „Scfnteir. Td 17 60 10 Tiparul î Combinatul Poligrafia „Casa Scî iUii‘ STAS 3452 52

plînge împotriva iacțiurr.1 
gresive" a'e R.A.U. săvîi 
zona demilitarizată.

PARIS După cum re 
ziarul ..L’Hunianite", i< 
congres, al Vl.lea. al P 
lui Comunist din Spania i 
sat tut-uror partidelor și 
rilor de opoziție un apel i 
cere să Se întrunească 
conferință a ..mes^i rotur 
să elaborez? un program 
de luDtâ împotriva dictat 
Franco.

NEW YORK După cum 
mite agenția United Pre*s 
national, la 5 februarie 
ministrul Afacerilor Exter 
O!andei a făcut o declar 
care a subliniat că gi 
Statelor Unite duce „o 
de evidentă discriminare" 
de Olanda Luns a comun 
guvernul S U A a hotărî» 
acorde societății olande 
transporturi aeriene • I 
d’ep’ul de aterizare a a 
lor acestei societăți pe I 
occidental al Statelor Unii

S.UA

