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„Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat‘l

Rebutul-un robinet 
ce trebuie închis

Chemarea tinerilor de la Uzinele ..1 Mai“ Ploești .NICI 
UN LEU RISIPIT, FIECARE LEU FRUCTIFICAT- a fost 
îmbrățișată și de tinerii de la I.M.S. Roman. Ca niște 
adevărați gospodari tinerii au început să cerceteze cu 
mai multă atenție fiecare colțișor. In toate atelierele eu 
luat ființă din inițiativa comitetului U.T.M. pe uzină, 
sub conducerea comitetului de partid, colective formele din 
tineri ingineri, tehnicieni, tineri muncitori fruntași in pro
ducție care au studiat toate posibilitățile, toate sursele pe 
care le pot folosi tinerii pentru a face economii astfel ca 
angajamentul luat in răspunsul la chemarea ținerilor de Ia 

fie indepitmt cu succes.Uzinele „1 Mai* Ploești să

S-o terminat schimbul, dar 
tinerii au rămas in uzină. în 
scurt timp sala de festivități a 
devenit neîncăpătoare. In cu- 
vîntul său. secretarul comitetu
lui U.T.M. pe uzină. Constant n 
Pelegrini, vorbind despre anga
jamentele tinerilor de la Uzi
nele „I Mai" Ploești a spus:

— Iată, tovarăși, angajamen
te îndrăznețe, entuziasm tine
resc. Și noi putem răspunde cu 
angajamente tot atit ce îndrăz
nețe luînd hotărirea fermă ca 
fiecare dintre noi. la fiecare loc 
de muncă, să gospodărim in a.a 
fel averea uzinei, incit fieca-e 
leu, așa cum spune chemarea, 
să fie fructificat.

încrederea, entuziasmul, vo
ința de a realiza cît mai multe 
economii 
tul 
la 
tul 
rul 
tre

— în sectorul nostru 85 la 
sută din muncitori sînt tineri, 
TI putem numi sectorul tinere
tului. Noi putem face economii 
foarte mari, putem reduce adao
surile de prelucrare obținind e- 
conomii în valoare de 360.000 lei 
dar nu trebuie să neglijăm nici 
sursele care aduc economii mai 
mici care ni se par neînsemna
te. de exemplu nisipurile de for
mare. care sînt materiale rbțin 
costisitoare. lata o socoteală 
simplă: dacă economisim ulei, 
nisipuri, dextrină obținem anual

s-a văzut în cuvin- 
tinerilor care au participat 

această consfătuire. Uiemis- 
Chiriac Ștefan de la secto- 
I metalurgic spunea prin- 

altele :

economii în valoare de 640000 
let.

Tineretul sectorului 1 metalur
gic s-a angajat să realizeze e- 
conomii in valoare de 1.500.000 
lei. Tineri ca Muscă Ion de la 
ateLerul forje. Perju Constantin 
de la atelierul cuzineți, Schultz 
Gheorghe de Ia sectorul III me
canic — șef și alții au arătat că 
nu există colțișor, eu există Ioc 
de muncă unde să nu se poată 
tace economii. Fiecare tinăr. in
diferent de profesie, de locul de 
muncă poate să economisească 
cel puțin 500 de lei în cursul 
anului I960, prin reducerea con
sumului specific de materii pri
me. materiale, combustibil, prin 
reducerea cheltuielilor de regie, 
de manoperă etc. Utemistul Aba- 
bei Constantin de la atelierul 
pompe spunea :

— Tovarăși, să căutăm prin 
ridicarea continuă a nivelului 
cunoștințelor noastre profesio
nale să ne aducem contribuția la 
îmbunătățirea procesului tehno
logic, la sporirea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității 
prin inovații, raționalizări, me
tode și procedee noi. Acestea 
sînt căi ce duc la economii. Ti
nerii din secția noastră se an
gajează să aducă economi» în 
valoare de 600 000 lei numai 
prin inovații și raționalizări.

Discuții multe au fost purtate 
în problema micșorării continue 
a procentului de rebuturi, acțiu
ne pe care tinerii de la I.M.S.

Roman au desfășurat-o anul tre
cut

In anul trecut brigada de ti
neret condusa de Gheorghe Se
cară de la linia ciru’ase UTOS 
a reușit să reducă rebutur e cu 
3.5 la su'.â sub coeGc estui ad
mis. iar brigade nr. 2 condusa 
de comunistul Vrabe \';C'’ie 
cu 2.4 Ia sulă. Acestea sînt do
vezi grăitoare că putem obține 
rezultate ș mai frumoase — a 
spus Chiri ic Ștefan de la turnă
torie. în sectorul nostru vonj ob
ține economii în valoare de 
300.000 lei prin reducerea con
tinuă a procentului de rebuturi 
sub coeficientul admis.

Problema reTnirurilor a preo
cupat nu numai pe tizeri: raun- 
eitori, i-ig-neri și tehijcienr de 
Ia secția turnătorie care au laa- 
sat chem a'ea de a reduce rebu
turile cu 1 1a șuti sub coeficien
tul admis. Problema aceasta a 
stat în atenția tuturor tinerilor 
de la I.M.S. Roman. Utemiștîi 
de la atelierul nr. 2 — diverse 
au analizat cu mult simț de răs
pundere căite prin care d»X con
tribui la reducerea reb'itu 
In acest atelier procent

î e

Cei pentru care
scriem...

Nu poate exista o bucurie 
mai mare pentru orice creator 
decît aceea de a-și vedea lu
crările (vorba lui Anton Pann: 
„de la lume adunate și ia ași 
la lume date") ajungînd la 
inima oamenilor.

Principiul partinității, 
presupune caracterul | 
al artei, a înflorit ca un pom 
uriaș în literatura noastră nouă.

Poezia de salon, cu idei pu
ține, cu fraze multe și intorto- 
chiote, apare ca un lucru pe
nibil și ridicol in fața sutelor 
de ascultători dintr-un cămin 
cultural sau club muncitoresc.

Constatările nu sînt noi, dar 
repetarea lor nu strică... Viața 
însăși le repetă și 
pregnant, ori de 
ivește ocazia.

Zilele trecute am 
șezătorile revistei 
în regiunea Craiova și înainte 
de orice trebuie să remarc in
teresul deosebit al ascultători
lor pent u poezia directă, avin- 
tată, însuflețită de ideile mari 
ale epocii noastre, exprimate 
într-o formă pe cit de artistică 
pe atit de accesibilă.

La invitația Comitetului regio
nal P.M.R. Craiova și a Sfatu
lui popular regional, grupul de 
scriitori de la „Luceafărul" for
mat din : Mihai Beniuc, Du- 
mit'u Corbea, Dan Deșliu, Mihu 
Dragomir, Haralamb Zincă, I. D- 
Bălan, Teodor Balș, Niculae 
Stoian, Valeriu Rîpeanu și sem
natarul acestor rînduri, a ținu* 
15 șezători și consfătuiri in ora 
șui Craiova și in centrele raio
nale și ’comunele din regiune. 
Sciitorilor bucureșteni li s-au 
alăturat și tinerii scriitori cra’o 
veni Petre Dragu, Șina Dănciu- 

llarie

noo-

care 
popular

le reliefează 
cite o i se

participat la 
„Luceafărul**

Răspunsuri 
ilustrate

Tînârul Marin Gh. Oiță din comuna Tepu» raionul Tecuci, a in
trat de curind in gospodăria colectivă. L-a<m întrebat de ce?

lată răspunsul lui, ilustrat de noi fotografic :

lescu, Lucian Zatti și 
Hinoveanu.

Incepînd cu șezătorile 
de la „Eiectroputere" și 
Uzinelor „7 Noiembrie", 
nuînd cu consfătuirea 
Școala medie ’
despre literatura romină in 
școli și apoi cu festivalul de 
poezie din soia mare a Filar
monicii craicvene, pînă îa intîl- 
nirile care au urmat la Țic eni, 
Turnu-Severin, Scdu, Strehaia. 
Tg. Jiu, comuna Poiana Mare, 
Filiași, Segarcea și Dăbuleni, 
peste tot, ascultătorii de toate 
vî’stele, și in deosebi tineretul, 
cu făcut o caldă primire oas 
peților. Pionierii le-au adus

literare 
clubul 
confi

de la 
,Frații Buzești- 

» literatura romină 
și apoi cu festivalul 

mare a

-

CcTunistul Gh. Do—ecou, forjor 
la fabrica de rulmenți din Bir- 
îcd este fruntaș in muncă, de- 
pășmdu-și z '- c sarcinile de 
pîan cu 8-10 la sută. Totodată, 
e’ învață cu sirguînțâ, find elev 
in close a XI-a ia școala medie 

serală.

Foto : AGERPRE5

dusă 
sile 
râ'puns chemării an- 
gajindu se sâ mun
cească in locul unde 
erau cele moi mari 
troiene, înfrunți nd 
vintul tăios, gerul 
care coborise cu mult 
sub zero grade, tine
rii s-au rispindit de-a 
lungul șoselei pe o 
porțiune de 10 km. 
Două zile s-au luptat 
cu natura dezlănțuită. 
Pînă la urmă tinerii 
au ieșit biruitori fi

e de-

cu mîndrie în glas au 
raportat secretarului 
comitetului comunal 
al organizației de 
partid :

— Șose 
zipezită .'

Apoi tinerii briga
dieri obosiți de efor
turile tăcute s-au în
dreptat spre casele 
lor mulțumiți ci ri-nu 
făcut pe deplin dato
ria de utemiști-

C-T|\ GRADlVARU 
învățător

Ajutor tovărășesc
Postul U.T.M. de control 

secția II prefacritoare de la 
treprinderea I.M.U. Medgidia 
o rodnică activitate. Prin rai
durile anchetă pe care le efec
tuează el contribuie Ia bunul 
mers al muncii în secție.

Astfel, cu prilejul unui aseme
nea raid, a reieșit că utemistul 
Apostol Bajdechi dă rebuturi la 
citeva repere, peste coeficientul 
admis. Analizind cauzele care 
duc la rebutarea pieselor, postul 
U.T.M. de control a constatat că 
utemistul Apostol Bajdechi lu
crează neglijent și nu respectă 
tehnologia de prelucrare a pie- 
6?lor. De asemenea el nu folo
sea soluția speciaiă pentru ma
șini, fapt care ducea la oxxia- 
rea pieselor și a mașinilor.

dîfl 
In- 
are

In urma raidului, postul 
U.T.M. de control a propus u- 
rele măsuri, prin gazeta postu
lui, pentru îndreptarea acestui 
tinăr. Pieseîe rebutate de el au 
fost așezate in vitrina cu rebu
turi. De asemenea in scopul aju
torării sale a fost luată legătura 
cu maiștrii și cu tovarășii de la 
serviciul de control tehnic.

Rezultatele acestor măsuri n-au 
Inttrziat să se arate. Ltemstul 
Apostol Bajdechi a devenit atent, 
planurile de operații au fost 
schimbate, iși întreține bine ma
șina. și în prezent dă piese de 
bună calitate.

IOS1F ȘERB 
strungar

Inovațiile — sursă importantă
de economii

(Continuare in pag. 3-a)

secretarul

Spectacolul brigăzii
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artistice

Foic : N. STELORIAN

Eroul Muncii Sodcî’ste, 
fan Lurgu, pleacâ fntr-a 
nouă cursă. Impegatul de 
mișcare Pcpa Gheo"ghe ii 
innvneczâ foaia de parau'J.

pricepere 
aces- 

spectacol care

V. EN4ȘOME 
corespondentul „Scinteii ti* 
neretuhu*' pentru regiunea 

Bacău
Din duminică 
în duminică

în 
în

c iti-

flori, le-au recitat versuri și le-au 
înmînat floarea roșie a cravatei 
pionierești. Zeci de cititori, din
tre cei peste zece mii de ascul 
tători de ia festivalurile
ste, au ținut să-și exprime pă
rerile lor despre literatură, do
rința de a citi cît mai des lu
crări literare de actualitate și 
de calitate. Bineînțeles, toți 
vorbitorii - harnici muncitori, 
constructo r și colectiviști, ca
dre didactice și elevi - ne-au 
vorbit cu mîndrie despre uria
șele realizări ale miinilor și min
ților lor, care au schimbat fața 
frumoasei și bogatei regiuni c 
Craiovei. Era mind ia firească 
de a fi răspuns din toată inima 
și întotdeauna la chemările 
îndemnurile partidului nostru 
al cărui cuvint înflorește 
hărnicia constructorilor și 
versul poeților.

N-au lipsit observațiile
ce, sugestiile, dorințele specifice 
fiecăruia.

Ascultind fie pe muncitorul de 
la „Electroputere**, fie pe colec
tivistul de la Dăbuleni (comună 
colectivizată, cu 16.000 locuitori 
și un cămin cultural încăpător), 
gîndul fiecăruia din noi se 
oprea la aceeași constatare de 
mult formulată și mereu surprin- 
zătoa e, ca adîncime și emoție: 
revoluția culturală a urnit pia
tra de moară a ignoranței și 
mințiile descătușate au îndrăz
neala aripei în zbor, ascuțimea 
și fermitatea oțelului, claritatea 
izvoarelor de munte.

Ce nesecat izvor de învăță
minte pentru orice a list rămîne 
poporul nostru, 
ror bunurilor și 
cestei țări ! A 
mult din inima 
din hărnicia 
lui de const’uctor 
mului, mindru și totodată mo
dest, făuritor de giganți indu
striali, dor și de cîntece neîn
trecute - iotă ce învățăminte 
ni s-au impus in primul rînd.

Și cum am putea mulțumi mai 
frumos cititorilor noștri și entu
ziaștilor activiști de partid din 
regiunea Craiova decît exp i 
mindu-ne hotărirea de a reveni 
acolo, pentru a le cunoaște 
mai în adîncime activitatea 
neobosită și rodnică, pentru a 
încerca s-o cuprindem in cîn
tece I

La clubul 
„Grivița RoșieM

In aces’-e zile din preajma a- 
niversârii a 27 de an: de La eroi
cele 1-jpte molu'.i «are a'.e cefe- 
riștilor ți peîToFț’iL-r. desf-se
rale sub candurerea Partidului 
Comunist din Rominia, muzeul 
„Trecutul de Iup:â revoiu'<-zră 
a muncitorilor crieri?:- in in
cinta țlubului „Grivița Rcjie- 
din Capitală cunoaște o mare a- 
fluență de vizitatori.

De la începutul lur.:: februa
rie muzeul a fost vizitat de peste 
1.500 de persoane.

(Agerpres)

creatorul 
frumuseților 

sorbi cît 
lui deschisă, 

și înțelepiciunea 
al socialis-

La Uzinele chimice 
din Capitală a început re
cent producția unor insecti
cide și ierbicide necesare 
combaterii dăunătorilor din 
agricultură. în fotografie : 
tînăra Maria Dinu în labo

rator.

Dezvoltarea ascendentă a eco
nomiei naționale, construcția de 
noi fabrici șj uzine, înzestrarea 
lor cu utilaj modern, perfecțio
nat, introducerea pe scară toi 
mai largă a cuceririlor științei și 
tehnicii, toate acestea cer cadre 
de muncitori cu o înaltă pregă
tire profesională, oameni care să 
stăpinească și să folosească cu 
pricepere mașinile, să facă față 
cu succes multiplelor probleme 
pe care le ridică producția, lată 
de ce școala și uzina tutelară 
trebuie să acorde c?a mai mare 
atenție desfășurării practicii in 
producție a ucenicilor. acoto 
unde ucenicul ia contact zi d: 
zi cu uzina, cu muncitorii, cu 
maștfuie și iustaJațuie aflate în 
producție.

La Fabrica de mase plastice 
„București- fac practică ucenici 
din anul II| al Grupului școlar 
peirol-chinne din Capitală. Peste 
puțină vreme, aceșba. absolvind 
școala, vor începe să lucreze 
efectiv în producție, vor trebui 
să participe activ la producerea 
bunurilor materiale, la îndepli
nirea sarcinilor de plan ale în
treprinderilor. Pină atunci. însă, 
ei trebuie să învețe pentru a de
veni buni muncitori, slăpim p« 
tehnica nouă, trebuie să se bucu
re de îndrumarea și sprijină! 
atent al școlii, al conducerii în
treprinderii, al muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor in grija 
cărora sînt dați in perioada de 
practică.

La Fabrica de mase plastice 
„București* există insă concepții 
cu totul „originale" privind prac
tica în producție a ucenicilor.

Tovarășul Dumitrescu Vasils, 
maistru, șeful atelierului sudate, 
spune:

— Repartizarea ucenicilor pe 
mașini ar duce la scăderea pro
ductivității muncii. Apoi, conti-

în îumitM direc
tivelor Plenarei 
C.C. al P. M. R. 
din 3-5 decembrie, 
cu privire la reali
zarea de cît mai 
multe economii, or
ganizația de bază 
U.T.M. offset de la 
Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii* îndruma
tă de organizația de partid, în 
colaborare cu cabinetul tehnic 
al C.P.C.S., a organizat un con
curs pentru „Cea mai bună ino
vație prezentată de tineri".

Iii această direcție preocupa
rea arătată de tinerii din orga
nizația noastră s-a concretizat 
prin prezentarea unui număr de 
5 propuneri de inovații la ca
binetul tehnic. Dintre propune
rile prezentate trebuie arătat că

cea privind „Recu
perarea fitz-ului" la 
mașinile de tipar 
offset va aduce o 
economie anuală 
antecalcuîată de 
45.000 lei. Această 
inovație e fost pro
pusă de Gornescu 
Teodor. Ghenea

Constantin, Badea Nicoîae, Pufu- 
lefe Maria și Petrescu Elena, 
membri ai organizației U.T.M.

O altă inovație prezentată, 
este cea propusă de Tabacu 
Georgeta și Gunădoiu Virgil, 
privind confecționarea unui dis
pozitiv de spălare automată a 
greiferului la mașinile de tipar 
în culori.

BADEA NICOLAE
org. de bază U.T.M. 

offset

Brigada artistică de 
agitație a căminului 
cultural din Smîrdi- 
oasa, raionul Zimni- 
cea, in care activează 
mulfi tineri țărani 
muncitori, într-una 
din duminicile tre
cute a oferit un fru
mos spectacol țărani
lor muncitori din co
mună.

După ce au ascul
tat conferința „Gas-

podiria agricolă co
lectivi, calea spre 
belșug și fericire** ți
nută de tehniciană a- 
gronom Elena A. Mi- 
tran, țăranii munci
tori au 
spectacolul 
susținut de

De mult 
s-au bucurat 
ribe și i 
„S-au unit de acum 
pe glie", ^Și la noi

nuă di osul, nu știm dacă după 
absolvirea școlii ei vor lucra 
tocmai la asemenea mașini. Și 
chiar dacă vor fi repartizați să 
lucreze la noi ei tot vor 
trebui să facă o perioadă de 
nirie

Ciudată teorie! O nouă 
rioadă de ucenicie*, după
timp de trei ani statul cheltu.e

mai
uce-

4* 
ce

Concepții „originale 
la fabrica de mase 
plastice „București*

sume însemnate de bani eu șco
larizarea viitorilor muncitori.

Tov. Fiona Borza, inginer, 
■responsabilă cu calificarea uce- 
nicdor, are și dinsa o părere ori
ginală :

— Consider ci practica are 
mai mult rolul de a-t obișnui pe 
ucenici ca disciplina de fabri.ă. 
nu cu mașina. Despre asta va 
putea fi sorba mai lirziu_

Tov. Marius Orădeanu, ingine
rei șef al fabricii:

— De fapt s-a făcnt o greșea
lă că acești ucenici au fost re
partizați să facă practică Ia 
noi- La mașini n-au fost puși să 
lucreze și nici nu vor fi. Mași
nile costă bani grei...

Și care sînt rezultatele acestor 
concepții ? Cea mai mare parte 
a ucenicilor sînt dați Ia munci 
recalificate, pierd vremea fără 
rost, nu se specializează.

lată ciieva exemple, jmbrăcați 
in halate albe, frații Alexandru 
și Valentin Tamaș, ucenici in 
anul l|l al școlii profesionale de 
chimie, fac de cîteva zile același 
lucru: notează anul, trimestrul 
și pun ștampila pe etichetele ce 
însoțesc pungile pentru sandvi
ciuri produse de fabrică. Alți 11 
elevi, veniți și ei la practică, 
scriu aceleași date pe etichetele 
destinate altor produse. Maria

aplaudat 
artistic 

brigada, 
succes 

t tablou- 
scenetele

in sat**, „Primii in 
colectivă** etc.

Tinerii artiști ama
tori au dat dovadă 
de multă 
în pregătirea 
tui 
vorbește despre su
perioritatea agricul
turii socialiste. In 
curind brigada ar
tistici de agitație ca 
pleca in turneu prin 
satele învecinate.

IONEL TRIFU 
profesor

Ciobanu, Anișoara Covaser. Ma
na Cușnir și Mar.a Mthăilă. co
lege de an cu frați Tamaș. lu
crează la operații auxiliare cum 
ar fi decuparea marginilor dife
ritelor produse de marochinârie 
ieșite de la mașinile de sudat, 
operație pe care o poți face fără 
să absolvi o școală profesională.

Tovarășij care răspund de pre- 
gătirea ucenicilor susțin, chipu
rile ..ci in acest fel ucenicii iau 
cunoștiuțâ de produsele fabri- 
dî, de materialul din care ele 
sînt făcute și că pnvind pol chiar 
in va ă să minuiască mașinile-.

Cit de greșite și dăunătoare 
sînt aceste concepții care și-au 
găsit aplicarea in modul de or
ganizare a practicii acestor vii
toare cadre, a schimbului de 
mime al clasei muncitoare !

Muncitorii fruntași din între
prindere au însă cu totul alte 
păreri despre mun.'a și pregă
tirea ucenicilor. Ei confirmă 
că: „Instruiți și îndrumați în
deaproape. ucenicii pot lucra Ia 
mașini și singuri, tot atit de biMe 
ca și noi". Și intr-adevăr, uce
nicii lucrează la mașini dar pe 
apucate.

Ucenicii veniți la practică sînt 
viitori laboranți. Or, lucru ciu
dat, tocmai in laboratorul fabri
cii nu a fost repartizat nici 
unul. Motivul ? Laboratorul nu 
ar permite, cică, ucenicilor să 
facă o practică corespunzătoare, 
fiind neincăpător. Se poate orga
niza insă trecerea prin rotație a 
tuturor ucenicilor pentru un anu
mit timp șj la laborator, dindu- 
li-se astfel posibilitatea să se 
specializeze în meseria pentru 
care capătă pregătire specială în 
școală, aceea de laboranți-chi 
miști.

Vinovată de această situație 
se face. în primul rînd, condu 
cerea întreprinderii care n-a con-

N. COTIGA

(Continuare in pag. 3-a)

T-ăiam s:ngur. Eu cu nevasta și copii. Singur plecam la lucru,- 
singur îmi făceam toate treburile. Trăiam izolat în curtea și in 

casa mea.

Mă mai duceam din cînd în cînd la văru-miu Nicolae Oiță. El 
era colectivist și casa lui era mai frumoasă și mai îmbelșugată 

decît a mea. Și de multe ori plecam de la el pe gînduri.

Vecinul meu Ștefanache Andrei și-a făcut o casă nouă. Eu de 
mult vo:cm să-mi fac o casă nouă. El și-a și făcut-o. Din ve

niturile de. la gospodărie.

Prietenii mei, tineri cu care am copilărit și care erau colecti
viști, veneau de multe ori pe la mine și-mi povesteau despre 
m.unca lor la gospodăria colectivă, despre belșugul din casele 
lor și mă îndemnau prietenește să mă înscriu în colectivă.

M-am gîndit la toate aceste lucruri. Stăteam seri întregi de 
vorbă cu nevastă-mea. Și pînă la urmă am văzut clcw că cel 
mai frumos viitor pentru familia mea este în gospodăria colec
tivă. Așa că într-o seara împreună cu Ruxandra, mi-a-m scris 

cererea...

Foto-text P. POPESCU, M. CARANFIL
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H O L B A C H

poeme

•*ă vo inrud oe n-tie 
cv Uranus...-

„Sovetskcw 
a pir

Ziarul
Rossie' 
blîcat de curind 

sub titlul „Viitoa
rea uzină a uzine
lor din India4*, ma
cheta primei urine 
de mașini grele, 
care a început să 
se construtasco cu 
ojutonjl 
Sovietice 

ir>d»cn

Uniunii 
in orașul 
Ranchi.

Acela care trebuia să domine cu uriașa lui 
personalitate poetică,"așa-numitul „secol de aur” 
al Romei antice, Vingrliu, n-a fost decît feciorul 
unui sărman olar, din Andes, lingă Mantua, in 
nordul Italiei.

împăratul Octavian aprecie avantajul de a 
avea lingă sine un mănunchi de artiști. De aceia 
el caută să-l ciștige de partea lui pe Virgiliu, H 
încarcă de onoruri, dar ii cere să-și instruneze 
lira pentru el. Și Virgiliu cintă în Egloge recu
noștința către Octavian. Nu uită insă niciodată 
că este de la țară și scrie intre anii 37-X i-e.n. 
poemul didactic Georgkele — urmindu-l in acea
stă privință pe un olt poet elin, pe Hesiod - în 
care slăvește -pocea și munca tihnită pe ogoare

Dar Augustus era otit de ambițios, dorința lui 
de a ajunge asemenea zeilor atit de mare, incit 
privind in jurul lui și-a spus :

„Va trebui să urc moi sus chiar decit elinii. 
Și cine poate face esta ? Legenda — și-a răs
puns tot ei. Pe grec? ra înnobilat legenda. Tot o 
legendă mo înnoato și pe m-ne. Iară legen
de c ceasta o va onto un nou Homer. Care e 
poetul ce or putea să cxbo un v-ers melodios ca 
c strovechjutei aed ? Numai Virgiliu este cel 
—oi mare d ^tre poet core se cri ă in jurul meu. 
E va cteto legende co-w “ - -
O. cel dindi teu oi lumii.

Și a poruncit lui V-rg 
L- să rinte. Vkg’fiu, deș» 
—c fost niciodată un poet 
de curte pentru că fi
rea tei -nodesto. viața lui 
veto mai muM Îq tarâ, 

raceou stingocî in mijlocul pompei aristocra
te», o trebuit totuși să se supună voinței lui 
A-gustux Ase s-a născut Eneida începută la 
-.-c un an după ce Augustus desființase re- 
pubficc odicâ în anul 29 i».n. și terminată după 
aece on. de muncă necurmată.

='-—c carte, primul cint al Eneidei, începe 
î mc prin elogiul odus lui Enea (la fel ca-n 
Odboec lui Ulise) :

IDA
luptă cu îndrăzneală împotriva zeilor șl a hotărf- 
rilor soartei, Enea înfruntă urgia Junonei tocmai 
pentru a împlini voința soartei. El fusese ursit 
să reîntoarcă pe troieni în țara strămoșească și 
acolo să înființeze o cetate, care să stăpîneascâ 
lumea. Noul popor, născut din acești troieni, 
trebuie să fie poporul roman. Și urmașii troieni
lor, romanii, trebuiau să se răzbune pe ahei, nă- 
păstuind pe descendenții acestora din Elada.

Poetul oficial Virgiliu se supunea concepției 
oristocnate, imperiale, ce pretindea că zeii au 
hotărit astfel ca Roma să ajungă stăpîna lumii, 
depășind întrutotul pe elini.

Plecați din Carta gi na, îi vedem pe troieni a- 
jungind în Italia. Enea, condus de preoteasa 
S bila, se coboară mai întîi în Infern cu să cu
noască voința zeilor. Apoi, urmînd cu credință 
aceste porunci, cere mîna .Laviniei, fiica regelui 
Lotinus. Numai că Lavinia fusese făgăduită lui 
Tumus, regele rutuIilor. Cele șase cărți care mai 
urmează — în total sînt douăsprezece — ne în
fățișează luptele date de Enea pentru dobîndi- 
rea miinii Laviniei, alianței cu Latinus și stabi
lirii definitive a troienilor în Italia.

După cum se poate lesne vedea, partea întîia 
o Eneidei seamănă cu Odiseea și partea ultimă 
cu I oda, cînd armele lui Enea, ca altădată ar
mele lui Ahile, rămîn biruitoare. Eroul lui Virgiliu 

trebuie să întrunească, 
potrivit dorinței poetului, 
calitățile lui Ahi-le și Ull- 
se. Intr-o singură 
soană.

Virgiliu folosește chiar și aceleași procedee 
artistice, ca Homer, amestecind fabulosul cu po
sibilul, insuflețindu-și poema cu idei și simță
minte proprii epocii sale, cu descrierea multor 
obiceiuri și datini romane din timpul său, îmbră- 
cind totul intr-o haină artistică dintre cele mal 
alese. Erudiția poetului în Eneida este profundă, 
limba ireproșabilă, bunul gust de invidiat. Versu
rile sînt create intr-o succesiune de frumuseți 
care scapă unei analize în detaliu și-și capătă 
valoarea lor complectă numai privite în ansam
blu.

Poetul s-a străduit eu conștiinciozitate să-și 
mulțumească stăpînul cîntînd legendele prin care 
famiiia luliHor (după numele lui luliu - fiul lui 
Enea) din care se trăgea August, era predesti
nată să conducă Roma și lumea întreagă. Prin 
Enea imaginarul său strămoș, Augustus se înru
dea în linie directă cu Uranus. Capătă deci 
origină divină, putea pretinde să i se înalțe 
temple lui însuși și romanii, stăpînii lumii, să i 
se închine ca unui zeu.

Virgiliu a cintat acestea toate, dar el, care 
studiase odinioară filozofia epicuriană, sigur, a 
crezut prea puțin in ele. Inspirația poetului nu 
s-c putut ridice la înălțimea talentului său. Enea 
nu a ajuns nici la măreția lui Ahile și nici la 
edineul sens uman ol lui Ulise. Epopeea lui Vir
giliu nu palpită destul de viață, nici nu are cu
loarea poemelor bătrinului elin cu ochii stinși, 
Homer. Enea „cel pios" este prea rece 
și prea rezonabil. Femeile : Junona Andromaca 
sau Didona sînt palide, iară pasiunile care le 
mină ne par adeseori artificiale.

Poetul, scrupulos și conștient că nu a putut 
să dea o operă care să se compare cu a lui 
Homer ar fi dorit să și-o refacă. El a plecat de 
aceea intr-o îndelungată călătorie în Grecia și 
la Troia dorind să cerceteze locurile pe unde 
rătăcise Enea, in legendă. L-a citit încă o dată 
pe Homer. Făcuse pare-se și un alt plan al lu
crării Dar moartea l-a răpit pe neașteptate. In 
ceasul cel din urmă al vieții sale poetul a cerut 
ca Eneida să fie distrusă, socotind-o nedemna 
de gloria ce o dobindise și, poate, rușinîndu-se 
că îl slăvise otita pe împărat.

Cu toate oce<*.ea Eneida a rămas.
Poetul Praperthi exagera, desigur, cînd a scul- 

tete Ene-da, a rostit : „Dațî-^o învinși scriitorilor 
doți-râ învinși grec-or, s-a născut ceva 

“»e —-ă-'e*. deot Ikoda" Totuși trebuie să recu- 
•toaște*H că epopeea lui Virgiliu este cea mai 
- contantă creette poetică a literaturii latine. Tn 

versurile sate simple, dar muzicale, poetul din 
A->des a sintetizat amplu cultura secolului său 
cu aspirațiile lumii de atunci. Pentru câ Virgiliu, 
— așa cum spunea despre el Horațiu, cealaltă 
stea strălucitoare- a poeziei latine — sub o înfă
țișare simplă de om trăit mai mult la țară, 
ascundea »n piept o inimă de aur și sub frunte 
gindlrea unui geniu.

D> Eneida. cartea a șasea : călătoria lui Enea 
in Infern, s-a inspirat de-altminteri primul poet 
al epocii modeme, genialul Dante Alighieri, 
scriind Divina Comedie.

Ca și Mlada și Odiseea, marea poemă Eneida, 
vo fi, fără îndoială, nepieritoare. La fel și nu
mele poetului Virgiliu.

lumii (IV)
Grădina Botanica din 
își sărbătorește în acest an c< 
tenorul, lată o imagine în s< 
torul unde cresc plantele cact

In bîlciul lumii 
burgheze

Simfonia... 
oalelor de găt

Ar-tee ciot și pe-acel bărbat coce-ntiiul, de 
soartă 

D-s de pe-ol Troiei Uman, a venit pe-a Laviniului
coastă-n 

Tara haltei : mult azvidit pe uscat și pe mare, 
Ze oropsmdu-1 din ura de veghe o cruntei 

Junone, 
M-rte-îodurind și-n război, pină cind să-și 

clădească orașul 
S sc-$i educă in Loțiu penații : de unde-s latinii, 
Mcs chxjni și-ale morii Rome hotarnice ziduri.

revoluția 
grup' de 
filozofi,

Gu ani înainte 
franceză din 1789, 
bărbați îndrăzneți 
scriitori, savanți se întîlneau cel 
mai adesea în saloanele unui oa
recare baron Paul Henry Thiry, 
baron d’Holbach, moștenitor al 
unui unchi bogat. Acești oameni, 
acești „revoltați”, enciclopedicii, 
erau dușmani ai clerului, super
stițiilor, misticismului. ,, Materia- 
liștii francezi — scria referin- 
du-se la ei Plehanov — erau 
niște republicani zeloși în che
stiunile cerești. Ei l-au ghiloti
nat pe dumnezeu cu mult îna
intea doctorului Guillotin“.

In saloanele lui, d’Holbach îi 
asculta pe toți acești enciclope- 
diști cu atenție, îi susținea pe 
mulți ca un „mecena”, un ga
lant sprijinitor al artelor, om 
spiritual și, fără pretenție de a 
fi autor, un adevărat savant 
multilateral în cele mai diferite 
domenii ale tehnicii. Tradusese 
o veche artă a sticlăriei, o chi
mie metalurgică, niște anale de 
chimie și istorie, o scriere a lui 
Lomonosov, și a scris, pentru 
marea Enciclopedie, articole de 
mineralogie, fizică, chimie, meta
lurgie etc. Printre enciclopedi.ști, 
acest baron era o adevărată fi- 
gură „enciclopedică44, priceput în 
zeci de ramuri ale științelor 
exacte.

Cam în acea perioadă, po
liția clerului căuta cu înfrigurare 
autorii unor nimicitoare cărți 
antireligioase. E vorba, in primul 
rînd, de cartea „Creștinismul 
democrat sau examen al princi
piilor și efectelor religiei creș
tine” semnat Boulanger, cu nu
mele unui amic al enciclopediști- 
lor mort cu cîțiva ani înainte, 
apoi „Molima sfîntă sau Istoria 
naturală a superstițiilor” și mai 
ales „Teologia portativă sau Dic
ționarul prescurtat al religiei 
creștine”. In salonul lui d’Hol
bach, enciclopediștii se întrebau 
cine ar putea fi autorul acestor 
scrieri strălucite, tipărite pe fu
riș în Olanda, care dădeau du
reri de cap întregului olan cle
rical ; radicalul baron zîmbește 
și nu spune nimic, dar în 1770, 
cînd apare marele op „Sistemul 
naturii” toată lumea — deși lu
crarea era semnată Mirabaud. cu 
numele unui filozof materialist 
mort ou zece ani înainte — re
cunoaște în autorul acestei mari 
opere pe Holbach, a cărui exi
stență dublă fusese pină atunci 
cunoscută numai de prietenul 
său Diderot și de librarul (tipo
graful) din Olanda.

„Sistemul naturii”, a cărui e- 
diție romînă apărută în Editura 
Științifică arc peste 600 de pa
gini, a căpătat renumele de „bi
blie a ateismului44, „cod al ateis
mului”, iar autorul ei a intrat în 
istorie ca „dușmanul personal al 
lui dumnezeu”. Dintre toți ma- 
terialiștii francezi ai secolului 
XVIII, Holbach este cel mai ra-

un
dical, mai puternic, mai cuprin
zător în critica pe care o face 
religiei. Nu vom cita aici pasaje
le teribile în care vorbește despre 
cler, despre tirania spirituală 
ș.a.m.d. Să luăm ea exemplu un 
pasaj relativ liniștit, și vom ve
dea că Holbach nu se mulțumea 
să nege și să ironizeze religia, ci, 
pentru a scoate pe rătăciți din 
negură, făcea cu ei, o adevărată 
gimnastică mintală, lua drept 
bune, pentru o clipă, unele per-

franceze din 1789, uraganul cere 
măturj feudalismul nu re ajuto
rul unei pituri retriase de oa
meni luminați, cărora HolWfe 
le adresase propaganda sa ate
istă. ci al poporului însuși

Chiar in ateismul său. acest stră
lucit filozof, a avut limite : vâ- 
zînd în religie cauza tuturor ne
norocirilor. el a transformat unul 
din efecte în cauză, nu a putut 
să-și dea seama câ la baza râuhri 
spiritual stă altul, material. ex-

Oameni neînfricați
cepte, pentru a dovedi o clipă 
după aceea că ele se bat cap in 
cap cu altele, îi învăța pe oameni 
să gîndeascâ : Dacă dumnezeu ar 
fi „nesfîrșit de bun, ce motive 
am avea să ne fie teamă de el ? 
Dacă e nețărmurit 
mai putem fi 
cumva de soarta 
știe totul, de ce 
nim de nevoile 
mai ostenim cu rugăciunile noa
stre ? Dacă este pretutindeni, de 
ce să-i mai ridicăm temple ? 
Dacă e drept, cum putem să m«i 
credem că își pedepsește creatu
rile pe care le-g făcut aiît de 
bicisnice ? Dacă e atotputernic, 
cum îl putem noi jigni...? Dacă 
e rațional, cum ar putea el «â 
se mînie pe niște orbi cărora 
le-a lăsat libertatea de a se pur
ta fără judecată ?... Dacă cu
noașterea pe care o avem despre 
un dumnezeu este cea mai tre
buincioasă, cum se face că nu 
este totodată cea mai evidentă 
și mai clară ?“.

Imediat însă, Holbach ia o i- 
magine inversă, din alte scrieri 
religioase — imaginea unui dum
nezeu crud, capricios. — și pune 
alte cîteva zeci de întrebări ; și 
așa mai departe, cu sute și mii 
de idei, înlr-un potop uriaș, ca 
un Samson al științei care a stu
diat sute și mii de cărți de teo
logie, cu învățăturile lor contra
dictorii, cu chichițele lor, cu co
ridoarele lor întunecoase, cu la
birintul lor neguros și bolnăvi
cios. Holbach clatină și dărirnă 
edificiul templului teologic din 
vremea lui, fâcînd să pătrundă 
înăuntru lumina, aerul curat. Și 
azi, după sute de ani, ideologi 
ai Vaticanului ca Harrington sau 
Maritaine muncesc cu sudoarea 
frunții să înlăture ravagiile bine
făcătoare făcute de acest curajos 
baron al rațiunii omenești.

Să nu uităm însă că Holbach 
a fost un ideolog al burgheziei 
— în faza ei 
drept — și că 
dical cum era, 
să mai trăiască
de zile, poate s-ar fi speriat vă- 
zind izbucnirea marii revoluții

de înțelept, 
noi îngrijorați 
noastră ? Daca 

să-i mai pome- 
noastre și «ă-1

revoluționară, e 
el însuși, așa ra- 
dacă ar fi apucat 
numai cîteva luni

el
stă la baza

ploatarei. Idealist în istorie, 
credea că ..eroarea 
lanțurilor împovărătoare pe care 
tiranii «i preoții le făuresc peste 
tot națiunilor, erorii i se dato- 
rește sclavia.-, erorii i se dato- 
rește teroarea religioasă"— și eâ

Enec era după legendă, fiul zeiței Afrodita 
sc- Venus cea născută din picăturile de singe, 
scuzse dte rana lui Uronus. lovit de fiul său 
Gono*. Picăturile ocestea curseseră in apa ma

se prefăcuseră in spuma albă a valurilor.
: s - spuma mării se ivise zeița dragostei și 

c —---seții. Fiul zeiței Afrodita din căsătoria 
e- a* pastorul troian Anhise, viteazul Enea, era 
căsâcpnc cu o copilă a lui Priam, regele Troiei. 
D__to .ckec Troiei de către ahei, Enea tre- 

se să fugă, ducindu-și in circă tatăl, pe An- 
“ se. F. de minâ. oe micuțul său fiu, Ascaniu 
*c- Mte. L-ou urmat toți ciți moi scăpaseră cu 
• «to d-*» Tra>o Eiou ocrotiți de zeița Venus opă- 
toccee Vote* c* dar urmăriți de furia grea a 
-e-e sou Junone. soția morelui Zeus-Jupiter. 

ou să se i-d-ecte căt-e Hespe^ta - adică 
cOtitu^jL De cid venise pe vremuri, tot 
egence strămoșul troienilor in Asia Mică 

e~*e«se vesPto kx cetate - Trota. Acoio 
io« ocvm sc se reîntoarcă troienii in țara 

laomuului lor. te Europa.
te OCMI tei ege-oc *gu»*c asezetoo grupu- 

oe wtete te tete ca • teapotem a 
peeăer. te tex: scto-cseoscă

Der pteâ se c .ongă I

SERGIL FUtCkȘAS

DESPRE

te V-c—«- LMs<

ANECDOTE
OAMENI

AL MITRU

CELEBRI
Talentul nu se 

moștenește
Tvwin , rimas puțin gin- 
«or. apoi l-a întrebat pe

Imagini din filmul sovieto-chi-nez „Pășind în junglă' 
Pasăre — rinocer (sus).
înfruntare : cobra și mangusta (jos).

/atacăm

.DL doctor. puteți si-mi 
cum vi imbrăcați 
atona cind nu este 
ir apropiere să 

apne?-.
v4

Vă rugăm, cîteva cuvinte pentru ascultătorii. noștri de radio.
(Din „Ogoniok")

Din revista poloneză „Swiat"

Din revista „Neue Berliner Hlus- 
trierte" (RD. Germană).

Bucătăreasa 
și chimia

Cind doctorul 
e greu de cap

Scriitorul american Hark 
Twain*-»-* das la decter că
ruia i s-a pfins te termenii 
următori: _Km dureri la *- 
meri. Cind aduc brațul drept 
înapoi, apoi cei sting ș< ia 
sfirșit cu amindouă mijnile 
descriu un semicerc, încheie
turile umerilor mă dor foarte 
tare-.

„Dar dl. Twain — i-a 
spus medicul — pentru ce 
trebuie să faceți asemenea 
mișcări nebunești. Doar nu 
«Înteți artist F.

Ger.iaiui drimist suedez 
Berzei:js trăia șf lucra intr-o 
lociență extrem de modestă. 
Laboratorul său Instalat 
ia bucalane iar singurul kd 
asiste-: era credincioasa sa 
bucătăreasă Anna.

.Ge seserie are s^pinul 
tău?" a Întrebat-o odată o 
vednă pe bucătăreasa.

„El esU an chimist repu
tat* — a răspuns aceasta.

.Dar ce înseamnă asta, ce 
face ei ?"

.Ga să vi răspund exact 
— i-a spus Anna — el pune 
ceva intr-o slkdâ mare, apoi 
ii toarnă intr-o stidă mai 
mica ș: din nou Intr-o sticlă 
și mai mică".

„Ș; ce se întknplă apoi cu 
asta ?

«Apoi aruncă totul afară F

zut pe Shaw acesta i s-a 
adresat cu următoarele cu- 
vinte :

„Dumneavoastră nu înțe
legeți nimic din literatură. 
Intre noi este o mare deose
bire. Dumneavoastră scrieți 
pentru bani in timp ce eu 
creez numai pentru onoareF

„Aveți perfectă dreptate 
Milord — a răspuns Bernard 
Shaw. Fiecare din noi se 
obosește să ciștige ceea ce nu 
are~.

Refuz politicos
Cind Mark Twain a deve

nit un scriitor cunoscut mi
lionarii americani și-au făcut 
• modă să-l invite la diferi
tele lor banchete pentru a-l 
prezenta oaspeților drept o 
„minune". Intr-o zi Mark 
Twain a primit din nou o 
asemenea invitație. El s-a 
grăbit sâ trimită o telegramă 
care a fost citita cu glas tare 
în timpul banchetului : „Nu 
pot să vin. Minciuna urmează 
cu poșta de miine".

încercați să vă imaginați 
orchestră in care locul inst 
mentelor muzicale este luat 
oale de gătit, capace, sticle, c 
suri deșteptătoare și legături 
chei, E greu, nu? Ei bine to 
o asemenea ,,orchestră'1 care ,• 
luat numele pretențios de ,41 
dul" (?) există la ora adu 
peste Ocean. Conducătorul 
„dirijorul" și „compozitorul" j 

vid Tudor, care se pretinde p 
povăduitor al muzicii „superi 
derniste** a făcut chiar un I 
neu luna trecută in capitala 
striei. El a prezentat un eoni 
care, potrivit propriilor sale 
firmații, reprezintă tot ce i 
mai nou in muzica din Sta 
Unite, intr-adevăr nu se pc 
spune că amatorii vienezi 
muzică nu au rămas cu... 
căscată. Cele ce Le-a fost dai 
audă timp de două ore a 
semnat un adevărat coșmar 
harababură de nedescris care 
tea fi auzită pe scenă, in cu 
și chiar in sală.

„Concertul11 dat la V iena 
orchestra americană a lui Dl 
Tudor a fost calificat de p\ 
austriacă, drept ^Itufonia 1 
bâluulut', Surprizele uu inct 
pentru ascultători încă din c 
cind pe scena lui țPierter . 
zartsaal, care a găzduit al 
orchestre și dirijori celebri, 
făcut apariția „dirijorul" am 
can cu aspectul unui bolnav 
nervi in ultimul grad și mem 
„orchestrei" sale, alcătuită 
total din... trei persoane, j 
adevărat că pe scenă puteau 
văzute un pian, o vioară și 
violoncel. Ele aveau insă cu 
tul o altă întrebuințare o 
cea cunoscută de-a lungul s 
leior. în căutarea „supermo 
nismului", dirijorul David 
dor a găsit de cuviință să rei 
țe la folosirea claviaturii pit 
lui pe care a înlocuit-o cu... 
motele produse de pe urma I 
tirii capacului. Cit privește 
oara și violoncelul, „artiștii" 
mericani au uitat pur și sin 
de existența coardelor, lo\ 
lemnul cu tot felul de bețișc

Așa cum se obișnuiește îi 
semenea împrejurări, „comț 
torul" David, Tudor s-a pre 
tat și cu o partitură la con 
Văzîndu-i „opera1' tipărită, n 
poți reține să nu califici act 
ntizgăleală drept (durerile 
schizofrenic. Dealtfel este dt 
să arunci o privire pe act 
partitură pentru ca să-ți dai 
ma cîte contingențe are „cor. 
zitorul" american cu muzica.

Ocupîndu-se în relatările 
de felul în care s-a desfăș 
concertul orchestrei americ 
presa austriacă a subliniat 
pe soenă vacarmul era total 
mare gălăgie s-a putut auzi 
în scurtă vreme și în sală, i 
amatorii vienezi de muzică, c 
ce le-a trecut prima surp 
au crezut de cuviință că cel 
cald omagiu adus acestor , 
zicieni" nu putea fi altul t 
„simfonia" huiduielilor și f 
râturilor. Și astfel, turneul 
samblului „supermodernist" 
merican și al „compozitori 
Tudor s-a încheiat cu un 
rușinos.

Asta e soarta celor care-și 
bracă isteria în numele de 
tă modernă".

M. SAULESC

Isteria „muzicianului" sup 
modernist David Tudor ia 
numai 
grafice.
oribilă 
drept...

forme sonore 
lată 
pe 
partitură a 

niei sale. La așa mutică, < 
partitură 1

ci
o mîsgă-let 

oare el o 
sim

Ce-1 lipsește 
fiecăruia

Bernard Shaw era deseori 
ținta unor atacuri răută
cioase din partea „înaltei so. 
cietățt44 engleze. Odată el s-a 
în t îl nit la o reuniune eu un 
reprezentant al aristocrației 
britanice care se prezenta 
peste tot drept autor de piese 
de teatru. Imediat ce l-a vă-
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nu

Cu funkukirul kj Poiana Stalin

Fate : AGERFRES

de utemistfl Stancki
200 buc. statoare bo-

strici la București, dr. Franz 
Herbatschek-

La audientă a asisUt ministrul 
.Afacerilor Externe. Avram Bu- 
naciu.

Brigada de calitate de la fabrica „Electroprecizia* din Sâcele condusa 
Virginicc c reușit să dea peste pianul lunii ianuarie 100 buc. rotoare și 

binale, pentru motorul tractorului UTOS-26.

articolul „Egoismul" 
„Scinteia tineretului"

po(i merge singur
Citind 

apărut în 
m-am gindit mult la Ortansa. 
învață admirabil, notele ei cer
tifică o străduință demnă de 
urmat. Și totuși, colegele ei n-o 
iubesc, n-o au la inimă. Faptul 
s-a explicat: Ortansa, datorită 
educației primite în familie, tin
de spre o viață izolată, ruptă 
de colectiv. Stăpînă pe cunoș
tințe, ea nu are grijă decit de 
propria-j persoană.

M-am dus cu gîndul, intr-un 
viitor apropiat, cînd Ortansa, 
urmărind realizarea visului ei, 
se va duce la facultate. Nu mă 
îndoiesc că va învăța și acolo ia 
fel de bine. Dar e exclus ca ea 
să nu aibă nevoie de ajutorul 
viitoarelor el colege, chiar și in 
ceea ce privește cartea. Și cum 
s-ar simți Ortansa dacă studen
tele i-ar întoarce spatele așa 
cum a procedat ea cu colegele 
fti ?
, Pentru modul cum și-a for
mat ea caracterul, eu găsesc o 
mare vină și colectivului de e- 
levi în care învață ; organizația 
U.T.M. din școală are datoria 
să se ocupe de toți elevii, să ur
mărească și să îndrume creșie- 
rea lor din toate punctele de ve
dere.

E de neprețuit rolul colectivu
lui în educația membrilor săi. 
Iată, la noi în școală, erau cu
noscute manifestările de egoism 
ale elevului Olteanu Tudor din 
clasa a X-a C. învăța bme. incit 
clasa se putea mindri cu el. 
Dar același Olteanu, apreciat de 
colegi pentru perseverența sa. 
era distant, necomunicativ, în
chis în el. Cu greu dădea un 
ajutor cuiva. Olteanu este ute- 
mist. Organizația U.T.M. de 
clasă nu-și făcea insă o proble
mă din faptul că evoluția ca
racterului său se petrecea in
tr-un sens nedorit. Și aceasta 
din cauză că în concepția mul
tor colegi manifestările ego-ste 
ale lui Olteanu treceau drept 
niște acte minore pe lingă suc-

Consfătuire 
cu organele 
de control 

financiar intern
în Capitală a avut loc zilele 

acestea o consfătuire organizată 
de Comisia Controlului de Stat 
în colaborare cu Ministerul Fi
nanțelor și Banca de Stat a 
R.P.Romîne. privind activitatea 
de control financiar intern din 
economie. Au participat cadre de 
conducere din ministere și insti
tuții centrale, secretarii comite
telor executive ale sfaturilor 
populare regionale, directori de 
întreprinderi, șefii serviciilor re
gionale de control și revizie, șefii 
corpurilor de control financiar 
intern din ministere și sfaturi 
populare.

Participanții la consfătuire au 
discutat în lumina Hotărîrilor 
partidului și guvernului, sarcinile 
importante ce revin organelor de 
control financiar în direcția des
coperirii și valorificării re
zervelor interne din întreprinderi, 
întărirea dici-plinei financiare, 
apărarea avutului obștesc.

Consfătuirea a făcut un schimb 
larg de experiență și a discutat 
măsurile necesare pentru orien
tarea mai accentuată a contro
lului spre problemele economice 
esențiale, pentru sprijinirea în 
mai mare măsură pe masele de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
în efectuarea controlului finan
ciar.

în cadrul consfătuirii s-au fă
cut numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea calității și ridica- 
rea eficacității muncii de control, 
pentru sporirea contribuției con
trolului financiar intern la înde
plinirea sarcinilor economice tra
sate de partid și guvern.

cesele objinute de el la învăță
tura. Ca șl colegii Ortansei, ei 
puneau comportarea lui Olteanu 
pe seama unui fel de mindrie 
personală. Dar între mindrie — 
sentiment profund uman, trăit 
de un om atunci cind a reali
zat un lucru de preț — și intre 
egoism, există o deosebire esen
țială. De fapt. organizația 
U.T.M. din clasa in care învață 
Olteanu își rezuma activitatea 
doar la a analiza din cind în 
cind rezultatele obținute de 
elevi ta Învățătură. De obicei 
lucrurile se petreceau așa :

Cineva, din partea biroului 
U.T.M. Întocmea un referat 
care cuprindea nici mai mult 
nici mai puțin decit o statistică 
a notelor: atiția elevi fruntași 
la învățătură, atiția codași; iar 
discuțiile purtate in jurul refe
ratului nu mergeau mai departe 
de concluzia cunoscută: frunta
șii să învețe mai departe bine, 
codașii să lupte să-i ajungă din 
urmă. Cum cresc insă elevii 
ca viitori constructori ai socia
lismului, in ce direcție se for
mează caracterul fiecăruia, ce 
fel de trăsături morale ii carac
terizează ? Asemenea întrebări 
nu-și pune# organizația U.T.M. 
De aceea, in această clasă și 
spiritul colectiv se manifesta 
destul de slab.

Deindata insa ce organizația 
U.T.M. și-a îmbunătățit activi
tatea. acțiooind cu răspundere și 
in mod direct asupra educației 
fiecărui elev, lucrurile s-au 
schimbat Discutarea in aduna
rea generală deschisă U.T.M. 
a atitudinilor tai Olteana Tudor, 
criticile tovărășești ce i-au fost 
aduse, căldura și grija ca care 
a fost inconjarat de colegi, aa 
ajuiat, aș putea spune, la ■ 
transformare radicală a carac
terului său. E surprinzător ciua 
Olteanu cel de ieri, indiferentul, 
nepăsătorul, a devenit astăzi un 
elev deschis, cu dragoste pentru 
colectivul in care învață, gata 
oricînd să-i ajute pe cei rămași 
in urmă. Și totuși nimic nu-i 
aici o intimplare. Dimpotri.â, 
transformarea iui Olteanu es:e 
un rezultat direct al ajutorului 
tovărășesc acordat de colectiv.

Nu-i tirziu nid pentru co- 
legeie Ortansa de a o apita 
să-și însușească trăsături mora
le frumoase, caracteristice ime- 
retulni patriei noastre. Ele tre
buie să se apropie de ini- 
ma Și gindurile ei. s-o ajute 
să înțeleagă că nici un om, in 
societatea noastră, nu se poate 
realiza pe deplin, nu-și poate 
pune in valoare toate calitățile, 
dacă se izolează de colectiv

Te admirăm. Ortansa. pentru 
perseverența cu care înveți, dar 
vrem să fii pentru colegii tăi și 
un tovarăș bun, un prieten bun. 
Mai devreme sau mai tir
ziu, te vei convinge singură 
că in viață nu se poate merge 
de unul singur. Un spirit tovă
rășesc, colectivist dorința ca și 
ceilalți colegi ai tăi să se ridice 
alături de tine — iată ce-ți ce
rem.

MARILENA DLMAN 
eleie in dara a X-a. membri 
in comitetul U.T.M., Școala 

medie ..Mihai Viteaza**, 
București

(Agerpres)

------•------

Prestări de servicii 
cu plata în rate

Lact02a se rroduce pentru pri 
mo ociro Io noi în țară la 
I.C.I.L. Vatrc Dornei. lat-o pe 
muncitoarea Lucrețio Sandu la 
aparatele de producere a lac- 

tozei.

Prinfr-o Hotărâre a Consiliului 
de Miniștri s-a apobat comitete
lor executive ale sfaturilor popu
lare să organizeze unități care să 
execute cu plata în rate pentru 
salariații permanenți ai unități
lor socialiste, precum și pentru 
membrii cooperativelor meșteșu
gărești, următoarele prestări de 
servicii: lucrări de reparații la 
construcțiile de locuințe și la in
stalațiile aferente acestor cons
trucții ; lucrări de branșare și 
racordare la rețelele de gaze, 
apă, canal și electricitate; lu
crări de instalații interioare de 
gaze, apă, canal și electricitate.

Totodată se autoriză Ministerul 
Industriei Grele să execute, cu 
plata în rate, prin întreprinderile 
sale, instalații electrice interi
oare și lucrări de branșare la 
rețelele electrice.

Hotărirea precizează că coope
rativele meșteșugărești vor pre
sta cu plata în rate : comenzi de 
confecții; comenzi de mobilă ; 
reparații de mobila și tapițerie.

Rebutul 
un robinet ce 
trebuie închis

Primirea ministrului Austriei de către 
președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romine, Chivu Stoica
Simbata 13 februarie 1960, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Remine, 
Omni Stcka, a primit in audi
entă pe nou! trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al .Au-

Compehfii în cinstea 
zilei de 16 Februarie

Concertul violonistului 
Igor Bezrodnii

(Urmare din pag- l-a) \ 

de rebuturi este de 1,3 la sută. 
Anul trecut însă, tinerii de aici 
au dat rebuturi pină la 2,1 la 
sută. Și acum procentul admis 
continuă să fie depășit — 1,7 la 
sută. In consfătuire s-a arătat 
că în secție sînt tineri care lu
crează de mult sub coeficientul 
admis ca strungarul GazaCU 
Gheorghe, responsabilul unei bri
găzi de tineret, Hkțan Gheorghe, 
rectificator, Q. Balan, frezor, și 
alții. Dar în același timp mai 
sînt încă tineri care lucrează 
mult peste acest coeficient, 
sfîrșitul trimestrului IV 1959, 
Ia sută din piesele lucrate 
Luca Gheorghe erau rebut, 
asemenea 5-6 la sută din piesele 
lucrate de Damian Mihai, Gal- 
dăraru Glement sînt încă rebut 
lată dar ce risipă de metal*. de 
muncă omenească se face încă 
în acest atelier din lipsa de a- 
tențic a tinerilor. Utemiștii au 
cerut ajutorul comuniștilor în 
această problemă. Organizația 
de partid a ajutat organizația 
U.T.M. ca împreună cu conduce
rea secției să găsească acele căi 
care duc la reducerea rebuturi
lor. Printre cele mai principale 
căi se numără : 1. Ridicarea cali
ficării (pentru aceasta la 2 ianu
arie a fost redeschis cursul de 
minim tehnic). 2. Controlul rigu
ros între operații; 3. Aprovizio
narea cu scule de căt-re m-aiștri 
la timp (aprovizionarea lasă de 
dock în ultima vreme). 4. Buna 
întreținere a utilajului. 5. Reali
zarea de inovații și raționalizări.

Și la secția pompe mai sînt 
tineri care continuă să dea re
buturi peste coeficientul admis 
ca de pildă Bărbulescu Mihai, 
care lucrează la pompe de apă. 
El a fost chemat în fafa biroului 
organizației U.T.M., s-a discutat 
ai d și in momentul de față 
maistrul de linie îl ajută înde
aproape să-șî îmbunătățească 
munca.

Dar cite alte posibilități nu 
există în întreprindere care folo
site, valorificate din plin ar pu
tea duce la realizarea unor im
portante economii ? Utemistul 
Ababei Vasile a realizat un dis
pozitiv de strunjire care asigură 
o prindere mai rapidă a piesei 
scurtînd astfel timpul de execu. 
tare a operației respective. Tî- 
nănil comunist Mărfare Ion lu
crează in prezent la o inovație 
care va aduce de asemenea mari 
economii (se va exclude o ope
rație de rabotare la unele piese). 
Extinderea folosirii acestor dis
pozitive, ‘crearea altora ar putea 
aduce atelierului, întreprinderii, 
prin reducerea timpului de exe
cuție, economii de zeci de mii 
de lei.

Mult timp în secția pompe, 
răcirea îrdzei de la mașina de 
danturat nu se mai face cu ulei 
d cu un solubil concentrat. Da
ca acest soiubil s-ar folosi la 
toate mașinile s-ar realiza de 
asemenea importante economii de 
ulei. Importante rezerve există 
încă pentru economisirea meta- 
lului. La atelierul de cuzineți, 
de pildă, dacă ar exista o preo
cupare permanenta pentru recu
perarea șpanului de bronz, ca- 
re acum se mai risipește încă, 
s-ar putea economisi bronz pen
tru executarea in plus a zeci și 
zeci de cuzineți.

In cadrul consfătuirii, tinerii 
s-au angajat ca vaiortficînid cele 
mai mici rezerve interne, lup
ți nd împotriva risipirii și pentru 
valorificarea fiecărui leu, să 
răspundă chemării lansate de 
tinerii de la Uzinele „1 Mai“ 
Ploești. Tn răspuns se arată:

întruniți în ședință de colec
tiv, în urma dezbaterii chemă
rii tinerilor de la Uzinele ,.T 
Mai* Ploești sub lozinca „Nici 
un leu risipit, fiecare leu fruc
tificat" și a dezbaterii posibili
tăților existente în întreprinde
rea noastră, ne angajam să rea
lizăm în cursul anului 1960 
3.940.000 lei economii prin ur
mătoarele căi:

1.160.000 lei prin reducerea 
consumurilor specifice ;

980.000 lei prin reducerea chel
tuielilor de regie;

770.000 lei ......................
ționalizărl;

030.000 lei 
buturilor;

400.000 lei 
muncă patriotică.

Comitetul U.T.M. a instruit 
birourile organizațiilor de bază 
stabilind cum să urmărească în 
mod sistematic felul cum se 
desfășoară acțiunea și s-o spri
jine prin discuții individuale, în 
adunările generale în cursurile 
de învățamînt politic și prin 
toate formele muncii politice 
a organizației Asigurarea înde
plinirii a acestor angajamente 
constituie o sarcină de mare răs
pundere pentru organiz ția 
U.T.M din uzină

ai ,6* * F

Hochei pe gheată

București".

Patinaj artistic

A. TRAIAN

Practica ucenicilor

recunațtința ți 
lui, o adevărată

latre 18—21 februarie patinoa
rul artificial «23 Ajg-^r ta 
Capitală gazdx o t.xereoarzU 
întrecere de hochei pe gheață: 
„Cupa orașului București*. La 
această întrecere și-au anunțat 
participarea hocheișii di a ora
șele Gorchi, Ostrava și Buda
pesta. Intikiirile hocheiștîlor 
noștri cu formația suedeză Vâs- 
teras, a constituit o verificare 
serioasă a jucătorilor romini in 
vederea întrecerilor «Cupei ora
șului

O carte despre viața neînfricatului
luptător comunist Constantin Godeanu

iifi

Ca un șoim care se avîntă" 
tot mai mult spre înălțimi, așa 
a trăit și a luptat Constantin 
Godeanu, tînăr luptător revolu
ționar educat și crescut de eroi
cul partid al comuniștilor.

Evocînd viața și lupta Iui 
Constantin Godeanu, cartea 
,,Zborul șoimului“ de Marin 
Mihalache apărută nu de mull 
in Editura Tineretului, povesteș
te despre acest erou aYag al 
tineretului nostru.

Constantin Godeanu s-a năs
cut ca fiu al unei familii nu
meroase de țărani supuse crun
tei împilări moșierești, din satul 
Pietroasa. Este satul în care a 
fost găsit un celebru tezaur ar
heologic de o mare bogăție, și 
în care, în același timp, zeci 
de familii de țărani se zbateau 
în cea mai neagră mizerie, ul
tima bucățică de pîine fiindu-’e 
ruptă de la gură de boieri, de 
vătafii și vechilii lor.

De mic copil, Godeanu a în
vățat ce este sărăcia și jaful 
exploatatorilor iar sentimentele 
lui de revoltă s-au maturizat 
cînd a intrat ucenic la Atelierele 
C.F.R. Grivița din București 
unde a început să capete o ade
vărată educație muncitorească. 
Adevărul despre cauzele sufe
rințelor poporului și despre 
mijloacele de izbăvire a celor 
mulți, de sub asuprire, l-a aflai 
pe deplin Godeanu atunci cînd 
a luat contact cu comuniștii și 
uteciștii. Unul din cei care 
l-au ajutat să priceapă multe 
lucruri, care i-a dat să citească 
cărți progresiste, și i-a explicat 
înaltele țeluri ale comuniștilor, 
frumusețea luptei lor, a fost 
luptătorul comunist Vasile Tu- 
dose. Nu mai puțin l-a in
fluențat pe Godeanu contac
tul cu alți muncitori comuniști. 
Astfel s-a transformat și călit 
conștiința lui Constantin Go
deanu, s-au format convingerile 
lui revol"țiouare care l-au dus 
în rîndul luptătorilor înaintați.

„Zborul șoimului" redă aspec-

te interesante din actvtatea 
ilegală, plină de curaj și abne
gație dusă de Godeanu ți to
varășii săi pentru 
sarcinii— 
Comunist In nopți 
Godeanu împreună 
de utecițti. lipeau 
r ort au pachete cu ;------------„__
scriau lor.TCi pe pereți, adueind 
cuvintul partidului io mase, 
spre furia neputincioasă a co
poilor po’itiei burghezo-moție- 
rețti. Uteoștri. sub îndrumarea 
comuniștilor, mobilizau pe ti
neri la lupta împotriva po
litia: de infometare a mase
lor dusă de burghez.e ți moț.e- 
rime. împotriva subjugării tării 
imperialismului străin ți impo-

ii sâ; pentru îndeplinirea 
iilor trasate de Partidul 

i întunecoase, 
cu o seamă 
afișe, trans- 

ziare ilegale.

xerc.;.> fizice. El tră.a alătur de 
cununați Încercați, ivind zi de 
zi in fată pilda măreață a con
ducătorilor de partid ți a acti
viștilor de răspundere care um
pleau de uimire ți pe

La 15 ani 
de la moartea eroului
pregătirilor mirșavuluitriva . _

război anti sovietic.
Ginii de pază ai aparatului de 

stat burghezo-moșieresc îi ur
măreau pe tinerii revoluționari 
neinfricați printre care și Con
stantin Godeanu Intr-o bună zi 
l-au arestat. In acest fel tină- 
rul muncitor a făcut cunoștință 
cu una din cele mai grele în
cercări ale vieții de revoluțio
nar. Sămînța ideilor nobile se- 
mânate în sufletul lui de către 
partid a dat roade: Godea
nu nu numai că n-a dat înapoi 
în fața terorii, ci s-a călit și 
mai mult. Nici amenințările și 
nici bătaia, nici schingiuirile 
din arest și nici peregrinările 
dintr-o închisoare în alta n-au 
reușit să frîngă voința de oțel 
a tînărului luptător crescut c'e 
partid.

Educat în spiritul dragostei 
față de muncă și învățătură, 
al demnității umane, Godeanu 
ca și tovarășii săi, nu numai

călii

indu-
con-

prin demnitatea cu care 
rau suferințele, prin forța 
viagerilor lor nobile și încre
derea in victoria poporului, prin 
puterea ce sacrificiu și voința 
de neclintit. Așa se face că Go
deanu, ca și atiția alți tovarăși 
de ai săi, a rezistat cu bire la 
încercarea cea grea a închiso
rii.

La 23 August 1944 Godeanu 
răspunde cu înflăcărare chemă
rilor partidului. Procurîndu-și o 
armă, el se alătură formațiilor 
patriotice și luptă împotriva ocu- 
panțiior fasciști pentru salva
rea Capitalei de primejdia na
zistă. O nouă perioadă de ac
tivitate politică înflăcărată în
cepe apoi pentru tînă.rul comu
nist. Dornic să aducă un aport 
și mai puternic la lupta antifas
cistă, el pleacă voluntar pe front 
în rînd urile pandurilor Diviziei 
„Ttidor Vladimirescu".

Ajuns în apropierea frontului 
kitr-o unitate de instrucție, Go-

tot asde dapă car 
ixscH&e ca tenacitate tavă 
n ștanța .wp’-e
. see. iovațâ numirea armelor 
ca care să dea torituri îascis- 
auflx — dașcuar-jt crunt al po- 
poareior. Astfel d primește lunc- 
j de locțiitor politic de con> 

pase ta care calitate aduce o 
ccxrr. hoție de preț ia mobiliza
re a ostașilor înrea oui activă
M**-

E! ți-a făcut 
datoria luștind 
pe hîtleriști de 
popoarelor cotropite. Intr-o di- 
mr.-.eață de februarie în timpul 
«iui atac. Constantin Godeanu 
a fost rănit mortal, dkidu-și 
viața pentru patrie. Scurta lui 
viață, s-a încheiat in mod eroic. 
Sormul a fost fulgerat în înăl
țime de o armă vrăjmașă dar 
zborul spre o viață fericită al 
poporului muncitor nu poate fi 
oprit.

Astăzi cînd se împlinesc 15 
ani de la moartea iui Constan
tin Godeanu, ne aducem aminte 
cu dragoste de figura luminoa
să a acestui tînăr lurtător co
munist care ca și alți tovarăși 
de ai lui constituie o pildă mă
reață c'e dragoste față de

pînă la capăt 
pentru a-i goni 
pe pămînturile

reață c'e dragoste față 
partid și popor.

Citind cartea lui uMarin . .. 
haiache desp-re Constantin Go
deanu. căutînd să cunoască 
mereu mai multe lucruri despre 
viața și lupta neînfricațiior 
luptători comuniști și uteciști, 
tinerii constructori ai socialis
mului din patria noastră se stră
duiesc șă-și însușească înaltele 
trăsături morale ale comuniști
lor. Muncind cu ardoare pentru 
făurirea vieții noi, socialiste ti
neretul nostru cinstește jertfa 
lui Constantin Godeanu și a 
celorlalți eroi comuniști și ute
ciști care și-au dat viața pentru 
fericirea poporului nostru mun
citor, pentru cauza măreață a 
socialismului.

Mi

ll. DUMITRESCU

(Urmare din pag. I-a)

trolat cum își îndeplinesc atribu
țiile cei însărcinați cu organi
zarea practicii ucenicilor, iar în 
al doilea rind, conducerea școlii 
(director tov. Păun Toma), care 
n-a urmărit modul în care între
prinderea respectă îndatoririle ce 
le are pentru buna pregătire a 
viitorilor muncitori. Conducerea 
școlii se face vinovată și pentru 
faptul că de la început, în co
laborare cu întreprinderea, nu a 
întocmit un grafic de desfășu
rare a practicii in producție a u- 
cenicitor. întocmirea și urmărirea 
îndeplinirii cu strictețe a acestuia 
ar fi putut frîna tendințele de 
sustragere a ucenicilor de la tre
burile pe care ei trebuie să le 
facă în perioada de practică.

Trebuie de asemenea semnalat 
și un alt fapt. Ucenicii au insis
tat ca regulile cu privire la des
fășurarea practicii să fie respec
tate. Această cerere justificată a 
lor a fost socotită însă de mai
strul Vasile Dumitrescu (și adusă 
de altfel la cunoștință inginerei 
Fiona Borza), ca o „gravă în
călcare a disciplinei". Această 
atitudine a maistrului Vasile Du
mitrescu constituie o încercare 
de gituire a criticii, de frînare 
a dorinței ucenicilor de a-și în
suși cît mai temeinic meseria.

în sprijinul organizării și des
fășurării în bune condiții a 
practicii ucenicilor avea datoria 
să vină și comitetul U.T.M. al 
cărui secretar este tov. Radu 
Dan. Comitetul U.T.M. în ansam
blul lui n-a cunoscut această 
stare de lucruri. Iar dacă cîțiva 
dintre membrii săi știau cite 
ceva în legătură cu aceasta, ei 
n-au propus măsuri pentru înlă
turarea deficiențelor existente.

Plenara a Vl-a a G.G. al 
U.T.M. subliniază că comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M.

din întreprinderi trebuie să se în
grijească îndeaproape de practica 
ucenicilor, să organizeze intîl- 
niri ale acestora cu muncitorii, 
schimburi de experiență etc., să 
facă din perioada de practică o 
perioadă din care să se tragă 
maximul de foloase în vederea 
unei bune și temeinice pregătiri 
a viitorilor muncitori.

Este o datorie a 
comitetului U.T.M., a 
întreprinderii ca și a 
școlii ca pe viitor 
nizeze intr-un asemenea fel prac
tica ucenicilor repartizați aici 
incit ei să-șj îmbogățească cu
noștințele profesionale. Aceste 
foruri trebuie să contribuie ia or
ganizarea unei practici eficiente, 
astfel ca la sfîrșitul perioadei de 
practică, la examenul la care vor 
fi supuși, toți ucenicii să pri
mească calificativul „foarte bine".

prin inovafii și

prin reducerea

prin acțiuni

ra-
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de
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sM

membrilor 
conducerii 
conducerii 
să orga-
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Biblioteca clubului Va sile Roaită" din București.
In fotografie : Un grup de tineri muncitori răsfoind cu interes 

ultimele lucrări primite în biblioteca.
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10 ani de la semnarea
Tratatului de prietenie

sovieto-cliinez

Vizita lui N. S. Hrușciov

DELHI 13 (Agerpres). — Co
respondență specială: Cea de-a 
doua zi a vizitei lui N. S. Hruș
ciov s-a încheiat cu o mare re
cepție care a avu-t loc la amba
sada U.R.S.S. de la Delhi, la 
care au luat parte conducătorii 
statului și guvernului indian, re- 
prezentanții corpului diplomatic 
acreditați în capitala Indiei, nu
meroși parlamentari aparținiud 
tuturor partidelor politice și zia
riștii care relatează despre călă
toria șefului guvernului sovietic 
în India. Aceasta eia ultima ma
nifestare prevăzută în program 
la Delhi înainte ca șeful guver
nului sovietic să părăsească ca
pitala pentru a vizita pînă la 
16 februarie diferite localități și 
obiective industriale din India.

★
DELHI 13. — Trimisul spe

cial al Ager preș Al. Gheor; 
ghiu transmite: Pretutindeni 
in India N. S. Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, este intjm- 
pinat cu un uriaș entu
ziasm. In zorii zilei de sim- 
bătă, N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. șj persoanele care îl 
Însoțesc au plecat cu avionul 
să viziteze ferma agricolă me
canizată de stat din Suratgarh 
(statul Radiaștan).

Această fermă, situată Ia ci- 
teva sute de km vest de Deliii, 
a fost creată pe baza mijloa
celor tehnice și utilajului agri
col oferit în dar guvernului In
diei de guvernul L'niumi So
vietice, după prima viztă a 
lui N. S. Hrușciov în India la 
1955.

Mii de țărani din localitatea

Poporul Guineei îl așteaptă
pe N. S.

CONAKRY 13 Agerpres).— 
TASS transmite t-..?rz. t-2 
Guineea așteaptă m nerâMafe 
vizite pe care unneaza să o fad 
îi? această îar 
șeful guvernului smietk. a de
clarai Kamtn I MT Dum. se
cretar genera1 adjMEt al Un» 
nii sindicatelor din Guineea- X;- 
mic nu apropie popoarele avi 
mult cec
reciproce, care slujesc câni I*» 
țelegerii reciproce. Această vi
zită va ajuta popoarelor din A. 
frica să cunoască mai biae U- 
niunea Sovietică și politica co
existentei pașnice a țâr c 
sisteme sociale diferite pry 
vată de U.R.S S.

Felix Bikinda, director./ unu 
magazin de stat din C:-* -r. a 
declarat: Am văzut filmul <ea- 
pre vizita președinte u .wrx 
Seku Ture in U.R.S.S ș -~ 
fost entuziasmat de ju

Budapesta și-t sărbătorit i 154 iman 
a eliberării de sub

BUDAPESTA 13 (Agerpcet). 
— Oamenii muncii din capitala 
Ungariei au sărbătorit la 13 
februarie cee de-a IS-a aniver
sare a eliberării Budapestei de 
sub cotropitorii fasciști.

La 12 februarie, a SfrJ 
popular orășenesc din Budapes
ta a avut loc o adunare fes: i 
La adunare s-a dit ci: re tele
gramei de salut adresate de ma
reșalul Uniunii Sovietice. R. L 
Malinovski, com a nd an: ti’, trupe
lor sovietice care 
Budapesta.

au eeibenf

magazinele din

Au apărut noi aparate $i 
de uz gospodăresc

In

BîSili
si—

MOSCOVA 13 — Ceres;.-- 
dentul .Agerpreș transmite : In 
ultima vreipe >n magaz da 
Moscova au apărut o Sere re 
noi mașini și aparate des: r.’e 
ușurării muncii gospodinelor. A- 
tr’ge atenția in primul rine a- 
paratul numit MVenta“ de o 
construcție originala, o adevi- 
rată combină casnica universali. 
Apăratul aces’a spală ș: stcarce 
rufe, încălzește od a. a riseș’.s 
locuința, vopsește pereții, stro
pește florile, curată de praf casa, 
mobila. îmbrăcămintea, ca.-jle si 
îndeplinește un șir de alte fu <’ii 
C2re obișnuit * 
multă vreme.
wVenta“ este

iau gospodinei
Cu toate acesfea 
un aparat de dî-

Primirea de către Go Mo-jo
a delegației Academiei R. P. Romine

PEKiy 13 (Aftrpm). — 
După cum transmite ageotia 
China Nouă, delegația Acade
miei RP. Romine alcătuite dm 
acad. AL Codarcea. președintele 
secției de geologie-geografie • 
Academiei R. P. Romine, prof. 
V. lanovici, directorul Institu
tului de geologie și geografie al 
Academiei R.P. Romine și dr. 
Fasile Vasil eseu, director od-

în India

sovietic a 
de AAoIianlal

culturilor 
S. Hruș- 

și T. U. 
o convor.
Hrușciov

Suratgarh și din împrejurimi au 
venit la aeroport pentru a-l sa
luta pe înaltul oaspete sovietic.

Apariția lui -N. S, Hrușciov 
pe scara avionului a fost sa
lutată cu un ropot de aplauze 
și aclamații: Trăiască prietenia 
între Uniunea Sovietică și India, 
trăiască Hrușciov.

Șeful guvernului 
fost salutat cordial _ 
Sukhadia, ministrul principal al 
statului Radjastan, Mahadeo 
Singh, directorul fermei de stat, 
reprezentanți ai statului Radja
stan și administrației fermei.

N. S. Hrușciov și persoanele 
ca-re-l însoțesc au luat apoi loc 
în automobile deschise și au 
plecat să viziteze ferma.

In cursul vizitării 
de bumbac, între N. 
ciov, Mahadeo Singh 
Uldjabaev a avut loc 
bire însuflețită. N. S. 
i-a relatat lui Mahadeo Singh 
despre succesele considerabile 
pe care le-au obținut cultivato
rii de bumbac sovietici și îndeo
sebi cei din Tadjikistan. V-aș 
sfătui, a spus N. S Hrușciov, 
să trimiteți cîțiva oameni *“ 
Tadjikistan pentru ca în 
cursul unui sezon întreg să 
creze pe ogoarele semănate 
bumbac ale acestei republici, 
rindul lor -cultivatorii de bumbac 
din Tadjikistan ar putea veni 
la dv. să lucreze aici. Acesta 
ar fi un reușit schimb de expe- 
riență.

J. P. Privastava, consilier la 
primăria din Suratgarh. a decla
rat trimisul:’: special Agerpres: 
WS nt co.ivins că vizita lui

în 
de
lii- 
cu 
La

Hru»ciov

cotropitorii fxsrișd
Lasako Pesn. v-cectesec«Se 

•I Cor- Etecnv t Sr>-

pesta. a 
rea Baxa^es'e Lx tecxrs re Bâ 
aaL

Z^arefe ria 13 fesrare «em- 
sacra acrreroase annerae aco
stai daW jam a-e. A aaM 
rit’< a'suteK r -< eUberir? 
B»±»*re* e f vorbesc ftescre 
rseresee !« dmV-o-
rea orașc x- 

ess a

janct al hititstdai de fiziologie 
normali fi patologici al Acade
miei R P Romine care a nașii 
la Pekin in vederea semnă.-:, 
plaanlni de colaborare știutpG- 
ci pe anal I960 intre Acodem a 
R. P. Romine fi Academia de 
științe a R P Chineze a fost 
primită de Go Mo-jo. președin
ție Academiei de Științe a RJ*- 
Chineze.

Hrușciov ne va aduce prosperi
tate. Ferma Suratgarh, repre
zintă pentru țăranii indieni un 
imbold și o dovadă vie a 
modului concret în care 
U.R.S.S. înțelege să ajute sin
cer și dezinteresat țărăn.mea din 
India și din alte țâri slab dez
voltate".

La sfirșitul vizitei N. S. Hruș
ciov a plantat un mandarin.

După dejun, ziariștii indieni 
și străini care îl însoțesc pe 
N. S. Hrușciov l-au rugat să le 
împărtășească impresiile culese 
In timpul vizitării fermei.

Deși am vizitat în grabă fer
ma, a spus N. S. Hrușciov țin 
totuși sa spun că impresia mea 
generală este foarte bună. Dacă 
judecăm după arătura pe care 
am văzut-o, se cunoaște câ trac
toriștii și-au însușit bine profe
siunea. nu se vad greșeli.

N. S. Hrușciov a spus in con
tinuare că la ferma de stat din 
Suratgarh ar putea fi folosita cu 
succes experiența Uniunii Sovie
tice în ce privește dezvoltarea 
agriculturii, ținîndu-se seama de 
condițiile specifice ale Indiei. 
Soarele este același și deasupra 
Indiei ca și deasupra țârii noas
tre, legile naturii sint aceleași 
numai că trebuie sa le folosim 
cu pricepere.

N. S. Hrușciov și persoanele 
care-1 însoțesc au plecat apoi 
spre aeroport. La aeroport, Ma
hadeo Singh a oferit lui N. S. 
Hrușciov in dar un album de 
fotografii de la prima fermă 
agricola mecanizata de stat din 
India creata cu ajutorul Uniunii 
Sovietice. X. S. Hrușciov a mul
țumit pentru dar și și-a luat cu 
căldura rămas bun de la cei ce 

| i au condus. Apoi avionul a de
colat îndreptindu-se spre Delhi.

Ia cursul serii, N. S. Hrușciov 
. și pers artele care îl însoțesc au 
I asistat la spectacolul Kumar 
’ Smoiiav — drama epică a cia- 
• șicului literaturii indiene Kali- 
I dasa—organizat de către Acade

mia md ană de Arte.
La spectacol au asistat de a- 

, se.ne2ea primul ministru Nehru, 
vicepreședintele Indie* S. Rad- 
hakr.sh-an. priurd nr±s^u al 
Fsj-d- \ SaMeZarnex care a 
sosi sâesbftă p Inda. zr^zșeri 
a latfaj. drt» 5®

< «narase iț^uetfar. a ep- 
3âe pxhâce.

In pafida p-ot»stelor oplni«i public* mondial* 

In Sahara a explodat
prima bombă atomică franceză

Declarația agenției T. A. S. S
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La Naha (pe insula Okinawa) au avut loc de cunnd demonstrații împotriva inarmarn cu ra
chete atomice americane de tip „Nike“ și pentru realipirea insulei la Japonia.

REDACȚIA 9i ADMINISTRAȚIA: București. PWU „SetnteH*. Tel. 17.60.10. Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa SOtnteir.

RABAT H xes).
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—ri -i =aroex itcs'i: că
CcesU > Hocștri a eabo- 
ra£ S3 rrxrsc care orseaza să 
fe T3SL5 gsrtTBJ - 513» 
1-girxi ca ei^tea brxrrir a- 
fcsBKE ei’e a 5oc s^sibătă 

Surarx PorUtorai de cn- 
ra* a de-'taraC ca ^rver^ul 

xa crewderi locala pro- 
teși ca foarte gravă-.

♦
A3CRA 13 i Agerpres).

tr*.TBmi1e corespon- 
_ <a Accra al agenției 

r. pnaxM suisem al stătu- 
Ik G-K3_ae • »—ae Nkrumah a 

a țoale basurile fran
ceze 4 -: G^aca vor fi bl cx: a te 
incepod 4 i î.^1 de 13 februa
rie și pira ciad ou vor fi lă- 
mnr.'.e cc’nsectoțde pe care le-a 
arăt pentru populația Ghanei 
exoU.' i boa-.be atomice fran
ceze rr-cj-n șt consecințele pe 
care le vor avea experiențele 
viitoare de care a amintit șeful 
guvernului francez.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
In legături cu cea de-a 10-a ani
versare a încheiem . Tratatului 
de prietenie, alianță și asistenți 
mutuală dintre Uniunea Sovieti
ci fi R. P. Chineză, intre con
ducătorii celor două state a avut 
loc un schimb de mesaje.

In mesajul adresat de N. S 
Hrușciov și K. E. I oroșilov 
lui Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, 
Ciu De ți Ciu En-lai se sub
liniază că această dată me
morabilă este o sărbătoare ații 
pentru poporul sovietic cit și 
pentru poporul chinez, unite 
prin legăturile strînse ale unei 
prietenii indestructibile.

Poporul sovietic, se arată în 
mesaj, se bucură din toată 
inima de succesele obținute de 
poporul chinez în construirea 
socialismului. Prin munca lor 
eroică constructivă popoarele so
vietic fi chinez aduc o mărecțâ 
contribuție la cauza victoriei so
cialismului în întrecerea econo
mică pașnică cu capitalismul.

In mesaj se arată că prie
tenia sovieto-chineză constituie 
un factor important de întărire 
continuă a unității ți coeziunii 
marii familii a popoarelor țâri
lor socialiste, a creșterii continue 
a puterii întregului lagăr socia
list.

Unitatea ți coezienea popoare
lor, statelor ți partidelor noastre 
comuniste, se subliniază în me
saj, se vor întări continuu in 
interesele păcii și socialismului. 
Poporul frate chinez poate fi în
credințat de faptul că in poporul 
sovietic el are și va avea un 
prieten credincios și de nădejde.

★
In mesajul adresat de Mao 

Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu De ți 
Ciu En-lai lui N. S. Hrușciov 
ți lui K. E. Voroșilov, se subli
niază că încheierea acestui tra
tat a exercitat și va exercita o 
influență uriași asupra înfloririi

Vizita lui A. I. Mikoian
in Cuba

HAVANA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 12 februa
rie. A. I. Mikoiaa, pnm vke-pte- 
șediate a! Consi'..uhu de M - 
niștri a! U.R.S.S.. Fidel Casyo. 
pritnul nâmstre al Rep«blxx 
Cuba, și persoanele care ii în
soțesc. s-au îMixmt la Ha\i=a 
d;n călătoria re care au lx*'e- 
: r. os-o pr.n țari.

!a aceens t Asoria* i »- 
* caa'a i rxt3s2Kif ij. Cota 
i erfnrri* • recr^.e J r^stoa 

sc’- etc.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
la legătură cu explozia bombei 
axxn^ franceze in Sahara, a- 
gentu TASS este taptftenucită 
să ceclare următoarele :

Poziția Uniunii Sovietice In 
problema exploziilor nucleare 
esie b«ne cunoscută. U.R.S.S. 
s-a pronunțat in repetate r.nduri 
pentru încetarea imediată a ex
periențelor nucleare de toate 
opurile. Ciulind să înlesnească 
și să urgenteze realizarea unui 
acord internațional cu privire la 
Încetarea pentru totdeauna a 
experiențelor cu arme nucleare 
la 29 august 1959 guvernul so
vietic a luat in mod unilateral 
hotirirea de a nu relua exploziile 
■urleare. dacă puterile occiden
tale no vor relua experiențele cu 
ime atomice și cu hRIrogen.

Dspâ cum se știe, la 20 noiem
brie 1959. la cea de-a XlV-a se- 
sane a Adunării Generale a 
O.N U. a fost adoptată o rezo- 
taț>» prezentată din inițiativa 
Mm număr de țări afro-asiatice, 
prin e*re Franța era chemată să 
v* abțină de la efectuarea expe
riențelor ca arme atomice în Sa-

C hirtei fi Uniunii Sovietice, 
supra cauzei apărării păcii 
întreaga lume fi progresului 
menirii.

Ia mesaj se subliniază că

Î7l

_ _____* _ a- 
hanța dintre China fi Uniunea 
Sovietică constituie un puternic 
reazim al pocii in lumea în
treagă.

Conducătorii chinezi își ex 
primi convingerea că datorită 
eforturilor unite ale lagărului 
zociaiist in frunte cu Uniunea 
Sov.etică, precum fi ale țărilor 
iubitoare de pace din lumea în
treagă cauza apărării păcii va 
repurta cu țiguranță victorii fi 
mai mari, în ciuda tuturor pie- 
dmlor fi uneltirilor dușmanilor

Poporul chine: este profund 
încredințat, se spune in mesaj, 
ci in anii care vor urme, mărea
ța alianță chino-sorietică va a- 
duce un și mai mare aport la 
cauza nobilă a luptei pentru 
poce în lumea întreagă fi la 
progresul întregii omeniri.

★
Cu prilejul acestei aniversări 

la Moscova fi Pekin au fost ofe
rite recepții. La recepția de la 
Moscova a luat cuvintul Liu 
Suie, ambasadorul R-P. Chineze 

L .R->S. fi F. R. Kozlov 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al UJLS-S.

La recepția de la Pekin au 
luat cuvintul Cen /, locțiitor al 
premierului Consiliului de Stat 
fi ministru al Afacerilor Exter
ne W RP. Chineze, S. V. Cer- 
vanenko. ambasadorul UJRJSS. 
în RP. Chineză, Ciu De. preșe
dintele Comitetului Permanent 
el Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, Go 
Mojo. vicepreședinte al Condu
ceri centrale a Asociației de 
prietenie chino sovietică, V. E- 
/.alia, țeful delegației Asociației 
de prietenie sovieto-chineză, ți 
uliu.

Fi- 
al 
ai 

re-

!■ seara aceleași zile A. T. 
V. an. prim-vkepreședinte al 
Cx/MitAui de Miniștri al 
US.S S-, a oferit o mare recep- 
• ■» la care au participat Osvaldo 
DortcoK, președintele Cubei. ” 
ăeZ Castro, prima! ministru 
gsverzalu: cubanez, membri 
fr - .errxul cuban. cunosenți 
pCKtslaati ai cdNarii. numeroș. 
Mpeezeatint! ai opiniei publice.

Dspâ receo: e A- I Miketaa a 
*ds~: o cs»i3*are feîenzatf.

In aceastâ «rdme de idei nu 
se poate sâ nu se exprim? rejțre’.e 
in legătură cu faptul câ gmer
itul francez nu a finul seama 
de părerea opiniei publice mc.i- 
dule și, ia 13 februarie, a efec
tuat explozia unet bombe ato
mice. In Uniunea Sovietică se 
consideră că once nouă explozie 
cu arme nucleare, oriunde s-ar 
efectua ea. nu poate să nu 
complice rezolvarea principalei 
probleme a zilelor noastre — 
dezarmarea generală și iot lă — 
și face jocul forțelor care se pro
nunță pentru continuarea cursei 
înarmărilor nucleare. Dacă ex
ploziile nucleare vor continua, 
atunci, firește, guvernul sovietic 
nu poate să treacă aceas.a cu 
vederea și să nu tragă conclu
ziile corespunzătoare pentru asi
gurarea securității țării sale.

Uniunea Sovietică va duce și 
pe viitor lupta pentru încetarea 
cît mai grabnică și totală a tu
turor experiențelor nucleare, pen
tru încheierea unui acord inter
național și încetarea acestor ex
periențe pentru totdeauna.

lOOOOQTote

Aproape 2.000 de tineri din Hamburg au organizat o demonstrație cu forțe la monumentul 
victimelor fascismului din cimitirul Ohlsdorf protestînd împotriva reînvierii fascismului In 

R.F, Germana.

S-a întâmplat la
Koln este un vechi oraș ger

man și atrage de obicei 
un mare număr de vizita

tori. In ultimii ani, alături de 
edificii monumentale a apărut la 
marginea unui scuar din apro
pierea bulevardului Hansaring, 
pe un. piedestal modest, o figură 
de femeie. In mină ține trupul 
unui copil decedat. Chip orbit 
de durere, mutilat de marile 
tragedii. „ Aici sînt înmormîntate 
victimele Gestapoului. Monument 
în amintirea anilor de rușine ai 
Germaniei 1933-1945". Sculptură 
simplă, text laco-nic, aspru.

Multi turiști admiră catedrala 
din Koln ca pe un colos arhitec
tural, dar, mai puternic sint

In spiritul 
macoariysmului

WASHINGTON 13 (Agerpres) 
Ziarul „Washington Post and 
Times Herald" publică articolul 
cunoscutului comentator M. 
Childs, consacrat recentei che
mări in fața comisiei Camerei 
Reprezentanților pentni cerceta
rea activității antiamericane a 
mu: grup de participant la Fes
tivalurile mondiale ale tineretu- 
Iu ș stoder* ’or. Childs con- 
damna cu hotârîre persecutarea 
>—.eriran'rr pentru con-
v.a^eri’e și vederile lor.

Chemarea grarulu. de tineri 
în fața Quuisiri Camerei Re- 
prezenranț-’or renrru cercetarea 
•divittUi awfa—rirant tfîe 
caracteriaati de Ci ’ds drept 
una d n u!t-ne’« manifestări ale 
■Kcartysanhu.

pe:

------•------

De ce au fost excluși 
trei studenti 

din P. S. D. G»
BOXX 13 (.Agcrpres). — Din 

Partidul social-democrat au fost 
excluși trei fruntași ai organiza
ției soc.aliste de studeați: Wolf- 
ga::g KopieL Berthold Hech și 
Gerhard Bessau. Kopiel, preșe- 
din.de filialei din Karlsruhe a 
Uniunii studenților socialiști din 
Germania Occidentală, este, ini
ția: rui și organizatorul u:iei ex
poziții mobile intitulate „Justi
ția nizista care a scăpat de pe
deapsă". Această expoziție de
mască pe bază d? documente 
trecutul nazist criminal al mul
tor judecători și procurori vest- 
germa.ii care in momentul de 
față ocupă posturi importante in 
organele justiției R.F.G. La or- 
fjanizarea acestei expoziții au 
uat parte activă Hecli, fostul 

prim președinte al Uniunii stu
denților socialiști din Germania 
Occidentală și Bessau fost refe
rent de presă al uniunii.

Intr-o scrisoare deschisă adre
sată conducerii P.S.D.G., Hech 
și Bessau subliniază că prin ex
cluderea lor din partid, condu
cerea P.S.D.G. și-a manifestat a- 
devărata atitudine față de cam
pania împotriva fostelor elemente 
naziste care continuă să rămînă 
în aparatul justiției vest-ger- 
mane. 

STAS M52 52.

zguduiți sufletește atunci cînd 
trec prin fața chipului cenușiu 
de femeie. Ea evocă momente 
cutremurătoare din vremurile 
noastre care nu se șterg din me
morie, ținînd conștiința în stare 
de alertă, îndeosebi atunci, cînd, 
pe teritoriul vest-german apar 
simptomeie acelorași procese 
care au clocit fascismul.

...Și iată că în acest oraș de 
pe va-lea Rhin-uîui a descins, ve
nind de peste ocean, William 
Schlamm. Schlamm dorea neapă
rat să-și împărtășească convin
gerile tinerilor localnici.

Să nu credeți că Schlamm ur
mărea să-i povățuiască pe ti
nerii vest-germani ca nu cumva 
să se lase ademeniți de neo- 
fașciști sau să țină o prelegere 
emoționantă determinată de pre
zența evocatoare în Koln a mo
numentului victimelor nazismu
lui.

Autorul cărții „Limitele mira- 
colului", socotită ca o ofrandă 
adusă „războiului rece“, nu 
avea asemenea intenții. Altmin
teri și-ar fi dezmințit propriile 
sale convingeri.

La o adunare a studenților 
din Koln, Schlamm a susținut 
ideea „războiului ofensiv" împo
triva 
nînd
unor 
da 
pe 
total

Uniunii Sovietice, co-ndam- 
,,câlclicicâ“ a 

occidentale fața 
consolidării păcii 

prin dezarmare

atitudinea 
guverne 
ideea 
pâmînt 

i!â.
De altfel.

prima c<j contravenție. El e un 
recidivist al „războiului rece". 
La Munster a preconizat nici mai 
mult nici mei puțin decît un răz- 
bo? ..pentru eliberarea Europei 
răsăritene cu prețul a 700 de 
milioane de victime omenești". 
De o demență desăvîșită, acest 
„scriitor" a calculat cu minuțio
zitate cantitatea de oameni 
necesară a fi jertfită pentru in
teresele unor cercuri politice și 
economice din Occident.

Schlamm și-a însușit normele 
convenționale de comportare ale

Schlamm nu e la

VALENTIN URU

Un proces falimentar 
și un pretext 
de ultimă oră

25 ședințe, 100 martori citați, 
100.000 mărci cheltuite... într-o 
formă contabilă cam astfel s-ar 

’putea sintetiza înscenarea judi
ciară de la Dortmund împotriva 
a trei tineri vest-germani învi- 
nuiți de nemaipomenitul „de
lict”... de a fi participat la Fes* 
tivalurile de la București și Var
șovia. Timpul pierdut și banii 
chelluiți din visteria statului de 
la Bonn n-au compensat însă 
așteptările celor ce voiau 
să se răfuiască cu tinerețea iu
bitoare de pace. Martorii „de 
profesie” n-au reușit decît să-i 
pună în încurcătură pe funcțio
narii Bonnului care in culise tră
geau sforile procesului. E adevă
rat : Kampelmann, președintele 
tribunalului, s-a străduit serios 
să îndeplinească ingrata misiune 
încredințată. Doar 
visează o rapidă a-' 
vansare. Scria un 
ziarist german că o 
speluncă din Texas 
în timpul înfloririi 
„vestului sălbatic” 
trebuia să fi fost 
un loc de recreație 
în comparație cu 
această sală de tribunal pre
zidată de Kampelmann. Apă
rătorilor li se lua cuvin
tul, ziariștii erau alungați din 
sală, martorii solicitați de acu
zați nu erau admiși. Kampel
mann legase zeița justiției nu 
numai la ochi, ci și de mîini și 
de picioare.

Inutil însă. Impasul devenise, 
inevitabil. Procesul împotriva 
Festivalurilor se dovedea fali
mentar. Eșecul nu putea fi însă 
recunoscut public. însemna a 
se mărturisi că procesul n a 
fost decît o înscenare nereușită, 
că acuzațiile sint false. Aparen
țele trebuiau totuși salvate. Era 
nevoie de un artificiu procedu
ral, de un pretext spre a între
rupe mascarada judiciară de la 
Dortmund. Și atunci cineva, pe 
la Bonn, și-a amintit că in 
completul de judecată de la 
Dortmund se află și un anume 
Riedel, împotriva căruia, cîndva, 
se deschisese. o anchetă. Cu 

adepților înfocați al „războit 
rece", norme enunțate astfel 
un colaborator apropiat al 
Adenauer, cancelarul R.FJ 
este suficient de a avea p< 
sau cinci „principii de bază" 
care trebuie să te agăți cu în 
păți na re, în mod neobosit p 
la capăt, „principii" ca neîn< 
dere față de propunerile p 
nice ale țărilor socialiste, a 
comunismul, respingerea or! 
rui efort spre destindere, refl 
de a normaliza problema < 
mană prin încheierea unui 
tat de pace cu Germania

Acț ioni nd după • cc< 
„norme" Schlamm s-o pronu 
împotriva unei conferințe la 
vel înalt și a considerat ca 
evoluție cît s^ poate de per 
loasă tendința unor cercuri 
glo-saxone de a recuno< 
R.D.G. și de a înființa o con 
pe întreaga Germanie".

In sfîrșit, apelînd la spi 
predominant din anii cînd 
cinginea hitleristă o cup 
Germania, Schlamm a str 
studenților din Koln : „In < 
mania se face istorie. Să ni 
lăsați vînduți... Nu vă Ic 
amăgiți de coexistență și 
destindere".

Speranța intimă a lui Wil 
Schlamm a rămas însă ner< 
zată. Studenții nu s-au ric 
în picioare pentru a-l ovati 
și nici nu au intonat 
cist „ h'orst Wessel“.

S-a declanșat o 
furtună. Auditoriul a 
dignot în unison : 
Pitic spiritual ce ești I' 

Schlamm a trebuit să fie 
din sală pe o ușă din do; 
către forțele de ordine.

Pățania acestu-a dovedești 
ura împotriva destinderii k 
național^ și a păcii e un f 
sfetnic. Sau, mai precis, e o 
nedă în curs de devalorizare 
cei care încă nu înțeleg a 
lucru primesc un răspuns b 
meritat.

imnul

a deva 
strigat 

„Ruși 
i“

este 
fapta

Riedel în com-ponența sa, ti 
naiul nu mai poate cont 
judecata — au hotărît dum 
lor. Iar procesul a fost îm 
pe linie moartă.

Cine-i Riedel ? E un juc 
tor acuzat de faptul că în v 
cu clțiva ani a acceptat o t 
(în valoare de 80 de mărci 
la firma Mercedez-Benz. Del 
sună astfel : „gravă mituire 
sivă“.

Afacerea formează obiectu 
nei anchete de vreo doi-trei 
timp in care Riedel a judeci 
condamnat numeroși demo 
vest-gemiani. Toată lumea, 
clusiv Riedel și anchetatorii 
uitaseră de întîmplare. Cîru 
Bonn corupția face ravaje 
în cele mai înalte sfere guvt 
mentale, cînd judecători sil 

seamă de ind 
pe a căror conș 
ță apasă zeci 
mii de crime ot 
se, cînd un C 
lander 
nistru, 
Riedel era con 
rată drept o 
inocentă, demni 

un adolescent, o bagatelă.
Iată însă că in acest inc 

de 1960, întîmplarea uitati 
lui Riedel este din nou act 
zată și capătă proporții, 
schimbat moravurile în jus 
de la Bonn ? Nu ! Dar devt 
necesar un pretext pentru a 
tea întrerupe procesul de 
Dortmund al cărui curs era r 
vorabil organizatorilor lui. 
masa de șah a politicienilor 
la Bonn trebuia sacrificat 
pion. Acesta era Risdel.

Impasul procesului de la L 
niund este elocvent. După ce 
darnic a încercat să submi 
Festivalul de la Viena, a 
Bonnul eșuează în înccrcaret 
a „legaliza" provocările ir 
triva Festivalului. Poate că 
viitor se va găsi la Bonn o 
losință mai potrivită pe 
mărcile irosite in operații 

^mentare gen Dortmund...
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