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Pentru sporirea 
contribuției tineretului 

la îndeplinirea sarcinilor 
izvorîte din Plenara C.C. al P.M.R. 

din 3—5 decembrie 1959
Plenara a VII La a C.C. al 

U.T.M. care a avut loc la 
10 februarie a.c. a făcut un 

bilanț al contribuției tineretului 
la îndeplinirea planului de stat 
pe anul trecut șt a dezbă
tut sarcinile ce revin organelor 
și organizațiilor U.T.M. în lumina 
hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 195J, 
pentru mobilizarea tineretului la 
.înfăptuirea prevederilor planului 
de stat pe 1960 și a adoptat in 
legătură cu aceasta un plan de 
măsuri.

Dezbaterile celei de a Vlll-a 
plenare a C.C. al U.T.M. au scos 
în evidență aportul pe care tine
retul muncitor, mobilizat de Uni
unea Tineretului Muncilor sub 
conducerea înțeleaptă a Partidu
lui Muncitoresc Romîn l-a adus 
li îndeplinirea și depășirea sar
cinilor planului de stat pe 1959. 
Mobilizarea tot ntai largă a ma
selor de tineri în întrecerea so
cialistă, îmbunătățirea activității 
brigăzilor de producție și a pos
turilor utemiste de control, or
ganizarea calificării permanente 
a tinerilor, stimularea spiritului 
lor de inițiativă in descoperirea 
și folosirea rezervelor interne ale 
întreprinderilor, au dus la creș
terea aportului tineretului la rea
lizarea planului de stat pe anul 
1959.

Cea mai mare parte a celor 
peste 15.000 de brigăzi de pro
ducție ale tineretului își depășe1 c 
cu regularitate sarcinile de pian, 
contribuie la creșterea producției 
și productivității muncii, la redu
cerea prețului de cost și îmbu
nătățirea calității produselor. 
Brigada condusă de Ion Compodi 
de la mina Lonca, de exemplu, a 
realizat în anul care a trecut 
3.659 tone cărbune peste plan 
precum și economii in valoare de 
peste 60.009 lei.

Un rol important în lupta pen
tru obținerea de economii, pen
tru descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne ale întreprin
derilor l-au avut cele 6.500 pos
turi utemiste de control.

Ca răspuns la chemarea lan
sată d? plenara a Vi-a a C.C. 
al U.T.M. pe baza sarcinilor tra
sate de prtid, organizație 
U.T.M., întregul tineret a par
ticipat cu entuziasm la moța 
pentru realizarea de cît mai 
multe economii pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste. Cei 
peste 13.500 tineri inovatori si 
raționalizatori au făcut propu
neri ale căror economii antecal- 
culate se cifrează la suma de

Cu sprijinul fruntașilor 
în muncă

Pentru a împărtăși din expe
riența ei și altor muncitoare mai 
tinere din Întreprinderea „In
dustria Bumbacului B“, țesatoa- 
rea Ana Bogliină, Erou al Mun
cii Socialiste a preluat, după 
exemplul textilistei sovietice Va
lentina Gaganova, conducerea 
unei brigăzi cu rezultate mai 
slabe în producție. Prin organi
zarea unei susținute într-ajuto
rări la locul de muncă, demon
strații practice asupra unor 
metode înaintate membrele bri
găzii pe care o conduce acum 
Ana Boghină au deprins mai 
bine tainele meseriei. Drept 
urmare brigada a depășit sar
cinile de pl'an în luna ianuarie 
cu 29 la sută. Asemenea rezul
tate obțin lună de lună și brigă-
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lată în fotografie pe mon- 
torii Stoian Florea, Almăjanu 
Alexandru, fruntași în muncă 
la uzinele „Vasile Roaită“ lu- 
crînd la revizia unei semănă

tori cerealiere.
Foto : AGERPRES 

peste 70.006.000 lei. Prin folosi
rea mai judicioasă a materiilor 
prime și auxiliare, prin organi
zarea rațională a locului de 
muncă și folosirea in condiții cil 
mai bune a mașinilor și uniate
lor. tineretul muncitor din indus
trie. construcții și transporturi a 
realizat în anul care a trecut 
economy in valoare de peste 
250.000.000 lei.

La marile succese obținute de 
oamenii muncii de la sale sub 
conducerea partidului in trans
formarea socialistă a agricul
turii, in creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale, un 
aport însemnat l.au adus și or
ganizațiile U.T.M. Cele 4-670 
brigăzi și echipe de tineret din 
sectorul socialist al agriculturii 
aduc o contribuție importantă la 
sporirea producției vegetale și 
animale. Anul trecut organiza
țiile U.T.M. au acordat mai 
multă atenție acțiunii de creș
tere a fertilității solului în care 
scop au fost tr nsportate ’a 
cîmp peste 8.000.000 tone îngră
șăminte, a fost amenajată o su
prafața de 20.200 ha. pentru iri
gări. La chemarea partidului, 
zeci de mii de tineri, mobilizați 
de organizațiile U.T.M. au re
dat agriculturii prin muncă pa
triotică o suprafață de aproape 
58.000 hectare. De asemenea 
prin acțiunile pentru refacerea și 
protecția patrimoniului silvic, 
tinerii au adus statului economii 
în valoare de peste 21.01)0.000 
lei.

O însemnată contribuție o a- 
duce tineretul nostru- mobilizat 
de organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de par. 
tid, participînd in masă, cu entu
ziasm înflăcărat, la munca vo
luntară pe diferite șantiere, ia 
acțiunile de colectare a metale
lor vechi, la înfrumusețarea ora
șelor și satelor patriei noastre. 
Cei peste 900.000 de tineri înca
drați în 25.540 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică au muncit 
voluntar b construcția de obiec
tive industriale și social.cui tu- 
ra'e, la construcția de locuințe, 
repararea de drumuri si sose’e. 
la colectarea a peste 151.000 tone 
metale vechi feroase și neferoase, 
la acțiunile de hidroameliorații, 
irigări, insilozări, refacerea pă
șunilor și la lucrările de împă
duriri. rducînd patriei economii 
în valoare de peste 160.000.000 
lei.

Plenara a Vlll-a a C.C. al 
U.T.M. a apreciat că organiza
țiile utemiste sub conducerea or- 

zile conduse de Nicolae Militarii 
de la Fabrica de încălțăminte 
„Nicolae Bălcescu** — primul din 
țara noastră care a îmbrățișat 
inițiativa Valentinei Gaganova— 
Elena Pop și Anghelina Bregiu- 
că de la întreprinderea textilă 
„Flamura Roșie" și alții.

in Capitală, 36 de fruntași în 
producție din întreprinderile „Re- 
fublica", „Tudor Vladimirescu**, 

abrica de Confecții „Gh. Gheor- 
gliiu-Dej", ,.Kirov“, „Pavel Tca- 
cenco“ și din alte unități indus
triale au îmbrățișat această pre
țioasă inițiativă.

La fabricile ,Proletarul** și 
„Partizanul" din Bacău, prelua
rea unor brigăzi cu rezultate rr.ai 
slabe în muncă de către frun
tași în producție a influențat 
creșterea indicilor de utilizare la 
principalele agregate. Brigada 
condusă de utemista Victoria 
Antohi, de la „Proletarul", de 
exemplu, a produs peste plan în 
luna ianuarie însemnate canti
tăți de țesături.

------1------

Excelenței sale 
Domnului 

Viggo Kampmann, 
prim-ministru 
ad-interim al 
Danemarcei

Copenhaga
A fiind cu adine regret trista 

veste despre încetarea din viață 
a eminentului om de stat H. K. 
Hansen, primul ministru al Da
nemarcei, vă rog să primiți. Ex
celență, sincere condoleanțe din 
partea guvernului Republicii 
Populare Romine și a mea per
sonal.

CH1VU STOICA,
președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii 
Populare Romlne 

ga ne lor și organizațiilor de par
tid au reușit in anul 1959 să dea 
patriei noastre socialiste impor
tante economii contribuind as.fel 
alături de întregul nostru po
por la realizarea sarcinilor sta
bilite de partid pentru dezvolta
rea economiei naționale și ridi
carea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Ple
nara C.C. al U.T.AL și-a expri
mat convingerea că tineretul 
poate și trebuie să aducă și m 
acest an un aport și mai mare 
la dezvoltarea economiei națio
nale, la realizarea mărețelor sar
cini pe care partidul le pune în 
fața întregului nostru popor. 
Mobilizarea întregului tineret la 
îndeplinirea sarcinilor importante 
p ișe de Plenara C.C. ai P.M R. 
din 3-5 decembrie 1959 pentru 
îndeplinirea sarcinilor planului 
de stat pe anul acesta constituie 
principala datorie a organelor și 
organizațiilor U.T.M. Obiec
tivele prevăzute in planul 
C.C. al U.T.M. întocmit pe baza 
sarcinilor importante ce reies 
din hotăririle Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 1959 
urmăresc tocmai intensificarea 
luptei tineretului pentru îndepli
nirea și depășirea planului de 
stat, valorificarea energiei, entu
ziasmului și aptitudinilor tinerei 
generații în opera de construire 
a socialismului.

Plenara C.C. al U.T.M. a ară
tat că o mare atenție vor tre
bui să acorde organizațiile 
U.T.M. în anul care vine muncii 
tineretului din industrie.

Unele organe și organizații 
U.T.M. manifestă încă o slabă 
preocupare față de sporirea a- 
portului tineretului la rezolvarea 
uneia din principalele sarcini 
stabilite de partid: scurtarea

(Continuare în pag. 3-a)

căminul cultural
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Odată pe săptămînă copiii din Ocnița raionul Rîmnîcu Vîlcea se adună 
unde învățătorii le citesc basme.

Cei ce-au adus 
primăvara în ianuarie

La S.M.T. Stilpu, primăvara a 
urmat aproape toamnei. A venit 
la citeva zile după Anul Nou. 
Nu a venit cu muguri și flori, 
caldă și binevoitoare, ci frigu
roasă, cu viaturi și cojoace de 
zăpadă. Și totuși era primă
vară.

Tractoriștii se învîrteau pe 
lingă tractoare, se mai uitau pe 
la motoare, le mingiiau cu pri
virea, aprindeau cite o țigară, 
discutau. Dar timpul se scurge 
teribil de încet atunci cînd în
cerci să umpli orele cu vorbe.

Se angajaseră în fața orga
nizației de partid ca, intr-un 
timp scurt, (între 5—30 de
cembrie 1959) să termine cam
pania de reparații a tractoarelor 
și mașinilor unelte. Și se mai 
angajaseră să facă o muncă de 
bună calitate, economisind canti
tăți importante de piese de 
schimb. Și-au reușit. Cu o zi 
înainte de Anul Nou, tractoriștii 
au raportat organizației de par
tid :

— Sîntem gata cu reparațiile. 
Am realizat totodată peste 25.000 
lei economii la piesele de 
schimb.

Pionierul Costel Brăiescu îndră
gește acordeonul. lată-l la 
Casa raională de cultură din 
orașul Bîrlad la una din repe

tițiile sale.

In regiunea Pitești
3.700 tineri muncitori 
la învâțăm'nt'jl sera! 

și fără frecvență
Aproape 3.700 de tineri mun

citori din întreprinderile indu
striale, unitățile agricole socia
liste. de pe șantierele de con
strucții etc. din regiunea Pi
tești sînt în acest an școlar 
elevi la învățămînlul seral și 
fără frecvența de cultură ge
nerală. Avînd în vedere numă
rul sporit al elevilor muncitori, 
în acest an școlar în regiunea 
Pitești au fost înființate încă 10 
școli serale.

tn dorința de a-și însuși cu
noștințele necesare dobîndirii 
unei calificări mai înalte, nu
meroși alți muncitori și-au ex
primat interesul de a urma în 
viitorul an școlar, cursurile se
rale și fără frecvență ale școli
lor medii. Peste 900 tineri mun
citori și-au exprimat dorința să 
urmeze clasa a Vlll-a a școlilor 
medii serale și fără frecvență.

(Agerpres)

Și acum ?
Afară era încă frig. In remize, 

era primăvară: cele 60 de trac
toare erau gata de treabă. Dar 
în sufletele tinerilor tractoriști ?

într-o zi, imediat după Anul 
Nou, Mocanu Ștefan, secretarul 
organizației de bază U.T.M. din 
S.M.T. și V asilescu Ion, șeful 
uneia din brigăzile de tracto
riști, i-au adunat pe băieți în 
jurul lor.

— Ce ar fi să ieșim în cîmp, 
la arat. De ce să așteptăm cu 
mîinile în sîn pe lîngă tractoare, 
pînă cînd s-o încălzi vremea ? 
Am realiza ceva din planul de 
producție pe 1960. Ce ziceți ?

— Poți să ieși pe frig în 
cîmp ?

— Dar să stai cu rnîihile-n 
sîn poți ?

— Ar fi bine să discutăm asta 
mai serios, intr-o adunare U.T.M., 
interveni lordache Constantin.

A avut loc adunarea. Utemiștii 
au discutat cu însuflețire, și-au 
spus fiecare părerea, ezitările 
unora au fost învinse. Și la 
urmă s-a hot&rît :

e-> Ieșim in timp la arat.

DIN VIAȚA 
Șl MUNCA 

TINERETULUI
Cerc de știință 

popularizată
Din inițiativa organizației de 

bază U.T.M. de la Centrul șco
lar Silvic Cimpulung Moldove
nesc, s-a organizat pentru elevi 
un cerc de știință popularizată. 
Tinerii care participă la acest 
cerc au audiat conferințe cu di
verse teme ca „Viața și activi
tatea lui Traian Vuia", „Satelijii 
artificiali și rachetele cosmice" 
și altele. Activitatea cercului de 
știin)ă popularizată suscită un 
deosebit interes In rindurile ele
vilor.

GHEORGHE MANUCA 
elev

Cartea la domiciliu
Bibliotecara Silvia Retezanu 

din comuna Crainici, raionul 
Baia de Aramă, este întîlnită de 
multe cri pe săptămînă prin sa
tele comunei, printre care multe 
sînt la o distantă de 3—4 km 
de biblioteca comunală — cu 
cărți pe care le distribuie țăra
nilor muncitori.

In aceasta perioadă de iarnă 
oamenii citesc foarte mult, iar 
bibliotecara abia face față. Toc
mai de aceea organizația U.T.M. 
de la școala de 7 ani Crainici, 
a luat Itotărirea de a satisface 
cerințele mereu crcseinde ale ci
titorilor.

După terminarea cursurilor, ti
nerii merg Ia bibliotecă, iau 
cărți și le d ie țăranilor munci
tori din satele învecinate După 
ce sînt citite tot ei le readuc la 
la biblioteca. Dintre aceștia pu
tem cita pe utemiștii Constantin 
Săvescu, Marta Lădaru și alții.

Bibliotecara împreună cu a- 
cești utemiști duc o muncă sus. 
ținută pentru cuprinderea Ia 
concursul ..Iubiți cartea" a unui 
număr cit mai mare de tineri.

BRUJAN GH. 
învățător

Pregătiri pentru 
examenul de maturitate

în această perioadă, elevii cla
sei a XI-a de la liceul „Unirea* 
din Tr. Măgurele pregătesc con
comitent cu materia la zi și ma
terialul necesar pentru examenul 
de maturitate.

Biroul U.T.M. pe clasă urmă
rește în permanență felul în care 
elevii pregătesc materia. Membrii 
biroului U.T.M. au discutat cu 
fiecare elev în parte asupra mo
dului în care studiază. Deaseme- 
nea organizația U.T.M. pe clasă 
a hotărît ca utemiștii cei mai buni 
să-i ajute pe elevii rămași în 
vrmă. Astfel, elevii Teodosiu Lu
cian, Carmaliga Iulian, Roșu Va
lentin, Marinescu Constanța și 
alții s-au oferit să învețe fiecare 
cu cîte un coleg.

Elevii clasei sînt hotărîți să se 
pregătească temeinic pentru a se 
prezenta la examenul de maturi
tate cît mai bine pregătiți.

GHEORGHE M. 
elev

Organizația de partid a consi
derat că hotărirea lor e bună, 
curajoasă.

S-au consultat și cu inginerul 
agronom, dacă e bine să se are 
acum, cînd cîmpul are o crustă 
înghețată la suprafață — sau 
dacă trebuie să aștepți neapărat 
primăvara.

— E bine ! Chiar foarte 
bine ! Brazdele se vor răbuni 
în bătaia soarelui și a viatului 
și însămînțarea se va face mult 
mai bine, le-a răspuns inginerul 
agronom.

S-au încheiat contractele cu 
gospodăriile colective din raion 
în vederea începerii campaniei 
de primăvară la data de... 5 ia
nuarie

Brigăzile de tractoriști au ieșit 
pe cîmp. leftimie Stan, lordache 
Constantin, Matei Vasile, Voinea 
Ion, Vasilescu Ion au ieșit cu 
brigăzile pe ogoarele gospodării
lor colective din comuna Lipia, 
Merei și Ulmeni. Colectiviștii 
s-au mirat la început.

— Nu v-a mai răbdat casa 
de-ați luat-o pe cîmp din miezul 
iernii ?
v Casa noastră e aici..

ZIUA CEFERIȘTILOR

La școala
Griviței revoluționare

Scena s-a petrecut acum 
citeva zile acasă la Ion 
Grîgore Stancu.

Nevasto-sa Ana a văzut că, 
după plecarea copiilor (trei co
pii mai ore acasă și toți trei lu
crează împreună ia Grivî- 
ța Roșie) Ion al ei se bo- 
sumflase. Dădea dintr-un colț 
în altul al celor trei încăperi, 
răsturna și tuna cum nu era în 
obiceiul lui să facă. Bombănea 
de unul singur. Nevastă-sa, Ana, 
trăgea cu coada ochiului, așa 
ca să n-o dibuie că-l urmărește, 
ascultîndu-i vorbele spuse în 
șoaptă.

— Aia, ia, ia I Ce ți-e și cu 
copiii ăștia.

Ana s-a apropiat de el.
- Ce ai omule ? De dimi

neață ai întors casa cu josu-n- 
sus ! Da, vorbește odată că...
- Știi tu Ana. Am primit și eu 

un tablou, de la comitetul de 
partid al uzinei. Pentru mine ta
bloul acesta e un obiect scump. 
E| are ceva care leagă viața 
mea de momentul acela. Nu se 
cade ca să-l ținem așa. M-am 
înțeles cu llie să-i facă o ramă 
nouă. Și uite...

Pină la urmă s-a potolit și a 
plecat și el la lucru.

Ei, și ce-i cu toată povestea 
asta, ar putea să întrebe cine
va ? Un om s-a supărat pentru 
rama unui tablou.

Da, dar tabloul acela înfă
țișează greva ceferiștilor din ’33; 
el reprezenta un fragment din 
viața clasei muncitoare. Era o 
pag nă glorioasă din istoria 
mișcării muncitorești. Și Ion Gri- 
gore Stancu văzuse, simțise pa 
el însuși, fusese martorul ocular 
ci desfășurării marilor eveni
mente ale acelor ani de izbe
liște. Aici stau semnificațiile, 
afecțiunHe lui pentru tablou. 
Pentru Ion Grigore Stancu, ima
ginea aceea a grevei este o 
bucată din propria lui viața, 
lată de ce, îl supărase faptul 
că llie nu-i făcuse o ramă nouă, 
frumoasă cum se înțelese seră. 
Biografia lui s-a scris cu trudă 
pe fondul acestor evenimente 
ce și-au pus amprenta de ne- 
deslipit pe întreaga lui existență. 
N-cre ir.să nimic neobișnuit in 
cuprinsul ei.

Dar să repetăm secvențele 
principale ale unui imaginar 
film documentar despre biogra
fia lui Ion Grigore Stancu.

Cîmpul chema tractoriștii. Mîi
nile lor flămînde de prezența 
volanului și ochii dorind nesfir- 
șirea calmă a timpului, înșirui
rea brazdelor negre vorbeau des
pre această chemare.

Peste o săptămînă vremea se 
îndîrjise. Ningea, viforea. Se în- 
dîrjiseră însă și tractoriștii. Ei 
hotărîseră însă în adunare că vor 
ara — și cuvîntul lor a fost dat 
în fața organizației de partid. 
Trebuia deci îndeplinit. Frigul 
e frig, n-ai ce-i face. N-ai decît 
să te îmbraci bine și să nu-l iei 
în seamă, să mînui volanul atent, 
să fluieri și să cînți. Și seara a- 
casă, să faci socoteala în carne
țelul tău cu cît ai depășit norma 
în ziua care a trecut, cît mai ai 
pînă îți vei îndeplini planul, și 
dacă-l depășești, ce economii vei 
aduce și cu ce folos...

...Brigada condusă de lorda- 
che Constantin a arat 170 han- 
tri, brigada, lui Vasilescu Ion a 
arat 150 hantri. In total, brigă
zile de tractoriști ieșite în timp 
au arat pînă acum aproape 1.000 
hantri. Și munca continuă.

A. I. ZAINESCU

...încet se țes cîteva Ima
gini îndepărtate ca timp dar 
încă vii și proaspete în inima 
și sufletul eroului. De pe me
leagurile unui sătuc din Olte
nia, pleacă într-o zi un copil 
în lume. Era orfan. Tatăl lui mu 
rise în războiul din ’916 și lă
sase pe drumuri 4 copii. Fiind 
cel mai mărișor a luat într-o zl 
temerara hctărîre să plece sâ 
ciștige bani pentru mama lui 
și ceilalți frați. A intrat la o 
uzină din Craiova. După șGse 
luni e dat afară. La numai 15 
ani tînărul Ion Grigore Stancu, 
cunoștea cea mai cumplită din
tre plăgile capitalismului: șoma
jul. Acasă n-avea ce să caute. 
Hai atunci mai departe în lume. 
Intr-o dimineață geroasă, cu vis
col și rafale de zăpadă — era 
în 11 ianuarie 1926 — bate la 
porțile metropolei țării pe care 
el, intuitiv, a ghicit scrisul cu 
litere mari ; șomaj, mizerie, 
viață amară.

Așa a început... școala Gri
viței revoluționare.

A fost angajat la atelierele 
C.F.R. Era mic și pirpiriu, o 
o mină de om. L-au pus totuși 
să lucreze la fierărie, să-și în
cerce puterea cu metalul. Ca 
să reziste s-a apropiat de mun
citorii mai vîrstnici. A ghicit în 
ochii lor un sentiment părintesc.

Orchestra simfonică și corul radio la Atelierele 
C. F. R. „Griyița Roșie"

Sîmbătă seara, în 
sala Atelierelor C.F.R. 
,,Grivița Roșie*, or
chestra simfonică și 
corul radio dirijate de 
Constantin Bobescu, 
artist emerit, au pre
zentat un concert 
pentru muncitorii ce- 
fe riști. Soliștii con
certului au fost artis
tul poporului P. Ște- 

fănescu-Goangă și Ni- 
coleta Mastero —* 
harpă.

Programul concer
tului a cuprins frag
mente din oratoriul 
„Pe lespedea eroilor* 
de Sergiu Sarchizov, 
concertul pentru har
pă și orchestră de 
Clier, uvertura „Ben

Cursurile serale ale școlii medii „Aurel Vlaicu** din Capitală 
sînt frecventate de numeroși muncitori de la Complexul „Gri- 
vița Roșie“, de la Depoul C.F.R. „Chivu Stoica" de mecanici 
de locomotivă, fochiști etc. lată o oră de matematică la clcH 
i sa Vlll-a a acestei școli.

Foto i P. P0P4

ocrotitor. De la ei a învățat sâ 
dezlege anumite taine ale vie
ții muncitorilor.

- Curbele de sacrificiu =* 
vorbea nu de mult într-o seară 
la posturile de televiziune mun
citorul Ion Grigore Stancu -4 
încercînd să alcătuiască istoria 
acelor ani - ajunseseră Ca să-ți 
reție din salariu pînă la 60 la 
sută. Amenzile și altele care se 
adăugau, îți aduceau surpriza 
că la lichidare nu mai .aveai 
de luat nici un ban. Trebuia 
făcut ceva pentru a mai ușura 
jugul care ne apăsa, încovoin- 
du-ne pînă la pămînt...

Ion Grigore Stancu, alătur! 
de miile de muncitori ceferiști 
participă cu trup și suflet, la 
luptele din zilele Iul februarie 
1933. Condusă de partid greva 
din ’33 a zguduit întreaga ca
marilă burghezo-moșiereascâ. 
Tînărul fierar a văzut și a simțit 
încleștarea de forțe din care se 
întrevedea înfrîngerea de neîn
lăturat a celor care încercau 
să-i țină în silnicie și împilare 
pe muncitori.

Preludiul mare! izbînzî de mal 
tîrziu începea să-și contureze 
acordurile. Ea, victoria finală, a

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. 3-a) 
___________ ii

venuto Cellini* de 
Berlioz, uvertura la 
opera „Freischutz* 
de Weber, aria lui 
Igor din opera 
^Cneazul Igor* de 
Borodin, monologul 
din opera „Rigoletto* 
de Verdi și poemul 
simfonic „Preludiile" 
de Liszt. '
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De emd 
exista schiul

O operație 
neobișnuită

PORTRET

Această întîmplare a zguduit 
pe tați colaboratorii clinicii de 
chirurgie generală a Institutului 
de medicină din Rostov.

Inchipuiți.vă un om care a 
înghițit... cuie. După toate proba
bilitățile el nu se va simți bine. 
Dar iată că Sașa P., in virsti 
de doi ani, s-a învrednicit să în
ghită patru cuie mari și in pius... 
o șurubelnița. Și credeji poate că 
acest lucru s-a reflectat in mod 
deosebit asupra stării lui gene
rale ? Pur și simplu era mai pu
țin vioi.

Dar mama lui Sașa, bănuind 
că ceva nu este in ordine, s-a a- 
dresat medicilor. Și cil de mare 
!e*a fost mirarea cînd cu ajuto
rul radiografiei s-a descoperit in 
organismul băiatului un intreg 
„depozit" de fier vechi. Doua 
cuie se aflau deja in intestine. 
Ai treilea s-a oprit in stomac. 
Tot aici se contura ți o midi 
rubelniță. Dar cei mai .peri’.d* 
s.a dovedit a fi cel de-al patru
lea cui. Străpungind esofagul el 
a nimerit in zona organelor de 
importantă vitală.

Sarcina de a efectua dificila și 
neobișnuita operație menită si-1 
salveze pe micul Sașa a fost în
deplinită cu succes de profesorul 
P. P. Kovalenko.

Au trecut două sâptămtni 
și Sașa se simte Toarte b ne. 
Peste cîteva zile ei va ps.'as spi-

---------•---------

DE CC 
URIAȘE

Pionierul din fotografic noastră, 
locuitor al comunei Tunciao, re
giunea Uencian, insula Hainan, 
(R. P. Chineză) e mîndru că pe 
meleagurile comunei lui se re
coltează asemenea nuci de co

cos uriașe.

începem 
articole de , _  ,
plastice cu o convorbire despre 
portret. O legendă străveche 
spune că desenul s-a născut în 
clipa cînd o tînără logodnică 
a conturat pe zid umbra iubitului 
care pleca în război. (Pictorul 
spaniol Murillo a făcut un ta
blou cu acest subiect, tablou care 
este expus în Muzeul de Artă 
al R.P.R.). Așa dar legenda 
vrea ca arta figurativă să debu
teze cu portretul. Această priori
tate a portretului nu e, bine
înțeles, de ordin cronologic, ci 
de ordin moral: legenda afirmă, 
simbolic, credința că arta e fă
cuta pentru a fixa prezența 
omului în conștiința omului. Și 
dintre toate posibilitățile de re
prezentare a omului in artă, por
tretul este cea mai 
Portretul înseamnă mai 
cit simpla redare a. 
semănătoare a figu
rii omenești: nu pu- 
mai copie a modelu
lui ci înțelegerea și 
interpretarea lui. Re
nașterea a reprezentat 
propice dezvoltării portretului. O- 
mul care nu mai recurge la divini
tate ci la propria-i energie, omul 
'are crede in realitatea pămin- 
teană ps care o creează este 
primul pictor care înțelege per
sonalitatea și primul model care 
solicită să fie înțeles in toată 
complexitatea lui. Leonardo da 
Vinci în Italia, Rembrandt în 
Olanda, Durer în Germania, în 
respectivele epoci de renaștere 
duc arta portretului pe culmi 
ale subtilității în interpretare și 
adevărului In reprezentare.

In portret se poate descifra 
existența și conținutul umanis
mului dominant în anumite mo
mente istorice.

Revelația acestor realități • 
posibilă datorită atitudinii ac
tive a ptc torul iu in fața mode- 
kiiui său. „Un portret conține 
totdeauna și ceva din sufletul 
pictorului", scria Leonardo da 
Vinci. AsiM, Veiasquez pictin- 
du-î pe Filip al IV-lea exprimă, 
odată cu caracterul modelului, 
și propria-i atitudine față de el: 
un subtil dispreț pentru lipsa 
de omenie a personajului. Mai 
tîrziu Goya, pictrnd portrete tot 
din galeria curții domnitoare 
spaniole, va proiecta in imagine 
sarcasmul lui suculent.

Prezența artistului în portret 
se exprimă în stil. în acel spe
cific al expresiei artistice care e 
conform cu specificul tempera
mental și intelectual al artistu
lui. Jn portretul naturalist aca
demic. cu valoare ilustrativă, de 
efigie, nu percepem prezența ar. 
tistului. Impersonal ca viziune, 
el e și incapabil să ne redea per
sonalitatea modelului, viața Iui 
interioară, pe care singure sen
sibilitatea și luciditatea adevăra
tului artist o pot percepe. Lipsit 
de adevărul intim al personaju
lui, portretul de tip fotogra
fic e nerealist, în ciuda a- 
semănării lui exterioare. Dim
potrivă, un portret care rezumă 
o experiență de viață dă 
sentimentul viu al realității 
chiar dacă nu e copia exactă 
a naturii. Rembrandt și-a făcut 
nenumărate autoportrete care nu 
seamănă între ele ca trăsături,

azi ciclul nostru de 
inițiere în artele

fiindcă geniul său a creat tră
săturile capabile să exprime o 
anumită ipostază psihologică, co
respunzătoare unei etape, unei 
experiențe de viață. Creatorul in. 
terpretează trăsăturile modelului 
pentru că vrea să dea imaginea 
unei fizionomii morale ; el exa
gerează o trăsătură, atenuează 
alta, ori dă o culoare conformă 
imaginii caracterului pe care 
vrea să-l reprezinte. Caracterul 
omului îi modelează chipul: por. 
tretistului ii e îngăduit să pro
cedeze in chip analog cînd con
struiește imaginea : adică să cre
eze tipul din acele trăsături în 
stare să exprime mai bine esența 
personajului pe care ii studiază. 
E procesul pe care Luchian ii 
definea astfel: „pictorul să nu 
copieze natura, ci să lucreze in 
felul ei". Pe această cale artis
tul poate ajunge sâ exprime tipi-

ln Ițieri 
în artele 
plastice

dir?cîi- 
muh de-

un teren

cul intr-un chip par
ticular, așa cum am 
văzut la Daumier a- 
nalizlnd portretele 
din compoziția „Com
partimentul de clasa a 

ll-a’. Desigur insă că nu grsdul 
de deformare, de interpretare 
poate da măsura puterii de crea
ție in portret, ci gradul de ex
presivitate. Speculînd libertatea 
creatorului în fața naturii, pic
torii decadenți din occident au 
ajuns la arbitrar. Ei nu mii 
caută adevărul obiectiv al ima- 
Îțiftii. Aici e însă o lipsă de in- 
eres pentru om specifică artei 

burgheze formaliste.
Artă prin excelență umanistă 

și inteligentă, portretistica are în 
socialism climatul prielnic unei 
dezvoltări superioare și benefi
ciază de luciditatea pe care o cul
tivă la pictor metoda realismu
lui socialist. In portretul rea
list-social i-st, dincolo de particu
laritățile stilistice ale diferiților 
autori, se vede o trăsătură sti
listică de ordin general : echili
brul mijloacelor de expresie, dînd 
efectul de energie, de vitalitate, de 
optimism și de puritate, aspecte 
caracteristice ale omului noii so
cietăți.

Amatorii de schi din zilele 
noastre vor fi probabil uimiți 
cînd vor afla că tălpile alun
gite din lemn care servesc 
la deplasarea rapidă pe ză
padă au fost folosite de oa
meni pentru prima oară încă 
îrt... neolitic. Tocmai de aceea se 
poate afirma cu toată certitudi
nea- că schiul este cel mai vechi 
dintre sporturile practicate în 
prezent. Bine înțeles, atunci 
c'nd oamenii au început să folo
sească schiur i le ei nu se gîn- 
deau să facă sport. Apariția lor 
la populațiile nordice a fost le
gata de necesitățile vieții de zi 
cu zi, schiurile ajntîndu-i pe oa
menii primitivi să se deplaseze 
repede în urmărirea animalelor 
în timpul vînătorii. In nume
roase regiuni muntoase ale lu
mii cercetările arheologice din 
ultimii ani au permis descope
rirea de urme ale schitirilor. în 
peșterile din Pirinei, Alpi, Cau- 
caz, Pamir și Tian Șan au fost 
găsite multe inscripții și desene 
pe pereți care înfățișează oa
meni pe schiuri. Cel mai vechi 
desen descoperit pînă acum se 
află săpat pe stînca Zalavrug 
din apropierea vărsării rîului 
Vig țn Marea Albă, S-a stabi
lit că acest desen datează din 
neol otic.

Literatura privind trecutul 
schiurilor este extrem de bogată. 
Geograful antic grec Strabon 
pomenește într-una din lucrările 
sale despre populațiile nordice 
din munți care coborau pantele 
repezi așezați pe seînduri avînd 
pe talpa lor piei. Un alt tip 
de schiuri, denumite nord-ves- 
tice sau scandinave, au fost des
coperite cu prilejul lucrărilor de 
asanare a unor mlaștini in a- 
prepierea localității Hotting din 
Finlanda. S-a stabilit că aceste 
schiuri au o vechime de aproape 
5.000 de ani, fiind foarte asemă
nătoare celor cunoscute în 
purile noastre.

Cuvînttil schi vine de la 
vîntul nordic „skrida" care 
seamnă a aluneca, a păși, 
tr-o serie de manuscrise datate 
din secolul al VI Il-lea se 
vorbește despre oameni care fo- 
loseau în timpul vinătoarei, 
nlemne de o formă îndoită ca 
arcurile". Abia în secolul al 
XVf-lea au fost folosite și be
țele pentru accelerarea vitezei.

La sfirșilul secolului trecut 
schiul a devenit pentru prima 
dată un sport, practicat mai în- 
tîi de norvegieni și suedezi, apoi 
de ruși. Luna aceasta s a ani
versat împlinirea a 50 de ani 
de la primul campionat de schi 
al Rusiei care a avut loc în fe
bruarie 1910. La noi în țară, 
schiurile au fost introduse în 
preajma primului război mon
dial.

De la „lemnele44 din neolotic 
și antichitate pînă la schiurile 
moderne din timpurile noastre 
construite din lemn de calitate 
superioară și, în ultimii ani, din 
aluminiu, a trecut o perioadă 
îndelungată. Sportul schiului cu
noaște mai multe ramuri : sla
lomul, coborîrea (viteză), sări
turi de la trambulină, fond (pe 
teren variat). Toate sînt apre
ciate deopotrivă de milioanele 
de iubitori din lumea întreagă 
ai acestui sport care au găsit 
în mersul pe schiuri posibilita
tea căiirii organismului, dez- 
voltării reflexelor vitezei și cu
rajului.

Cu mult, mult înainte de a se putea vorbi 
de o cultură greco-romană, pe la mijlocul 
mileniului al IV-le» î.e.n,, se năștea o pu
ternică și înfloritoare literatură, pe țărmu
rile fluviului Nil, în Egiptul antic.

Poporul care a creat această literatură 
iubea atît de mult cîntecul și povestea, incit 
adeseori îi diviniza Pe aceia care le compu
neau. Astfel cînteeele și chiar unele legenda 
ni s-au păstrat săpate în piatră, în mor
minte, și mai tîrziu, în mausoleuri, ©a în 
acest fel să nu se piardă niciodată.

Vreme de aproape patru mii de ani, în 
literatura egipteană s-au născut opere nespus 
de variate, pornindu-se de la mituri, la 
descrieri de călătorie, poezii religioase, laice, 
de dragoste, filozofice sau dramatice. Fără 
să mai amintim de numeroasele povești și 
basme din păcate prea puțin cunoscute și 
care cîteodată întrec în frumusețe și bogăție 
de idei pe cele din faimosul ciclu „O mie 
și una de nopți“.

O dezvoltare impresionantă a avut-o în 
literatura egipteană și poemul eroic lirico- 
narativ, avînd bine înțeles în cuprinsul 
multe elemente mitologice, dar referindu-se 
la precise evenimente istorice.

Un astfel de eveniment l-a constituit lunga 
perioadă a domniei faraonului Ramses al 
Tl-lea (1317-1251) din cea de-a XIX-a di
nastie. Amintirea acestei perioade în care 
stalul egiptean își îptăreșle unitatea politică 
și economică se păstrează nu numai în mo
numentele și templele magnifice construite 
prin truda grea a poporului ci și în cîntece 
și în legende. încă din timpul vieții sale 
Ramses al Il-lea, asemenea, lui Octavian Au
gustus, împăratul Romei, mai tîrziu, a vrut 
să-și glorifice numele și faptele.

lntr*adevăr Ramses al Il-lea a cerut tu
turor să fie adorat ca zeitate și protejat al 
lui Amom-Ra, socotit în timpul. său, ca 
zeul suprem, acela care alcătuise și cîrmuia 
întregul Univers.

El a cerut artiștilor să-i slăvească ispră
vile în operele lor. Sculptori, ceramiști, 
poeți și muzicanți, ca și modești scribi sau 
cronicari, s-au întrecut atunci să-l slăvească 
pe faraon. Cine ar fi îndrăznit să nu-1 as
culte ? Prima lui campanie a rămas pînă 
azi descrisă. în numeroase însemnări și cro
nici săpate pe zidurile templelor, în piatră. 
Poeme s-au scrig și ele destule, oa să satis
facă vanitatea puternicului faraon. Din toate 
acestea nu ni s-au păstrat decît una î poe
mul lui Pentaur. Nu știm cît au fost cele
lalte de frumoase, dar cel care ne-a rămas 
ne dâ o dovadă superbă a puternicului ge
niu artistic al poporului egiptean din anti
chitate.

Despre Pentaur nu știm nimic, Poate să 
ii fost un scrib obișnuit sau un poet ofi
cial, așa cum era, bunăoară Virgiliu, în 
timpul cîrmuirii lui Augustus. Mai mult de-

cît Homer, poetul egiptean lși are viața 
învăluită in taină. Nu a rămas de la el 
decît frumosul text, care a (ost în întregime 
săpat pe temple, pe zidul de miazăzi din 
Karnak, pe doi piloni de la Luxor sau copiat 
pc papirusuri devenite celebre.

Din însemnările istorice se știe că Ram
ses a încercat să cucerească renumita cetate 
Kadeș, pe malul fluviului Oronte, în Siria. 
El a pătruns înfii în Palestina. A lăut în 
urmă o serie de trupe, care să-l ajute în 
ceasuri grele, eum s-a și intîmplat de altfel 
și a pornit spre Kadeș încercînd să dea 
«etății o lovitură fulgerătoare. Acolo a fort 
însă încercuit de hitîți. Faraonul a luptat 
eu disperare. Numai că trupele au început 
să-l părăsească, Pitirea era cu totul aproape. 
Din fericire pentru Ramses, oștenii răpiași 
iu urmă, probabil trupe mai credincioase, 
neascultîndu-J ordinul, îl urmează pînă lingă 
Kadeș. Aflînd că Ramses se găsește în pri
mejdie de moarte, ei s-au repezit în luptă 
și l-au scăpat.

MARILE POEME 
ALE LUMII (V)

Ca să șteargă din rușinea acestei înfrîngeri 
și să-și întărească totodată poziția de faraon 
zeificat, Ramses a cerut poeților să cînte în 
poemele lor o întîmplare născocită de el în
suși sau de poeții din jurul lui.

Așa s-a născut legenda și apoi marele 
poem, în care se arată că în ceasul cel mai 
greu pentru el, Ramses a stat de vorbă cu 
puternicul Amon, cerîndu-i ajutorul. Dar 
zeul l-a salvat pe faraon în chip miraculos 
din încercuirea dușmanilor, ajutîndu-1 să-i 
biruie și arătîndu-i, în acest fel, înoăodată, 
dragostea care i-o purta.

De altminteri poetul păstrează la începu
tul poemului o notă sobră, reținută, trecînd 
destul de grăbit peste amănuntele bătăliei, 
ca și peste reîntoarcerea triumfală a lui 
Ramses în Egipt. El cîntă, însă, într-o for
mă — am putea spune fără greșeală — ho
merică, cuvîntarea lui Ramses către Amon 
și răspunsul favorabil al zeului către prote
jatul său.

Cu o plasticitate uimitoare poetul ne în
fățișează pe Ramses singur, pe calul lui, 
e»re se numea „Victoria Tebei“, bătîndu-se 
cu pumnul în armură și strigînd slavilor 
albastre :

— „Te invoc, o tatăl meu, Amon ’. Iată-ma 
aici în mijlocul unor popoare numeroase și 
necunoscute de mine. Toațe neamurile ș-au 
unit împotriva mea. Și sînt șingur, nu am 
pe nimeni. Numeroșii mei ostași 
nici unul dintre călăreți nu m-a

au fugit, 
privit în

față și cînd i-am chemat niei unul nu i 
ascultat vocea. Dar eu socot că Amon ] 
țuiește mai mult decît un milion de oșt 
decît o sută de mii de călăreți, și milia 
de frați și de fii, uniți laolaltă lîngă min< 

Și Ramses, avînd în el puterea insuf 
de Amon, s-a repezit cum spune cîntecul 
Pentaur — în mijlocul dușmanilor săi, c 
flacără nimicitoare. Iar dușmanii lui 
pornit la goană, și, deznadăjduiți. stri 
unii spre alții :

— „Luați- aminte... Să nu cădeți., 
sqțesc parul de luptă al lui Ranges, e 
împrumută brațul și cine cade esțe mi. 
de flăcările ce se împrăștie din trupul Iu

Și, nemaiputînd fugi, se opreau, se p 
ternau în fața lui Ramges, care însă ni 
milostivea, ei-i răpunea făcînd să se ri 
înaintea copitelor calului său o mo 
uriașă de cadavre, pe care el se urca și i 
lucea în soare ca însuși zeul Amon.

Așa cîntă poetul teribila întîmplare 
care a trăit-o Ramses, lîngă rîul Oro 
Dar în afară de cuvintele de laudă, obl 
să le adresele preaputemicului faraon 
se voia și se socotea zeu, poetul ne a< 
prin versurile sale o sumedenie de ir 
mâții care cuprind în esența lor, modul 
viață, raporturile sociale, concepțiile și i 
țămintele celor oe viețuia« în timpul săi 
străvechiul Egipt.

Se vede în poem nădejdea și țotp 
spaima poporului egiptean în fața soai 
arzător, op al cărui mit Amon se conți 
în acea epocă de dominație tebană. B 
tebani, în dorința lor de a crea un stat 
tralirat, îl impuseseră în întregul Egipt, 
zeul lor, pe Amo-n, protectorul după le 
dă, al lui Ramses. Din această pricini 
9pune în poem că, urmărindu-și dușm 
Ramses poate să-i mistuie sub flăcări, 
asemenea se întrevăd în poem raporti 
lipsite de cordialitate dintre oșteni și 
raon, pe care-l părăsesc, lăsîndu-1 singur 
numai cu o mînă de curteni, lîngă cel 
pe care voia s-o cucerească, semn liiui 
că oamenii de jos se saturaseră saT 
urmeze pe faraon în necurnțatele-i răzbi

Poemul lui Pentaur ne dovedește că 
zia lirico-naratiyă urcase în secolul 
XlIJ-lea î.e.n. pe una dintre cele mai îi 
culmi artisțice, culme egre, înainte de 
coperirpa acestui monument al litera 
antice egiptene, pici nu fusese bănuită, 
pe care o folosește poetul, ipuzicalh 
versurilor lui, bazată în bună parte, pe 
petarea ritmică a consoanelor, euvh 
alese cu grijă și migală, bogăția ima 
lor în dialogul faraonului cu zeul, sî: 
limpede expresie a milenarei culturi a 
porului de pe malurile Nilului.

AL. MITF

Șl.

... Zeii

ANCA ARGHIR

La zăcămîntul de 
gate și condensate 
din Baku (Azerbaid
jan) se va fora o son
dă cu o adîncime de 
7-000 metri. Ea va fi 
cea mai adinei din 
Europa și Asia.

Proiectul acestei 
sonde, care a și fost 
elaborat de oamenii 
de știință din repu-

blică, prevede fora
rea sondei la un re
gim forțat prin meto
da rotativă și cu tur
bine, cu o solicitare 
axială pe sapă de 
pină la 25—28 tone. 
La forare vor fi folo
site prăjini de foraj 
și burlane de tubaj 
uitrarezistente, pompe

de noroi calculate 
pentru o presiune de 
200 atmosfere, noi ti
puri de sape de fo
raj, un ciment spe
cial pentru solidifica- 
re în condiții de pre
siuni și temperaturi 
înalte.

(Agerpres)

Anecdote despre oameni celeL

„In vizii

prețul unei consulta, 
ții medicale nu era 
atât de scump ca as
tăzi".

Cind medicii 
sînt prea 

pretențioși

M. SAULESCU

Scriitorul francez A. Dumas - tatăl în costum național gruzin.
Fotografia datează din 1858. pe timpul călătoriei scriitorului 

in Ca ucaz.

Locuințe din blocuri de zgură de furnal
In cursul anului trecut fn 

R. P. Ungara s-au construit cu 
titlu experimental numeroase clă
diri din blocuri de zgură de fur
nal de dimensiuni mari. Prin a- 
plicarea acestei metode construi
rea pereților s-a redus la mon» 
tarea de elemente prefabricate, 
ceea ce a contribuit la creșterea

însemnată a productivității nțun- 
di. Prototipurile locuințelor din 
blocuri de zgură de furnal au 
fost elaborate de inginerii de la 
întreprinderea de proiectări din 
Miskolc în colaborare eu colecti
vul întreprinderii „Lakoterv" din 
Budapesta.

După premiera 
dramei sale „Sărma
nul Heinrich" dra- 
maturgul german
Gerhart Hauptmann 
s-a întâlnit cu un me
dic care-l cunoștea. 
In scurt timp con
vorbirea lor s-a refe
rit la ultima lucrare 
a dramaturgului care 
trezise un mare inte
res din partea medi
cului.

Esiprimîndwși mi
rarea față de tratarea 
aspectului medical al 
personajului 
pal acesta 
„Ceea 
prins 
a fost 
tarată 
lui ca 
mult prea liniștit în 
loc ca să se plîngă și 
să fie agitat" — ^Dar 
trebuie să vă explic 
— a răspuns Haupt
mann — că acțiunea 
piesei se petrece în 
evul mediu și atunci

prind, 
a spus ; 

ce m-a sur
cel mai mult 

imaginea dena- 
a comportării 

bolnav. El este

Care e mai 
vorbăreți

Printre numeroșii 
vizitatori ai lui Goe
the la Weimar se nu- 
măra și scriitoarea 
franceză Madame de 
Stael cunoscută prin 
cărțile scrise despre 
Gerinania. Convorbi
rile lor erau întotdea
una pline de spirit. 
După o asemenea vi
zită, Goethe, râspun- 
zînd la o întrebare a 
Spus:

„Nu am puțut să 
scot nici o vorbă. 
Madame de Stael 
vorbește bine însă 
mult, foarte mult".

Invitată să-și spu
nă părerea despre 
aceiași convorbire 
scriitoarea franceză a 
declarat:

„Nu am avut oca
zia să termin măcar 
o frază. Goethe vor
bește fără întrerupere 
— însă este o plă
cere să așcylți pe a- 
cel care conversează 
atît de bine".

Diferență...
Un tînăr student 

care dorea să învețe

Mikluho Maklai printre papuasi
In luna septembrie a anului 

1871 un om debarca nu departe de 
poalele munților Mana-Boro Boro. 
Era un bărbat tînăr, subțire, de 
înălțime mijlocie cu barba ma
re, cirlionțată care îi scotea și mai 
mult în evidență figura aproape 
adolescentină. In cîteva zile între 
bananieri și cocotieri se ridică 
un soi de colibă cu acoperișul 
de frunze și rogojini împletite. 
Apoi marinarii-dulgheri se ur
cară pe vas, corveta „Viteaz" ri
dică ancora și omul o salută co- 
horind drapelul rusesc din vîr- 
ful unui palmier.

Și rămase însoțit de doi ser
vitori —• pe această coastă ne
cunoscută în mijlocul pădurii ce 
răsuna de tam-tamuri și de che
mările băștinașilor. Niciodată 
pînă la el vre-un alb nu mai pu
sese piciorul pe coasta de nord- 
est a Guineei. Jukes scria că a- 
ceastă uriașă insulă ascunde nțL 
nunății imaginate doar în bas
mele arabe, Dainpier văzuse 
coasta nord-estică de departe, iar 
Dumont d’Urville care botezase 
golful Astrolabe, nu coborîse pe 
uscat.

Nikolai Nikolaevici Mikluho- 
Maklai era primul european care 
pătrundea în strania pădure de 
cocotieri și pandan-uși, de bana
nieri și palmieri de areco. Uhl- 
son unul din servitorii săi, 
care navigase mult în sudul 
Oceanului Pacific tremura ca 
varga. Pînă și ofițerii de pe 
„Viteaz" se temuseră fntr-atît

pentru soarta exploratorului in
cit minaseră terenul din jurul 
colibei lui.

Pentru a ajunge aici Maklai 
călătorise nu numai mii de kilo
metri din patria lui pînă la Noua 
Guinee dar se întorsese cu mii 
de ani pe scara timpului; băști
nașii trăiau în orinduirea coma-» 
nei primitive, in epoca de piatră. 
Se bănuia că papuașii aceștia 
sînt antropofagi și se știa că sînt

Iul. Ucideau deseori și rare ori 
erau uciși.

Să pătrunzi ne*înarmat în a- 
ceastă lume ostilă, aflată în pra» 
gul copilăriei omenirii, în acea
stă lume stranie, părea un act 
de curaj nebunesc. Să te apro
pii calm, surîzător de acești oa
meni care te pîndeau cu arcurile 
încordate, de oamenii ăștia care-și 
clătinau amenințător sulițele, ce
rea o mare stăpinire de sine. Să

ARI C LAT Rl

să vorbească fri 
fu sfătuit de ci 
să asculte lecțiil’ 
Timiriazev și ale 
fesorului N.

— Cum puteți 
meni împreună 
te nume ? se înți 
studentul. Ma-reh 
miria'zev și alătu 
el profesorul | 
gîngav și lipsi 
talent.

— Tocmai c 
ceea —- i s-a răs 
De la Timiriazev 
învăța cum trebn 
vorbești, iar de 
profesorul N. — 
nu trebuie.

Vestitul savant 
kolai Egorovici 
kovski, părintele 
ației ruse era w 
foarte distrat.

Odată, după 
stat de vorbă < 
ore în șir cu urî 
de amici în pro 
său salon, el se 
că și, căutându-ș 
lăria începu să-ș 
rămas bun de l< 
prezenți murmur

— Am stat 
mult, domnilor 
timpul să plec.

bă'tăioși. Nimeni nu le văzuse fe
meile pe care le ascundeau de 
ochii străinilor, nimeni nu le cu
noștea limba, nimeni nu știa cum 
locuiesc și cum se îmbracă.

Maklai trebuia să afle toate 
acestea. Era antropolog și etno
graf totodată. Dar cum să te a- 
propii de niște oameni a căror 
limbă n-o știi, ale căror moravuri 
se pierd în negura timpurilor ? 
Trebuia oare să arăți din capul 
locului forța armelor de foc eu
ropene, să fii aspru, dur, neîn
crezător ? Să cauți a ajunge res
pectat prin teroare ? Intr-un fel, 
asta se putea face. Existau ar
me și muniții destule. Așa fă
ceau toți negustorii englezi, ger. 
mani, francezi și olandezi, care 
cutreerau cu vaporașele lor ar
hipelagurile Pacificului de sud. 
într-o mînă aveau oglinjoare și 
cîrpe colorate, fn cealaltă pisto-

te apropii cu dragoste de oamenii 
aceștia care nu înțeleg cuvintele 
tale blinde și liniștitoare, cărora 
.gesturile taie le sînt străine — 
asta cerea o mare încredere în 
om, pe orice treaptă a civiliza
ției s.ar fi găsit.

Și Maklai pătrunde în satul 
Gorendu, înarmat numai cu bloc
notesul și creionul. Singur vine 
omul ăsta nu prea înalt, slăbuț, 
bărbos și cu ochii limpezi. Băști
nașii trag cu săgeți pe lîngă el, 
îi reped sulițele pe obrazi. Mik- 
luho nici nu tresare. E fericit 
că nu și-a adus pistolul: poate, 
avînd arma la el nu s-ar fi pu
tut stăpfni. Dintr-o clipă în alta 
papuașii îl pot trlnti ios și u- 
cide, sfirtecîndu-1 și pastrîndu-i 
țeasta ca fetiș. Dar sub privirea 
limpede, curată, dreaptă sulițele 
se pleacă, vocile răstite se do
molesc.

Și — lucru ne mai auzit — 
Mikluho își trage o rogojină la 
umbră și se culcă I Doarme două 
ore în mijlocul sălbaticilor. 
Doarme dus. E în acest gest o 
umanitate răscolitoare, simplă, 
care impune. Și papuașii înțe
leg : un om care doarme a-tît de 
liniștit n.a putut veni cu gîn- 
duri rele.

Acesta a fost începutul priete
niei. Acesta a fost începutul u- 
nei mari prietenii între omul alb 
și oamenii de culoare. Prietenie ce 
avea să se transforme în adora
ție la băștinași, în rațiune de a 
fi la Maklai. El lupta ani de 
zile pentru a apăra drepturile 
acestor sălbatici, a căror limbă 
a învățat-o, a căror artă, mora
vuri le-a cunoscut. Ajunge pînă 
acolo, incit propune — entuziast 
și utopic — o „Uniune a papua- 
șilor“ printre ai cărei sfetnici 
să se numere și el și protestea
ză vehement împotriva fărădele
gilor colonizatorilor imperialiști, 
împotriva rasiștilor de tot soiul.

Despre caracterul integru, pa
sionat, despre voința de fier, 
spiritul științific al lui Maklai se 
pot scrie mii de pagini cu inii 
de exemple. Dar pare că nici 
unul nu e mai simbolic pentru 
umanismul acestui cercetător, 
pentru dragostea lui pentru oa
menii simpli, decît felul în care 
a pătruns singur, neînarmat, 
calm în satul papuaș.

C. BACII!

- V-am adus un scenariu pentru un film pe ecran lat.

- De ce te obosești cu otita greutate. Mai bine luai alte 
ușoare, din masă plastică.

(După revista „Nauka i jian")



Pentru sporirea contribuției tineretului
la îndeplinirea sarcinilor izvorîte din Plenara C.C

al P. M. R. din 3-5 decembrie 1959
(Urmare din pag. lai)

termenelor de dare în funcțiune 
a noilor capacități da producție 
și folosirea rațională a celor exis
tente, Organizațiile U.T.M. nu ur
măresc încă în mod sistematic fe
lul îq care tineretul cunoaște și 
luptă pentru realizarea principali
lor indici ai planurilor întreprin
derilor. Lipsuri serioase există în 
munca tineretului de pe șantie
rele de construcții. Organizațiile 
U.Ț.M, de pe șantierele de con
strucții nu se ocupă încă sufi
cient de educarea tineretului, 
desfășoară o slabă muncă pentru 
mobilizarea lui la îndeplinirea 
obiectivelor privind scurtarea 
termenelor de dare in folosință 
a noilor construcții și reducerea 
prețului de cost al acestora.

Ca urmare a slabei munci de 
educație desfășurată de organi
zațiile U T.M. mai există încă 
tineri, în mod deosebit în in
dustria chimică, în construcții 
și transporturi, care absolvind 
școala profesională, tehnică sau 
chiar un institut consideră ca 
încheiată pregătirea lor tehnico- 
profesională. Organele și organi
zațiile U.T.M. au combătut în 
insuficientă măsură astfel de 
concepții înapoiate. Cercurile de 
minim tehnic sînt încă insufi
ciente ca număr, iar programele 
lor continuă să dea tinerilor cu
noștințe puține și nu întotdeauna 
la nivelul cerut de tehnica cu 
care sînt înzestrate întreprinde
rile. De asemenea, organizațiile 
U.T.M. antrenează încă puțin 
tinerii la aceste cercuri, nu ur
măresc îndeaproape desfășurarea 
activității lor.

Este necesar ca organele și 
organizațiile U.T.M. să-și con
centreze mai mult forțele pentru 
înlăturarea acestor lipsuri, pen
tru a ridica simțitor nivelul mun
cii organizațiilor U.T.M. la ni
velul cerințelor mari care stau 
în fața industriei noastre. Or
ganizațiile U.T.M. trebuie să ca
nalizeze inițiativele, activitatea 
brigăzilor de producție și a pos
turilor utemiste de control, în
treaga activitate aținerilor mun
citori spre Îndeplinirea și depăși* 
rea sarcinilor planului de stat pe 
anul 1960.

Așa cum arată documentele 
Plenarei G.G. al P.M.R. din de
cembrie 1959, o sarcină econo
mică de seamă este folosirea cit 
mai eficientă a investițiilor. In 
această lumină, sarcini deosebi
te revin organelor și organiza
țiilor U.T.M. pentru sprijinirea 
construcției și punerii în func
țiune înainte de termen în anul 
1960 a unor importante capaci
tăți de producție, precum și 
pentru accelerarea ritmului de 
construire a unor noi obiective 
industriale care vor intra în 
funcțiune în anii următori.

Pentru a contribui și mai ac
tiv la îndeplinirea acestei sar
cini, plenara G.G. al U.T.M. a 
hotărft ca tineretul să ia sub 
patronajul său construirea unor 
importante obiective industriale. 
Organele și organizațiile U,T.M. 
vor trebui să ridice nivelul mun
cii politice in rîndurile tineretu
lui pe șantierele de construcții 
ale acestor obiective, să contribuie 
la recrutarea și calificarea tine
rilor care vor lucra apoi în a- 
ceste întreprinderi, la mobiliza
rea brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică pentru efectuarea 
muncilor necalificate în vede
rea reducerii prețului de cost al 
construcțiilor.

Organizațiile U.T.M, din in
dustrie au datoria să mobilizeze 
mai activ tineretul în întrecerea 
socialistă pentru realizarea de 
economii și îndeplinirea obiecti
velor întrecerii, pentru cunoaște
rea șl aplicarea metodelor înain
tate de muncă, a experienței fo
losite 
derea 
sebită 
tfcțirli 
tuturor brigăzilor de producție ale 
tineretului pentru ca în cel mai 
scurt timp acestea să devină 
colective de muncă puternice, 
bine organizate, fruntașe în în
deplinirea și depășirea sarcinHor 
de plan. Comitetele raionale, 
orășenești și comitetele U.T.M. 
din marile întreprinderi au da
toria să organizeze mai temeinic 
generalizarea experienței și me
todelor de muncă înaintate ale 
eelor mai bune brigăzi de prp» 
ducție ale tineretului, să organi
zeze cu grijă întrecerea 
brigăzi. De asemenea, 
țiile U.T.M. trebuie 
numărul brigăzilor 
utemiste 
sebit pe șantierele 
ții, in întreprinderile chimice, de 
exploatarea ?i industrializarea 
lemnului șt in întreprinderile de 
bunuri de consum.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
ștabilit ca un obiectiv deosebit 
de important al organizațiilor u» 
țefniste în acest an, mobilizarea 
tineretului din întreprinderile 
industriale, transporturi, con
strucții, comerț și cooperație la 
gospodărirea cu grijă a mijloa
celor materiale și bănești sub 
Jozinca „Cit mai multe economii 
pentru înflorirea patriei noastre 
dragi44. în scopul realizării a» 
cestei sarcini, Plenara C.C. al 
U.T.M. a cerut tuturor organiza» 
țiilor de bază U.T.M. ca pe baza 
experienței și chemării tinerilor 
de la Uzinele „1 Mai" Ploești, 
adresată tuturor tinerilor : JtNic| 
un leu risipit, fiecare leu fructi-

să stabilească concret vo- 
economiilor pe care le vor 

. an, precum și

de fruntași, pentru extin- 
aeesteia. O atenție deo- 
trebuie acordată îmbună- 

permanente a activității

de control

să
Și 
în 
de

între 
organiia- 
mărească 
posturilor 
mod deo- 
construe.

ficat-, 
lumul 
realiza in acest an, precum și 
mijloacele prin care le vor rea
liza.

In stabilirea angajamentelor 
pe care le vor realiza tinerii și 
brigăzile tineretului, o atenție 
deosebită trebuie să fie acordată 
redueerii consumurilor specifice 
la materiile prime și auxiliare și 
în mod special la metal, lemn, 
ciment și fier beton. E necesar 
să fie continuate și extinse ase
menea inițiative ca aceea a ti
nerilor de la Uzinele „Progre- 
sul“-Brăi!a, privind realizarea 
de economii echivalente cu pre
țul de cost al unor produse fi
nite, a inițiativei tinerilor de la 
Urinele „Tudor Vladimirescu" 
din Capitală, privind organiza
rea rațională a locului de mun- 
că, a inițiativei colectivului Uzi
nelor „lanoș Herbak" din Cluj, 
cu privire la realizarea celor 
mai mici consumuri specilice de 
materii prime, materiale și cea 
mai bună calitate pe țară, an
trenării tinerilor în mișcarea de 
inovații, precum și alte forme 
și metode înaintate de muncă, 
care au apărut In diferite între
prinderi privind folosirea mai 
bună a suprafețelor productive 
a mașinilor, instalațiilor și uti
lajelor întreprinderilor.

Construirea de noi unități in
dustriale, tehnica nouă, moder
nă cu care sînt înzestrate între
prinderile noastre, introducerea 
in fabricație a unor noi produse 
pun sarcini sporite in vederea 
ridicării continue ți la un nivel 
tot mai înalt a calificării profe
sionale a tineretului, Este o da
torie de frunte a organizațiilor 
U.T.M. să lupte cu hotărire îm
potriva oricăror rnanii.stări de 
rutină și conservatorism, să 
se ocupe îndeaproape, împreună 
cu organele sindicale, A.S.I.Ț. 
și conducerile întreprinderilor, 
de ridicarea cunoștințelor profe
sionale ale tinerilor. 0 atenție 
sporită trebuie acordată califi
cării tinerilor din industria mi
nieră, construcții montaje și 
transporturi. Ținind seama de 
dezvoltarea industriei chimice și 
nevoii de cadre cu o bună caii, 
ficare pentru această ramură, 
organele și organizațiile U.T.M. 
vor acorda o atenție deosebită 
pregătirii elevilor 4m școlile pro
fesionale și de la cursurile de 
pregătire pentru noile întreprin
deri și combinate chimice.

Planul de măsuri al 6.6. al 
U.T.M. prevede sarcini impor
tante pentru tinerii din industria 
petroliferă, industria chimică, 
forestieră, din transporturi și 
de pe șantierele de construcții 
industriale, social-culturale și 
construcții de locuințe.

Sarcini de mare însemnătate 
a pus plenara G.0. al U.T.M, 
în fața organizațiilor U.T.M. de 
la sate deoarece mai sînt încă 
unele organizații U.T.M. care 
desfășoară o insuficientă muncă 
de educare a țjneșetului in ceea 
ce privește participarea aces
tuia la consolidarea și dez
voltarea sectorului sociălrst al 
agriculturii. Lipsuri importante 
s-au manifestat in munca 
organizațiilor U.T.M. de la 
sate privind mobilizarea tine
retului la dezvoltarea sectorului 
zootehnic la insilozarea furaje- 
lor, în întărirea muncii politico- 
educative in rinduj tinerilor me
canizatori, în mobilizarea lor la 
munca pentru ridicarea continuă 
a pregătirii lor profesionale. 6o- 
mitetele raionale U.T.M. nu a- 
jută suficient organizațiile de 
bază U.T.M. de la sate, din 
O.A.tJ.-uri, în organizarea mun
cii lor, nu stimulează și nu ge. 
neralizează suficient experiența 
bună a unor organizații de la 
sate.

Plenara 6.6, al 0.T.M. a sta
bilit ca o sarcină permanentă 
și de mare însemnătate în mun- 
ca organizațiilor U.T.M. de la 
sate mobilizarea tineretului la 
dezvoltarea și întărirea continuă 
a sectorului socialist. In acest 
scop, este necesar ca organiza, 
țiile U.T.M. să organizeze vizite 
cu tinerii din sectorul individual 
la gospodăriile agricole colective 
și la întovărășirile care sînt con
solidate din punct de vedere e- 
conomic și organizatoric pentru 
ca tinerii țărani individuali să 
constate cu proprii lor ochi in ce 
constă avantajele muncii in co
mun.

In fața organizațiilor U.T.M. 
de la sate stă sarcina mobiliză
rii șj mai active a tineretului 
la lupta pentru creșterea sub. 
stanțială a producției agricole și 
obținerea de recolte medii sporite 
la toate culturile și indeosebi la 
griu și porumb, la sporirea șep- 
telului proprietate obștească șl 
creșterea puternică a producției 
animale.

In vederea creșterii producției 
agricole și obținerea de recolte 
rredii sporite la toate culturile, 
plenara C.C. al U.T.M. cere or
ganelor și organizațiilor U.T.M. 
de la sate să și sporească în a- 
cest an «torturile pentru mobili
zarea tineretului pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare, pentru lăr
girea suprafețelor arabile, apăra
rea terenurilor de inundații etc. 
Organizațiile U.T.M. vor tre
bui să îndrume tineretul, bri. 
găzile de tineret, din sectorul 
socialist al agriculturii să ia sub 
patronajul lor sectoarele cele 
mal Importante de muncă, indeo-

sebi creșterea animalelor, culti
varea porumbului pentru siloz, a 
sfeclei de zahăr, floarea-soarelui 
etc. In scopul îmbunătățirii fer
tilității solului, în acest an orga
nizațiile de bază U.T.M. vor mo
biliza tineretul la transportarea 
pe cimp a unei cantități de 
10.000.000 tone îngrășăminte.

Pentru a mări contribuția tine
retului la dezvoltarea sectorului 
zootehnic, organizațiile U.T.M. 
vor trebui să recomande un nu
măr de 11.000 tineri dintre cei 
mai buni pentru a munci în a- 
cest sector. In același timp este 
de datoria organizațiilor U.T.M. 
de la sate să se ocupe cu toată 
răspunderea de calificarea tineri
lor recomandați să lucreze în 
sectorul zootehnie. In acest sens 
trebuie extinsă inițiativa tineri, 
lor de la G.A.C. ,,Scînteia“ re
giunea Galați de a se califica în 
meseria de crescător de animale 
lucrînd un anumit timp în gos
podăriile de stat unde există o 
experiență înaintată în creșterea 
animalelor și cadre de specia
liști cu o înaltă calificare.

Una dintre sarcinile impor
tante ale organizațiilor U.T.M. 
de la șale este mobilizarea tine
rilor colectiviști la muncă volun
tară la lucrurile de construcții 
ale G.A.C.-urilor, la construirea 
de grajduri și saivane, la redu
cerea prețului dc cost al acestora 
prin folosirea materialelor locale.

O contribuție însemnată poate 
și trebuie să aducă tinere
tul satelor la mărirea substan
țială a cantității de porumb în» 
silozat. în expunerea făcută la 
Plenara G.C. al P.M.R. din de
cembrie 1959, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-pej arată că: „Porum
bul însilozat trebuie să consti. 
tyje furajul de bază pentru creș
terea și îngrășarea animalelor 
și îndeosebi pentru sporirea pro
ducției de lapte". Iată de ce 
plenara G.G. al U.T.M. a stabilit 
ca anul acesta organizațiile 
U,Ț.M. de la sate să mobilizeze 
tineretul la însllozarea cu forțele 
proprii a unei cantități de 
3.000,000 tone nutreț.

Tineretul de la sate poate și 
trebuie să contribuie în anul care 
vine cu și mai multă intensitate 
la acțiunea de îngrijire și dez
voltare a patrimoniului pomicol 
și viticol. In planul de măsuri 
al G.C. al U.T.M, se stabilește 
ca organizațiile U.T.M. să mobi
lizeze tineretul la plantarea unei 
suprafețe de peste 850 ha. viță 
de vie și plantarea a peste 
2,500.000 pomi fructiferi din care 
500.000 bucăți pe marginea 
drumurilor și șoselelor. De ase- 
menea organizațiile U.T.M. vor 
mobiliza tinerii la întreținerea și 
refacerea patrimoniului forestier.

Posibilități largi de activitate 
rodnică închinată cauzei con
struirii socialismului se deschid 
ÎH acest an brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică. Acestea vor 
munci Pe șantierele de construe, 
ții a peste 500 obiective indu
striale și blocuri de locuințe, 900 
de școli și cămine culturale, la 
Construing, reparare* și jnlreți- 
nerea a peste 2.300 km. drumuri 
și șosele, 1* colectarea unei mari 
cantități de fier vechi

în scopul îndeplinirii acestor 
sarcini, este necesar ca organi
zațiile U.T.M. să acorde mai 
multă atenție întăririi organiza
torice și politice a brigăzilor ute
miste de muncă patriotică, să se 
ocupe de mobilizata mai largă a 
tinerilor jn brigăzi în așa fel ca 
în 1960 numărul brigăzilor să 
crească cu alte 10.000 iar pînă 
la sfîrșitul anului în brigăzile 
ytemiste de muncă patriotică să 
fie cuprinși un număr de peste 
1.200.000 tineri.

Organizațiile U.T.M. trebuie să 
canalizeze activitatea brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
spre realizarța de cit mai însem
nate economii din fondurile de
stinate investițiilor. Comitetele 
raionale și orășenești U.T.M. tre
buie să propună sfaturilor popu
lare ca sumele economisite în 
urma muncii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică să fie inve- ; 
stite în realizarea de noi con- 1 
strucții (locuințe, școli, cămine 
culturale etc.) care să fie ridi
cate tot prin munca voluntară a 
tineretului și care pe drept să 
poarte numele de construcții ale 1 
tineretului.

După cum se știe, o deosebită 1 
importanță pentru oțelăriile Hu
nedoarei și ReșițeL, o are strîn- j 
gerea fierului vechi. Versta con
stituie o materie primă indis
pensabilă formării oțelului, lată 
de ce, Plenara C.C. al U.T.M. a 
cerut tuturor organelor și orga
nizațiilor U.T.M. să intensifice 
in acest an mobilizarea brigăzi
lor utemiste de muncă patrigtkă, 
a tuturor tinerilor muncitori, stu
dent î, pionieri și școlari de la 
orașe și sate la acțiunea patrio
tică de colectare a fierului vechi.

Așa cum a subliniat cea de a 
Vlll-a Plenară a G.G. al 
sarcinile sporite ce revin 
tul ui 
țiilor 
din 
tea 
dacă 
conducerea 
partid vor duce o muncă te
meinică de organizare și mobili
zare a tuturor forțelor tinerei 
noastre generații la activitatea 
economică concretă. Plenara G.G. 
al U.T.M. a subliniat necesita
tea ca organele și organizațiile 
U.T.M. să îmbunătățească mun-

ca de propagandă și agitație în 
scopul creșterii conștiinței sacia« 
ligte a tinerilor, al înarmării lor 
cu înțelegerea tot mai profundă 
a politicii înțelepte a partidului 
nostru. Invățămintul politic de 
organizație, activitatea de propa
gandă prin conferințe, întreaga 
activitate culturală de masă, agi
tația la locul de muncă — toate 
trebuie să fie mai string legate 
de sarcinile ce revin tinerilor 
din întreprinderi și instituții, de 
la sate.

Așa după cum este cunoscut, 
anul I960 va fi anțil unui eve
niment deosebit în viața între
gului nostru popor — al III-Iea 
Congres al partidului nostru iu
bit. In cinstea acestui important 
eyeniment, Plenara a VIII-a a 
G,C. al U.T.M. cheamă pe fie
care utemist și tînăr să lupte cu 
entuziasm pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Plenara din 
decembrie 1959 a G.G. al P.M.R. 
cy privire la îndeplinirea planu
lui de stat pe acest an, Există 
toate condițiile ca tineretul pa
triei noastre mobilizat de organi
zațiile U.T.M. sub conducerea 
organizațiilor de partid să-și a- 
ducă o contribuție din ce în ce 
mai însemnată în toate domeniile 
de activitate pentru ridicarea pro
ducției și productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și rea
lizarea de economii. A realiza oiț 
mai multe produse și de cea mai 
bună calitate, a-și aduce un a- 
port șl mai însemnat la îndepli
nirea planului de producție al în
treprinderilor, a realiza cit 
mai multe economii, pe toate 
c|ile — aceasta trebuie să fie 
năzuința arzătoare a fiecărei or
ganizații U.T.M., a fiecărui ute- 
nțist, a fiecărui tînăr dornic să 
contribuie la înflorirea patriei 
noastre dragi.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn să muncim 
cu abnegație și elan pentru ca 
în acest an să sporim tot mai 
mult contribuția noastră tine
rească la obținerea de noi vic
torii în dezvoltarea economiei, 
în înflorirea scumpei noastre pa
trii socialiste, în creșterea bună
stării întregului popor.

La standul de cărți al fabricii „Cimentul" din București.
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Lucrări premiate la concursul
de cîntece de masă „Ion Vidu"

S-a încheiat concursul de eîn~ 
tece de masă „Ion Vidu** pe 
anul 1959 care după cum se 
știe, se organizează în fiecare an 
de Ministerul învățămîntului și 
Culturii.

Juriul central de selecționare 
a lucrărilor prezentate la con
curs a acordat următoarele pre
mii :

Pentru muzica pieselor corale: 
premiul II compozitorului Gh. 
Bazavan pentru cîntecul „flai 
lotcă** și premiul III compozi
torilor M. Neagu cîntecul

steagul

pace", L. Paceag — cîntecul 
„Mulțumire partidului1* și Al- 
Pleșca — cîntecul „Țrece dorul 
pe colină**-

Pentru versuri la piesele co
rale : premiul III poeților L- 
Cernăianu, Alfred Margul Sper- 
ber și I. Meițoiu.

Au fost acordate de asemenea 
mențiunț.

In prezent se fac 
vederea organizării 
a concursului de

Ion Vidu“.

pregătiri în 
ediției 19^0 
cîntece de

pentru (dgerpresj

Moi blocuri de locuința dote 
in folosință oamenilor muncii 

din orofui Oradea

Uzinele de fier 
„¥LAHIȚA“-ODORHEI

enoajeezâ perse ^1 
»nn’-co'od«n n strathr 

in deplin .’nd următoarele 
condiții :

- economiști cu rtudii •- 
conomic» superioare ;
- tehnicieni constiuctori cu 

sturfii medii ți 2 ani de sta
giu ;

— ingineri in metalurgie 
sau siderurgie ;

— inginer constructor.

U.T.M. 
tinere 
indica- 
P.M.R.

pentru înfăptuirea 
Plenarei C.C, al 

decembrie 1959 vor pu- 
fi înfăptuite cu succes 

organizațiile U.T.M. sub 
organizațiilor de

Munca culturala 
în dezbaterea adunării 

sindicale de alegeri
(De la corespondentul nostru), 

în adunarea sindicală de ale
geri de la Fabrica de țigarete din 
Bm. Sărat s-a dezbătut pe larg 
modul în care este organizat 
tigțpul liber, activitatea cultu
rală-

Mulți participanți în cpvîntul 
lor au vorbit despre rezultatele 
bune pe care tinerii artiști ama
tori din brigada artistică de a- 
gitație, din ansamblul coral și 
echipa de dansuri le-au obținut 
în activitatea artistica. Aceștia, în 
majoritate tineri, dedică multe 
din orele libere pregătirii pro
gramelor, contribuind la petrece
rea plăcută, educativă a timpu
lui liber de către muncitorii fa
bricii. Comitetul de întreprinde
re în colaborare cu cornițe tul 
U.T.M., sub conducerea organiza
ției de partid, s-au ocupat de 
îmbunătățirea continuă a con
ținutului programelor artistice.

în adunare s-a apreciat ca po
zitiv faptul că pentru a satisface 
setea de cultură a muncitorilor 
s au organizat vizionări în colec
tiv a spectacolelor de film, tea
tru, existînd pentru aceasta preo
cupare în fiecare grupă și secție 
sindicală.

Activitatea cultural-educativă 
ar fi fost însă mult mai bogată, 
dacă comitetul de întreprindere și 
comitetul U.T.M. ar fi colaborat 
mai mult în privința organizării 
activității culturale.

în cuvîntul lor M. Chiriac, M. 
Cozma, E. Vlad, I. Drăghicj, 
A. Dumitru și alții au arătat că 
grupele sindicale nu și-au trăit 
o viață cultural-educativă pro
prie, care să răspundă preocupă-

diverse. atît lie tineriloliilor ...
cit și ale vîrșțuicilor.

Chiar atunci cînd se aduceau 
bilete la spectacole «au se orga
nizau vizionări colective, au ară
tat mulți VQțbitorj, în grupe și 
secții, responsabilii de grupă, co
mitetele de secții și bjrourilemitetele de secții și bjrourile 
U.T.M. n-aiț orgapjzaț împreună 
discuții pe marginea spectacole
lor vizionate neptru a-i ajuta pe 
tineri să înțeleagă conținutul de 
idei al acestora, să-și îmbogă
țească cunoștințele. Este adevărat 
că în anul tyecut s-a propus or
ganizarea unei excursii la Bicaz. 
Vestea a fost primită cu multă 
bucurie de toți muncitorii, dor
nici să cunoască această mă
reață construcție a pațriei noas
tre. Dar organizarea a rămas o 
simplă promisiune, în vreme ca 
așa cum a reieșit în adunare fon
durile destinate acțivității cul
tural-educative și organizării 
excursiilor n-au fost folosite în 
întregime.

în adunare ș-au apreciat dra
gostea și stăruința cu care nu* 
meroși muncitori tineri se preo
cupă de ridicarea cunoștințelor 
lor de cultură generală urmînd 
la liceele serale. Dar mulți vor
bitori au arătat că esțe necesar 
ca și comitetul de întreprindere, 
împreună cu comitetul U.T.M., 
să se îngrijească ca acestor tineri 
să li se creeze condiții mai buna 
pentru învățătură, sa fie organi
zate grupe colective de stu
diu etc.

Adunarea sindicală de alegeri 
a subliniat necesitatea ca în or
ganizarea activității cultural-edu
cative să existe o temeinică co
laborare între comitetul de în
treprindere și comitetul U.T.M»

Macheta volumului I 
al Istoriei Romîniei în discuția 

Academiei R. P. Romîne
Academia R. P. Romîne a 

organizat dezbaterea machetei 
volumului I al Istoriei Romînie:, 
lucrare în curs de elaborare.

Au luat , parte academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei R. P. Romîne, cercetători 
de la institutele de istorie din 
București, Cluj și lași ale Aca
demiei R. P. Romîne, de la In
stitutul de Istorie a Partidului 
de pe lîngă C.C. al P.M.R., cer
cetători ain domeniul filozofiei, 
lingvisticii, al științelor econo
mice, juridice, al istoriei artei și 
literaturi^ antropologi, etnografi, 
geografi etc., csdre didactice din . 
diferite centre universitare, re
prezentanți ai muzeelor regio
nale din întreaga țară, cercetă
tori din domeniul istoriei mili
tare, redactori ai revistelor de 
științe sociale,.
■ Cuvîntul de deschidere a foat 
rostit de acad. Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. 
Romîne.

A vorbit apoi acad. P. Con» 
stantinescu-Iași, din partea Co
mitetului de redacție a Istoriei 
Romîniei, care a subliniat că 
elaborarea acestei vaste lucrări 
corespunde sarcinii de mare răs- 
pundere trasată oamenilor de 
știință de cel de-al doilea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

In cuvîntul său, acad. G. Dai- 
coviciu, redactorul responsabil 
al volumului I — făcînd prezen
tarea lucrării — a relevat în 
mod special faptul că acest vo
lum reprezintă prima sinteză 
generală a istoriei străvechi și 
vechi a poporului romîn, elabo
rată de specialiști de pe pozițiile 
materialismului istoric..

Numai în condițiile de astăzi 
— a arătat vorbitorul — în con

dițiile regimului de democrație

populară, sub conducerea Partly 
dului Muncitoresc Romîn, a fost 
posibilă realizarea uției aseme* 
nea opere.

Vorbitorul a făcut o călduroasă 
apreciere aportului pe cafe l-au 
dat specialiștii vîrștnici și tineri 
în munca de stringer? și de se
lecționare a vastului material 
documentar, la redactarea lu
crării relevînd contribuția deo
sebită adusă de cercetătorii mat 
tineri la dezbaterea textului ma- 
dietei. El a subliniat faptul că 
realizarea acestei lucrări este 
rodul orientării marxist.feni niște 
a activității de cercetare știin
țifică a istoricilor din țara noa
stră, al sprijinului și îndrumării 
primite din partea partidului.

Volumul I (machetă) al Isto
riei Romîniei cuprinde perioada 
începînd cu apariția celor mai 
vechi urme ale vieții omenești 
pe teritoriul patriei noastre pînă 
la epoca de trecere la feudalism.

Analizarea machetei volumului 
I al Istoriei Romîniei a prile
juit discuții ample la care au 
luat parte 50 de vorbitori.

Cei care au luat cuvîntul au 
apreciat în mod unanim marea 
importanță și valoarea științifică 
a lucrării. Totodată, parțicipanții 
la discuții au făcut o serie de 
observații critice, propunînd com
pletări și îmbunătățiri.

In cuvîntul de închidere acad. 
Atanase Joja, președintele Aca
demiei R. P. Romîne, a relevat 
participarea largă, entuziastă la 
dezbateri a tuturora, ca și înalta 
ținută științifică a intervențiilor 
și și-a exprimat convingerea că 
dezbaterile vor contribui la îm
bogățirea conținutului acestei lu
crări fundamentale a istoriogra
fiei marxiste din țara noastră.

(Agerpres)

La școala Gri viței revoluționare

lin arul Sandu Florec de la 
Fabrica de confecții „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“ este 
fruntaș In muncă. El lucrează 
Io două mașini de tricotat

(Urmare din pag- l-a) 
sosit în acel August luminos. 
Nu se putea să nu izbîndeașcă 
q luptă Ic care se ridica întreg 
poporul muncitor, condus de 
partidul clasei muncitoare, par
tidul comuniștilor.

★
La Grivița Roșie, In această 

cetate muncitorească, cu o- bo
gată tradiția revoiuțiqnară gă
sim două squ chiar trei genera
ții. Prima este cea a veterani
lor, a greviștilor, din ’33. Din 
aceasta face parte și eroul re
portajului noșțry : comunistul 
Iqn Grigore Sțancy. Fierarul de 
ieri este astăzi maistru tot la 
fierărie. își continuă vechea me
serie. E drept în alte condiții, 
Atelierele vechi s-au prăbușit. 
N-a mai rămas aproape nimic 
din ele. Altele noi au fost ridi
cate pe temelii solide. Dar nu 
e numai aceasta 
Este impresionant 
cei din generația 
revoluționari, care 
pentru prăbușirea 
cum invqță tinerele generații să 
mînuiască uneltele, mașinile, 
să inconvoaie fierul.

Dar in primul rînd sădesc în 
inimile și în conștiința genera
țiilor tinere spiritul de sacrific 
«iu, 
țiile 
Cei
R»ci 
tru , . _ ___ ,w __
Spiritul revoluționar al Griviței 
se continuă astăzi pe alte pla
nuri mult mai vaste. Aceste tra
diții de luptă revoluționară țin 
astăzi treaz efortul construc
torilor care clădeșc, cu dîrzenie 
și sigur sub conducerea parti
dului, noul edificiu a| societății 
umane : socialismul. Grevistul 
de ieri și harnicul muncitor de 
azi, Ion Grigore Stancu, comu
nistul neobosit care, ca locțiitor

deosebirea, 
să-i vezi pe 
vîpstnică de 
au luptat 

lumii vechi,

spiritul revoluționar, tradi- 
de luptă ale Griviței Roșii, 
tineri învață de la cei virst- 
ce înseamnă dăruirea pen- 
o cauză dreaptă, comur.ă,

al secretarului organizației de 
bază din sectorul vagoane gă
sește pentru fiecare din tova
rășii săi de muncă un sfat, un 
cuvînt bun, are tîmplele că
runte și o figură de om blind. 
Dacă-i privești bine fruntea și-i 
cercetezi privirea, descifrezi 
istoria. Este qu nymai muncito
rul fruntaș in producție care 
contribuie prin munca lui la 
sporirea producției de bunuri 
materiale, dar și un minunat 
prieten și dascăl al tineretului : 
din mîinile lui ies an de an noi 
și proaspete generații de mun
citori eqre au învățat din știin
ța și meșteșugul lui, au deve
nit oameni de nădejde pentru 
bătăliile care se duc pe frontul 
conștrucției socialiste.

Dacă are pasiuni pentru mun
ca din atelier, pentru tehnică, 
dacă lui Ion Grigore Stancu îi 
place să spună despre el tinerii 
că este un sfătuitor, un adevă
rat prieten, nu se poate trece 
cu vederea dragostea acestui 
muncitor vîrstnic pentru como
rile culturii. El însuși este un 
exemplu pentru cei tineri, ii 
place să meargă la expoziții să 
povestească ,să citeascq litera
tură. Adesea îl vezi în lojile o- 
perei, dar foarte des la cine
matograful din cartier. De cînd 
a început să fie invitat în ate
lierele pictorilor amatoridin 
uzină și în ale celor dinafară, 
a îndrăgit această artă de o 
Fără finețe : îi place pictura, 
insă nici un tablou nu-i este 
așa de drag ca cel de acasă 
căruia... îi lipsește o ramă fru
moasă. Știe el de ce ! Par cine 
nu știe ? ii plac tare mult foto
grafiile din reviste și ziare, le 
urmărește cu regularitate dar 
mai ales acelea care ilustrează 
întocmirile noi din cartierul în 
care locuiește : Bucureștii Noi. 
Toate acestea l-au ajutat să le

dea o creștere bună și o edu
cație aleasă celor patru cqpii 
qi săi. Pe toți i-a dot la școală, 
i-a învățat carte. Ei au crescut 
la școqla Griviței revoluționare 
în gcelgși spirit țn care a cres
cut și e|. Fiecăruia i-a dat cite 
o brățară de ouf, strălucitoare: 
cite 
rită, 
de
Este . ....
ional U.T.M. Grivița Roșie. S-a 
scris despre eo in ziare de ne
numărate ori. Ceilalți copii, trei 
la număr : Die, Irina și Petre, 
lucrează la Atelierele „Grivița 
Roșie" cu „bâtrînul“. El a ținut 
să-i ajbe acolo, înlocuitori. Fac 
parte din noua generație de 
muncitori grivițeni. Diminețile 
pleacă de acasă toți patru. 
După amiezile se întorc, care 
cum apucă. El, veteranul, ră- 
mine in atelier, are vreo proble
mă de producție sau pe la co
mitetul de partid, ori pleqcă la 
raion, (rina se abate pe la club 
să vadă un film, să ia o carte.

o meserie. Cecilia, căsăto- 
este tehniciană la fabrica 

medicamente „Tableta", 
membră în Comitetul ra-

A terminat liceul : vrea să ur
meze și o facultate. Hie are tre
buri pe lq cabinetul tehnic : în 
capul lui stau numai inovațiile, 
Numai de rama tabloului n-are 
timp. Petre, cel mai mic, de 
abia a absolvit școala profe
sională. L-q luat tqicchsqu la el 
în sector. L-a dat pe mîna unui 
maistru. Să nu se 
tul cu nărav pînă 
bine meseria. Și 
două generații de 
luptă pe aceleași 
producției socialiste.

Așa dqr fostele ațe|ișre 
reparații și diverse accesorii, 
devenit azi arena gigqntică 
care rși desfășoară munca uria
șe energii omenești, pentru mal 
bine, In această bătălie la 
școala vie a Griviței revoluțio
nare se călesc generațiile tine
re care alături de vîrstnici mun
cesc neobosit pentru înfăptuirea 
Idealului visat: construirea so
cialismului.

București, Gh. Dota, Al. Sahia : 
Secretul cifrul ui; Flacăra : N-a 
fost in zadar; Magheru. .Maxim 
Gorki : Mai tare ca moartea ; 
V. Alecsandri. Lumina, Drumul 
Serii: Voci in insulă; Patria* 
I. C. Frimu. Vasile Roaită, Mio
rița : Ultima noapte pe „Tita
nic" ; Elena Pavel : Fala Căpi
tanului; Central : Poemul mării; 
Victoria : Jucătoare^ de baschet; 
Timpuri noi : Program de filme 
documentare și de desene ani. 
mate; Tineretului, G. Ba co y ia : 
Avalanșa; Republica. înfrățirea 
între popoare, Libertății, 1 Mai: 
Enrico Caruso; 8 Martie, Aurel 
Vlaicu ; Singe alb; Al. Popov;

învețe băia- 
va prinde 
tată și fii, 

revoluționari, 
fronturi ale

da 
au 
pe

Vinătorii de tigri; Grivița : Uady 
Hamilton ; Cultural : Micuța: 
Unirea: Ștrengarii; C. David: 
Fam cu ulciorul; 13 Septembrie, 
Munca : Ceasul s-a oprft la mie- 
zul nopții; Arta, Don ca Simo:, 
Revolta oeonilo': T. Vladiml- 
rescu : Pentru 100 000 de mărci; 
Moșilor : Melba; Popular, N. 
Bălcescu : Despre prietenul meu ; 
M. Eminescu : Părinți și copii; 
8 Mai : Mumu ; G. Coș buc : Tn. 
tîlnire cu viața ; Ol ga Banc ic : 
L/Vi; 30 Decembrie : Sabie și 
zar t



Primirea entuziasta fâcutâ
lui N. S. Hrușciov la Bandung

BANDUNG 20 (Agerpres). — 
în dimineața zilei de 20 februa
rie, N. S- Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și președintele Sukar
no au plecat din Bogor la Ban
dung.

Înainte de a părăsi orașul Bo
gor, N. S. Hrușciov a vizitat 
grădina botanică din localitate, 
renumită în întreaga lume.

Pe tot traseul de 150 de km 
de la Bogor pînă la Bandung 
N. S. Hrușciov și președintele 
Sukarno au fost salutați cu en
tuziasm de zeci de mii de lo
cuitori din libulang, Punciak, Ci. 
panaș, Djandjur și alte sate. 
De-a lungul pitorescului drum de 
munte se aflau drapele sovietice 
și indoneziene, arcade, lozinci: 
„Salamat datang tamu agung 1“
— „Bine ați venit, înalți oas
peți".

Pe arcade și pe zidurile case
lor din sate puteau fi văzute 
portretele lui N. S. Hrușciov și 
președintelui Sukarno.

In sate cîntau orchestre popu
lare. Pretutindeni era o atmos
fera de sărbătoare.

Coloana de automobile se a- 
propie de Bandung — oraș care 
a devenit simbolul luptei pentru 
independența popoarelor Asiei și 
Africii. Aproape toți locuitorii 
orașului împodobit sărbătorește
— citeva sute de mii de oameni
— au ieșit să-1 intimpine pe 
înaltul oaspete sovietic.

Intr-un interviu acordat unui 
corespondent al agenției TASS, 
dr. Astravinata, adjunct al gu
vernatorului din Java de vest, 
a declarat: Sintem fericiți sâ-1 
salutăm la Bandung pe N. S. 
Hrușciov, un prieten al poporu
lui indonezian, un sol al păcii 
și prieteniei marelui popor so
vietic.

Coloana de automobile își cro
iește cu greu drum pe străzile 
Bandungului. Pretutindeni fețele 
oamenilor sînt entuziaste, privi
rile lor sînt visele și calde. Se 
aud urări: „Hidup Hrușciov 1

N. S. Hrușciov și președintele Repabfidi Indonezia, Sukarno, la palatul Merdeta

Hidup bung Karno!' (Trăiască 
Hrușciov! Trăiască fratele Su- 
karneî), „Hidup persahabatan 
Indonezia uni sovet I* (Trăiască 
prieten a sov.eto-ind.y.ez ană!).

La palatul guvernatorului : se 
oferă lui N. S. Hrușcicv. d ipă 
tradiția indoneziana, o ghirlanca 
de flori. In cinstea înaltului oas
pete sovietic a fost aliniată o 
gardă de onoare. Răsună sdean 
imnurile Uniunii Sovietice și in
doneziei.

Șeful comitetului orășenesc 
pentru primirea r.a uia oaspete 
sovietic la Band mg. coioa .!rt 
Amir Mahmud. îl of
N. S. Hrușciov :

Sîntem fericiți să vă sal-.ti-a

pe dr. ți pe președintele nostru 
S-iama la Bandung. Vă cunoa
ștem ca pe mptakxul cel mat 
curajos și oetbos:: pentru ier- 
ctrea atit a popcml-j, dv. cit și 
a Întreg:: omesi. Xx. locato
rii Banijcagjlu, vă sal-tam căi- 
duros fxcre.-■ cu iotregui po
por imăroeziaa tabdov de pace.

Iu anameăe rzrtjomse taar 
rosUș*: „Trăiască

preeaăeni Hrexw» ! Trăiască 
paparele l «ană Seaăetaee și 
ladonezrl r.

A Vsat apca cm Latul M. S. 
Hrapncv.

EcEu'-xd cb rare pea/rja 
Ba-vă—g--a a nr-—ș decanta 
laojci x X. S- Hruțc or la so

sirea sa la acest oraș a impre- 
aooat pe toți oorespoodesții de 
presă care 8 insotesc pe șeful 
g-s-enaute: sc-retc Ia călătoria 
sa ia Indonezia.

Seara. X. S. Hrupiov și
A. Srtamo an a&stat la un spec
tacol de muxă s dansmi io-

Cenenakxnd Jave de Vest. 
Mzșai. -a oferit m dar lut 
X. S. Hrașcov sc tablou repre- 
rmrtmi cz pt.u; ta Jzva de 
\eX_ v fost r:^»te tsnrtrSe 
Ua »i Sxxtice și lad-neze.

Că. afera ba N. S. Hrușnor 

pent n-area Drcztzrle-

Cuoîntarea lui N. S. Hi UȘciOD

O nouă organizație 
marxistă de tineret 

în S. U. A.
La 19 februarie la Car

negie Hall a avut loc un 
miting cu prilejul împlinirii 
a 36 de ani de la înființarea 
ziarului „Daily Worker". La 
acest miting s-a fâcut cu
noscut câ tineretul progresist 
din New York a creat o 
nouâ organizație marxista a* 
mericanâ de tineret, care a 
fost numita „Advance" („îna
inte"). Reprezentantul aces
tui grup Paul Perlman a de
clarat câ tineretul a jurat 
sâ lupte pentru apârarea pă
cii și drepturilor cetățenești

Tineretul spune NU 
experiențelor 

cu arme nucleare
FRAGA 20 (Agerpres). — 

După rum anunți Agenția 
Ceteka, secretariatul Uniunii 
Internaționale a Studenților a 
făcut o declarație în rare con
damni experiențele cu bom
ba atomică franceză in Sa
hara.

Uniunea Internaționali a 
Studenților consideră ei ac
țiunile guvernului francez 
sin! intr-o puternici contra-

U.R.S.S. dorește înlăturarea 
situației anormale 

din Berlinul Occidental

BANDUNG 20 (Agerpres). — 
TASS transmite cuvîntarea ro
stită de N. S. Hrușciov la sosi
rea la Bandung :

Am marea satisfacție de a vi
zita orașul dumneavoastră al că
rui nume a intrat în istorie. Aici 
a avut loc remarcabila conferință 
de la Bandung în cadrul căreia 
reprezentanți ai țărilor Africii 
fi Asiei s-au întîlnit și au căzut 
de acord asupra principiilor fun
damentale ale politicii lor ex
terne în relațiile dintre state. 
Declarația care a fost adoptată 
la Bandung corespunde spiritu
lui tezelor leniniste cu privire la 
coexistența pașnică, proclamate 
după victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie in 
Rusia. Cînd a fost înfăptuită Re
voluția Socialistă din Octombrie 
fi a luat naștere statul muncito
rilor și țăranilor care se deose
bește radical de statele capita
liste, Vladimir Hid Lenin a pro
clamat lozinca înțeleaptă — tre
buie să coexistăm cu statele cu 
orînduiri sociale diferite, adică 
să trăim în pace, fără războaie.

Problema, orînduirii sociale și 
politice a unuia sau a altuia din
tre state este o chestiune internă 
a poporului fiecărei țări. Nici 
un stat nu trebuie să impună 
sistemul său prin forță altui 
popor. Numai în acest caz vom 
reuși să asigurăm pacea care 
este atit de scumpă fiecărui 
popor și fiecărui om.

Vreau să-mi exprim recunoș
tința profundă față de cetățenii 
orașului Bandung precum și 
față de locuitorii acelor orașe 
și sate prin care am trecut în 
drum spre minunatul dumnea
voastră oraș, pentru sentimentele 
cordiale, prietenești pe care 
le-au exprimat față de mine, re

prezentantul marelui pepsr so
vietic.

Aș vrea de ai
țumesc mii. tarilor -.»daaes^eai 
pentru atenție șt sprijund acor
dat in orgca.zare* ciiiionfi- 
Ne-a plăcut si vedeaa pe tine
rii ostați fi coaaxsdczti «k ar
matei. înlr-e fraazaati fr«rti, 
îndeplini ndu-și cu precizie n.~ 
si unea, pe ostașii fi conta adastț.i 
armatei care stă de strajă inde
pendenței Indoneziei.

Bogată este țara dr-, prieteni, 
bogate sini subsolurile ți rondele 
ei. Păzind cu ochii mei țara dr-, 
înțeleg acum ți mai bine rit de 
greu ie-a fost colonialiștilor m 
se despartă de bogățiile pe care 
le au jefuit aici treme atit de 
îndelungată.

J' remea colonialismului « 
apus I

A sosit timpul să se retragi. 
In coșciug și in mormint cu el-

Simpatia noastră este de par
tea poporului indonezian care 
luptă pentru întărirea indepen
denței sale, pentru a fi un stă- 
pi, deplin in casa sa, pentru a 
dispune de tot ceea ce au creat 
mi ini le poporului indonezian.

Simpatia noastră este de par
tea popoarelor coloniale cura 
luptă pentru eliberarea lor.

Nu numai simpatia și sprijisud 
nostru moral ânt de partea «" 
cestor popoare. Noi cat acordat 
fi vom acorda ajutor material 
popoarelor care s-au eliberat de 
asuprirea colonială fi iți întă
resc în prezent independența.

Mi-a făcut deosebită plăcere 
să văd chipurile luminoase, min- 
dre ale indonezienilor liberi, 
ochii lor strălucitori, ochii plini 
de ardoare ai unor oameni gata 
de luptă pentru întărirea liber
tății cucerite de Indonezia.

Colonialiștii nu pot fi alungați

Interzicerea 
anei demonstrații 

stadentetb la Bonn

BONN 20 (Agerpres).—După 
cum anunță agenția TASS, la 
13 ianuarie, A. A. Smirnov, 
ambasadorul U.R.S.S. în R.F. 
Germana, a avut cu £. Ollen- 
hauer, p.eședintele Partidului 
Social-Democrat din Germania, 
și cu locțiitorul sau, Wehner, o 
convorbire :n cursul căreia a elu
cidat poziția guvernului sovietic 
lu problema 1 ratatului de pace 
cu Germania și a Berlinului Oc- 
c.dental. In ultimul timp intr-o 
serie de ziare din R.K.G. au apă
rut știri conținind diferite născo
ciri cu privire la această intil- 
nire și denaturind conținutul ei. 
In legătură cu aceasta ambasada 
U.R.S.S. in R.F.G. a organizat 
la Ib lebruarie o conferința de 
presa și a adus la cunoștința 
corespondenților din Bonn comu
nicarea făcută de A. A. Smirnov 
lui uUenhauer și Wehner.

Ce.cur.le autorizate din Uniu
nea Sovietica, se arată in această 
comunicare, atrag atenția asupra 
unei cuvintari a lui W. Brandt, 
membru al conducerii P.S.D.G. 
ș: primarul Berlinului Occiden
tal, care vădește o înțelegere nu 
tocmai justă a esenței propune
rilor sovietice cu privire la Ber
linul Occidental și in care se 
late o apreciere nerealistă a ade. 
săratei stări de lucruri. In kgâ- 
tură cu asemenea luări de alnu- 
d ne aceste cercuri consideră ne
cesar să elucideze inca o dată 
poziția Uniunii Sovietice in pro
blema Berlinului Occidental.

Prin propunerea sa cu privire 
ia t.-ans.ormarea Berlinului Oc- 
c denial in oraș liber prezentată 
în legătură cu încheierea Trata- 
tutui de pace cu Germania, gu
vernul sovietic urmărește inlătu- 
.-area situației anormale din Ber
linul Occidental și totodată lichi
darea unui focar de neliniște și 
încordare in Europa. înfăptuirea 
acestei propuneri ar pune statu
tul Berlinului Occidental pe o 
bază internațională și juridică 
tra ricâ, corespunzătoare condi
țiilor de pace.

încheierea tratatului de pace 
și crearea orașului liber, se spu
ne in comunicare, ar insem-.ia 
lichidarea regimului de ocupație 
existent în prezent în Berlinul 
Occidental și retragerea trupelor 
străine.

Uniunea Sovietică Iși asumă, 
bine nțdcs. Împreună cu celelalte 
state interesate, obligația de a 
asigura dezvoltarea independen 
tă a Berlinului Occidental ca 
o aș liber și de a nu permite 
r d un amestec In treburile in
terne, precum și de a garanta 
Ebertatea deplină a legaturilor 
Beimin Jcc-.d.-nta! cu restul 
hai- ș Hosirea nestingheritâ 
ă axsc scap a coraamcaVior 
C-r-e Berfcn și RFG

Dfacă cose se -rară îs 
cumsncsre. isca re-
(p-uaiu de ecuație ș. crearea 
marts ’'her. Berbaji Occrten- 
Ui k vtixt să-și axase de .apt

numai două obligații: să nu 
participe la nici o alianță sau 
acord cu caracter militar sau 
militar-politic și să nu permită 
ca pe teritoriul Berlinului Occi
dental să se desfășoare vreo ac
tivitate subversiva și ostilă în
dreptată împotriva U.R.S.S., a 
R.D. Germane sau a celorlalte 
țari socialiste.

In comunicare se amintește 
încă o data câ Berlinul Occiden
tal nu a fâcut parte niciodată 
din R.F.G. A obține rezolvarea 
problemei Berlinului Occidental 
p.in includerea lui in R.F.G. În
seamnă a pune problema intr-un 
ni->d nerealist, sub un aspect 
fals.

Guvernul sovietic folosește 
toate mijloacele și posibilitățile 
Sintru a se reglementa problema 

erlinului Occidental fără a se 
provoca o stare de incordare, pe 
calea tratativelor, ținind seama 
de interesele tuturor părților. 
S-ar putea analiza dacă n-ar fi 
posibil ca orașul liber Berlinul 
Occidental să lie creat în etape 
pentru a facilita rezolvarea a- 
cestei probleme.

Daca nu se va reuși totuși să 
se obțină reglementarea proble
mei Berlinului Occidental prin 
tratative intre țările interesate 
sau se va dovedi definitiv că 
tra.ativele se duc de dragul tra
tativelor și nu în scopul regle
mentării, Uniunea Sovietica nu 
va avea altă ieșire decît sâ în
cheie un tratat de pace cu R.D.G. 
și să rezolve pe aceasta bază 
problema Berlinului Occidental.

Se Înțelege că după încheierea 
Tratatului de pace Republica De
mocrată Germană, ca orice stat 
independent, iși va exercita de
plina suveranitate asupra între., 
gului său teritoriu și spațiu ae
rian. Toate comunicațiile dintre 
Berlinul Occidental și R.F. Ger
mană vor fi supuse controlului 
deplin al R. D. Germane. Dacă 
In această situație In Occident 
se va manifesta dorința de a 
reveni la ideea tratativelor in 
p.-oblema Berlinului Occidental, 
R. D. Germană va fi singurul 
partener m aceste tratative.

Nu credem că crearea unei a- 
semenea situații ar conveni mai 
bine conducătorilor Consiliului 
municipal vest.berlinez. Poate că 
dl. Brandt are in vedere ca in 
acest caz să se înțeleagă prin 
tratative directe cu R.D. Germa
nă asupra problemelor folosirii 
comunicațiilor. Desigur ca Uniu
nea Sovietică ar saluta un ase
menea pas. Dacă dl. Brandt 
crede însă că se vor putea neso
coti drepturile suverane ale R.D. 
Germane și r nduielile pe care 
le va stabili pe căile de comuni
cație. areasta ar fi o greșeală 
de calcul serioasă. In conformi
tate cu ocrgatîile care ii revin 
ca aliată. IJmuoea Sovietică va 
acorda R D. Germane tot spriji
nul necesar pentru apărarea su
veranității sale.

Americanii ca șî 
oamenii sovietici 
doresc să trăiască 

în pace
CONFERINȚA DE PRESA ■! 
A LUI D. S. POLEANSKI, 

ȘEFUL DELEGAȚIEI 
OAMENILOR DE STAT 

SOVIETICI 
CARE VIZITEAZĂ S.U.A.

NEW YORK 20 (Agerpres). -t 
TASS: Călătoria delegației oau 
menilor de stat ai U.R.S.S. In 
Statele Unite se apropie de sfir- 
șit. La 18 februarie a avut loc 
la ambasada sovietică de la 
Washington o conferință de presă 
a lui D. S. Poleanski, șeful de
legației sovietice, la care au a- 
sistat aproape 150 de ziariști. 
Luind cuvintul D. S. Poleanski 
a spus printre altele:

Sîntem fericiți să constatăm 
că americanii ia fel ca și oa
menii sovietici doresc să trăias-ă 
în pace cu toate popoarele, că li 
s-a urît de asemenea cu „războ
iul rece". Așadar, asupra proble
mei principale a timpului nostru 
— problema păcii — avem o 
bază de nădejde pentru o cola
borare sinceră și rodnică.

Principala problemă care stă 
astăzi în fața omenirii este de
terminarea metodelor cu ajuto
rul cărora va fi rezolvată pro
blema avantajelor unui sistem 
sau celuilalt, a alegerii mijloace
lor cu ajutorul cărora va fi de
terminată victoria unuia din a- 
ceste sisteme. Există numai două 
căi — coexistența pașnică sau 
încăierarea armată, războiul cu 
folosirea tuturor mijloacelor 
monstruoase de exterminare și 
distrugere, create de om. O a 
treia cale nu există.

Noi comuniștii considerăm că 
problema avantajelor unui sistem 
sau altuia poate și trebuie solu
ționată numai prin mijloace paș
nice.

După aceea, conducătorul de
legației sovietice a răspuns la 
numeroase întrebări ale cores
pondenților.

In dimineața zilei de 19 februa- 
rie delegația oamenilor de stat 
sovietici a sosit cu trenul la 
New York.

Guvernatorul statului New 
York, N. Rockefeller, a invitat 
pe D. S. Poleanski, conducătorul 
delegației sovietice, la un dejun. 
Ei au avut o convorbire priete
nească care a durat o oră și 20 
de minute.

La 19 februarie oaspeții sovie
tici au vizitat bursa din New 
York.

MOSCOVA. Uniunea Ziariștilor 
«lin U.R.S.S. a dat publicității un 
apel adresat ziariștilor din în
treaga iunie. Uniunea Ziariștilor 
Sovietici cheamă pe ziariști să 
pună în slujba cauzei apărării 
păcii și întăririi prieteniei popoa
relor întreaga lor măiestrie, în
treaga lor energie și întregul lor 
talent.

PR AGA. între 17 și 19 februa
rie a avut loc la Praga un se
minar de stat consacrat aniver
sării a 15 ani de la eliberarea 
Cehoslovaciei de către armata 
sovietică. La seminarul convocat 
la inițiativa C C. al P-C. din Ce
hoslovacia au fost prezentate ra
poarte consacrate realizărilor e- 
conomice și culturale ale țării în 
anii de după război, dezvoltării 
continue a democrației socialiste, 
întăririi unității moral-politice a 
poporului.

PARIS. — Potrivit datelor re
ferendumului organizat de Insti
tutul național pentru sondarea 
opiniei publice din Franța. 72 la 
sută din cetățenii francezi, care 
reprezintă ce’e mai diferite 
cercuri ale populației țării, aprobă 
politica autodeterminării Alge
riei. Rezultatele referendumului 
dovedesc de asemene^ că 75 la 
sută din francezi cer să se pună 
capăt activității provocatoare 
criminale a organizațiilor și gru. 
pârilor ultracolonialiste.

COPENHAGA. — Coresponden. 
tul din Copenhaga al agenției 
France Presse a anunțat că ia 
19 februarie, ora 22,40, ora Ijca ă. 
a încetat din viață primul minis
tru al Danemarcei, H. K. Han
sen.

BUENOS AIRES. - După cum 
relatează presa, poliția a atacat 
sediul organizației din orașul 
Santa-Fe a Partidului Comunist 
din Argentina. In orașul Buenos 
Aires autoritățile au interzis ți
nerea unei conferințe a partidu
lui consacrată pregătirilor in ve. 
dorea alegerilor parțiale pentru 
Congresul național și pentru or. 
ganele administrației locale care 
urmează să aibă loc la 27 martie.

WASHINGTON 20 (Agerpres).
Departamentul de Stat al 

S.U.A. a anunțat convocarea la 
Washington a celei de-a șasea 
sesiuni a Consiliului blocului a- 
gresiv S.E.A.T.O înl’e 31 mai si 
3 iunie. Sesiunea va fi precedată 
de o conferință a consilierilor 
militari S.E.A.T.O. care se va 
desfășura intre 25 și 27 mai

CA RACI. — După cum anunță 
corespondentul din C araci ql a- 
genției Reuter, la 19 februarie 
partea de nord a Pakistanului de 
vest a a'ăUt loc un puternic cu. 
tremur de pămint Cutremurul 
s-a resimțit în mai multe orașe 
din țară. Nu se știe dacă sînt 
victime.
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(„Creația") a u.nor rece- 

latoare însemnări făcute in 
timpul ocupației hitiersze de că
tre un copil de 12 ani a stimit 
un ecou deosebit in opinia pu
blică poloneză. Am^nztnd de nt;#. 
cotorul jurnal ai Armei Frank, 
caietele micului Dacid. descope
rite recent ia Bodzentyn, in R.P. 
Polonă, conțin notații despre in. 
tîmplările autentice și tragice 
trăite de copilul Dazd Rubino- 
viei, el însuși victimă a hit.e. 
riștdor. însemnările ^int cuprinse 
ta ctnci caiete de școală și înglo
bează perioada martie 1941 — 
iunie 1942, pină in momentul 
rind hit erișții au dus Ia moarte 
pe evreii din localitatea de mai 
sus, printre care și familia iul 
David Rubinovici.
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runte în comparație cu noile con- 
strucții. în citeva locuri de-a 
lungu* străzii se vor amenaja 
grădini.

„RELACHE-
LA TEATRELE FRANCEZE...

La 19 februarie personalul ar
tistic al teatrelor naționale din 
Paris a declarat o grevă de 24 
de ore în sprijinul revendicărilor 
de mărire a salariilor. Din cauza 
grevei spectacolele Comediei 
Franceze. Operei și Operei Co
mice au trebuit să fie suspen
date.

In aceeași zi. stevardesele 
companiei aeriene A ir France au 
declarat o grevă de 48 de ore 
cerînd reducerea orelor de lucru 
pe avioanele cu reacție. Potri. 
vit datelor furnizate de organele 
sindicale, greva a fost urmată de 
98 la sută din totalul stevarde- 
se or și personalului de deser
vire al companiei Air France.

CUM VA ARATA MOSCOVA

Paralel cu construcția de locu
ințe ce se desfășoară mai ales pe 
terenuri noi la marginea capita, 
lei, arhitecții sînt preocupați de 
reconstruirea sistematică a ma
gistralelor principale ale Mosco-

RACHETA NARAVAȘĂ...

Intr-o știre transmisă de la 
baza aviatică Vandenberg (statul 
California) agenția Associated 
Press dă amănunte în legătură 
cu eșecul rachetei purtătoare a 
satelitului artificial discove
rer-] 0“ care a fost distrusă la 
19 februarie de postul terestru 
de control la 60 secunde după 
lansare, deoarece se abătuse de 
la traiectoria stabilită.

In știre se arată că racheta a 
fost distrusă de urgență deoa
rece zbura in direcția unor lo
calități de pe litoral, aflate la o 
distanță de 20—30 de mile de 
locul lansării.

Personalul bazei, precum. și 
corespondenții care au urmărit 
lansarea, scrie corespondentul, 
au fost nevoiți să se adăpostească 
îndată după explozia rachetei 
pentru a nu fi loviți de schijele 
care cădeau. Numeroase bucăți 
din rachetă, unele de mărimea 
unui automobil, au căzut în a- 
propiere de locul lansării.

acrw arsae ae e Pe oc de- 
nasrese
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Pentru eliberarea lui 
Manolis Giezos și a tovarășilor săi

lui introdu* împotriva tentinfei 
amir.pl. pronunțat, de tribuna. 
Iul militar, te ,pune in scri.oare, 
adre.ăm tuturor oamenilor de 
buni credință chemarea .- Sal- 
roți de la muncă nlnicâ pe oa- 
etnii ce ne rint droți, ajutați 
»ă u puni capii urmăririi lor, 
interi vi|i pentru abrogarea legii 
uUifitir»! o—fe 375, pentru 
tunau reeve picii in țara noattri.

Din bîlciul 
lumii burgheze

RECLAME 
ÎNȘELĂTOARE
Reclama este sufletul co

merțului — se spune. Ea 
pQate fi discretă sau vul
gară, sinceră ori ipocrită. 
Dacă-i sinceră nu poate a- 
duce decit servicii celor că
rora se adresează, dacă-i 
ipocrită, adică îți prezintă 
cioara vopsită drept papa 
gal, atunci se cheamă înșe
lătorie curată. Cel ce vinde 
poate să dea mărfii sale un 
aspect atractiv, seducător 
chiar, dar în tot cazul ce-i 
afară zugrăvit înăuntru tre
buie să fie neapărat viu și 
natural...

Iată însă că acest adevăr 
nu este peste tot valabil. 
Vrînd pesemne să dovedea
scă de cîtă libertate se bucură 
în S.'ațele Unite inițiativa 
particulară, televiziunea a- 
mericană a patronat difuza
rea unor reclame care au 
produs adevărate surprize 

•celor obișnuiți să creadă to
tuși ceea ce li se spune 
Poate fi bărbierit un glas- 
Tapir ? Da — răspundea re
clama firmei de creme de 
ras Palmolive. Și o mină cu 
brici rădea elegant grăun
țele fine ale unei bucăți din 
această dură hirtie. Dacă 
mister Brown sau Smith a- 
vea de gînd însă să repete 
operațiunea, glaspapiruj ră- 
mînea de piatră... Crema 
Palmolive nu-i muia obiș- 
nuita-i asprime. Așa și cu 
margarina Blue Bonnet. Pe 
micul ecran era aidoma un
tului, în gura consumatoru
lui care nu figurează pe 
schema de salarizare a tele
viziunii se ambiționa să ră- 
mină margarină. „Uite 
popa — nu e popa". Mai tir 
ziu s-a dovedit că glaspapi- 
rul folosit ca reclamă nu era 
chiar atît de încăpățînat, ci 
P’-ir și simplu nu era glas- 
papir, că margarina cu pro 
prietăți specifice untului era 
trucată și că într-un cuvînt 
sub firma televiziunii ame 
ricane se difuzau falsuri, se 
făceau afaceri murdare.

După falsurile cu concur 
șurile ghicitoare de la tele 
viziunea americană care au 
stîrnit nu de mult atîta vîf 
vă, această ultimă ispravă 
dă încă odată în vileag prac 
ticile faimoșilor întreprinză
tori particulari a căror ini 
țiativă este atîta ridicată în 
slăvi de propaganda capita 
listă.

S. VOINESCU
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