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Proletari din toate țările, uniți-vă!

pen- 
opt

luna ianuarie 
Tătărăștii de 

Tătărăștii,

a satului
Iarna aceasta, 

am petrecut-o la _ 
Jos, raionul Olteni. 7 
satul eu cele mai multe cișmele 
pe care l-am văzut vreodată, e 
așezat pe valea Teleormanului 
și se întinde, cale de aproape 
opt kilometri, de o parte și de 
alta a șoselei care duce intre 
dealurile Piteștilor.

Din primele zile mi-a căzut 
în miini, intîmplător, o mono
grafie veche, întocmită de nu 
știu care popă trecător prin sat. 
Am aflat astfel că locuitorii a- 
veau, altădată ca ocupație pre
dilectă agricultura. Bună parte 
din ei, pretindea monograful, se 
ocupau cu negustoria. Dar oa
menii cu dare de mină la sfînta 
biserică sînt doar domnii gene
ral Boboc (fost proprietar a 
două sute de pogoane n. n.) și 
Costel Mărășescu, moșier ...Aș da 
mult să-l văd pe prea cinstitul 
monograf explicîndu-mi de ce 
„negustorii" ăștia, pleșcarii ăștia, 
trăiau în case de lut, învelite cu 
coceni ? Pentru mine e limpede 
ca lumina zilei că oamenii de
niei neguțau piei de cloșcă și 
că bună parte din ei „huzureau" 
trăgînd mița de coadă in lungile 
seri de iarnă, cînd mațele în
cepeau să le ghiorăie de foame.

Dar să trecem la ale noastre... 
Cineva, care ar dori să scrie 
estăzi o monografie a Tătărești
lor de Jos, ar trebui să pună în 
centrul atenției stațiunea de ma
șini și tractoare de aici, cu se
diul în fostul conac al moșieru
lui.

S.M.T.-ul numără aproape 
zece ani de existență. La început 
n-a avut decît conacul părăginit,

(Continuare ia pai. 3.)

FANL’Ș NEAGU

In regiunea

de pe ogoare.

în timpul unui turneu prin comunele regiunii Craiova, membrii 
Ansamblului de cîntece și dansuri populare „N. Bălcescu*4 s-au 
oprit pentru o scurtă reprezentație și la Casa copilului din co

muna Rojistea.
Foto : P. POPESCU
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Solemnitatea înmînării Ordinului 
Steaua Republicii Populare Romîne“ 

clasa l-a tovarășului Leonte Răutu 9
la amiază, Ia Prezi- 
Adunări Naționale a

Sîmbătă 
jiul Marii 
R.P. Romine a avut loc solemni
tatea înmînării Ordinului,.Steaua 
Republicii Populare Romine" 
jlasa l-a tovarășului Leonte 
Râutu, membru supleant al Bi- 
’oului Politic al C.C. al P.M.R., 
sentru îndelungată activitate in 
•nișcarea muncitorească și pen- 
ru contribuția însemnată la 
>pera construirii socialismului, 
:u prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la naștere.

la solemnitate au asistat to
rc râșii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Zhivu Stoica, Emil Bodnăraș,

Pe șantierele noilor linii 
de înaltă tensiune

Pe șantierele pentru construc- 
ia noilor linii de înaltă tensiune 
Jicaz-Suceava, Galați-Chișcani, 
a și pe alte șantiere de electr i- 
iecare, se lucrează de zor. Con- 
itructorii de linii electrice și 
ie stații de transformare 
i energiei se străduiesc să fo- 
osească din plin timpul bun 
le lucru pentru ca la sfîrșituj 

vreo două șoproane hîite și am
pul pustiu din jur. O vreme, teh
nicienii și mecanizatorii veneau 
și plecau repede, strîmbînd din 
nas : „ce dracu poți să faci în 
valea asta seacă ? !" Au rămas 
comuniștii. Au rămas și cei cu 
dragoste de meserie, și de-a 
lungul anilor au crescut tracto
riști de nădejde din rîndul flă
căilor fii de țărani muncitori 
din satele de-aici. Datorită stră
daniei comuniștilor și utemiști- 
lor, S.M.T. Titărăștii de Jos e 
socotit o unitate cu o bună ca
lificare tehnică. Șoproanele ve
chi nu mai sînt, și cîmpul pustiu 
de altădată s-a umplut cu con
strucții moderne : remize 
tru batoze și combine, 
secții de atelier, depozit de 
carburanți, club, cantină, dor
mitoare, baie, stație de radio- 
ficare și o mică uzină electrică 
ce deservește atît stațiunea, cît 
și căminul cultural aflat în a- 
propiere și locuințele din împre
jurimi.

Demn de remarcat mi se pare 
faptul că S.M.T.-ul din Tătărăștii 
de Jos nu aduce pe aceste me
leaguri numai tehnică nouă, 
înaintată, ci răspîndește convin
gător ideea învingătoare a uni
rii celor ce muncesc pămîntul.

— Pe lingă aceea că sînt buni 
meseriași, îmi spunea directorul 
Traian Tănase, băieții noștri sînt 
și buni propagandiști și agita
tori pentru transformarea socia
listă a agriculturii. Și e și nor
mal să fie așa, căci ei cunosc 
mai bine decît oricine, avantajul 
de a lucra în gospodăria mare, 
socialistă. Grupele de partid și 
U.T.M. din cadrul fiecărei bri-

Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Moghioroș, Leontin 
Sălăjan, lanoș Fazekaș, Gheor
ghe Stoica, precum și aîți mem
bri ai C.C. al P.M.R.

După citirea decretului de 
decorare, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
a înmînot tovarășului Leonte 
Răutu înalta distincție.

Conducătorii de partid și de 
stat prezenți la festivitate l-au 
felicitat călduros pe tovarășul 
Leonte Răutu pentru înalta dis
tincție acordată.

(Agerpres)

anului 1960, cfnd se încheie pla
nul decenal de electrificare, să 
poată vesti realizări cit mai 
mari. Conform planului, ei tre
buie să construiască anul acesta 
peste 500 km de linii de 110 ki- 
lovolți, față de circa 350 km de 
rețele de aceeași tensiune cît au 
executat în anul 1959.
i j (Agerpres} 

găzi de tractoare și-au fixat ca 
o sarcină a lor de fiecare zi, în 
vremea fiecărei campanii, mun
ca de popularizare a politicii 
partidului de transformare so
cialistă a agriculturii, de a face 
pretutindeni cunoscute rezulta
tele superioare pe care le obțin 
cei ce și-au unit ogoarele și pu
terile in gospodării agricole co
lective. Dintr-un început, băieții 
noștri și-au lămurit familiile lor 
să facă pasul hotăritor.

Spusele directorului sînt în
tru totul adevărate. Astăzi Tătă
răștii de Jos e in întregime coo- 
perativizat. La fel și cătunele 
Zlotești și Paparogi, care țin de 
el. Există aici patru întovărășiri 
agricole și o gospodărie colec
tivă. Gospodăria a luat ființă in 
luna martie a anului trecut, din 
inițiativa comuniștilor și ute- 
miștilor din comună, sprijiniți 
direct de către mecanizatorii co
muniști și utemiștii din S.M.T. 
Drept mulțumire pentru spriji
nul acesta frățesc primit din par
tea muncitorilor și tehnicienilor 
de la S.M.T., colectiviștii i-au 
dat gospodăriei numele „Tracto
rul".

Pe timpul iernii, după termi
narea reparațiilor (la 15 ianua
rie) în comunele in care mun
ciseră pină atunci cu tractoarele 
și unde erau cunoscuți pină și 
de copii, la Scurtu, la Negreai, 
la Tătărăștii de Sus, la Belciu
gul, in mod organizat mecaniza
torii au avut prilejul să le vor
bească 
tu iască 
podăria 
convingător, 
pămîntul lucrat laolaltă cu ma
șini moderne, după știința a- 
gricolă, dă roade mai bune, a- 
duce belșugul în casa fiecăruia. 
Tinerii rămași in stațiune, îm
preună cu cei din sat, au pregă
tit, sub conducerea directorului 
S.M.T., Traian Tănase (fiul ilu
strului actor de revistă Constan
tin Tănase) și a directorului șco-

sfă- 
gos-

oamenilor, 
să se înscrie 
colectivă, să 

științific

sd-i 
j in 

le arate 
de ce

București

Au început lucrările 
tgricole de primăvară
Oamenii mundi de pe ogoare

le regiunii București au început 
lucrările agricole din campanii 
de primăvară. Ei fac arături 
pentru insănnnțâri, grâpeazâ o- 
goareie de toamna, amenajează 
noi terenuri pentru irigarea cul
turilor, pregătesc terenurile pen
tru plantări de pom:.

In ultima vreme condițiile cli. 
materice fiind favorabile, în re
giune au început insănunțările 
la culturile din prima epoca, în 
special in raioanele din estui re
giunii. Gospodarii agricolă de 
stat Dragakna, de pildă, a ter
minat de ciieva zile iasâmințâ- 
rile la culturile din prima epo
că, iar la gospodăriile agricole 
de stat Diîga și Andrășești se
mănatul ovăzului și mazărei este 
avansat, la sectorul 
cooperatist s-au făcut 
țări pe suprafețe mai 
raioanele Slobozia și 
Pînă acum, in întreaga regiune 
au fost Insămințate in acest 
sector peste 2000 hectare.

Continuă araturile de însămin- 
țare, grăparea ogoarelor de 
toamnă, pregătirea terenului 
pentru însămințarea florii-soare- 
lui și a altor culturi din epoca 
întli.

socialist- 
însămîn- 
mari în 
Călărași

(Agerpres)

Succese ale minerilor 
de la Schitu-Golești
Minerii din bazinul carbonifer 

Schitu-Gc Iești dau patriei tot 
mai mult cărbune. Printr-o folo
sire mai bună a capacității ha- 
vezelor, transportoarelor, vago- 
netilor și celorlalte utilaje cu 
care au fost dotate aceste ex
ploatări în anii puterii populare, 
minerii de la exploatarea Go- 
deni, de exemplu, a ; scos peste 
plan de la începutul anului și 
pînă la 20 februarie 1.625 tone 
de cărbune, cei de la Jugur 1.201 
tone, iar cei de la Pescăreasa 
1.015 tone.

Fruntași în lupta pentru mai 
mult cărbune, s-au situat brigă
zile conduse de minerii Hie O- 
prescu, Nicolae Alurâuș, Ion 
Dincă, Ion Florea și Constantin 
Ivan care și-au depășit planul în 
această perioadă 
45 la sută.

cu 7 pină la

(Agerpres} Foto : AGERPRES

Fier vechi 
oțelăriiior patriei

★

Echipele au
Din inițiativa organizației de 

bază U.T.M. din comuna 
Livada, raionul Oaș, s-au 

format 7 echipe de colectare a 
fierului vechi. Utemiștii și pio
nierii ca-re s-au oferit voluntar 
să facă parte din aceste echipe 
au avut de curind prima ieșire 
pe teren.

Era o zi de duminică. Membrii 
celor 7 echipe au început să ca 
ute din. curte în curte fier vechi.

— Fierul vechi contribuie la 
fabricarea oțelului, la fabricarea 
tractoarelor, mașinilor... explicau

80.000 kg. fier 
într-o

vechi colectat 
lună

Tinerii de la Fabrica d« ci
ment „Victoria socialismu- 
lui* din Turda, sub con

ducerea organizației de partid 
și mobifaoți de organizația 
U.T.M., au pornit o entuziastă 
muncă de stringere a fierului 
vechi.

Pentru ca această acțiune s° 
se desfășoare în mod organizat 
comitetul U.T.M. a alcătuit un 
plan, in care a stabilit pentru 
fiece 'e organizație de bază, 
pentru fiecare brigadă de mun
că patriotică, ziua in care să se 
desfășoare acțiunea de strîngere 
a fierului vechi.

Acțiunea
u de mult, cele 10 brigăzi 
de munci patriotică ale ti
neretului de la Uzinele 

„1 Mai" Femeztu. din Baia Mare 
au trimis oțeliriilor 65 tone fier 
vechi. Acțiunea de strîngere a 
fierului vechi nu s-a oprit îusâ 
aici. In fiecare zi tinerii adună 
alte zeci și sute de kilograme. 
Tinerii de la secția convertizor 
au constituit de curind o brigadă 
utemistă de muncă patriotică. 
După terminarea orelor de pro
ducție, membrii brigăzii consacră 
cîteva ore pentru strîngerea fie
rului vechi. Ei qu reușit să strîn- 
gă pină acum două vagoane, care

-------•-------

In secția textilă a Uzinei ds 
fire și fibre sintetice din Să- 
vinești printre, fruntașele în 
muncă se numără și Jenița 
Constantin, lat-o în fotogra
fie pe tînăra Jenița Con
stantin la locul de muncă.

★

ieșit pe teren
ei fiecărui țăran muncitor. Iar 
cetățenii le ofereau bucuroși o- 
bieotele de fier vechi abandonate 
prin cine știe ce colț al goapodă- 

de 
au 
de

riei lor. Curind, în punctele 
depozitare dinainte stabilite 
apărut însemnate cantități 
fier vechi.

Pînă seara, tinerii au colectat 
din întreaga comună 18 tone de 
fier vechi.

CIARNO IUL1U 
instructor 

al comitetului raional 
UTJt.

Munca lor, plină de entuziasm 
o avut rezultate frumoase. Nu
mai in prima lună o acestui an, 
c fost colectată o centitote de 
80.000 kg fier vechi, iar în pri
ma jumătate a lunii februarie 
45 000 kg.

Fruntașe in ocecstă ocț'une 
sînt brigăzile de muncă patrioti
că conduse ce Szcbo Zoltan, 
Gheorghe Stancu și Leorte Fo
ri or.

ȘTEFAN CALIN 
secretar ai comitetului 

UTM. pe fabrici

continuă
ce cfteca tile în urmi au fost de 
asemenea trimise la Hunedoara.

lata fi cîțiva fruntași in aceas
tă acțiune : Gheorghe Titu, Va- 
trie Dumitrian, Nicolae Predescu, 
Gheorghe Gherman și alții.

GHEORGHE COSTEA 
topi tor

Se poate promova
cu media 4,50

băieți 
ani, plini 

in stare 
metaforei 
din loc, 

clasa a X-a

Tn Școala medie nr. 1 din Ora
dea sînt multe clase de elevi cu 
o situație bună la învățătură, 
unde elevii promovați au obți
nut la sfîrșilul primului tri
mestru note bune, multe medii 
de 9 «i 10. Alături de ei însă, 
patruzeci de elevi, 
fete între 16-17 
viață, intelieenți, 
chiar și in afara 
să mute și munții 
adus clasei lor, 
rușinosul renume de cea mai sla
bă clasă a Școlii medii nr. 1 din 
Oradea. Și renumele — cît im 
fi vrut să afirmăm contrariul — 
e pe deplin meritat 1 La capătul 
primului trimestru mai mult de 
jumătate din elevii acestei clase 
erau „câzuți** la una, două sau 
rhiar trei materii, avind cel mai 
adesea și alte cîteva medii 
..trase* cu greu peste limita de 
promovare.

Cum s-a 
o ademenea 
tură ? Au 
X-a E alte 
tură, mai difirile, 
lor din clasele paralele ? Pregă-

de

au
E,

putut ajunge la 
situație la învăță* 

avut elevii clasei a 
condiții de învăță- 

decît colegii

de Ion Brad

VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV 
IN INDONEZIA

In fotografie : fruntașele în 
producție din secția fleyere 
a „Bumbăcăriei Jilava**. — 
Leana Dumitrache, Ana Ghe-
țu, Florica Radu și Aneta 
Moraru. Pe prima decadă a 
«lunii februarie brigada aces
tor tovarășe și-a depășit 

planul cu 3 la sută.

Foto : AGERPRES 

lată-l pe elevii Baltă Iustin, 
Cochiță llie și Racz Zoltan 
din anul I de la Școala pro
fesională „Klement Gott- 
wald“ din Capitală, în ate
lierul de practică al școlii.

Foto : N. STELORIAN

Au fost 
exigeați 

A putut 
situația

firea lor anterioară era într-atît 
de necorespunzătoare ? 
cumva profesorii mai 
față de această clasă ? 

oare sâ fie influențată 
școlară a acestor elevi de absența 
temporară a profesoarei Ligia 
Podhorodețchi. diriginta clasei ? 
Și. în sfîrșit. notele •b(. nute în 
cel de al doilea trimestru mar 
cheazâ o îmbunătățire reală, e- 
fectivă ?

Din păcate la toate aceste în
trebări, chiar «i acei elevi ai cla
sei « X-a E. care se mai simt 
uneori tentați să-și găsească cir
cumstanțe atenuante, trebuie să-și 
plece de astă dată privirile în 
pămînt. vinovați și — sperăm — 
ronștienți că ei poartă în primul 
rînd răspunderea acestei situații. 
Pentru că 
fie-ne iertată 
— voi. elevii 
purtați în primul 
răspundere. ” 
încerci tov. 
găsești vreo 
proaste în 
mente săptămînale de 
Locul II pe țară la juniori — la 

acesta e adevărul — 
adresarea directă 

clasei a X a E 
rînd această 

De aceea, nici să nu 
Bihari Tiberiu să-ți 
scuză pentru notele 
cele două antrena- 

atletism.

pe meleagurile do
se zbatea un cîntec

Cîndva, 
brogene, 
amar :

„Dobrogea, țară bogată, 
Bate vînt și crește piatră...“ 
Ce lapidar și profund expri

ma poetul anonim imaginea, pe 
cît de plastică, pe atît de tul- . ,
burătoare, a unui ținut intr-ode- . re de amiază 
vâr bogat pentru unii și înspăi- 
mîntător de sărac pentru foarte 
mulți.

Acum, cînd bogăția a trecut 
de partea celor harnici, a mun
citorilor și țăranilor colectiviști, 
care pun stăvilare vîntului și 
smulg pămîntului roade pînă și 
din piatră seacă, acum uobro- 
gea își făurește un nou cîntec. 
Am ptiu, bogat, fremătînd din 
adîncime, ca undele mării. Un 
cîntec al tuturor...

Am avut senzația că asist la 
încercările de zbor ale poeticei 
păsări de argint și atunci cînd 
cm vizitat, la Constanța, expo
ziția „Condeie dobrogene" (unde 
sînt expuse peste o mie de lu
crări beletristice, publicate de 
membrii cercurilor literare din 
regiune) dar mai ales am avut 
această senzație în timpul dez
baterilor de o zi întreagă și mal 
apoi la simpozionul literar dat 
de cei mai talentați creatori do
brogeni. Am auzit acolo versuri 
înaripate, cîntece noi, mustind 
de seva vieții de azi a Dobrogei 
socialiste, scrise nu numai de 
poeți oarecum consacrați ca 
Aurora Conțescu sau Sanda 
Ghinea Prisăcaru ci și de mun
citori ca Irinah Vartic, de țărani 
colectiviști ca bâtrînul 
cunoscut

rapsod 
prin părțile acelea, 

moș Bică, sau elevul de 17 ani, 
Vasile Fctti. Am urmărit imagini 
despre momente din munca ac
tiviștilor de partid la sate, din 
viața colectiviștilor dobrogeni, 
zugrăvite cu talent autentic și 
mină sigură de tineri prozatori 
ca B. Porumbescu și Ștefan Cis- 
maru. Dar cite alte nume de 
oameni înzestrați n-am putea 
aminti I

Consfătuirea tuturor cercurilor 
literate și a creatorilor populari 
din regiunea Constanța a fost 
inițiată de comitetul regional 
P.M.R. și sfatul popular regio
nal, fiind prima pe țară de a- 
cest fel. Dezbaterile s-au desfă
șurat sub conducerea tovarășu
lui Vasile Vîlcu, prim secretar 
al comitetului regional P.M.R., 
care a rostit la sfîrșit o cuvînta- 
re ascultată cu mult interes de 
cei vreo sută cincizeci de parti
cipant. Atît în raportul prezen
tat la început de tovarășul Nl- 
țescu, președintele sfatului popu
lar regional, cît și în concluziile 
tovarășului Vîlcu s-au subliniat 
succesele industriale și agricole 
din regiunea Constanța, înfăp
tuiri ale oamenilor muncii con
duși de pdrtid. Aceste succese 
stau la baza unei largi mișcări 
artistice de amatori. S-a citat 
cifra pe care am avea dreptul 
s-o numim uimitoare, șaptespre- 

suliței — te obligă 
să înveți mai meto- 

Performanța

aruncarea 
dimpotrivă 
die, mai organizat, 
de 53 de metri ca și ori ce alt» 
performanța, nu va însemna 
niciodată nimic pe fondul unei 
pregătiri generale mediocre. Și 
nici dumneata, tov. Nicolescu Ni- 
coale «ă nuți închipui că o 
bună pregătire la limba romînă 
ar putea sâ-ți acopere vreodată 
rezultatele «labe obținute la alte 
materii. Lucrările practice că
rora azi nu le acorzi adevărata 
lor importanță s-ar putea ca 
mîine să se răzbune. Și ce vei 
face mîine ? Iar dumneata, tova
rășă Mărgineanu Eva, nu crezi 
că în timpul orelor s-ar cuveni 
să te concentrezi mai mult asu
pra explicațiilor date de tova
rășii profesori și să nu-ți gă
sești ocupații lăturalnice cum 
ar fi... lectura romanelor ? Sau 
consideri că e firesc, tovarășă 
Gaily Ana. să pleci de la cursuri 
pentru a te duce la policlinică, 
atunci cînd puteai la fel de 
bine să faci acest lucru și după 
amiază ? Și dacă ai plecat, 
totuși, ai avut grijă a doua zi

cercurile, 
noi, da 
conținut

ta- 
lăr- 

?i 
pa 
al 

nu

zece mii de artiști, ca să zicem 
așa, în timpul liber I Prin satele 
și orașele Dobrogei prezența 
lor însemnează mai multe cîn- 
tece pe scenele cluburilor mun
citorești și ale căminelor cultu
rale, mai multă lumină desprin
să din cărți și purtată ca o bca- 

peste frunțile 
descrețite aie oamenilor; însem
nează că tot ce este nou, înalt 
și frumos în viața de fiecare zi 
poate prinde aripi și se poate 
face cunoscut mai repede, iar 
unele neajunsuri satirizîndu-le, 
sau rîzînd din toată faima, să le 
putem înlătura la timp.

Cercurile literare (șapte pînă 
acum, și alte cîteva în curs de 
organizare) au menirea de a 
alimenta brigăzile de agitație, 
echipele culturale și 
dramatice cu lucrări 
bună calitate, cu un 
actual bogat și în forme variate. 
S-a subliniat mereu și, pe bună 
dreptate, că numai in munca 
vie, neobosită, cu caracter con
structiv, agitatoric, pot ieși la 
iveală adevăratele talente. 
Cercurile literare pot ajuta 
lentele să se formeze, să-și 
gească orizontul ideologic 
cultural, deci să pornească 
drumul greu, dar minunat, 
artei adevărate. S-au citat 
me de mari scriitori sovietici și 
de scriitori romîni care și-au în
ceput cariera literară ca simpli 
corespondenți de ziar, legați 
nemijlocit de tot ce e nou, mal 
ales de cunoașterea oamenilor, 
izvorul tuturor frumuseților șl 
bogățiilor.

In directa legătură cu ceea ce 
numim cunoașterea vieții stă în
vățătura, obligația cultivării ta
lentului, a strădaniei de-a cu
noaște, de-a desprinde tainele 
scrisului, pentru a ieși din stîn- 
găcie și improvizație spre arta 
evoluată, spre măiestria artis
tica, așa cum masele de cititori 
și spectatori o cer. Dacă Dobro- 
gea a părăsit bucuroasă plugul 
de lemn, s-a arătat în discuții, 
este absolut necesar ca și unii 
dintre tinerii poeți dobrogeni sâ 
nu mai țină așa de mult la el, 
(la figurat, în artă) să adopte 
mijloace mai moderne de culti
vare a versului.

Aproape toți vorbitorii eu ce
rut ca ziarul „Dobrogea nouă“ 
sâ acorde mai mult spațiu lu
crărilor bune ale membrilor 
cercurilor literare din regiune, 
sâ îndrume cu grija talentele 
autentice, să selecționeze și sâ 
publice cit mai multe nume.

Scriitorii bucureșteni care au 
participat la consfătuire, s-cu 
angajat în numele Uniunii Scrii
torilor și al comisiei de îndruma
re a cercurilor literare (de cere 
se ocupă, in colaborare cu Casa 
centrală a creației populare) sâ 
sprijine mai activ munca tuturor 
cercurilor literare dobrogene, 
printre altele și prin publicarea 
celor mai reușite lucrări în re
vistele din București.

Tuturor, deci, spor la lucru I j 

să-ți complectezi notițele ? Dar 
dumneata Miclăuș Maria, cum îți 
explici notele proaste ? Iți vine 
greu să înveți ? Ți-a refuzat 
cineva ajutorul ? Sau poate, pur 
și simplu, nu te-ai gîndit nicio
dată serios la toate aceste 
lucruri ? Recunoaște ! E primul 
pas spre îndreptare I Și recu
noașteți și voi, Sandra Mihai și 
Tackacs Ștefan că deși ați avut 
condiții bune de învățătură nu 
v-a preocupat prea mult situația 
la învățătură I... „Cumva, cum
va, v-ați spus. obținem un 
cinci pe al doilea și cu patru 
de pe primul, ce mai, promo
văm. ..“ In viață, însă, credeți că 
se mai poate promova cu 4,50 ? 
Intrebați-i pe părinții voștri ce 
înseamnă lupta pentru un pro
cent depășire, un milimetru exac
titate, un leu economisit în pro
ducție. Cu 4,50 se supraviețuiește 
dar nu se meTge înainte !

Toți cei amintiți mai sus sînt 
căzuți la câte două sau trei ma-

DOREL DORIAN

(Continuare în pag. 3-a)
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P/n duminică 
in duminică

DESPRE
Lucrări de p'egăfe penCrj se<~c“c*ec orerukri in provoc* 

Siciuan (R. P. Orneză).

Poemul
despre Ghilgameș

Marile

UMOR

COMPOZIȚIE
Compoziția este 

imaginea unui grup 
de personaje legate 
între ele printr-o ac
țiune comună (fie din 
domeniul istoriei, ca 
în compoziția zisă 
„istorică", fie din do
meniul cotidianului 
ca în „ scena de 
gen“, fie intr-o în
lănțuire convenția" 
nal-simbolică — in 
alegorie etc.). Ca gen 
de pictură, compozi
ția include cele mai 
directe posibilități de 
reprezentare a reali
tății. Orice ar re
prezenta prin su
biect, factorul via
bil în compoziție 
stă insă in caracterul 
ei de actualitate, ra
portat bineînțeles la 
timpul cind a fost 
creată. De pildă, 
compoziția lui Re
pin „Procesiune re- 

ioasă in gubernia 
Kursk", descrisă de 
aurind în această ru
brică, e actuală nu 
numai pentru că în
fățișa o scenă frec
ventă din viața e- 
pocii, ci și pentru că 
Repin, ca și ceilalți 
peredvijnici, afirma 
în creația sa conștiin
ța națională și 
socială pe care arta 
oficială o înăbușea 
cu formulele cosmo
polite, slujind spi
ritul retrograd al 
claselor reacționare, 
în compoziția lui Re
pin se manifestă spi
ritul popular, pasiu
nea pentru cunoaște
rea și înțelegerea vie
ții poporului, și de 
aici vin trăsăturile 
artistice mereu actu
ale și emoționante 
ale operei.

Subiectul tabloului 
îl cunoaștem par
curgând imaginile cu 
ochii intr-o operație 
mintală asemănătoare 
cji aceea a cititului 
unei narațiuni: înre
gistrăm caracterele și 
identitatea socială a 
personajelor (care 
sînt exprimate por
tretistic), deslușim ac
țiunea prin raportu
rile între personaje 
(exprimate în gestul, 
în mișcarea lor). A- 
ceste elemente nara
tive nu pot, numai 
prin ele însele, să ne 
comunice semnifica
ția compoziției. Bo

găția spirituali a o- 
perei se face simțită 
nu numai prin ceea 
ce reprezintă imagi
nea a fi prin felul 
cum reprezintă ea 
tema. Compoziția lui 
Luchian .Au împăr
țitul porumbului" în
fățișează «a grup de 
țărani pâsznd spre 
conac. Fizionomiile 
de pe planurile se- 
cuudare nici nu sa 
pot desluși, dar rds- 
țiile intre membrii 
întregului grup râ
mi» clare: e veeba 
de re/den rare» jere-

plastic ne obligă aici 
să percepem imagi
nea colectivității or
ganice, crtind in noi 
o impresie compara
bilă cu cea care ne 
rine de la priveli
ștea unui cîmp de 
grîu : nu distingem 
spicele fiindcă ele 
sînt absorbite in 
coloarea loulâ a te
nului. ia ritmul ms- 
dmrn bu. Așadar 
•rtistal a făcui apel 
nu d sar la logica pri- 
sztoralm care exSeșOa 
i map nea, tz fi la e*

n. ie ta* 
caXtefde soia io ar

Inițieri in 
arta plastică

nilor exploatați i» 
hotărârea de a n» 
mai răbda împilarea.

A ejiuaea nu e na
rată (nu vedem în
cotro merg oamenii, 
nu vedem celălalt 
termen al conflictu
lui) și totuși price
pem confliciaL A- 
ceasta înțelegere « 
obținut-o pictorul de 
la noi stimuUnd ca
pacitatea noastră de 
înțelegere esleixâ. £1 
a reliefat motivai 
compoziției: omoge
nitatea masei animate 
de același impuls al 
revoltei contra împi
lării. L-a exprimat 
în cîteva portrete din 
primul plan dar fi 
in forma compozițio
nală; personajele sini 
cam deopotrivă de 
înalte, căciulile negre 
formează o linie pa
ralelă cu orizontul și 
sugerează, prin a- 
ceastă figură de stil 
plastici, fluxul mul
țimii care înaintează 
(o mulțime mult mai 
mare decit cea efec" 
tiv pictată pe pinzâ). 
Motivul ne este in 
acelaș timp insinuat 
în imaginație, prin 
subtila acțiune a cu
lorii asupra noastră : 
astfel capetele oame
nilor sînt colorate în 
același ton (cu inten
sități diferite și cu 
modulații dictate de 
lumină, dar păstrînd 
efectul unității de 
ton).

Sensibilitatea ochiu
lui. față de limbajul

ixnxgiaea de cempe 
mfse. in care intri

devirnl ■Uerfir, a fi 
reflectarea Ini ia aer 
gumfia creotarelm-

»;«e> realiste. 'Firi 
factorul subzactiu —
participarea artistu
lui — compoziția e • 
ilustrație obiectinsOi 
a unor fapte sterili
zez de sens; acesta 
e naturoiismui Firi 
factorul eUertir —

menite ae exprime 
doar dispoziția picto
rului : acesta e far- 
mclismuL In ambele 
cașuri privitorul u 
găsește un aliment 
spiritual, nu are sen
timentul unui spor 
sufletesc ).

R eeii smuî socialist 
cultivi compozit.» ea 
pe genul cel mei apt 
a înfățișa realitatea 
dinamică a construi
rii socialismului fi e 
reflectării ei în con
știința contemporani
lor. Oricare ar fi 
subiectul concret al 
unei compoziții in
spirată din actuali
tatea socialistă, in 
tema ei trebuie să 
se afirma artistic u- 
monismul epocii noa
stre.

A. ARGHIR

— Iubito, să ne upim pentru totdeauna schemele noastre de 
funcționare și sistemele noastre de dirijare automata I

(După revista „Nauka i jizni")

- g. Mr ze c : “c ’ X « c - Batal : z . z-c
R-S5 Aae-oc cc*« - - -ce. wuzScr iespusote se c'o un 
o«e$ pe r c** pe oar M—e-:icie i soroe ș. u'-csc <r gespo 
Cc~e sânt deeervw de «a «ere aaaeftr de tineri petroRști. Este 
c-"c-soic net.^e Se cx Coerr- c etae- este codă p^ncipclă 

o pwtet woee ta xstog'C4*

Galileo
Cu J50 de txi im» ca Lan t 

m /ie aunsâ pentru pmma daaâ 
de un proiectil omenesc. sen nan 
a izbutit să ceea nuca piameei

proape — ii aparțineau Im Ga
lileo Galilei, iar mijlocul ea care 
izbutise această performanță ex
traordinari era un instrument 
optic, inventat de el.

Actul bu Gaiiiei era de o ne
bunească îndrăzneală — chiar 
daci acest lucru au apare de la 
prima radere. Phmhindsrșs mi
cul telescop peste bolla cerească, 
savantul italian găsea mereu noi 
p noi dovezi ale teoriilor polo
nezului Copernic, dupi care nu 
soarele se inrirte în jurul unui 
glob pămintesc nemișcat, ci a- 
cesta este un satelit ce se ro
tește în jurul soarelui- Or. abia 
cu nouă ani înainte, un alt ita
lian, Giordano Bruno, fusese ars 
pe rug de către inchiziție pentru 
ci susținuse aceste păreri.

De două zeci de secole. încă 
dinainte de apariția creștinismu
lui, domnea in știință sistemul 
geocentric, formulat de Plolomeu 
și de filozofia lui Aristotel: pe 
de o parte Pămintul era centrul 
universului, pe de altă par
te insa, Pămintul nu era decit o 
împărăție sublunară, imperfectă, 
supusă schimbărilor, pe cind 
cele opt „sfere" ale cerurilor cu
prindeau corpuri cerești care a- 
păreau oamenilor mereu aceleași, 
veșnice, mișcindu-se într-o or
dine perjectă, nesupuse schimbă
rilor ; Pămintul era întunecat, 
nu lumina, pe cind Luna și ce
lelalte planete erau străluci
toare, lipsite de noroiul și pra
ful modestei noastre planete. 
Așadar, pe de o parte Pămin- 
tul era centrul universului, pe 
de alta cea mai mizeră parte a 
sa ; centrul „creațiunii" dar, 
inexplicabil, un centru mizer în 
jurul căruia se grupa o „împă-

riiia innară* perfectă. dictai. 
Geideo «a era numai un mare 
amant, a p «a polemist mușcă
tor. oe mare terra, fapt ce a 
euntnbud ia patimile sale de 
mm Urzita.

/a rtre-'-catal său ..Dialog a* 
eapra celor două principale sis
teme ale hunii-, el răsturna cre
dința despre o .-împărăție a ce- 
runlor^ cere ar guverna lucru
rile pe pimint : .ân măsura în 
care cerpurile cerești contribuie 
la ceea ce se naște «i se modifica 
pe PâmîuL trebuie ca ele sâ fie 
11 riadul lor supuse modificări
lor ; altfel acțiunea pe care 
Luna sau Soarele o exercită a-

OAMENI
supra Pămîntului ar rămîne ne
înțeleasă ; ar fi ca ?i cum ai 
pune lingă o mireasă o statuie 
de marmură și ai aștepta ca din- 
tr-o asemenea unire să se nască 
un prunc*".

Forța principali a lui Galileo 
a stat insă în știință. El a lovit 
învățămintele evanghelice nu atît 
prin frazele sale spirituale, cit 
prin calculul matematic incon
testabil, prin dovezile de necon
testat in sprijinul teoriei helio
centrice a lui Copernic, prin ob
servație, prin descoperiri la te
lescop.

De aceea, atunci cind, bătrîn 
în vîrstă de 70 de ani, bolnav 
și aproape orb a fost întemnițat 
de inchiziția catolică și amenin
țat cu torturi dacă nu citește 
murdara declarație întocmită de 
obscurantiști, prin care se lea
pădă de teoria coperniciană și 
afirmă că pămintul e nemișcat 
și se află în centrul universului, 
Galileo Galilei, avînd in amin
tire martiriul atîtora dinaintea 
lui și vrînd să mai cîștige cîfiva 
ani pentru o nouă lucrare, a 
socotit că o declarație formală 
nu poate anula sensul întregii 
sale opere — și a cedat. Abdi-

poeme
ale lumii (VI)

Scrierea asiro-sumerienilor, ca și toată bogata 
tor cultură a fost preluată de babilonieni, care au 
răspindit-o mai departe, în tot Orientul Antic. 
Ecourile ei s-an extins apoi in Elada și, prin elini 
in toată cultura europeană.

La baza acestei literaturi create în urmă cu 
6.000 de ani se atla producția artistică populară. 
La inceput în mici cîntece lirico-narative, apoi 
In poeme din ce în ce mai largi, cintăreții popu
lari slăveau bucuriile vieții: dragostea, munca 
roditoare, și soarele atotbiruitor, acela care făcea 
să încolțească semințele din delta celor două 
nuri, ori să înflorească pajiștile și livezile înmi
resmate. Aceste cîntece au căpătat cu vremea un 
caracter din ce în ce mai epic, pe măsură ce 
poporul sumerian dorea să asculte producții lite
rare de o mai mare Întindere, cu o acțiune mai 
complicată. Așa par a se fi ivit poeme epice ves
tite ca acela care cîntă înțelepciunea. „AgușaiȘ 
sau „Etapa", prudența „Adapa" și, dorința nestă
vilită a omului de a descoperi toate tainele na
turii și a le birui, cum este ce
lebrul poem despre Ghilgameș.

Acest poem de o mare frumu
sețe a fost descoperit in imensa 
bibliotecă formată din mii de 
plăci_ de păunînt ars a palatului
lui Asurbanipal (Sardanpal — „regele lumii" 
(668—626 I.e.n.), scris cu caractere cuneiforme pe 
douăsprezece plăci, in mare parte admirabil păstrate.

Se pare însă că lucrarea, așa cum s-a găsit 
i in biblioteca uriașului palat al lui Asurbanipal 

din vechea Ninive — azi Kuiungic a fost com- 
■ pusă pe temeiul altor trei poeme mai mici, din- 
; tr-o perioadă și mai îndepărtată. Unul era po

emul propriu-zis despre Ghilgameș. Celelalte 
două cîntau pe eroul Enghidu și taurul ceresc 

; — simbol al puterii soarelui la majoritatea po- 
i poarelor antice.

In poem ne este mai tntti clntat Ghilgameș 
(plăcile I—V) ridietnd zidurile cetății Uruk.
Forța lui era enormă. Și el silește pe oameni să 
muncească peste puterile lor și să-l ajute în 
construirea unei cetăți cum nu s-a mai văzut. Dar 
oamenii se plîng zeilor că Ghilgameș H trudește 

I atita. Incit fecioarele nu mai au timp să-și pri
vească iubiții, nici bătrinii să se odihnească. 
Atunci Aruru. zeița creatoare, face din tină un 

1 bărbat asemeni tatălui zeilor. Anu. Eroul acesta 
i se cheamă Enghidu El trăiește în cimpie, in 

mitocul fiarelor sălbatice pe care le ocrotește. 
Pe Enghidu au hotărit zeii Intii să-l opună, apoi 
să-l alăture lui Ghilgameș și să-i scape astfel pe 
oameni de truda lor cea grea de Ia construcții. 
Dar Enghidu are și el o fire sălbatică. Nu poate 

fi despărțit de fiarele sale. Ca să-i knblirtzească 
pe Enghidu, zeii trimit la el o femeie. Enghidu 
se îndrăgostește de ea și dragostea ii domolește 

' apriga fire. Enghidu nu mai are porniri sălbatice, 
ia schimb, sălbăticiunile, din mijlocul cărora s-a 
smu's fug ce el. Acum Enghidu va merge la 
Ink. se va împrieteni cu Ghilgameș și împre
ună vor porni că cutreiere lumea făcind isprăvi 

Iui-utoare. Ei se luptă cu îngrozitorul Humbaba. 
stjpnul pădurilor de cedri și îl fac să piară, 
ca s: pe toți ceilalți monștri care le stau in cale. 
. Acesta fiind simbolul bmunții oamenior asupra 
fiarelor și a primejdiilor codrilor secularii.

Zt-i înșiși sînt uimiți și inspă mintați de puterea 
li îndrăzneala celor doi eroi. Zeița lștar, fiica 
mare-iu. Ano, (comparabilă la elini cu Afrodita), 
r îndrăgește o pasiune pe Ghiițameș. Nemai- 

psa-nd să se «ăpîoeasca, zeița n mărturisește 
acras'a aragoste și îl cere de bărbat.

De- G^ games nu se 'asă acemec i ac de 
*Meta e*u de fr—meu no ce bogăpa șt 
wc Se ’agădureăâe năr Eaw ausăre au tn- 
■uș* vă f» sous' amu cesmabă'ase. li am.-<eșse

ra e:e-er - Cei fcst a fost Taaasz. acu! sfi- 
șcat de ua a strat șa pîins in frecare <1 (D.n 
Kees ă iegeodă pare a se fi născut cintecul elin, 
despre Adonis ș Afrodita). Al doi.ea s-a, prefă
cut intr-o pasăre cu anp: rupte. Pe al treilea l-a 
schimbat intr-un leu Al pa'.rulea in armăsar, 
s să tot gonească pină la istovire. Al cincilea, 
un biet cioban, s-a făcut lup și ciinii lui l-au sfî- 
șiat. Și-al șaselea s-a schimbat într-o ființă necu-

. vintătoare).
— Pe care dintre toți aceștia l-ai iubit, tu, 

statormc? îi strigă Ghilgameș plin de dispreț.

Și.o izgonește pe zeiță cu vorbe dintre cele mai 
grele.

Mîniată, zeița îi cere lui Anu să trimită un 
taur ceresc care să-i nimicească pe Ghilgameș 
și pe prietenul lui. Acesta este renumitul pasaj 
a! poemei — de fapt o altă poemă contopită cu 
aceea despre Ghilgameș — prin care se simbo
lizează acțiunea, uneori distrugătoare a Soarelui, 
căreia forța omenească i se opune. Ghilgameș șl 
Enghidu nimicesc taurul ceresc trimis de Anu — 
a cărui răsuflare fierbinte ucide dintr-odată opt 
sute de oameni. Sîngele lui vărsat reprezintă ce
rul roșu al amurgului.

Prin această faptă însă, fabuloasele isprăvi ale 
celor doi prieteni nu s-au sfîrșit. Biruinirie lor 
continuă : dar Enghidu moare într-o lupta Ghil
gameș îl plinge șase zile și șase nopți. Puterea 
morții, care a doborit și pe un vbinic ca Enghidu, 
îl înfricoșează.

Și totuși Ghi'lgameș pleacă în căutarea marții; cu 
gîndul s-o învingă. Trece prin greutăți neînchi

puite. Ajunge la Utnapiștim, 
singurul dintre oamenii care do. 
bindise nemurirea, cu ocazia ma
relui potop orinduit de zei. A- 
ceata este un prilej ca Utnapiștim 
să povestească urgia potopului,

care.i inecase pe toți muritorii afară de el. Utna
piștim, impresionat de curajul și dtrzenia lui Ghil
gameș, il învață pe acesta să caute în fundul ocea
nului iarba nemuririi, iarbă care se cheamă 
„bâtrinul devine tlnăr". El găsește această iarbă. 
Numai că șarpele răutăților i-o răpește prin 
viclenie.

Mîhnit, Ghilgameș nu mai are decît o singură 
dorință. Aceea de a sta de vorbă cu bunul lui 
prieten Enghidu și a cunoaște tainele morții. Prin 
vrednicia lui izbînidește. Enghidu iese asemenea 
unui vînt rece din fundul pămîntului. El îi arată 
lui Ghilgameș toată tristețea ce stăpînește dincolo 
de viața. Ultima, cea de-a douăsprezecea placă, 
deși în parte sfărîmată, ne redă destul de limpede 
acest simțămînt al lui Enghidu, mărturisind lui 
Ghilgameș:

„Capul de care te-ai atins și ți-a bucurat inima 
II mistuie viermii ca pe o căciulă ponosită 
Pieptul de care te-ai atins și ți-a bucurat inima, 
E plin de țărînă asemenea unui veșmînt zdrențuit. 
Tot trupul meu este ca și țărîna.

Poema despre Ghilgameș, cea mai realizată din 
toată literatura sumeriană descoperită în biblioteca 
palatului lui Asurbanipal, la sfîrșitul secolului al 
XIX.lea, intră în patrimoniul literaturii universale, 
cu mare zgomot, odată cu traducerea și comenta
rea ei.

In poema despre Ghilgameș, peste miturile su- 
meriene, peste reprezentarea legendară a luptei 
omului cu forțele naturii, s-au adăugat și reflec
tări ale realităților istorice sociale. Și toate acestea 
s-au contopit în marea poemă. Ghilgameș pare a 
fi existat și în realitate. Se crede că ar fi fost 
un luptător, sau poate chiar un rege cu acest nume 
in străvechiul Uruk, care a uimit cu vitejiile lui 
lumea, impotrivindu-se unor neamuri vrăjmașe ce 
atacau cetatea. Pe lingă vitejie el pare a fi lost 
insă și aspru, dornic de a se face renumit prin 
const-ucții mărețe, cerind poporului o truda grea, 
insuportabilă. Protestul împotriva acestor eforturi 
cerute de conducătorii orgolioși răsună in poemă, 
prin plingerea celor de jos in fața zeilor.

Cu toate acestea, mat înainte de orice se cîntă 
In poemă prin faptele lui Ghilgameș „cele două 
treimi zeu și o treime ocn", arătindu-ne parcă des
lușit oeigiaea poemei; mitologică și in același timp 

— fiorpța omului încă din antichitate de 
i se r-rlea apari de : rețele rele ale naturii, de a 
f~inri pe cele bune ți de a alunge stăpin pe de=ti- 
e-H său, pe viață și pe moarte. Pentru ideile 
acestea, pe care le întruchipa, poemul despre 
Ghrțgameț a fost mult îndrăgit de sumerieni, și. 
mai tirziu de asiro-babitonieni Numele lui Ghil
gameș il Intllnim in numeroase inscripții. începind 
cu secolul al XXV-lea I.e.n. iar pe el insuși cel 
mai adesea infringed monștri. In Incrustat» pe 
tiparele cilindrice din aceeași epocă.

Ghilgameș încununa, de sigur, o epocă întreagă 
de creație artistică populară sumeriană, fiind mar- 
turia geniului literar al unei lumi ale cărei ori
gini se pierd In negura antichității.

AL. MITRU

Din aforisme 

lui
Bernard Sha1
Nu există un învățător 

sever decît experiența. Și 1 
experiența nu-și îndeplinești 
Iul său educativ acolo und 
există nici o dorință de a îi

★

Adevărul este acel lucr 
care un om trebuie să-l ! 
chiar dacă pentru aceasta ei 

lovit cu pietre.

★

Singurul drum care duce 
știință este munca.

★

Viața nu este mai puți 
mică pentru că oamenii 

după cum nu este mai puț: 
rioasă pentru că oamenii rî

★

0 chemare bună la lupt 
prezintă o bătălie pe jum 
oîștigată'

O moară de acum 5000 de ani
O moară ocționa. 

ta cu mina, ^ec~^e 
oe peste 5000 de 
c-.i, a iest desccpe- 

, r.:o mir-o carieră oe 
I n s p din Corog (R.

P. L-^go'â). După

părerea experților, 
agricultura și crește
rea vitelor se practi
cau deja in ocea e- 
pocâ. dar măcinatul 
se efectua cu mij

loace foarte rudi
mentare.

Moara, avînd un 
diametru de 40 cm., 
a fost depusa la 
muzeul din Dorog.

Galilei
car»' tasxporară a lui Galileo a 
mm intimidat câțiva aiți filozofi, 
dar cssrimd ea s-a transformat 
intr-x» art rușinos pentru teo
logii care nu pregetau să ridice 
mina contra unui mare savant 
cunoscut î» toată Europa. Le
genda populară a dat un ver
dict dar i» această problemă : 
ea il arată pe Galileo Galilei, 
dupi ce a fost silit si abjure, 
exclamând: >rȘi totuși se mișcă!“. 
Astfel poporul a prins sensul 
principal al rostului vieții lui 
Galileo, care cu toată .abjura
rea" formali, a rămas victorios : 
dar mai ales. a prins sensul 
mersului înainte ți faptul ci

NEINFRlCAȚl
adevărul — peste toate opreli
știle, peste toate slibiciunile fi 
chiar peste trădarea unuia sau 
altuia — adevărul învinge, pro
gresul nu poate fi stăvilit, ma
sele iși croiesc drum.

Rămas orb, devorat de dure
rile reumatice care-l chinuiseri 
o viață întreagă și păzit zi și 
noapte de inchiziție, Galileo a 
mai izbutit să cîștige opt ani, 
în care a zămislit o nouă lu
crare epocală, izbutind s-o tri
mită, pe sub nasul jandarmilor 
Vaticanului, în străinătate.

El este părintele fizicii mo
derne, și numărul descoperirilor 
sale este uluitor : în timpul unei 
slujbe religioase, vâzînd cum se 
clatină un candelabru, a avut 
o idee care l-a dus la descope
rirea legilor oscilațiilor pendu
lului ; a stabilit legea căderii 
corpurilor, legea inerției, legile 
mișcării corpurilor pe un plan 
înclinat, a inventat o precursoare 
a riglei de calcul, a făcut mari 
lucrări de inginerie pentru for
tificații. irigații, forturi, arse
nale. și de la rotirea lui Venus 
in flirul Soarelui, pînă la o gră
madă de mașini și dispozitive 
făcute cu mina lui, de la subti

litățile filozofiei pînă la pole
mici fi satire strălucitoare, greu 
găsim un domeniu al cunoștințe
lor omenești in care să nu se fi 
mișcat lesne acest titan al Re
nașterii. Desena frumos, scria 
poezii, data excelent din lăută, 
iubea viața șt se bucura de ea 
ut ciuda faptului că o ducea 
greu ovină de întreținut patru 
surori, doi frați, copii și fiind 
intr-o permanentă luptă ascunsă 
cu biserica fi cu tot țelul de ad
versari fi calomniatori. Acest 
inventator al telescopului a fă
cut fi calculul aproximativ al 
traiectoriei parcurse de un pro
iectil ; dacă ar putea trăi m 
vadă a clipă măcar, la un teles
cop modern, traiectoria perfectă 
a proiectiiuiai sovietic care a atins 
Luna Ragă ,.mările~ descoperite 
de el, dacă ar vedea cum fața 
lunară pe cure a vâzut-o el pri
ma oară mai de aproape, a fost 
complectată cu cealaltă față, 
pine acum ascunsă de orice pri
vire omenească, daci ar ști că 
pnma pătrundere a omului in 
„sferele cerești" se datorește 
unei societăți întemeiate pe 
știință, pe materialismul ateu al 
celor ce muncesc, Galileo ar 
trăi cel mai măreț triumf al 
existenței sole.

Azi, in fața saseceselor aâtel- 
aice ale ștunței, care trezesc ad 
mi rația și dragostea omenirii, 
urmașii celor ce l-a» chinuit și 
umilit pe Galileo se gudură pe 
lingă știința modernă, se tiriac 
pe urmele ei. ciulind >â demon
streze câ religia „au contrazice" 
noile descoperiri. Ei vor să 
țină in loc ceea ce nu poate 
fi ținut — fi tresar părin- 
du li-se că aud vocea sme
rită și batjocoritoare a lui Ga
lileo Gaiiiei cintind vesel din 
lăută și, cu o putere mai mare 
deci! a glasului din Geneza bi
blică detunind asurzitor, trium
fal : Șl TOTUȘI SE MIȘCA !

SERGIU FARCAȘAN

Un elev al liceu'u Nowodworski din Cracovia și-a adaptat I. 
bicicletă obișnuită o patină care înlocuiește roata din f< 

lată-f, focind proba noului vehicul.

...popjîotie pâmintului vorbeș
te peste 3000 de limbi diferite.

...in fiecare secundă in atmo
sferă se produc 100 de fulgere.

...penița de metal a început 
să fie folosita abia în anul 
1750.

...un porumbel călător poate
să străbată într-o zi 
km.

500 de

...fructele cu lese In orele de 
dimineață sau seara sînt mult 
mai gustoase decît cele culese 
la amiază.

...Polul Nord este sin 
punct pe pămint unde 
numai vîntul din sud.

...prin filamentul unui b< 
bișnuit de 25 wați într-o o 
scurg 1.000.000.000.000.0c 
electroni.

...peștii, șerpii și iepurii 
ochii deschiși în timpul so 
lui.

...cercetări întreprinse 
de zeci de ani au demoi 
că la ora cinci dimineața 
perctura a» rului este cea 
scăzută din întreaga zi.



de cîntec
Activul Comitetului raional

U.T.M. Cîmpulung Muscel, se- 
comu-cretarii comitetelor pe 

ne, propagandiștii, au fost in 
mod deosebit instruiți pentru 
antrenarea tinerilor la învățarea 
de cîntece patriotice, revoluțio
nare, pentru cunoașterea trecu
tului de luptă al clasei munci
toare condusă de partid.

în Bughea de Jos, ca de alt
fel și în comunele Malu cu 
Flori, Văleni-Dimbovița, Cetă
țeni, comune din același raion— 
acțiunile organizate in acest sens 
au dat rezultate frumoase.

La cercul politic „Sâ ne cu
noaștem patria*, din comuna 
Bughea de Jos, propagandistul 
Nicolae Teșileanu antrenează 
pe cursanți la învățarea unor 
cîntece legate de tema lecțiilor 
predate.

„Joia tineretului1* constituie 
un alt bun prilej pentru învăța
rea de cîntece revoluționare.

Și membrii celor două brigăzi 
de muncă patriotică cunosc as
tăzi mai multe cîntece de masă 
printre care și „Cîntec vesel de 
brigadă* învațat de curînd.

în comuna Bughea de Jos 
există fi un cor al căminului 
cultural, format din peste 120 
de persoane, majoritatea ute
miști.

După cum ne spune comunistul 
Marinescu Ion, membru în comite
tul de partid, organizația U.T.M, 
se ocupă și sprijină în mod efectiv 
întreaga activitate culturală din 
cămin. Prin atragerea tineretu
lui la învățarea cîntecelor revo
luționare s-a reușit să se îmbo
gățească cu noi cîntece și reper
toriul corului căminului cultural.

...Repetiția era în toi. Din sa
la căminului răzbăteau in afară 
acorduri de cîntec tineresc. 
Chiar așa-i și spune cîntecului 
învățat de tineri în seara aceea: 
„Cîntec tineresc pentru pace*.

—„Cu cîniecul acesta noi vom 
participa la concursul „Sărbă
toarea primăverii* — ne-a spus 
tinăra Elisabeta Dobrin.

Concursul de care ni se vorbea 
este inițiat de Comitetul regio
nal P.M.R. Pitești, și are drept 
scop creșterea mișcării cultural- 
artistice de masă din regiune. 
Organizația U.T.M. din comuna 
Bughea de Jos, condusă și îndru
mată de organizația de partid, a 
hotărit ca, la acest concurs, corul 
să prezinte cîntece despre partid, 
cîntece de masă, cîntece despre 
viața nouă a oamenilor muncii 
de la orașe și sate, cîntece pa
triotice despre trecutul de luptă 
al poporului nostru și cîntece 
de prietenie cu popoarele sovie
tice și cele din țările de demo
crație populară.

Repetiția se sfîrșise. Dar me
lodia unei hore cintată la acor
deon a prins, în ritmul ei repe
zit, pe toți tinerii în focul jo
cului.

Așa se sfîrșea o seară închi
nată învățării cîntecelor patrio
tice și revoluționare la căminul 
cultural din comuna Bughea de 
Jos: prin joc și voie bună.

D. DAN

In orașul Bacău, pe strada Alexandru cel Bun, a fost dat în 

folosință un nou bloc cu 24 de apartamente.

Foto : AGERPRES

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romine a fost conferit Ordinul 
Muncii clasa I artistului poporu 
tui Costache Antoniu, pentru ac
tivitate îndelungată și merite 
deosebite în domeniul teatrului, 
cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani de viață și 40 de ani de acti
vitate artistică.

(Ager preș)

-------•-------

INFORMAȚII
Sîmbăta seara la Casa scriito

rilor „Mihail Sadoveanu" a avut 
loc o întîlnire prietenească între 
scriitori rom ini și delegația seri, 
itorilor sovietici în frunte cu 
G. M. Markov, secretar al Uniu
nii scriitorilor din U.R.S.S., care 
se află în țara noastră la invi
tația Uniunii scriitorilor din 
R.P. Romînă.

★
Sub auspiciile Ministerului în- 

vățămintului și Culturii a avut 
loc sîmbătă după-amiază la Ate
neul R.P. Romine un recital ex
traordinar susținut de pianistul 
Sviatoslav Richter, artist al po
porului al R.S.F.S4R., oaspete al 
țării noastre.

Arta interpretativă a lui Svia
toslav Richter a impresionat pro
fund pe ascultători.

(Ager preș)

y

Ce plăcere iți face albul lor candid, 
incit abia-l ghicești, dar care e pro-

Primăvara răsar ghioceii.
cu un parfum atît de sfios, 
misiunea florilor viitoare !

Și anul acesta m-au bucurat ghioceii, florile dinții ale ano-

timpului fraged. Și printre ei, am găsit citeva poezii ale unei 
eleve, citeva poezii, proaspete ca ghioceii, și gingașe ca și ei.

Primele versuri din caietul Victoriei Dragu, care nu de mult a 
împlinit șasesprexece ani, sună simplu :

Cum au murit păpușile
Ții minte cum, in curte, pe scâri, 
ne jucam cu păpușile 
pe la toate ușile
și făceam împreună plimbări î

Găteam supe din frunze de dude 
și salată din viță de vie, 
iar
La

fripturile - din pâpâdie. 
desert le serveam poame crude.

Ce
cite-un petec de stambâ-nfloratâ I 
Deveneam croitorese de-ndată 
și coseam |a păpuși haine noi.

valoare avea pentru noi

Dar apoi, tot mai des, tot mai des, 
rămineau undeva-n dulăpior, 
se ducea încet vremea lor,
- și de ce, încă n-am înțeles...

Și știam câ aveau sâ râmînâ 
toata viața uitate-n unghere, 
coperite de praf și stinghere, 
făr-un ochi, un picior ori o mina»

și știam câ ne-om aminti 
uneori de-al lor trai efemer, 
de mormintul uitat din ungher 
și de jocul gingaș de copii...

A apărut revista 

„Lupta de clasă" 
Nr. 2, februarie 1960
In acest număr al revistei se 

publică editorialul „Creșterea 
rolului partidului în conducerea 
economiei socialiste- precum și 
articolele „Pentru sporirea efica
cității economice a investițiilor" 
de O. MIGLJLA, R. SAVEÂNU | 
„Biologia șj filozofia" de ILEA
NA MARCULESCU; „Orienta
rea ideologică a cercetărilor et
nografice- de ION VLADUȚIU ; 
„Unele probleme privind desfă- 
șurarea învățămîntului seral de 
cultură generală" de I. CER- 
GHIT, V. MOREA; „O nouă 
variantă apologetică a sociolo
giei burgheze" de STELA 
NEA.

La rubrica DIN PRESA 
TIDELOR COMUNISTE 
MUNCITOREȘTI sînt cuprinse 
materialele: „Lupta de clasă și 
„colaborarea dintre clase" in Sta
tele Unite- de W. FOSTER și 
„Principialitatea și obiectivitatea, 
trăsături integrante ale criticii 
literare" de V. IVANOV.

In cadrul rubricii de CRITICA 
ȘI BIBLIOGRAFIE sînt publi
cate articolul „Să ridicăm nive- 
Iul teoretic și eficiența studiilor 
de materialism istoric" (recenzia 
revistei „Cercetări filozofice" > 
de P. BERARII, M. POSTO- 
LACHE, precum și nota „Car
tea tehnică și problemele actuale 
în domeniul construcțiilor", de 
L. ADLER, D. DUMITRESCU.

-------•-------

CER.

PAR-

îmbunătățirea activității de sistematizare 
și de proiectare a construcțiilor 

în cadrul sfaturilor populare
Ritmul de dezvoltare econo

mică și social-culturală a țării' 
noastre a determinat o creștere 
continuă a orașelor existente, 
crearea de noi orașe și dezvol
tarea comunelor.

Acordînd o deosebită atenție 
activității de construcții din 
țara noastră, partidul și guver
nul au luat în ultimii ani o se
rie de măsuri pentru reglemen
tarea sistematizării și proiectării 
construcțiilor.

Pentru îmbunătățirea activi
tății de sistematizare și proiec
tare în cadrul sfaturilor popu
lare și pentru introducerea unei 
discipline riguroase în ampla
sarea și executarea construcții
lor, Consiliul de Miniștri a a- 
doptat o hotărîre care stabilește, 
printre altele, că comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare 
vor lua de îndată măsuri pen
tru elaborarea schițelor de sis
tematizare a tuturor orașelor, 
centrelor muncitorești și stațiu
nilor balneo-climaterice. Schite
le de sistematizare se vor în
tocmi pornind de la factorii e- 
conomici care determină dezvol
tarea în perspectivă a localită
ții pe o perioadă de 10—15 ani. 
ținînd seama de rolul pe care-1 
are localitatea în regiune și de 
interdependența acesteia față de 
localitățile înconjurătoare.

Hotărîrea prevede de aseme
nea că pentru obținerea apro
bării amplasării pe teren a con
strucțiilor industriale, agricole, 
de transport, telecomunicații, 
comerciale și social-cultura le, 
ministerele și celelalte organe 
centrale vor cere avizul comite- 

executive ale sfaturilor

populare care în analiza făcută 
vor urmări realizarea următoa
relor obiective principale: ale
gerea rațională a terenurilor de 
construcții și determin-area su
prafeței de teren strict necesare, 
în scopul evitării irosirii tere
nurilor și îndeosebi a celor des
tinate agriculturii; folosirea în 
primul rind a forței de muncă 
din localitate; reducerea costu
lui investițiilor prin folosirea 
materialelor de construcție loca
le, utilizarea unor construcții 
incomplet folosite, cooperarea 
cu alte unități pentru folosirea 
în comun a instalațiilor de apă, 
canalizare, încălzire, energie e- 
lectrică, gaze, a mijloacelor de 
transport.

In ce privește executarea con
strucțiilor la sate, Comitetul de 
stat pentru construcții, arhitec
tură și sistematizare are sarcina 
ca în colaborare cu comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
regionale să elaboreze schițe 
experimentale de sistema tiz-a re, 
însoțite de machete pentru cîte- 
va tipuri specifice de sate, ca
racteristice diferitelor regiuni 
din țară, precum și proiecte tip 
pentru case de locuit și anexe 
gospodărești pentru mediul ru
ral, corespunzător specificului 
din regiune ca și nevoilor gos
podărești ale locuitorilor.

Hotărîrea Consiliului de Mini
ștri stabilește principalele sar
cini și atribuții ale direcțiunilor 
de sistematizare, arhitectură și 
proiectare a construcțiilor din 
cadrul sfaturilor populare și 
rolul arhitecților șefi ai regiu
nilor în conducerea activității de 
sistematizare și proiectare.

Se poate promova
cu media 4,50 ?

(Urmare din pag. l-a)

terii și au la cel puțin alte trei- 
patru, dacă nu chiar cinci mate
rii, note la limită. Situația, însă, 
e la fel de gravă și pentru Buda 
Minodora care pe trimestrul II 
deține performanța celor mai 
multe note proaste și pentru Fiu- 
ieraș Iulia, care se pare că uită 
prea ușor că-i la o secție uma
nistică și s-ar cuveni să acorde 
mai multă atenție anatomiei.~

Lupta împotriva pregătirii me
diocre — pentru o temeinică în
sușire de cunoștințe și nu pentru 
o simplă promovare — trebuie 
sâ devină obiectivul nr. 1 al 
clasei a X-a E. Pentru aceasta 
fiecare elev al acestei clase tre
buie «ă înțeleagă că nu mai poate 
irosi nici o după-amiază, nici o 
oră de studiu ! Incepind. poate, 
prin a reexplica elevilor cum 
să ia notițe, cum să învețe mai 
rațional, cum să recapituleze ma
teria, cum să-și împartă timpul 
și sfîrșind prin a organiza grupe 
mici de * “ “ 
veghiate și 
cadrele 
mele de 
sei a X-a E 
Conducerea școlii — care 
într-un caz nu poate fi absolvită 
de vina de a fi sezisat situația 
clasei a X-a E mult prea tîrziu, 
•bia spre sfîrșitul primului tri
mestru — ar® în prezent datoria 
de a zăsi formele cele mai potri
vite pentru a o remedia. Bilunar, 
dacă nu chiar săptăminal — si
stemul analizelor la sfîrșit de 
trimestru s-a dovedit din bou 
depășit — trebuie dezbătute toa
te rezultatele obținute de elevii 
acestei clase la învățătură. Fie
care cadru didactic trebuie «ă 
considere un nou „5“ drept un 
ultim semnal de alarmă, după 
cum un nou „4“ trebuie să re
prezinte un caz care să oblige 
la cea mai urgentă și eficientă 
intervenție.

In toate aceste acțiuni, oît mai 
aleg în crearea unei noi at
mosfere în clasă și a unei opinii 
generale critice, combative, față 
de situația de pînă acum la în
vățătură. o sarcină 
le revine utemiștilor 
a X-a E. E drept 
majoritate 
se numără _ _
Dar nici unul dintre ei — 
ca dealtfel nici comitetul U.T.M. 
al școlii — nu pot să afirme 
că n-au cunoscut ..păcatele" cla
sei a X-a E UtemLștii din clasa 
a X-a E nu pot să considere că 
și-au făcut datoria față de cole
gii lor.

Și la acest lucru 
vă giodiți cu toată i 
în primul rind, voi, 
rian, Oțetea Maria, 
lexandru. Urs Gavril 
fruntași, unii dintre ei membri 
în biroul U.T.M. al clasei. V-ați 
oferit vreodată să vă mutați în 
aceleași bănci cu colegii voștri 
care nu dau rezultate la învă
țătură ? I-ați chemat vreodată să 
învețe împreună cu vot ? Ați 
căutat să vă apropiați de ei, sâ-i 
cunoașteți să le aflați greutățile ? 
I ați explicat lui Buda Minodora 
că trebuie sâ-și îmbine activita
tea de la școala de balet cu o 
mai bună pregătire profesională?

învățătură, atent 9upra- 
îndrumate de către 

didactice, — toate for- 
ajutorare a elevilor cla- 

” trebuie folosite, 
nici

principală 
din clasa 

că marea 
a acestor utemiști 

printre promovați, 
dintre

trebuie să 
seriozitatea 
Druță Fio- 
Leluțiu A- 

utemiști

Credeți că Brad Elena trebuie să 
rămînă și în viitor nedespărțită 
de Miclăuș Maria ? Pe Bihari 
l-ați scuturat vreodată așa ca în
tre colegi și... sportivi ? Dacă 
anul viitor vreunul dintre toți 
aceștia n-o să vă mai fie coleg 
într-a unsprezecea, n-o să vă 
simțiți și voi vinovați ? Organi
zația U.T.M. a clasei, care n-a 
desfășurat în rîndul elevilor o 
intensă muncă politică pentru a 
trezi la fiecare din ei răspunde
rea de a învăța cu prisosință — 
ce va răspunde ?

In tot acest an, școala, cadrele 
didactice s-au străduit să vă a- 
jute. Și pe viitor — așa cum ne 
asigura tovarășul director Traian 
Blajevici — vor depune și mai 
multe eforturi pentru a contribui 
la lichidarea situației speciale 
din clasa a X-a E. Părinții voștri 
se vor interesa și ei mai serios 
și mai des de rezultatele pe care 
le obțineți la învățătură. Dar 
nu mai așteptați totul din afară ! 
Aveți 16-17 ani ! Ca mîine veți 
termina școala medie ! Și trebuie 
să vă pregătiți de pe acum pen
tru viața nouă pe care o veți 
începe la terminarea școlii ! Me. 
diocritatea are picioare scurte și 
țepene ! Și visurile voastre — și 
aveți atîtea visuri 
împăca niciodată 
tea, cu rușinosul 
tul 5 !

Datoria voastră 
unei școli noi, nu 
aceste note. Aveți 
față de societate, 
trie, față de partid Învățătura 
nu este o chestiune personală a 
fiecăruia dintre voi, ci o dato- . 
rie patriotică. Vă pregătiți să 
deveniți oameni utili societății 
socialiste care se clădește în pa
tria noastră. Școala este prima 
treaptă în această pregătire. 
Cum veți face față în producție, 
în facultate, cum veți urca mai 
departe pe treptele științei, dacă 
în școală învățați superficial ? 
Știința, înalta cetate a științei nu 
poate fi cucerită cu medii de 
4 și 5 !

In spiritul chemării adresată 
cu ani în urmă de I. P. Pavlov 
tineretului 
vorbit la 
dirigenție 
mai mult 
severență, 
legere a zilei de mîine pentru 
care și în care vă pregătiți să 
trăi ți ! In numele tinereții voa
stre și în numele încrederii pe 
care cei din jur continuă să v-o 
acorde, puneți la zid neputința 
lui 4 și mediocritatea lui 5 I

— nu se pot 
cu mediocrita-

4, cu chinui-

de elevi ai 
se împacă cu 

i răspunderi
față de pa-

— despre care ați 
ultima voastră oră de 
— mai multă pasiune, 
efort, mai multă per- 
o mai profundă înțe-

Acest prag al unei noi vârste, cu noi probleme, cu primele tre
săriri de iubire, însemnate în rondele delicate (Victoria Dragu 
i-ar putea mulțumi lui Cicerone Theodorescu pentru mijlocul de 
expresie ce i l-a oferit !), cu revolta firească a oricărui suflet 
tinăr împotriva crimei de la Nagasaki, cu dragostea de viață, 
cu dragostea față de patrie — iată ce m au făcut să cunosc versu
rile unei proaspete poete, Nimeni nu are căderea să dea certifi
cate de viitor, în acest sens — timpul va decide. Dar îi pot certo 
Victoriei Dragu să-și țină promisiunile prezentului : să fie mai 
departe legată de viața ei de școlar, să-fi trăiască din plin fi

bucuriile fi durerile care la virata ei sînt puternice fi repezi ca 
apele primăverii ; să citească mult, sâ învețe : si fie contempo
rană cu vremea sa, vreme care cere construcții mărețe fi suflete 
mari, pe măsura lor, vreme care cere știință fi cunoștință, parti
nitate și poezie !

Primăvara răsar ghioceii.
Fie ca parfumul discret și candid, al acestor flori fi versuri, să 

prevestească și în viața Victoriei Dragu, flori viitoare !

VERONI0A PORUMBAfiU

Patria mea
Prea mici și prea puține sînt gîndurile mele 

ca sâ te cint pe tine, iubit pâmînt natal. 
Ți-e cerul parcâ altfel acoperit cu stele 

și valurile mârii mai blinde vin la mal.

Notre Dame 
de Nagasaki

Mai mindri îți sînt munții și altfel vin la vale 

năvalnicele riuri cu unde reci, adinei; 

puternice 

prin cele

și repezi, ele iși taie cale 

mai semețe, mai tari, mai-nalte stincl.

nou in hățuri de piatră le-a cuprimDar omul
ți-a construit palate de basm - hidrocentrale - 

și mii de constelații pe trupu-ți s-au aprins 

și-ți luminează, țară, sătucurile tale.

Și larg iți e ogorul, privirea nu-l cuprinde. 

O mare e, o mare de coapte spice blonde 

și peste subcarpații domoli și verzi se-ntinde 

pâdurea minunată de mii și mii de sonde.

Iar Dunârea bătrinâ se poartă mai cuminte 
pe plaiurile tale ce-s fârâ-asemânare 

și brațele de apâ prin deltâ le intinde 

spre marea nesfirșitâ, ca-ntr-o îmbrățișare,

Imi e condeiul tinâr și fârâ-ndeminare ,• 
cuvintele pe file nu le aștern ușor.

Dar tot ce scriu - timidâ-i și sincerâ cintare, 

a frumuseții tale, pâmint înfloritor I

Ceasul
Măsoară vremea-n pași mărunți de elipe. 
Door el percepe filfirt de-aripe 
a timpului in zbor spre veșnicie.
Vrăjitoreasca lui mașinărie 
e-o inimă ciudatâ de metal.
Și glasul lui incet de-oriental 
î-l dă vibrind pendule sclipitoare. 
L*a plăsmuit de mult un meșter mare 
și de atunci, din neagra lui cutie, 
el ține vremea-n friu, cu strășnicie. 
Stâpin pe vreme el e mindru foarte, 
crezind câ viața sa e fârâ moarte.

Dar neintors, nu știe ceasul oare 
câ este iar un lucru oarecare ?

Locui tractoriștilor
in noua monografie a satului

(Urmare din pag. l-a)

de 7 ani, 
festival artistic

Aurel Tănăsescu, 
la căminul

Se tinguie clopotul trist 
Și nori se inalț’de tâmiie 
Și rugi se ridică, lui Crist, 
pâcatul uitat sâ râmiie.

Și 
o, 
în
se

glasul de*aramâ, vibrind, 
ce distonant e, stingherul, 
locul in care, căzind, 
sparse in ța n dă re cerul.

Sînt veri cincisprezece de-atunel 
din ceasul acela cumplit, 
cînd frunze și bucle de prunci 
și tot ce-i uman fu strivit,

Și-n locul în care ruini
— fantome pe zarea cea goală 
pâreau niște monștri marini 
cu trupul de foc și de smoala.

azi cei ce atunci au ucis 
prin nori ce se-nalț, ’de tâmiie, 
zadarnic se roagâ lui Crist 
păcatul uitat sâ râmiie.

A mai plecat

A mai plecat un tren din gară. 
Toți strigă, flutură batiste, 
și toate chipurile-s triste, 
toți au uitat că-i primăvară.

cu ochii-nlâcrâmați 
mihniți în deportare.

Și toți 
privesc 
Doar ochii verzi de semafoare 
și-ai mei rămaseră uscați.

Cu trenul ce se pierde-n zare 
se duce dragostea dinții. 
Oare de ce n-am spus : rămîi ? 
De ce nu am oprit-o oare ?

Cindvo, cînd trenul o sâ vie 
’napoi, atunci n-am sâ mâ-nfrîng ; 
atunci am sâ încep sâ pling, 
dar o sâ pling de bucurie I

VICTORIA DRAGU

Marți 1 martie

la cinematograful Patria

MARTIE
St neom smMfmAH $e extrag

Iu
un
cultural. La spectacol și-au dat 
concursul formația corală, echi
pa de dansuri și brigada artistică 
de agitație, recent înființată. 
Programul brigăzii. întocmit cu 
sprijinul organizației U.T.M. de 
la Uniunea Scriitorilor, a rele
vat succesele obținute de gospo
dăria colectivă din Tătărăștii de 
Jos și din S.M.T. și a sat'rizat 
neajunsurile care mai dăinuie 
prin unele instituții din comună: 
cooperativă, dispensar, l 
agricolă, precum și pe 
care nu și-au respectat 
tractele făcute cu statul, 
trag prea mult la măsea etc. 
Spectacolul a trebuit să 
repetat, întrucît numărul 
ce au venit să-l vizioneze 
ridicat la aproape o mie 
sule.

Nu e acesta primul caz cind 
comuniștii și utemiștii .de la 
S.M.T. au venit în sprijinul mun
cii culturale in sat.

încă de acum un. an, dutorită 
inițiativei lor. Tătărăștii de Jos, 
Zloteștii fi Paparogii a" lnsf 
radioficate.

bancă
• cei

con-
, sau

s-a 
cinci

Luna ianuarie a trecut cu ge
ruri și ploi. Spre sfîrșit. cerul 
s-a limpezit. în prima zi a lui 
februarie a căzut un pospai de 
zăpadă, apoi a ieșit soarele. Vre
nte primăvăratecă. Tractoriștilor 
li s-a părut că-i taman bună 
pentru începerea arăturilor și 
au cerut conducerii să iasă pe 
teren. în campanie. Tractoarele, 
plugurile, vagoanele-dormitor 
erau gata de multă vreme. S-au 
format două brigăzi de șoc, una 
pentru Siliștea-Gumești, alta pen
tru Ciolănești, in componența 
cărora au intrat aproape numai 
utemiști — și după amiază au 
și plecat. Acum, cînd scriu a- 
ceste rinduri, prietenii mei, An- 
ghel Biolan, Gheorghe Mateiaș, 
Alexandru Dragomir, Marin Nea- 
goe și Ivan Gheorghe răstoarnă 
brazde în cîmpia Roșiorilor de 
Vede, sub viatul subțire al sfir- 
șitului de iarnă, iar seara se 
string in vagonul-dormitor, ciută, 
sau citesc, căci toți aceștia pe 
care i-am enumerat mai sus 
mari iubitori de literatură, 
află printre ei și un om 
in virata, comunist, de fel 
prin părțile Bărăganului. Sîntem 
vecini eu satele. E omul cu cea

mai mare vechime în S.M.T. Tă- 
tărăștii de Jos. Lucra la o fer
mă model și singur a cerut să 
fie mutat aci, la greu, cu mulți 
ani în urmă.

Dintr-o eventuală monografie, 
a Tătărăștilor de Jos, prietenului 
acestuia al meu, uimitor de fru
mos, ca și tovarășilor lui de la 
S.M.T. (care au fixat in contrac
tul colectiv pe anul I960 să ri
dice, la intrarea în stațiune, o 
poartă in stil romînesc) va tre
bui să li se rezerve multe pa
gini. O merită cu prisosință.

PREMIERA
noului film romînesc

-------•-------

ERATĂ

cu

Gr. Vasiliu.Birlic. Gar 
men Stănescu, lules 
Gazaban. Niki Atana 
siu, Gostache Antomu. 
Remus Gomăneanu, Al 
Giugaru, Ștefan Ciubo. 
tărașu, Neamțu Otto 

nel. Al. Lungu.

SCENARIUL: Mir. 
cea Ștefănescu, după 
schița „Telegrame" de 
I L. Garagiale.

sînt
Se 

mai 
de

In articolul ,,Ce economii pol 
realiza tinerii din tra ns por furi- 
auto“ publicat în numărul 3354 
al ziarului nostru, ultimele rîn- 
duri ale paragrafului 2 din pa
gina 3-a, se vor citi : 
metri pe oră) 
de kilometri 
cauciucuri de 
crește pentru 
26 litri pe 100 kilometri".

REGIA: Gh. Nagy 
și Aurel Miheles.

IMAGINEAt 
Gosma și lean 
Lazăr.

(50 kilo-
— 21 litri pe 100 
ba o presiune în 
2 atm. consumul 
aceeași viteză la

MUZICA*
Chiriac.

DECORURI; 
Liviu Popa.
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Uniunea Sovietică văzută 
de senatorul american Moss

Vizita lui N. S. Hrușciov 
in Indonezia

In toate orașele Indoneziei precum și In sate, milioane de oameni oi muncii l-au salutat ca 
entuziasm pe înaltul oaspete sovietic - N.S. Hrușciov.

DJAKARTA 27 (Agerpres). — 
Corespondență specială: Pînă 
la 1 martie, cînd se încheie vi
zita lui N. S. Hrușciov în In
donezia, el urmînd să plece la 
Calcutta unde va avea o nouă 
Întrevedere cu premierul indian, 
Nehru, șl de acolo în Afganis
tan, programul șefului guvernu
lui sovietic cuprinde continua
rea tratativelor cu președintele 
Sukamo la Bogor, precum și o

conferință de presă la Djakarta 
la 29 februarie.

★
DJAKARTA 27 (Agerpres). — 

TASS:
La 27 februarie, la Bogor în 

palatul președintelui au avut loc 
tratative oficiate Intre președin
tele Consiliului de Miniștri 
al N. S. Hrușciov. și
președintele Republicii Indone
zia. Sukarwo.

De asemenea au avut loc tra
tativele intre ministrul Afaceri

lor Externe al U.R.S-S.. A. A. 
Gromfto, naatstnd Cafanm al 
U.R-S.S^ N. A Mihailov, pre- 
ședmtete Coautetuhu d* rta! al 
Consiliatei de Miniștri al U.R-S-S. 
pentru legă tarile econonace ex
terne. S. A Skac<ov pe de • 
parte si mimatrul pna ai Re- 
pabbcs Indonezia, Djnanda și 
miavtnri Afacer’cc Exierne, 
Suband-o. oe de altă parte.

Tratanvefe s-a« desfăsxat In 
apârrtul ințetegem reciproce de
pline.

WASHINGTON 27 (Ager- 
' preș). — TASS : „Conducătorii 

de astă si oi Rusiei nu au uitat 
I directiva lui Lenin : „Comunis

mul este puterea sovietici plus 
electrificarea întregii țâri* — 
a declarat senatorul Moss, luînd 
cuvintul la conferința de la Saint 
Louis a Asociației Naționale a 
Centralelor electrice cooperatiste 
rurale.

Senatorul Moss a vorbit amă
nunțit despre călătoria pe care 
a făcut-o în Uniunea Sovietici 
în toamna anului trecut, ca mem
bru al delegației senatoriale 
care a studiat experiența con
strucției de hidrocentrale in 
U.R.SS.

Apreciind mult lucrările hi
droenergetice din Uniunea So
vietică, Moss a relevat cu un 
sentiment de sinceri admirație 
cit de repede a fost construită 
cea mai mare hidrocentrală 
electrică din lume — hidrocen
trala de la Kuibișev.

Vorbind despre hidrocentra- 
I lele electrice care sint in curs 

de construcție, ca de pildă cea 
I de la Angara, Bratsk, Krasner- 
' iarsk și altele. Moss a subli

niat ci în ce privește puterea, 
i fiecare din ele depășește consi- 
. derabil pe cea precedent*. Chiar 

și hidrocentrala de la Staliaxrid, 
a spus efi va fi era mai mare 
din lume numai o acur.â 
perioadă de vreme deoarece cea 
de la Krmnoiank va fi de 2,5 «n 
mai puternică decît ea fă .VA 
DEPĂȘI DE APROAPE DOUA 
ORI PUTEREA TUTUROR CE
LOR 31 DE HIDROCENTRALE 
AMERICANE DIN VALEA FLL- 

» VIULUI TENNESSEE-.
Za Warn da Mstmrțzda hsdro- 

energotiee. a spas mb coaUaaara 
Moss, ,aa virat eâ in ultimii 
doi ani Rusia a realizat progrese 
uriașe in iiumrniul transportului 
de enerple eteetrkâ la distanțe 
man*. Snfeic md ed soeeeaela 
Uniunii Sovietice în crearea de 
•isteme eoenretiee unice ..PAR 
«I MAI STRĂLUCITE LN COM
PARAȚIE CT LIPSA DE SIS
TEME ENERGETICE TERITO

RIALE IN AMERICA*. Moss • 
arătat câ membrii delegației se
natoriale au ajuns in unanimi
tate la următoarea concluzie : 
w.Vu sint decît aproximativ 39 
de ani de cînd rușii se ocupă de 
lucrări hidroenergetice. Ei au 
ajuns din urmi alte țâri in do
meniul tehnicii construcției hi
droenergetice fi le-au depășit în 
ce privește o serie de rezultate 
concrete. Ei își îndeplinesc pro
gramul cu multa energie și insta
lează capacități hidroenergetice 
intr nn ntm mult mai rapid de
ci t Statele Unite"*.

Spunind că nu vede nici un 
fel de motive de dubiu în ce pri
cește ..posibilitățile actualului 
regim de a continua cu succes 
dezvoltarea industrială**, Moss a 
spus : „conducătorii revoluției 
huriei au acordat cea mai mare 
atenție invățămîntului. Dintr-o 
țară in care 80 la sută din popu
lație era analfabetă, au făcut o 
țară in care nu există nici un 
analfabet. Astăzi, în Rusia nu 
există nici un om care să nu 
știe carte. Școlile pe care le am 
căzut sint curate și bine conduse. 
lacepind din clasa a 5-a elevii 
insațâ cel puțin o limbă străină. 
1_K STALINGRAD AM LUAT 
CUVINTUL LA O ȘCOALĂ, 
AViND CA INTERPRET O FE
TIȚA DE 12 ANI. După cum 
vă puteți închipui, acest lucru 
•e-a impresionat foarte mult**.

Moca a împărtășit apoi cîteva 
d.n propriile sale impresii de
spre viața din Uniunea Sovietică 
arâtind câ in Uniunea Sovietică 
roamenii sint bine îmbrăcați” și 
. mănineâ bine”, câ „în Rusia 
tontă lumea citește**. „Cărțile, a 
apus el in continuare, sint ieftine 
și sânt prezentate în condiții gra
fie* bune. Edițiile serioase — 
cărți variate tratînd probleme 
de inginerie fi din domeniul al
tar ramuri ale tehnicii (nu ro
mane detective, de proastă cali
tate eu coperte pestrițe ca în 
Sutele Unite) — sint de patru 
ori ad ieftine decît la noi*.

Ia încheiere Moss a subliniat 
eâ ,.e«te neîndoielnic că poporul 
res năzuiește spre pace**.

Pentru Strauss, cadrul N.A.T.O.

Un album foarte solicitat
PARIS 27 (Agerpres). — Edi

tura franceză .,Editions Soci- 
ales** a scos de sub tipar Intr-un 
tiraj de 100.000 de exemplare 
un album de fotografii prezen- 
tîndu-1 pe N. S. Hrușciov. șeful 
.guvernului sovietic.

La 25 februarie albumul, edi
tat in legătură cu apropiata vi- 
zită a iui N. S. Hrușciov, a fost 
pus în vînzare în toate libră
riile dm Peris și din orașele de 
.provincie și este foarte solici
tat.

EI începe cu o scurtă prefață

scrisă de cunoscutul publicist 
francez Pierre Courtade care ex
pune principalele etape ale vie
ții lui N. S. Hrușciov și ale ac
tivității guvernului sovietic con
dus de el pentru menținerea pă
cii și întărirea colaborării intre 
pepoare.

La 26 februarie direcția edi
tării „Editions Sociales* și au
torii albumului au oferit o re
cepție In cadrul căreia, in fața 
presei franceze și străine, s-a 
făcut prezentarea oficiala a al
bumului de fotografii

Propunerea 
lui Rockefeller 
- o nebunie

a devenit prea strimt

Conferința U.N.E.S.C.O. de la Taormina
TAORMINA 27 (Agerpres), — 

La Taormina, în Sicilia au con
ți nuat în cursul acestei săpiă- 
ttnînî lucrările celei de-a treia 
Gonferințe regionale a Comisii
lor naționale europene pentru 
U.N.E.S.C.O.

în cadrul discuțiilor 
4oare la problema dezarmării, a 
luat cuvintul acad. Mihail Ra
lea, vicepreședintele Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
•U.N.E.S.C.O.. care și-a exprimat 
regretul

referi-

MuSCOVA. — La Institutul de 
marxism-leninism din Moscova 
după aproape un an de muncă a 
fost restaurată o fotograf e ne. 
cunoscută înfățișîndu-i pe Vladi
mir Ilici Lenin la mitingul din 
4 apri ie 1917. la care a prezen. 
itat cunoscutele teze din aprilie.

” *' ~ a fost
din 26

U.N.E.S.C.O. se ocupă atît de 
tîrziu de o problemă care pre
zintă o asemenea importanță, ră- 
mînînd în această privință în 
urma inițiativelor unor guverne 
și ale Organizației Națiunilor U- 
nite. Acad. Ralea a prezentat un 
ansamblu de măsuri care ar tre
bui luate în domeniul științei, 
culturii și educației pentru a se 
crea o atmosferă psihologică fa
vorabilă dezarmării și încetării 
prop gandei de război. El a sub
liniat necesitatea de a se înlă
tura din manualele școlare orice 
expresie a tendințelor militariste, 
șovine sau fasciste și a subliniat 
rolul important care revine 
U.N.E.S.C.O. in această direcție.

In cadrul unei alte 
acad. Tudor Vianu, 
general al 
nale a R. I 
U.N.E.S.C.O.

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Ziarul „New York rias:- a pu
blicat o ser. soare trimisă de ce
tățeanul WeeKs care critica ve
hement propunerea lxn Nelson 
Rjc^efeLer. g-Temătorul șutu
lui New Yotk. de i se cous^v 
arăp-sLxri impar.va bombe-cc 
nucleare pe toc rușrmsai su:u.m 
New lock. LXibcmd aceasu re
comandare drept o ^nebome* 
Ueexs scrie:

«Aș ruga aă ni se spună cum 
vor fi in siguranță avmd „adă
posturi" zecie de mii de oameni 
care trăiesc xn prezent fara în
călzire, dacă asuzi nu pot fi 
apărați nici chiar împotriva celor 
9 milioane de șobolani din New 
York.

Intr-o lume în care 60 la sută 
din populație nu are asigurat un 
adăpost satisfăcător împotriva 
calamităților naturii, faptul că 
autoritățile din New York se gin
desc măcar să cheltuiască 
1.500.000.000 dolari în aceste 
scopuri constituie o dovada de 
degenerare morală, pentru că 
această sumă depășește bugetul 
anual al Indiei 1**

-------e--------

ședințe, 
secretarul 

Națio- 
pentru

Fotografia 
pubiioată în 
februarie.

GFNEVA
la Geneva a___ _  _ ___ .
dință a conteriniei celor trei pu
teri în problema încetării expe
riențelor cu arme nucleare. A 
continuat discutarea propunerilor 
sovietice cu privire la stabilirea 
unei cote de inspecții și la a- 
plicarea -unor criterii temporare 
simplificate pe b<sza cărora ur
mează să fie trimise echtpe e de 
inspecție pentru cercetarea feno
menelor suspecte d? a fi explozii 
nucleare Venind în întîmpinarea 
dorințelor exprimate de dele- 
gatia S.U-A , reprezentantul 
U.R S.S., S. K. Țarapkin. a de
clarat că Uniunea Sovietică este 
de acord ca înfăptuirea programu
lui de cercetări comune în vede
rea precizării unui complex de 
criterii să înceapă îrvdată după 
semnarea tratatului, adică fără 
să aștepte ratificare^ lui

NEW YORK. — După cum a- 
nunîă agenția United Press In. 
ternational, o încercare de a ex
perimenta la 26 februarie o ra
chetă de tip .,Polaris* la Cap 
Canaveral, s-a soldat cu un eșec. 
Agenția subHh'ază că imediat 
după lansare .„acheta a deviat 
de la direcția stabilită și, după 
cîteva secunde, a fost distrusă44 
în aer.

BONN. - Referindu-se la surse 
demne de încredere coresponden. 
tul de la Bonn al agenției Uni. 
ted Press International relatează 
că ofițeri ves’.ger mani și spa
nioli dezbat de doi ani problema 
creării de baze militare vest-ger. 
mane în Spania Planul de a 
crea baze a fost elaborat la în
ceputul anului 1958 la propune, 
rea unui grup de reprezentanți 
ei Bundeswehruhn cunoscut sub 
denumirea de ..cei șase colonei** 
Mai tîrziu. ministrul de Război 
de la Bonn. Strauss, a trim s 
reprezentanți ai grupu’ui In Spa
nia pentru a dezbate planul.

restaurată 
„Izvestia**

- La % 
avut loc o

februarie 
nouă șe.

fără

Comisiei 
P. Romine 
L, a făcut o amplă 

analiză a publicațiilor editate de 
U.N.E.S.C.O., prezentînd propu
neri în legătură cu îmbunătățirea 
conținutului și precizarea profi
lului lor. Acad. Vianu a relevat 
necesitatea ca nivelul științific 
al acestor publicații să crească, 
atrăgînd totodată atenția asupra 
f «ptului că ele conțin încă for
mulări ne adecva te.

Acad. Via nu a fost cooptat îh 
comisia pentru redactarea hotă- 
rîrilor conferinței.

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Încercarea Statelor Unite de a 
plasa pe orbită, la 26 februarie, 
fa Cap Canave; al, un satelit ar- 
tificial experimental „Midas-1**. a 
eșuat.

Forțele aeriene militare ale 
S.U.A. au declarat în mod ofi
cial că „aproximativ in momen
tul în care trebuia să se des
prindă cea de-a doua treaptă a 
rachetei a fost pierdută legătura 
telerr.etricâ iar aparatele de ur
mărire de pe Păntfnt nu au pu
tut s-o restabilească. Se crede 
că cea de-a doua treaptă a ra
chetei nu s-a desprins, iar sate
litul „Midas-1** s-a prăbușit și 
a ars în straturile atmosferei**.

Scrisoare adresată Comisiei O.N.U. pentru problema 
drepturilor omului de către secretariatul F.M.T.D.

Palmiro Togliatti 
despre actuala 
situație politică 

din Italia
ROMA 27 (Agerpres).—LA 26 

februarie ziarul „L’Unita" a pu
blicat declarația secretarului ge. 
neral al C.G. al Partidului co
munist Italian, Palmiro Togliatti. 
Reter-.ndu-se la actuala situație 
politică din Italia, Togliatti 
scrie: „Pe de o parte exista o 
mișcare larga a opiniei publice 
care ctre promovarea unei noi 
orientări in economie, în politica 
interna și externa. Ea cere ca 
politica economică să nu mai fie 
supusa marilor monopoluri și ca 
problemele economice sa fie re
zolva. e pe domenii și sectoare in 
con.o.mitate cu planuri de daz- 
voitare elaborate exclusiv in in
teresul colectiv... In domeniul 
politic aceasta mișcare cere să 
se creeze anumite organe regio
nale de autoconducere sa se 
respecte constituția și, în ur
ma vizitei președintelui Gronchi 
în U.R.S.S., să fie întreprinse 
alte masuri importante în dome
niul politicii externe care să 
poată contribui la cauza destin
derii internaționale și a dezar
mării”.

„Acestei mișcări largi, declară 
în continuare Togliatti, i se opun 
clasele dominante, care în decurs 
de 15 ani au impus țării guverne 
ce au nesocotit constituția și au 
încâlcat-o. Guvernul Segni a fost 
o marioneta a lor. El recurgea 
la diferite trucuri și șiretlicuri 
care demonstrează, pe de o par. 
te că anumite cercuri din Par
tidul democrat-creștin nu mai 
pot respinge în continuare cere
rile legitime ale opiniei publice, 
iar pe de altă parte, că ele au 
căutat prin toa:e mijloacele să 
se mențină la putere cu ajutorul 
unor mici concesii, cu ajutorul 
unor manevre și înșelătorii**.

------•------

Ziarul turc „Diinya“ 
despre colaborarea 

interbalcanică
ISTANBUL 27 (Agerpres). — 

Ziarul „Dun?a" publică un arti
col in problema colaborării între 
țările balcanice în care se spune 
că această problemă merită să 
fie studiată serios. Insistînd pe 
larg asupra propunerilor țărilor 
socialiste referitoare la necesita
tea de a se crea zone denuclea- 
rizate și de a se încheia pacte 
de neagresiune intre diferite 
țări, ziarul arată că propunerile 
Rooiîn;ei și Bulgariei în această 
privință prezintă un interes di
rect pentru Turcia și că „ar fi 
absolut greșit să se judece poli
tica blocului socialist în Balcani, 
fără a se examina aceste propu
neri*.

BUDAPESTA 26 (Agerpres).— 
Secretariatul Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat a adre
sat Comisiei O.N.U. pentru pro
blema drepturilor omului o scri
soare în care comunică despre 
situația gravă creată in ultimii 3 
ani in Iordania. Secretariatul 
F.M.T.D, demască acțiunile tero_ 
riște ala autorităților Iordaniei 
împotriva tinerilor patrioți ior-

danieni și condamnă acesta ae* 
țiuni in numele celor 87 da mii 
lioane de membri ai Federației^ 

Secretariatul F.M.TJ). cheamtt 
comisia OJV.U. să lupte pentru 
eliberarea sutelor de tineri ior* 
danieni care se află in lagărele 
de concentrare și pentru respect 
tarea principiilor Declarației 
drepturilor omului în Iordania, i

0 nouă provocare a Bonnului 
și o lecție pentru protectorii 

lui occidentali
lit că înainte de a bombarda 
Londra și Parisul aviatorii hitle- 
riști s-au „antrenat* tot în Spa
nia. Occidentul culege roadele a 
ceea ce a semnănat N.A.T.O.; a 
stimulat înarmarea vestgermană, 
a închis ochii în fața manifestă
rilor revanșarde și a oferit cu 
dărnicie asigurări că lupul revan^ 
șard a devenit... mielușel. Dar, 
odată pus pe picioare potențialul 
militar vestgerman, Bonnul con
sideră insuficient cadrul pe ca^ 
re-l oferă N.A.T.O. Bonnul ara 
nevoie de mai mult teren pentru 
exercițiile sale aventuriere, pen-* 
tru propriile sale planuri agre-* 
sive. A obținut baze în Franța, 
în Turcia... Dar pretențiile Bon* 
nului cresc mereu. Revanșarzii 
vestgermani vor să treacă la o 
înarmare nelimitată. Și atunci 
și-au reamintit de Franco, ve-^ 
chiul prieten al lui Hitler. Aș ft 
au început tratativele pentru a 
amplasa baze militare vest ger ma
ne în Spania.

Dacă in clipa ănd scandalul a 
izbucnit, toată această manevra 
a fost negată, mai apoi strînși cu 
ușa de către fapte, conducătorii 
vestgermani au mărturisit că in
tr-adevăr au acționat in scopul 
de a instala baze in Spania. Ei 
au mai spus ceva și anume că da 
un an de zile protagoniștii mili
tari ai NA.TO. „au fost infor
mați despre aceste planuri, dar 
că aceste foruri chiar au sprijinit 
intențiile guvernului federal* 
(agenția D.P.A.). Oficialitățila 
vestgermane au fost zgirciie în 
amănunte, deoarece, chipurile, 
nu consideră „just m răspundă la 
indiscreție printr-o altă indiscre
ție** (agenția D.P.A,) E clar: 
Bonnul dorește ca scandalul «d 
nu ia amploare. Aceiași agenția 
remarca de altfel că „politicienii 
guvernului federal sînt indispuși 
de noua campanie împotriva gu
vernului de la Bonn provocată îa 
rîndurile opiniei publice occi
dentale prin aceste ștîrîM.

Cîrdășîa Bonn-Madrid este cir. 
dășia celor mai reacționare regv 
muri din Europa, a celor mai în* 
veterați dușmani ai păcii. Ea 
este menită să complice situația 
în Europa înainte de începerea 
di ologului Est-V est la cel ntai 
înalt nivel, într-un moment îfl 
care se înregistrează un începui 
de destindere. „Axa Bonn-Ma 
drid* dezvăluie drumul primej- 
dios pe care merge Germania 
occidentală, drumul complicări 
neîncetate a problemelor interna, 
ționale acute, al înveninării di 
matului mondial, drum ce con 
travine intereselor fundamentale 
ale poporului german. In acelaș\ 
timp, dezvăluie răspunderea pu
terilor occidentale pentru modui 
în care au stimulat pe revanșarzi, 
vestgermani, au tutelat renaște
rea hidosului militarism prusac 
Cîrdâșia Bonn-Madrid oferă t 
lecția politicienilor occidentali 
Bine ar fi dacă învățămintele a- 
cestei lecții nu ar fi uitate îi\ 
viitor !

Nici dezmințirile, nici desoli 
darizărila în termeni echivoci ni 
pot potoli indignarea opiniei pu. 
blice,

EUGENIU OBREA

~r . n ziar occidental a comis o
II indiscreție ceea ce a avut 

drept consecință un neaș
teptat scandal de mari proporții 
care a zdruncinat din nou șu
breda alianță atlantică. Tenta
tiva Bonnului de a reconstitui 
,,axa* cu Madridul, instalîndu-și 
baze militare pe teritoriul spa
niol, a fost dezvăluită mai de
vreme decit era necesar. Prinși 
în flagrant delict, autorii noii 
„axe Bonn-Madrid.* au încercat 
să dea îndărăt, tăgăduind totul. 
Inutil. Faptele erau atît de evi
dente incit valul de dezmințiri 
de la Bonn și Madrid n-a fost 
luat de nimeni în seamă. în ca
pitalele occidentale știrea a pro
dus emoție și indignare. „Străi
nătatea continuă să fie neliniș
tită în legătură eu eforturile gu
vernului federal de a înjgheba 
în Spania baze militare** — 
transmitea agenția vestgermană 
D.PJÎ. Opinia publică este in
dignată de caracterul agresiv al 
politicii Bonnului, de încăpățîna- 
rea cu care se inspiră din antece
dentele lui Hitler, De aceea zia
rul londonez „Times* vorbea de 
„o gafă și o greșeală pericu
loasă4*. Iar confratele său „Daily 
Mirror* remarca : „Ca și pe
vremea lui Hitler, acum un sfert 
de secol, Franco pare să fi fost 
binevoitor. Noua aviație, de data 
aceasta a lui Adenauer, nu a lui 
Goring vrea spațiu spre a-și în
tinde aripile...44 Aripile acestea 
vor fi însă imediat frînte dacă 
domnii de la Bonn ar avea fu
nesta idee de a provoca o agre-, 
siune. Revanșarzii vestgermani 
sint o amenințare pentru pace, 
dar astăzi raportul de forțe pe 
plan mondial este altul decît în 
ajunul războiului pe care l-a de- 
clanșaț Hitler. E bine să rea
mintim.

„Axa Bonn-Madrid* a produs 
un grav conflict în sinul N.A.T.O. 
In unele țări apusene s-a reamin-

rine și In Orientul Apropiat*. 
Pcir.v t declarației lui Strausș, 
pentru întărirea acestor flancuri, 
„cadrul N.AT.O. a devenit prea 
șîrinrt*.

— Mi.BONN 27 es).
nistrul de a! R F.G.,
Strauss, a publicat în pagini • 
buletinului UCD „Polîtisch-So- 
ziale Korrespondentz- un arti
col în care se pronunță, pentru 
continuarea politicii te înarma
re. In acest articol intitulat 
„Prior r'^e politici: germane* 
ei se opune retragzri tns» 
pe'or străine cm Germania Oc- 
cidenUiă ș< dj Earcea Și 
prann:ă x a dezangajă-
rn fortekr mate.ia Ezrrra 
fără ccr.c ; o-^rva aceste? pr> 
b'eae de scințrâsarea pr^'eoe- 
lcr poEtice.

Strauss a chemat « întărirea 
bioculuc militar vest-e-r neac și 
la mentmerea solidarității ?o 
litice și militare" a acestuia ca 
S.UJL El s-a pronantat pențni 
intensificarea pregătirilor mi’.i- 
tere. declarind că Europa occi
dentală ar fi amenințată, pasă
mite, din flancuri „în Nord. în 
Sud, în regiunea Mării Medite-

♦
BONN 27 (Agerpres). — In 

cadrul Ministerului de Război 
ce a Bonn se ea barează in 
grabă planuri pentru crearea 
use: „armate teritoriale*.

^Aceste planari, sene ziarul 
ves ge~j2 Jfe-tscne Volksaes- 
taag*. voe oferi guvernului 
Rf G posclkLtatea de a crea o 

care sâ na fie sobor ae
rată NA_TO. șs &ă «u execute 
dect crdîoele sunstndwi , de 
Război. Scria*®. .Astei, și in 
doaen.a’. ut tar se observă o 
tendmU care s-a constatat de 
nmlt în po.itica externă a g"j- 
vernulni R.F.G. și anume încer
carea de a continua „politica 
de pe p?z;*ji de forță* și fără 
permis or.ea aliatilor occiden
tali*.

Arestarea cetățenilor spanioli 
repatriați din U.R.S.S.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Ziarul „Komsomolskaia Pravda* 
publică un interviu acordat de 
G. Miterev, președintele Uniu
nii Societăților de Cruce Roșie 
și Semilună Roșie din U.R.S.S.

Acțiunile autorităților spanio
le contravin principiilor umani
tarismului și tuturor normelor 
juridice, a declarat prof. G. Mi
terev referindu-se le știrile cu 
privire la arestarea cetățenilor 
spanioli repatriați cin Uniunea 
Sovietică.

La 24 septembrie 1956, a de
clarat Miterev, în timpul întîlni- 
rii dintre grupul celor care ple
cau și Antonio Espinoza de 
Martin și Enrique Peres Her
nandes, reprezentanți ai Socie
tății de Cruce Roșie din Spania 
care se efiau la Moscova pen
tru a duce tratative, a lost 
pusă întrebarea : Se vor aplica 
sancțiuni repatriatifor ? Antonio 
Espinoza de Martin a răspuns

atunci d nici nu poete fi vorba 
despre K* ceva.

Totuși, a constatat Miierer, 
G'upă cum a arătet realitatea 
Societatea de Cruce Roșie din 
Spania nu și-a putut îndeplini 
angajamentele asumate.

SERENADA SPANIOLA MODERNA
Desen de M. Abramov, din ziarul „Pravda**

Urmașii lui Miinchausen Cazul

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
SUCCESUL URIAȘ 

AL EXPOZIȚIEI SOVIETICE 
DE LA HAVANA

La Havana s-a închis expozi
ția realiză'iior Lniunii Sovietice 
in domeniul științei, tehnicii și 
culturii. Intre 6 și 25 februar z 
expoziția a fast vizîtaia de 
8OO.OiA) de persoane, ceea ce în
seamnă că din fiecare * locui
tori ai Republicii Cuba unul a 
fost la expoziție

Localnicii nu-și amintesc ca 
vreo exviziție să fi stlrnil atita 
admirație să fi atras un public 
atît de numeros

Corespondentul din Havana al 
ziarului „New Yo^k 7 mes“. Phi
lips scrie câ „expoziția sov-e- 
tică de la palatul de artă plas
tică a transformat pentru rubani 
Rusia intr.o ..țară vecină".

SEMICONDUCTOARELE 
IȘI DEZVĂLUIE NOI TAINE

In cadrul adunării generale a
Academiei de Științe a U.R.S.S , 
cunoscutul fizician sovietic acad. 
Abram Ioffe a prezentat un re
ferat in care a arătat că cu a- 
jutorul semiconductoare or ga. 
zoase și cu vid energia termică

poate fi transformată In electri. 
citate in propoiție da cca. 60 
la sută.

Ei a subliniat că folosirea pe 
scară largă a s-imiconductoare
lor gazoase și cu vid va permite 
să se obțină cu mult mai multă 
energie electrică decit prin mij- 
Inace'e cunoscute astăzi fără sd 
fie nevoie de mașini, cazane, 
lu'bine sau generatoare.

Cea de-a doua parte a refera
tului academicianului Ioffe a fost 
consacrată biofizicii dezvoltării 
planrelor care, după părerea lui, 
cor.> ■ cu-e un alt domeniu extrem 
de important al științei semicon
ductoarelor Mi am consacrat 28 
de ani de viață studierii acestor 
probleme, a spus el-

Acad Ioffe a spus câ nu c’ima 
ci existența surselor de energie 
constituie factorul hotărî tor pen. 
tru creșterea plantelor.

Arad Ioffe a declarat printre 
altele că pătlăgelele 
crescute de 2-2.5 ori 
decit P'evede știința 
modernă.

Potriva valeu elor
nul ui lofje. de pe un metru pă
trat de suprafață ilumziată cu 
electricitate s* do* oțțtne pînă lă

100 kg de legume anual El con
sideră că este posibil să se î/z. 
ființeze in întreaga Siberie, in
clusiv
Nord.
varea
nul ui.

în regiunile Extremului 
întreprinderi pentru cuiti- 
legumelor in tot cursul a-

„CREAȚII” IN CARE CRIMELE 
SINT PROSLĂVITE

roșii pot fi 
mai repede 
agronomică

academicia-

în ultimul timp Editura Leh. 
man din Munchen a lansai o a- 
devărară campanie de publici, 
tate pentru o colecție de ..opere" 
proslăvind acțiunile criminale ale 
trupelor hitleriste in timpul ce. 
lui de-al dorea război mondial 
Colecția se intitulează ..Oameni 
și acțiuni" și cu subtitlul ..Ca
valerii crucii de fier povestesc"

O publicitate moistră s-a fă
cut cărții „Asaltul asupra ora. 
șului Fula" in care s'nl preamă- 
rite fapte e criminale a'e regi, 
meritului I3v infanterie fascist in 
timpul ocupației.

Imediat după anunțarea acei, 
tei colecții, o serie de ..cavaleri 
ai crucii de fier" și-au prezentat 
„creațiile’' editurii.

La Burlington, un oraș din 
Wisconsin ce nu numără 
decit 5.000 de suflete, 

funcționează de trei decenii o 
instituție oarecum unică in pei
sajul universal. E vorba de un 
club al 
membri 
mai că 
cătu rMe 
odată pe an chiar iau parte la 
un campionat ce decerne titlul 
mondial 
mincinos, 
părea că 
veste cu 
nată celor aflați la primii pași 
în viață. Dar nu-i vorba de așa 
ceva. Ziarul parizian „Le Figaro** 
anunță pe mincinoșii de profe
sie că clubul lor ii așteaptă la 
Burlington.

Precum aflăm din „Le Figa
ro”, spre a deveni membru al a- 
cestui club este necesar „să tri
miți in scris povestirea unei fru
moase minciuni". Dacă povestea 
este socotită bună, aspirantul 
capătă titlul de „mincinos cali
ficat”. In fiecare an, 15-20.000 
de povestiri sosesc la Burlington. 
Pentru textele venite din străi
nătate există chiar translatori 
speciali.

Popularitatea clubului din 
Burlington provoacă pe semne 
destulă invidie în anumite 
cercuri americane. Mă gindesc 
la oamenii luî Hearst. Nu sint 
ei „mincinoși calificați” ? Pot fi 
ei întrecuți in dibăcia de a in
venta povești despre „roșii" 
ce-ți fac părul măciucă ? Poa
te cineva să le conteste ca
lificarea in a scorni cele mai

mincinoșilor. Cei 90.000 
ai acestui club nu nu- 
nu $e rușinează de apu- 
lor de loc lăudabile, dar

de... cel mai 
Unora li s-ar 
este vorba de 
iz moralizator

iscusit 
putea 
o po
dești-

răuvoitoare fantezii despre lu
mea socialistă ? Să punem punct 
întrebărilor. Oamenii lui Hearst 
ar trebui să devină membri de 
onoare ai clubului din Burling
ton. Dar numai ei ? Ce facem 
cu Rockefeller, Truman, Ache
son et compania ? Dar Europa 
occidentală o putem nedreptăți? 
Cancelarul Adenauer are destu
le supărări ca să-i mai pricinuim 
una în plus.

La toate acestea s-au gîndit 
și organizatorii clubului
Burlington. Ei au stabilit că po
liticienii în funcție nu pot fi pri-

din

miți membri ai clubului. De ce ? 
Ne explica „Le Figaro“ : 
„Clubul nostru este un club de 
amatori și deci nu-i putem ac
cepta pe mincinoșii de profe
sie”.

lata cum mu Iți cavaleri al 
„războiului rece" au fost privați 
de posibilitatea de a deveni la 
Burlington campioni mondiali ai 
minciunii. Dar titlul acesta și-l 
cîștigâ cotidian 
frunții, deși - ce 
sint încoronați

cu sudoarea 
trist I - nu 

la Burlington.

E. OBERST

Opera Metropolitană din Nea 
.York va prezenta o operă avînc 
ca temă cazul Sacco — Vamett 
— scrisă de compozitorul ameri 
can Marc Biitzstein. După eun 
se știe, procesul muncitorilor re 
volufionari Sacco și Vanzetti 
executați in 1927 In ciuda nevi 
rtovăției lor evidente, a stlrni\ 
indignarea opiniei publice dit 
întreaga lume.

99 misiuni' din istorie...
Zbuciumatul Little-Rock a devenit un sim

bol al rasismului american, la fel cum 
vîlvătăile crucilor ku-klux-klan-ului din 

statele sudice ale S.U.A. reaprind mereu ciuma 
rasistă. în ultima vreme, după cum o arată fap
tele, rasismul se extinde in S.U.A. Pînă și istoria 
este infectată cu izuri rasiste. Recent ziarul ame
rican „New York Post*’ aducea la cunoștința opi
niei publice rezultatele unei anchete privitoare la 
manualele de istorie. însemnătatea anchetei trebuie 
subliniată cu atît mai mull cu cit ea a tost fă
cută in școli superioare din New York. După 
cum se știe întreaga lume a fost îngrozită de 
atrocitățile fără de seamăn săvirșite în lagărele 
de concentrare naziste. Despre aceste lucruri ma
nualele de istorie editate in S.U-A. aproape că 
uită. „Cea mai mare parte o ororilor naziste — 
scrie „New York Post** — au fost descrise în- 
tr-un singur paragraf sau într-o singură frază”. 
Și este vorba de voluminoase lucrări de istorie 
ce au între 600 și 700 de pagini fiecare ! Nu se 
fac comentarii de acuzare la adresa fascismului 
german, nu se atrage atenția generațiilor de ti-

neri americani care urmează pe băncile școliloi 
superioare de calamitatea pe care o reprezinți 
fascismul și rasismul. Chiar fotografiile publicați 
in aceste manuale sint arbitrare și in ultima in 
stanță ocolesc miezul problemei incit te miri di 
unde au scos autorii manualelor asemenea foto 
grafii. Membrii Volksturm-uluj care au corni? 
atitea asasinate bestiale sint înfățișați printr-< 
fotografie ce etalează cîteva mutre zimbărețe, or 
fete executînd exerciții de gimnastică. Cu totu 
inofensiv^ liniștit, ca și cînd n-ar fi vorba de niște 
călăi! însuși redactorul amintitului ziar ameri 
can se miră de ce „nu se arată o cameră de ga 
zare, o groapă comună sau interiorul unui lagă: 
de concentrare".

Aceste lucruri sint cu atît mai grave cu cî 
ele se petrec în școli superioare, in Statele Unite 
țară ai cărei fii au murit in anii celui de al doi 
lea război mondial în luptă cu fasciștii. De undi 
se vede că unii conducători ai mvățămîntului su< 
perior american nu au tras nici o concluzie dir 
fărădelegile rasiste ale ciracilor lui Hitler.

CAROL ROMAN
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