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6 M ar tie 1945
Se Împlinesc azi 15 ani de 

la marea victorie obținu
tă de forțele populare sub 

conducerea Partidului Comunist 
Romîn prin Instaurarea la 
6 Martie 1945 a primului gu
vern democratic din istoria po
litică a Rominiei, guvern în care 
reprezentanții clasei muncitoare 
aveau rolul preponderent, 
ț Victoria insurecției armate de 
la 23 August 1944, organizată și 
condusă de P.C.R., în condițiile 
ofensivei victorioase a armatei 
sovietice eliberatoare, a descătu
șat avîntul revoluționar al ma
selor largi de la orașe și sate 
care au pășit cu neabătută ho- 
tărîre pe calea arătată de partid, 
calea cuceririi unei vieți noi, li
bere șt fericite. „Insurecția ar
mată victorioasă — arată to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— a dat un puternic avînt 
luptei maselor populare, a con
stituit începutul revoluției popu
lare, a cărei sarcină de bază era 
lichidarea rămășițelor feudale și 
desăvârșirea revoluției burghezo- 
democratice, înfăptuirea unui șir 
de reforme democratice care să 
deschidă larg drumul progresu
lui economic și social**.

In vederea înfăptuirii acestor 
sarcini, care aveau o însemnă
tate istorică, P.C.R. a chemat 
partidele, organizațiile politice și 
obștești să-și unească eforturile 
pentru aducerea la putere a ți
nui guvern de largă concentrare 
democratică.

In calea înfăptuirii acestor 
sarcini, fără de care nu putea 
fi concepută dezvoltarea demo
cratică a Rominiei, a stat insă 
după 23 August 1944 coaliția 
reacționară a partidelor burghe
ze și a monarhiei, sprijinită de 
cercurile imperialiste din Occi
dent, care se terreau că valul 
luptei revoluționare a maselor 
va mătura din cale vechile rjn- 
duieli burghezo.moșierești. Ele 
au recurs atît la vechea și cu
noscuta politică de promisiuni 
demagogice, cît și la măsuri re. 
presive, la sabotaje, la încerca, 
rea de a ,,gîtui" prin foamete 
avîntul de luptă al maselor; 
forțele reacționare se bizuiau pe 
monarhie și pe reprezentanții 
reacțiunii din guvernele
s-au perindat la cîrma țării 
pină la 6 Martie 1945.

Partid călit în grele lupte de 
clasă, partid marxist-leninist 
al clasei noastre muncitoare, 
P.C.R. a insuflat oamenilor 
muncii o înaltă conștiință pa
triotică și o bărbăție de nein. 
frînt care i-a făcut să nu se 
lase abătuți de nici un fel de 
piedici de la calea ce și-au a- 
les-o: calea cuceririi unei vieți 
noi. Nepieritoare vor rămîne în 
istorie mărețele fapte de eroism 
și spiritul de sacrificiu de care 
au dat dovadă în acele împre
jurări oamenii muncii. P.C.R. a 
desfășurat o largă activitate

care

penfru organizarea avîntului re
voluționar al maselor, pentru u- 
nirea într-un singur front, înju. 
rul clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor sociale interesate în 
desăvârșirea revoluției burghezo- 
democratice, în democratizarea 
țării. In priima jumătate a lunii 
octombrie 1944 a fost creat 
Frontul Național Democratic, 
care, acționînd pe baza platfor
mei propuse de C.C. a! P.C.R. 
în septembrie 1944 și bucurîn. 
du-Se de sprijinul larg al ma
selor populare, a început să 
joace un rol tot mai însemnat 
în viața politică a țării. In de
curs de cîteva luni după 23 Au
gust 1944, partidul a reușit să 
cîștige .de fapt majoritatea po. 
porului, să făurească un larg 
front democratic care cuprindea 
pe muncitori, țărani, intelectuali, 
păturile mijlocii de la orașe, ma
sele de femei ș; tineret, oamenii 
muncii aparținind naționalități- 
lor conlocuitoare.

La chemarea Partidului Co
munist, mase din ce în ce mai 
largi au trecut la înfăptuirea 
pe cale revoluționară a sarcini
lor vitale care stăteau în fața 
poporului nostru, sarcini pe care 
reprezentanții reacțiunii din gu
vern refuzau să le înfăptuiască. 
Astfel, înfrîngînd împotrivirea 
reacțiunii. care se opunea demo
cratizării’ aparatului de stat, 
masele populare au trecut la a- 
lungarea cu forța a numeroși 
primari, pretori, 
ționarî 
regim 
nescu, 
acestora, oameni legați de po
porul muncitor. Pentru stăvilirea 
sabotajului capitaliștilor, munci
torii, în frunte cu comitetele 
sindicale din fabrici au alun
gat conducerea reacționară din 
unele întreprinderi, au trecut la 
instituirea controlului muncito
resc, iar comitetele cetățenești 
au intensificat lupta împotriva 
speculei. Masele țărănești, mobi
lizate de Partidul Comunist și 
ajutate de echipele de muncitori 
trimise de partid la sate, încep 
în numeroase regiuni ale țării 
să ocupe și să împartă moșiile 
boierești cu de la sine putere. In 
focul bătăliei pentru pămînt, 
putere și transformări democra
tice se închega alianța muncito. 
rească-țărăneascâ, uriașă forță 
socială care reprezenta majorita
tea zdrobitoare a poporului.

Masele populare conduse de 
P.C.R. se dovedeau a fi forța 
care determina desfășurarea eve
nimentelor. In cadrul nenumă- 
ratelor mitinguri, întruniri și 
demonstrații care se țineau lanț 
în acea perioadă, masele de oa. 
meni ai muncii cereau tot mai 
insistent alungarea de la cîrma 
țării a guvernelor cu majoritate 
reacționară și instaurarea unui 
guvern democrat. Lupta maselor

prefecți reac- 
care slujiseră fostului 
fascist al lui Anto- 
și au pus în locul
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Ana Boghlnâ, Erou al Munci! Socialiste, de Ja Industria Bumba
cului B. din Capitală a preluat conducerea unei brigăzi cu re
zultate mai slabe In producție. Brigada și-a îmbunătățit munca 
și a realizat sute de metri de țesături peste plan, lată cîteva 
muncitoare din această brigadă privind |a panoul de onoare.

Duminică 6 martie 1960

a determinat 
timp, unul 
două guver- 

reacționară 
prezidate de Sănătescu. Pozi
țiile deținute în guvern de for
țele democratice în frunte cu 
partidul comunist s-au lărgit.

La începutul anului 1945, 
lupta maselor populare din țara 
noastră, conduse de P.C.R., pen
tru instaurarea unui guvern de
mocrat a luat o amploare fără 
precedent. Masele își afirmau 
voința de a nu înceta lupta pină 
nu vor instaura guvernul lor, 
propria lor putere revoluționară.

La 28 ianuarie 1945, în timp 
ce se apropiau de sfîrșit lucră- 
rile primului Congres general li
ber al Sindicatelor Unite din.Ro- 
mînia, care demonstrase ' din 
plin forța și capacitatea clasei 
muncitoare, Partidul Comunist a 
lansat cunoscutul program de 
guvernare al Frontului Național 
Democrat. Prin prevederile sale, 
acest program a exercitat o pu
ternică influență mobilizatoare 
asupra maselor largi ale po
porului nostru. Puternicele mani- 
festații ale maselor de la orașe 
și sate, în cadrul cărora se ce
rea plecarea imediată a repre
zentanților reacțiunii din guvern 
și instaurarea unui guvern 
F.N.D., intensificarea procesului 
de ocupare a primăriilor și pre
fecturilor, trecerea la împărți
rea moșiilor într-o serie de sate, 
constituiau cea mai bună dova
dă că poporul, în majoritatea sa 
covîrșitoare, își însușea și susți
nea programul de guvernare 
lansat de P.C.R., care corespun- 
dea pe deplin voinței și 
țiilor sale.

La 10 februarie 1945, 
a dat cuvînt de ordine 
trecerea la ocuparea în masă a 
moșiilor boierești. Plină de în-

condusă de P.C.R. 
căderea, la scurt 
după altul, a celor 
ne cu majoritate

Din 
duminică 

în 
duminică

Raionul Câlârași 
complet colectivizat

aspira-

P.C.R. 
pentru

Scînteia tineretu'ui
(Continuare în pag. 3-a)

In luna februarie petroliștii 
din mai multe sectoare de fo
raj și schele de extracție dio 
țara au obținut succese în 
producție, ca urmare a extinde
rii experienței bune a fruntași
lor. In sectorul de foraj, lucrind 
în mai mare măsură cu turbina, 
sondorii din Tg. Jiu au săpat 
în plus fața de plan 1.900 m. 
liniari, cei din cadrul Trustului 
de explorări geologice — aproa
pe 1.000 m liniari, iar sondorii 
ploeșteni — peste 300 m. 1.

In

-au

fruntea întrecerii din sec-! 
de extracție al țițeiului 
situat petroliștii din ca- 
trusturi-lor Tg. Jiu, Pitești 

și Tîrgoviște care în luna fe
bruarie și-au depășit sarcinile 
de producție.

(Agerpres)

La cercul d« aeromodele al Palatului Pionierilor 
din Timișoara.

Foto: P. PAVEL

O acțiune
Tn vederea dezvoltării mișcării 

ultural-artistice, de curind în 
egiunea Constanța a fost lan- 
ată chemarea „Și satul la nive- 
j! centrului de comuna", acțiune 
are a trezit un deosebit inte- 
îs. Numeroase sate și-au pro- 
us să organizeze zilnic vârâte 
îanifestări — „Zile ale frunta- 
tlui", „Duminici culturale mo- 
el“, concursuri „Cine știe cfș- 
gă", să alcătuiască noi formații 
rtistice etc.
Rezultatele acestei chemări nu 

u înttrziat să se arate. In satul 
ocargea din raionul Adamclisi 
luat ființă o formație d? in- 

rume rtiști. iar în satul Sei- 
enii Alici din raionul Medgidia

interesantă
au fost alcătuite echipe de dan
suri și de teatru,' un cor și o 
brigadă artistica de agitație, în. 
care s-au înscris, zeci de..cojec-, 
tiviști. In satul Fintîna Ala re 
din raionul Negru Vodă pește 20 
de tinere (ătăroaice activează cu 
sîrguință în formațiile artistice 
recent înființate.

Au fost organizate rodnice 
schimburi de experiență în co
munele Sinoe, Făcăeni, Pecinea- 
ga și în alte centre cdmuflale 
cu care prilej s-au analizat po
sibilitățile existente pentru îm- . 
bogățirea vieții cultural-artistice 
la sate.

(Agerpres)

Gospodăriile 
cole colective din 
ionul Călărași, 
giunea București, 
obținut în ultimii 
importante succese în 
folosirea mai bună a 
pămîntului și dezvol
tarea multilaterală a 
producției. Utiliziad 
posibilitățile mari pe 
care le cu în organi
zarea complexă a mun
cii și a întregii .activi
tăți economice, co
lectiviștii din satul An- 
dolina au recoltat a- 
nul trecut, de pildă, 
în condiții de climă 
grele, 3.500 kg, de 
porumb la hectar. Re
colte sporite au reali
zat și alte gospodării 
colective, printre care

agri- 
ra- 
re- 
au 

ani

Că-cele din Ceacu șl 
lărașii Vechi, căra au 
devenit de altfel cu
noscute în ultimii ani 
în întreaga țară prin 
rezultatele lor deose
bite. S-au mărit în 
același timp șeptelul 
și producțiile din sec
torul zootehnic, dato
rită aplicării pe scară 
mai largă a metodelor 
avansate în creșterea 
vitelor și calificării în
grijitorilor.

Dezvoltarea produc
ției a ■ consolidat eco
nomic și organizatoric 
gospodăriile colective, 
dovedind posibilitățile 
bune și nelimitate pe 
care le au în special 
extinderea unor ra
muri ca zootehnica

sta- 
pro- 

cu 
mai

potrivită condițiilor ra
ionului.

Contract!nd cu 
tul surplusurile de 
duse, colectiviștii 
putut contribui și
mult la aprovizionarea 
industriei și populației 
orașelor, sporind în a- 
celași timp și venitu
rile unităților lor la 
peste 30 milioane lei 
anual.

La Dragoș Vodă, 
Crucea, Călărașii Ve
chi, Roseț și în alte 
comune și sate, valoa
rea zilei-muncă în 
G.A.C. a ajuns anul 
trecut la peste 35 de 
lei.
și-au 
noi,
aparate de radio, te-

Mulți colectiviști 
construit case 

și-au cumpărat

le vizoare, 
motociclete

Succesele 
fiilor colective au avut 
un larg ecou în rin- 
dul țăranilor întovără
șiți din raion. Acestea, 
ca și vizitele făcute în 
gospodăriile colective, 
munca politică desfă
șurată consecvent, au 
contribuit la convinge
rea lor de a păși cu 
încredere în gospodă
ria colectivă.

Acum, agricultura 
raionului Călărași este 
colectivizată. In cele 
42 de gospodării co
lective lucrează peste 
23.000 familii, avînd o 
suprafață de teren de 
aproximativ 80.000 ha.

(Agerpres)

biciclete, 
etc.

gospodă-

Tractoristul Bulea Neofil de la G.AS. Călărași, -regiunea București, lucrează Ia însâmînțarea 
mazărei. El rec! zează In fiecare zi cite 4 hectare peste plan.

Puterea de a strînge mîna
celui care te-a învins

Rareori îmi spun de două ori 
părerea într-o chestiune, lată 
însă că o corespondență din 
Sinaia mă obligă să pun din 
nou mîna pe condei și să ma« 
adaug cite ceva în legătură cu 
eroul ultimei ’ noastre dezbateri»: 
Egoistul. Pe scurt : așa cum ați 
citit și dumneavoastră, un strun
gar, pe nume Ion Alexandru, a- 
flat în întrecere cu alt strungar : 
Ion Vlădilă, schimbul său, a 
dereglat pe ascuns, la preda
rea mașinii un dispozitiv pen
tru a-l sili pe cel ce prelua 
munca să piardă un timp pre
țios. Dacă n-am ști că împrici
natul este tînăr și că a recu
noscut in fața organizației de 
bază U.T.M. că a procedat ast
fel pentru ca să nu fie întrecut 
în procesul de producție, am sta 
mai mult pe gînduri. Aici, după 
cum reiese din rindurile cores
pondenței, este vorba de o gre
șită înțelegere a unor lucruri pe 
care vom 
corectăm.

Trăind 
noi privim 
decît o 
Scopul principal al întrecerii 
socialiste rămîne 
crea la muncitori ... ...............
de solidaritate, dragostea față 
de uzina care le aparține, min- 
dria pentru realizările tuturor, 
străduința de a fi folositori pa
triei. Este vorba de o filozofie 
a muncii.

îmi amintesc de cîteva pagini 
amare ale unui scriitor englez, 
găsite într-o carte apărută mai

căuta cit de cît s-o

într-o țară socialistă, 
munca cu totul altfel 
privesc capitaliștii.

acela de a 
sentimentul

de Eugen Barbu

demult. Acolo, un personaj își 
arăta disprețul său aristocratic 
pentru ceea ce e mai nobil în 
noi : dorința de a ne ridica din 
condițiile uneori vitrege oferite 
de natură. Munca, efortul, 
scria el, este ultima sclavie a 
omului. Trebuie să scăpăm de 
blestemul acesta, exclama cu 
un fals patetism. Eroul lamenta-

pentru 
tați rea 
pentru 
spirituală. Popoare întregi ieșite 
din zona întunecată a colonia
lismului și a exploatării " mun
cesc zi și noapte pentru a-și 
depăși condiția socială in care 
au fost aruncate uneori timp de 
secole, lată de ce, nu e departe

ei înșiși, pentru îmbună- 
vieții lor materiale și 

deplina lor valorificare

ției era un snob, plictisit 
lipsa de ocupație și mi se pă
rea firesc că un om care nu a 
ridicat în viața lui o pietricică 
să gîndească astfel. Dar lumea 
este formată numai din trîntori 
oare ? Cu oameni de genul „fi
lozofului" nostru, istoria civili
zațiilor n-ar fi fost posibilă. Tot 
ce are mai frumos planeta : 
capodopere arhitectonice, opere 
de artă, palate, grădini sau ad
mirabile lucrări inginerești, ar 
fi rămas numai niște utopii.

Ridicarea piramidelor de că
tre sclavi, într-un orîncen efort 
comun, dirijat de despoți, apar
ține unor epoci întunecate. As
tăzi în țările socialiste oamenii 
muncesc cu plăcere, cu pasiune

vremea cînd Munca cu M mare 
va fi prețuită pretutindeni ca 
arta, să spunem.

Am făcut lunga introducere 
pentru că fapta lui Ion Alexan
dru mi s-a părut semnificativă 
pentru o anumită mentalitate. 
Mai există intre noi oameni 
care de dragul cîștigului perso
nal sau al unei mîndrii rău în
țelese, sacrifică totul : priete
nie, dragoste, încredere. Cu a- 
ceste vederi înguste noi trebuie 
să luptăm din răsputeri și afir
măm că exemple ca acela al 
strungarului de la Sinaia sînt 
incomparabil mai rare decît 
cele bune. In întrecerea socia
listă, uriaș imbold mersului no
stru înainte, se produc nu nu-

mai mai multe bunuri materia
le, dar se formează și oameni 
noi, caractere noi. Un bătrîn 
maistru asemăna întrecerea so
cialistă cu un marș victorios în 
haltele căruia observi cu plă
cere că oamenii sînt mai apro- 
piați unii de alții, mai căliți, 
mai bogați sufletește.

lată, de. pildă, Ja Uzinele 
„Vasile Roaită“ din Capitală, 
lucrează tînărul lăcătuș Ion Lu- 
pu. Muncitor priceput, însă 
indisciplinat și individualist, lip
sea uneori de la uzină pentru 
bunul motiv că avînd niște pă
rinți ce se ocupau cu grădină
ritul, le vindea în unele zile 
zarzavaturile la piață. Dacă 
n-ar fi trist, ar trebui să zîm- 
bim. Muncitor și negustor, iată 
două lucruri care nu se împă
cau de loc unu! cu altul, cum 
nu se împacă apa cu focul. In
tr-o zi uzina s-a angrenat în- 
tr-o întrecere socialistă. Intre 
obiectivele acestei întreceri fi
gura un punct de onoare : ace
la de a se aduce pe drumul cel 
bun insul rătăcit în piață. Mai
strul comunist Nițu Nicolaie și 
lăcătușul Radu Voiau, împreună 
cu întreg colectivul brigăzii de 
producție i-au încredințat tînă- 
rului, sarcini speciale pentru a-i 
dezvolta spiritul de răspundere. 
Muncitorul „grădinar“ a fost in
vitat la muncă patriotică, la vi
zionări în colectiv de spectaco
le, la reuniuni tovărășești și o-

(Continuare în pag. 3-a)

— Schiță
Am stat alături de colega mea, 

in bancă, la prima lucrare scrisă 
în timpul examenului de admi
tere. Pe la jumătatea tezei i-am 
strecurat un bilețel pe un petec 
de hirtie : ,tVrei să ne intilnitn 
diseară, dragă ?"

•— lntreabă-mă pe mine ce 
vrei să știi, mi se adresă de la 
catedră profesorul.

— A, nimic, un fleac... i-am 
cerut ceva... am bîiguit încurcat. 
Am surprins-o bucurîndu-se de 
momentul penibil in care mă 
aflam. Mai tîrziu, pe sugativă, 
am reluat întrebarea : „Vrei să 
ne întîlnim diseară ?“

„Cu dumneata — NU",
,tEști nesuferită",
„Cu dumneata — DA"*
Și-mi era într-adevăr nesufe

rită ^.. La a doua lucrare scrisă 
i-am ținut totuși loc lingă mine. 
Îmi purtase noroc la prima. S-a 
așezat de parcă nu schimbasem 
nici o vorbă niciodată.

La a treia lucrare mi-a ținut 
ea un loc. Am întreb at-o din 
nou dacă vrea să se întîlnească 
cu mine.

— La banala dumitale între
bare ți-am răspuns odată și dacă 
mi-aș fi schimbat între timp ho
tărî rea aflai pină acum...

..Ni-am pomenit în aceeași 
grupă cu ea. După o oră do curs 
m-a luat deoparte și m-a în
trebat : „Dumneata ai căzut 
cumva la examenul de admitere 
la lcf.?*

— Eu, nu. Mă confunzi ! De 
ce ?

— După pasiunea cu care 
completai pronosportul" cre
deam că te pregătești să încerci 
din nou admiterea la I.C.F., 
anul viilor.

— Te interesez așa de mult 
că mă urmărești și în timpul 
orelor ?

— Da. Te surprinde ? Crezi 
că greșesc ? Poate greșesc...

lnir-o zi se apropie de minei 
„Mai vrei să ne întîlnim

— Cu mine vorbești? (nu-mi 
venea să cred !)

■— Da. Cu dumneata
— Merit eu așa o cinste ?
— Ai început să nu mai ai 

aceeași părere bună despre dum
neata ?

— Dimpotrivă !... Unde vrei 
să ne întîlnim ? La „ceas" ? La 
„Dalles" ?... Alege !

— La mine acasă.

satirică —
— Daa ? Spune-mi,,, cred că 

părinții dumitale n-or să-și facă 
o impresie prea proastă despre 
mine dacă vin fără flori.

-— Nu stau cu părinții !
...Mi-am notat adresa și-ani 

plecat la cantină cu sentimen
tul victoriei. Convorbirea îmi 
reduse certitudinea „irezistibilu
lui", După masă, în drum spra 
cămin, mi-am cumpărat o sticlă 
cu ulei de păr.

Amuza colegii din cameră 
febrilitatea mea. Aveam proba
bil un aer caraghios de grav, 
poate arogant. Neîntrebaț de ni
meni, într-un tîrziu, am cugetai 
cu glas tare : ,JE bine că toate 
femeile sînt la fel ?!"

— De ce? veni timid între
barea din patul de lingă ușă.

— De ce ? A junge pentru azi 
„boboceilor"...

Colega mea locuia în Flo- 
reasca. In drum am cumpărat 
totuși o sticlă de „cremă de ca-, 
cao".

Am sunai. Mă așteptam s-o 
văd deschizîndu-mi ușa cu un 
zimbet care să aprecieze desă- 
vîrșita mea punctualitate.

S-a deschis ușa și mi-a zîmbit 
un bărbat' Am bîiguit : Mă scu
zați... Gm greșit probabil...

— Intră le rog, soția mea < 
acasă. Te așteptăm.

Am intratt Colega mea Sanda 
m-a privit cu amabilitate, făcîn- 
du-și totuși vizibilă satisfacția de 
a fi fost victorioasă. Probabil că 
nu se mulțumea cu atît. Socotea 
consumată doar introducerea lec
ției pe care mi-o pregătise cu 
temeinicie, și, recunosc, mult taci 
pedagogic. Of ! Nu eram în 
stare să mă bucur de confortul 
fotoliului moale în care căzusem* 
Nu eram în stare decît să zîm-t 
besc, un zimbet chinuit, ameste-1 
cat cu umbre de disperare.

— Sanda mi-a vorbit mult 
despre dumneata. Mult și fru
mos — începu soțul ! Spunea că 
ești bine pregătit, că ești cel 
mai serios și mai bine crescut 
dintre colegii ei. Cunoaște bine 
la oameni. De aceea am ținut fi 
eu să te cunosc.

Ai fost un elev bun ?
— Da. Îmi plăcea să învăț, 

îmi plăcea să mă și distrez. Îmi

VALERIU LAZAROV

(Continuare în pag. 3-a)

Prin centru! Capitale! noastre.

Foto : AGERPRES



PRIETENII Repin și Maiakovski

u- 
cunoscute sub denumi- 

sonată, cvartet și simfo- 
constituie fundamentul 
muzicale instrumentale 
zilele noastre.

în epoca premergătoare revo
luției franceze, ca și în deceniile 
imediat următoare artele au cu
noscut o perioadă de intensă 
înflorire, determinată înainte 
de toate de progresul social și 
•economic ce caracteriza desfășu
rarea evenimentelor vremii. Sub 
influența tendințelor progresiste 
ale burgheziei înaintate și a 
ideilor înnoitoare răspîndite prin 
operele enciclopediștilor fran
cezi, marile figuri ale intelectua
lității europene au creat lucrări 
de o înaltă valoare filozofică și 
artistică. In domeniul artei mu
zicale, această epocă este ilus
trată prin compozitori de geniu 
ca J. S. Bach, Haendel, Gluck, 
Haydn, Mozart și Beethoven, ale 
caro' creații nemuritoare au 
dus arta sunetelor spre culmi 
nebănuite Printre acești mae
ștri, Joseph Haydn, în ordine, 
cronologică, primul din cei trei 
mari clasici vienezi, a avut un 
rol deosebit de important in 
dezvoltarea șî cristalizarea for
melor și genurilor muzicale, 
niversal 
rea de 
•nie, ce 
creației 
pînă în

Joseph Haydn s-a născut în 
1732, în satul Rohrau din apro
pierea Vienei, într-o familie de 
țărani. Talent precoce, el a fost 
angajat în corul de copii al Ca
tedralei Sf. Ștefan din Viena 
unde s-a deprins să mînuiască 
și diferite instrumente. Pierzîn- 
du-și slujba după cîțiva ani din 
pricina schimbării vocii, el a 
trebuit să-și continue studiile de 
unul singur și să-și c.îștige exis
tența cu acompaniamente de 
clavecin sau cîntind în diferite 
ansambluri. In același timp, în
să, Haydn s-a dedicat cu pa- 
'siune compoziției muzicale, com- 
plectînduși cunoștințele printr-o 
muncă încordată. Datorită fai
mei cîștiqcte cu primele sole 
lucrări, tinărul muzician a fost 
angajat în 1759 de către un 
aristocrat ceh, în calitate de 
ca pel-maestru, iar doi ani maî 
tîrziu a trecut in aceeași calita
te în serviciul familiei prințului 
Esterhâzy. Timp de aproape 30 

» de ani, Haydn a dus o viață mo
destă și retrasă pe moșia stă- 
pînilor săi care, după mărturii
le proprii ale compozitorului. îl 
tratau ca pe un valet de ranq 
.superior, veșnic la cheremul 
toanelor lor aristocratice. Totuși, 
datorită faptului că Haydn a 
avut o existență asigurata și 
o orchestră exclusiv la dispozi
ția sa, el a avut posibilita
tea de a experimenta diferite 
genuri muzicale, ceea ce a con
tribuit în mare măsură la dez
voltarea talentului său, precum 
și la desăvîrșirea uriașei opere 
pe care a lăsat-o lumii. în a- 
cești 30 de ani, compozitorul a 
scris un număr foarte însemnat 
de lucrări simfonice, opere, con
certe instrumentale, muzică de 
cameră pentru cele mai variate 
ansambluri și nenumărate com
poziții de proporții mai mici. 
Tn anul 1790, odată cu dizolva
rea orchestrei particulare a fa
miliei Esterhăzy, compozitorul 
s-a mutat definitiv la Viena.

Copleșit de onoruri, marele 
compozitor s-a stins din viață 
în 1309, lăsind în urma sa 
o moștenire artistică de propor
ții uriașe, cuprinzînd pe lingă 
cîteva sute de lucrări de mai

Din duminică 
in duminică

HAYDN
mică amploare, 104 simfonii, 84 
cvartete de coarde, 37 concerte 
instrumentale, 98 triouri, 11 lu
crări vocal-simfonice etc.

Haydn găsește, in general, cu 
puține excepții, o situație des
tul de neclară în domeniul mu
zicii instrumentale. Atît compo
nența ansamblurilor instrumen
tale, cît și formele compozițiilor 
muzicale, sufereau fluctuații care 
nu erau guvernate de nici o 
regulă. In această situație con
fuză se afirmau însă, rînd pe 
rind, germenii tuturor acelor e- 
lemente din care avea să se 
nască clasicismul vienez. Ele* 
mentele formelor muzicale mari, 
moderne, sînt vizibile în creația 

• compozitorilor anteriori 
contemporani cu Haydn.

sau 
Dar

Mari artiști 
ai omenirii

toate aceste elemente sînt izo
late, disparate, apar timid sau 
într-o forma rudimentară. Scrie
rii© compozitorilor care cuprin
deau' aceste elemente, în forme 
mai mult sau mai puțin eviden
te, constituiau o abundentă a- 
cumulare cantitativă, care aș
tepta să se producă procesul de 
cristalizare a tendințelor ei fun
damentale. Șj această cristali
zare, acest salt calitativ a fost 
opera lui Haydn. Meritul său 
istoric constă deci în realizarea 
sintezei artistice între cuceririle 
înai-ntașilor săi germani, austri
eci și italieni.

Compozitor instrumental prin 
excelență, Haydn a găsit în a- 
cest domeniu o situație în care 
a știut să discearnă germenii 
noului. Cu mîinile sale sigure el 
Ie-a replămădit, le-a cercetat cu 
luare aminte posibilitățile și le-a 
Imprimat cursul de dezvoltare 
potrivit cu cerințele contempo
raneității. Și așa, fără a i se pu
tea atribui paternitatea fiecărui 
element în parte, Haydn a de
venit totuși creatorul necontes
tat al formei sonată, ce stă la 
baza marilor forme ale muzicii 
simfonice și de cameră.

it dopi ce s-a căsătorit. 
1 amencan Ernest He- 
i a fost felicitat de o 
«Soția t*. este ioântă-

m-a 
trei- 
tea-

Foto: TAS5

Pe stadionul „5. M. Kirov“ din Leningrad a avut loc luna trecută sârbâtoorea 
sești". In fotografie ; O alergare de reni.

Atît simfoniile cît și cvartetele 
sale au rămas adevărate mode
le de arhitectură muzicală, care 
au conferit acestor două genuri 
pentru multă vreme locul cel 
mai însemnat în creația instru
mentală universală.

Joseph Haydn se situează 
printre cei mai mari compozitori, 
prin frumusețea originală, me
reu proaspătă și plină de viață 
a melodiilor sale, care sînt o 
mărturie vie a uimitoarei sale 
puteri creatoare. In privința con
strucției, a artei componistice 
propriu-zise, el dovedește o ine
puizabilă fantezie în valorifica
rea ideilor muzicale.

Profund legai prin însăși o- 
bîrșia sa țărănească de tradiții
le muzicale ale poporului său, 
Haydn și-a împrospătat și îm
bogățit mereu fantezia creatoa
re prin studiul și prelucrarea 
creației populare austriece și a 
altor popoare, lată ce ne ex
plică prezența în mai toate o- 
perele sale a unor caracteristice 
ritmuri și melodii populare.

Operele lui Haydn consti
tuie un bun de cel mai mare 
preț al culturii universale, prin 
mesajul luminat de admirabilul 
său crez artistic, limpede expri
mat în răspunsul la o scrisoare 
de omagiu ce i-a fost adresată 
de către o asociație muzicală 
din Norvegia : „Adesea, cînd 
luptam cu piedicile ce-mi în
greunau lucrul, cînd 
meîe fizice și spirituale 
fâcîndu-mâ să văd cît 
este să perseverezi pe 
pucată, un gînd tainic 
tea : nu sînt decît puțini oameni 
mulțumiți și fericiți pe acest pă- 
mînt; pretutindeni predomină su
ferințele și grijile. Poate că, în
tr-o bună zi, truda ta va de
veni o sursă din care cei isto
viți sau cei împovărați de griji 
vor putea să soarbă citeva cli
pe de destindere și înviorare. 
Ce motiv puternic de a merge 
înainte I lată de ce privesc as
tăzi cu o mulțumire pornită din 
adincul inimii opera căreia i-am 
închinat un atît de lung șir de 
ani de eforturi indîrjite1*.

A. TRAIAN

puterile 
slăbeau, 
de greu 
calea a- 
îmi șop-

Sculptura, „Vestitorul păcii* 
- opera artistei maghiare 
Clara Herceg, prezentată 
în cadrul Expoziției interna
ționale de sculptură și pictu
ră — cu opere ale femeilor- 
artiste plastice din mai mul
te țări, deschisă de curind 

la Budapesta.

Onorariul unui tenor
Tenorul irlande» McCormack 

a fost angajat de un lord să 
cinte la o serată organizată în 
palatul lui. Cintârețul a pretins 
un onorariu de 100 de lire, ce- 

• rerea sa fiind imediat acceptată.
„încă ceva — a ținut să r 

dauge lordul. Trebuie să tâ rog 
ca imediat după ce veți cinta si 
părăsiți casa mea. Noi nu Mr 
nuim să petrecem împreună « 
artiști de pe scenă**.

„în cazul acesta — a spus 
McCormack—lucrurile se schim-

Despre știința și creația rusă 
de la sfirșitul secolului al XIX- 
lea și începutul secolului nostru 
s-a scris mult. Contemporanii 
ne-au lăsat tomuri mari de amin
tiri: corespondența uriașă aduce 
pină la noi frumusețea priete
niilor care au legat într-o minu
nată tovărășie întru artă pe 
Tolstoi de Cehov și Gorki, pe 
Stasov cu Rimski-Korsakov sau 
Mussorgski și atîția alții.

Și mai toate mărturiile vre
mii vorbesc de minunatul prie
ten și prețuitor al adevăratelor 
talente, de minunatul om care 
a fost pictorul Ilia Efimovici 
Repin, marele artist, stâpînit de 
o pasiune mistuitoare pentru 
arta sa.

Prețuind pe minunății conti
nuatori ai tradițiilor realismului 
rus. Repin a păstrat pînă la 
bătrinețe acel spirit lucid, acea 
intuiție profundă pentru adevăr 
și artă adevărată, care l-au fă
cut să aprecieze cu entuziasm 
creația plină de o cutezătoare 
inovație revoluționară a lui 
Vladimir Maiakovski.

Și iată că între cei doi uriași 
artiști se încheagă o prietenie 
interesantă și o prețuire reci
procă.

în primăvara anului 1915, în 
mica localitate Kuokkala de pe 
țărmul Baltieei, se stringe un 
grup mare de artiști, poeți și 
pictori. în fața unui public tl- 
năr și entuziast. Maiakovski ci
tea într-o seară versurile sale. 
Dar recitarea este întreruptă ; 
vechea portiță scîrțîîe și pe alee, 
spre terasă, se îndreaptă Repin 
însoțit de una din fiicele sale: 
salută pe rînd. meticulos și plin 
de politețe bătrînească pe fie
care în parte. Și iată-i față in 
față — bătrinul, uscățivul și a- 

OM
bă. Dacă tul va trebui sâ stau 
împreună cu oaspeții dv. atunci 
mc mulțumesc numai cu 50 de 
bre”.

Grija lui Jack London
Pe vremea cind Jack London 

era încă un scriitor necunoscut 
el i-a spus odată unui prieten : 
..Astăzi am terminat partea cea 
mai grea a uitrmuiui meu ro-

„Ai găsit cumva ideea ukimu- 
luj capitol ?“ — La întrebat a- 
ceota.

aceasta »* intimplat de 
sultă vreme, dar astăzi am reu
șit ia sfirșit să găsesc un editor 
care să-rai tipăreacartea î*

O concepția originală 
de»pr« ordina

O luptă între un vultur 
și un helicopter

lai aaai lac, nnde • fost cules 
de aifte cepu care asistaseră la 
• reni lupți inegali. S-a con
statat ea ert vorba de un vultur 
de • specie rară, care trăiește 
ia mod obișnuit in Nordul Eu- 
ropeț. Cintârea fapte kilograme 
p acea o deschizături de aripi 
de 2f20 metri.

MAIAKOVSKI REPIN

gitatul Repin, geniul recunoscut 
al picturii ruse, și Vladimir Ma
iakovski. tînăr. masiv, lat în 
spate, cu gesturi largi, puțin ne
mulțumit că fusese întrerupt. 
Și Repin îi cere poetului să 
continue recitarea. A fost un 
moment de ușoară jenă gene
rală ; toată lumea cunoaște ati
tudinea violent ostilă a lui Re
pin față de „arta** superficială 
și formalistă, a grupului de fu
turiști, al cărui membru era la 
vremea aceea și Maiakovski. 
Dar poetul își reia recitarea, ci
tește cu însuflețire întîi exce
lenta sa poezie. „Norul în pan
talon**. „încă" cere Repin. Ma
iakovski recită noi și noi ver
suri, avîntat, patetic. Și iată că 
bătrinul maestru al picturii îl 
aplaudă entuziast pe tinărul

R
ei au văzut însă ci Einstein 
folosea nunul două camere iar 
celelalte le tulea încuiate.' Prie
teni: lui Einstein i-au atras ime
diat atenția că un om atit de 
renumit nu trebuie să fie ața de 
modest mai ales că nu va tre
bui să plătească nota la hotel 

„Ah — a răspuns Einstein — 
aceasta nu are nimic de a face 
cu modestia. Atunci cind folosesc 
numai două camere pot să-mi 
răspindesc lucrurile numai 
două camere ți astfel trebuie 
le caut mai puțin pină ce 
găsesc*. 

în 
să 
le

Rochia

poet și îi acordă un „bravo" 
exaltat.

Așa a început o prietenie 
care i-a apropiat mult în dis
cuții îndelungate. Cei doi se 
întîlneau adesea ; în casa lui 
Repin. Maiakovski a citit pri
mele schițe ele poemului său 
..Război și pace". Repin lăuda 
desenele rapide și pline de ver
vă incisivă pe care le făcea me
reu Maiakovski. „Ce tempera
ment ! — exclama .pictorul. Ce 
temperament ! Și cît -de mare 
este realismul său“ — .spunea 
Repin.

în semn de deosebită priete
nie genialul pictor îi promise 
lui Maiakovski un portret.

Dar portretul promis nu a 
fost pictat și iată de ce :

Repin își închipuia această 

Vechile monumente romane pe malul Dunării sînt loeu 
preferate pentru plimbarea tinerilor din Turnu Severin.

Foto : P. POPESCU

Bani care se pot Le 
și mînca la propriu

pînză înfățișînd un poet insj 
rat, cu plete lungi aruncate 
spate, într-un gest patetic. JM 
iakovski, ostil tuturor pozei 
pretins poetice și ostentativ p 
tetice, a venit la prima ședir 
tuns de tot. „Ce păcat, exc 
mă atunci Repin. Ce te-a ap 
cat ? Am vrut să fac portrel 
unui tribun popular, iar dui 
neata...".

Portretul plănuit a rămas 
proiect, Repin a lucrat atui 
o schiță mică, pierdută peni 
noi. în schimb cunoaștem < 
teva portrete desenate — apn 
pe caricatural de crejoK 
vivace al luî Maiakovski —■ 
care Repin le aprecia foai 
mult.

întîlnirea dintre Repin și X 
iakovski, semnificînd parcă ti 
cerea acelei ștafete pe care 
generație o încredințează^ alte 
cu siguranța marilor realizi 
pe care aceasta le va aduce, < 
finește o minunată trăsătr 
a marelui picțor : omul ci 
atinsese maxima condensare 
măiestriei sale, care dădt 
opere de un dramatism și 
realism zguduitor, a intuit și 
înțeles forța și însemnătatea < 
titurii revoluționare pe ci 
Vladimir Maiakovski o prodt 
în poezie : și dincolo de fori 
de expresie proprie și un ' 
cabular poetic inedit al poe 
lui, Repin descifrează mesa 
revoluționar al poeziei lui IV 
iakovski și realismul milita 
din creația marelui bard al 
voluției.

MARIANA GfcLAS

MAHABHARATA
Cine a auzit odată poveștile Mahabharatei nu 

vrea șă mai cunoască altele, ziceau străvechii 
indieni, după care nici acela care se îmbată cu 
trilurile cochilei, -nu vrea să mai audă alte cîn- 
tece de păsări** (Cochila fiind o pasăre — uit 
fel de euc — prețuită în India pentru frumuse
țea viersului ei, cum este pentru noi privighe
toarea),.

Intr-adevăr Mahabharata, această colosală e- 
popee, ce însumează earn 200.000 de versuri, este 
— urmată de Ramayana — cel mai prețios te
zaur poetic al Indiei.

Mm-ți au afirmat chiar că valoarea ei artistică 
ar întrece pe aceea a marilor poeme homerice. 
Data creației Mahabharatei nu se cunoaște. To
tuși se pare că ea începe să se constituie îrntr-o 
formă unitară cam prin secolul al IV-lea î.e.n., 
ajungînd la desăvirșire după o evoluție proba
bilă de 700-800 de ani.

Autorul prezumtiv al acestei uriașe poeme este 
Vyasa, al cărui nume se tîlcuiește în limba san
scrită prin „alcătuitorul**. Tot lui i se atribuie 
de altfel și redactarea în formă definitivă a Ve
delor, cărțile sfinte ale hindușilor, a căror ori
gine datează de pe la sfîrșitul mileniului al Il-lea 
î.e.n. Din această pricină marele poet care a în
trunit într-o compoziție unica Mahabharata a 
fost .numit de indieni și Vedo-Vyasa.

Unii învăța ți au presupus ca Vyasa nu ar fi 
fost altceva decît personificarea geniului poetic 
al poporului indian, geniu care a reușit să în
fățișeze în opere monumentale un tablou — fără 
însă a fi complet — al vieții Indiei antice, al 
istoriei sociale, al culturii și ariei sale.

Mahabliawrta ar însemna în limba veche a in
dienilor : „cîntecele despre marile lupte ale nea
mului. Baratha**.

Legenda indiană spune că Baratha a fost un 
prinț faimos prin vitejia lui, feciorul prea fru
moasei Sakuntala și al regelui Duhșanta, năs
cut dintr-o iubire pătimașă, cîntată și în limba 
noastră de Coșbuc, după poetul Indiei, Kalidassa. 
Fiind el atîta de viteaz și conducîndu-și tribu
rile pe țârnnirife^rodiioare ale Gangelui de sus, 
numele său a rămas nemuritor. Triburile au lio
tă r.ît să-și sp^nă „barathi**, după numele aceluia 
ce-i adusese *pe malurile Gangelui.

Din spița acestui renumit strămoș s-a născut 
altă căpetenie de triburi, ce se chema Kaura. 
Din el s-a tras o seminție : kauravașii. Iar din 
Pandzr.*ceiă’aît urmaș al lui Baratha. pândavașiî. 
Ei bine, între aceste două neamuri ale Barathi- 
lor s-a iscat cea mai îngrozitoare bătălie. Nici 
,,Iliada“ lui Homer, nici „Eneida** lui Virgiliu, 
și, cu atît mai puțin operele ce s-au scris, după

modelul lor, în evul de mijloc, bunăoară „Cînte- 
cul lui Roland** sau „Oî-ntecul Nibelungilor** nu 
reușesc să redea cu atîta plasticitate toată urgia 
distrugerii războiului. Lupta aceasta dintre kau- 
ravasi (Kuruizi sau Kurdingi cum se mai nu
mesc) cu pandavașii reflectă ciocnirile sîngeroase 
dintre triburile de arieni, dornice să ia în stă- 
pînire păfnînturile și avutul dravidienilor. Cioc
niri ce ne arată că arienii nu erau chiar atft de 
„nobili** precum <se socoteau, de vreme ce se mă
cinau, nemiloși în lupte intestine. (Pentru că nu
mele de „arieni** în limba sanscrită înseamnă 
„de neam bun**, „aristocrat**, nume ce și l-au 
luat invadatorii îndată ce i-au biruit pe dravi- 
dieni).

Legenda luptei dintre aceste triburi ariene se 
află în mijlocul poemei. Barzii din India, „su- 
tașii**, trebuie să o fi cîntat veacuri de-a rîndul 
în piețe și’palate, tot astfel cum războiul de la 
Troia a fost istorisit de al«ți aezi mai înainte de

tind atent nu doar odată se întrevede și o 
notă de protest contra acestei nedrepte stări de 
lucruri, considerate de brahmani drețr. . egea 
zeilor nesctiimbătoare**. cum se afirme 
imn. Așa este protestul Sakuntalei, fEca ba tri
oului sihastru Kaowa, ce nu accepta să se su
pună legilor bra unane. care fateau femeia nu
mai o sclavă in mii a: le părintelui și apoi ale 
soțului. *

In cele optsprezece cîntece ,<parvase“ ale .Ma
habharatei, alaiuri de legenda Sakuntalei — una 
dintre cele mai vechi din toată literatura indi
ană — se găsesc și altele de o frumusețe neîn
chipuită. Es’.e destul să amintim legenda despre 
„Xala și Damayanti** — ce ne oferă o specta
culoasă frescă a unor obiceiuri ariene; sau „Ră
pirea Dranpadiei, un fel de frumoasă Elenă a 
indieniicr. care, potrivit datinilor străvechi, ră- 
mîne credincioasa celor cinci frați ai săi a că
ror singura soție este. Unul dintre cele mai cu
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pletului, sau este doar un pseudonim. Poate să 
nu fie nici una nia alta, ci doar un nume fic
tiv. prin care pcporul a definit pe autorul Ma
habharatei sale îndrăgite. Cert este insă, că — 
așa cum stabilesc de altminteri și ultimele cer

cetări făcute de marii specialiști asupra gigan
ticei poeme indieoe — in tot cuprinsul operei se 
simte o mină unică de artist. Vyasa trebuie să 
fi avut o minte ageră și un talent poetic deose
bit care l-au ajutat să contureze și să închege 
temeinic pasajele variate ale poemei. Stilul fo
losit de Vyasa este sclipitor prin bogăția imagi
nilor. Curgerea, fluxul epic, au o notă majes- 
tuoasă, impresionantă, prin adîncimea cugetării.

Nici o altă operă nu întruchipează mai 
bine geniul poetic al poporului indian 
decît .Mahabharata. Prin întinderea sa, ca 
și prin profunzimea izvoarelor, prin amploarea 
ramificațiilor ce se despart din .trunchiul de bază 
al poemei, ca apoi să se reîntrunească într-un 
tot unitar, prin frumusețea versurilor sale, Ma
habharata ocupă un loc de frunte între marile 
Creații .poetice ale antichității.

Homer. Și-n acest timp, -șutași!, la cererea mul
țimii sau a regilor, au început să contopească 
în cîntecul Manabharatei — pentru a-i da am
ploare — și alte străvechi legende indiene, le
gate de mitologie mai cu seamă. Forțe aie na
turii ca și forțe sociale, sub chipuri de zei și 
genii, InCep să populeze versurile Mahabharatei, 
amestecîndu-sc în treburile oamenilor, fie aju- 
tîndu-i, fie lovind în ei fără cruțare.

Studii îndelungi, ce nu au fost de altfel nici 
pînă astăzi terminate, ne dovedesc că în poemă 
se află numeroase episoade, ce nu aveau nici un 
fel de legătură inițială cu marile ciocniri dinire 
kauravasi și pandavasi. Insă abilii cînîăreți ai 
Indiei, suțașii, le-au introdus cu atîta măiestrie 
în poema, găsind adesea înrudiri plauzibile <cu 
evenimentele de bază, îneît astăzi cu greu mai 
pot fi separate și povestite deosebit.

Poema este alcătuită totuși limpede, pentru 
cunoscătorii literaturii indiene, din cîntece cu 
caracter istoric-legendar, ce stau la bază, 
dar contopite cu alte cîntece avînd caracter mi
tologic, filozofic sau chiar juridic. Aceste 
cîntece compuse în vremuri depărtate de 
poeți populari au suferit puternica influ
ență a preoțimii și a cultului braliman. In ver
surile Mahabharatei, sub influența brahmanisanu- 
l'.ii. sint elogiațî stăpînitorii: regele, preoții, a- 
ristocrații și războinicii. Cu toate acestea, cerce-

noscute cîntece ale Mahabharatei este și Bhâga- 
vad Gitâ sau „Cântul divin**, în cadrul căruia 
se afla și legenda frumoasei Sâvitrî — și ea o 
Peiittopa indiana — cel mai sublim exemplu de 
dragoste și de credință conjugală. Este adevărat 
că In deobște literatura indiană veche slăvește 
acest devotament al femeii față de soțul și stă- 
pinul ei — „pati**, însă accentele pe care le-a 
aflat poetul, cintind-o pe gingașa, statornica și 
înțeleaptă Sâvitrî după părerile multor oameni 
de artă nu ar avea asemănare cu nici un alt 
cântec din toată literatura veche orientală.

Alături de legende, Mahabharata mai cuprinde 
în țesătura ei artistică și alte zefci, sute de fa
bule, parabole, mici povestiri, basme, istorisiri 
cu conținut moral — din care, mare parte, așa 
cum s-a mai spus, au fost impuse de preoții 
brahmani, pentru a susține puterea lor de castă 
dominantă.

Dacă Mahabharata are o fabulație atît de bo
gată, mai uimitoare este pentru non forța artis
tică a poetului, care a întrunit acest material 
vast poetic, pornit din surse diferite șî, poate, 
inegal artistic.

Nu știm dafcă Vyasa este adevăratul nume al

AL. MITRU

CCRNELIU BABA « Jucătorul de șah

De-a lungul timpului oamenii 
au inventat cele mai năstruș
nice tipuri de bani și adeseori 
putem înțelege cum își vindeau 
și-și cumpărau produsele stră
moșii noștri îndepărtați, urmă
rind același fenomen la popu
lațiile pe care colonialiștii le 
țin krtr-o stare de primitivitate. 
Se pare că pe aceste „piețe** ba
nii cei mai risp ndiți sînt cei tă
cuți din melci. In Melanezia—de 
pilda — se folosesc banii nasso 
(numiți și divarra sau tambu)— 
bani confecționați din scoica mel
cului rasa Camelus. Ca să obțină 
această monedă băștinașii fac 
drumuri de cite o lună și după 
ce-i pescuiesc, îi curăță și-i lus
truiesc. nu păstrează în colibă 
decît strictul necesar zilnic — 
iar restul se ascunde în junglă 
într-o „visterie** a tribului, bine 
păzită.

Uneori, scoica nu se folosește 
în întregime, ci se taie din ca 
cerculețe, iar alteori „cercule- 
țele-monedă** se fac din coji de 
fructe (insulele Mortlock și 
Truk), din baga (insulele Ma
riane) sau se împletesc cercu
lețe de scoică, cu mărgele de 
sticlă, cu dinți de cîine și porc, 
cu fîșii de potang obținîndu-se 
celebrii „bani de porc**.

Evident, „banii de porc** con
stituie o monedă... complicată 
și totodată de un rafinat gust 
aritistic. Altele sînt mai simple 
— dinți de animale, (insulele 
Palau), mărgele de sticlă etc.

Banii aceștia, fie scoici, fie 
inele, fie pene, se adună în fi- 
șicuri pe sfori, în suluri, în îm
pletituri. Astfel, banii de pene 
din insulele Santa Cruz (din 
pene de colibri, de porumbei, 
sau din penele moi din jurul 
ochilor găinii, se înfig în pan
glici, iar acestea se adună în 
stiluri, ce se ascund în „case 
de bani** bine ascunse.

Mai greu le-ar veni să-și do
sească banii indigenilor din 
insula Yap. Și anume ar fi greu 
de ascuns „banii bărbătești". 
Căci dacă femeile au bani'con
fecționați din scoici pilite în

formă de lopățică, bărbații 
seda renumiții bani fei, 
discuri de aragonit al căror < 
m-etru atinge deseori cinci mei 
Pentru a obține aceste moi 
băștinașii călătoresc sute 
kilometri pînă in insulele 
Iau desprind fâșii subțiri de r 
și îe oara cu ajutorul pluta 
remorcate de bărci. Cînd cin 
cumpără ceva el nu se pc 
duce la tî'rg cu banii subșuoi 
Vinzâtorul mărfii vine Ia ci 
părător acasă, cercetează b: 
sprijiniți de coliba acestuia ș 
învoiesc ia preț.

Dar daca banii aceștia 
viața destul de lunga, în sell 
cît sint de trecători bi 
care... se măuincă ! Oare, 
fometați, negrii panglie
și-ar ronțăi cu plăcere
ratele „kank*4 făcute 
suluri de magiun fiert 
manioc ? Sau ce s-ar intiii 
cu fișicurile de carne de f 
uscata, cu cele de nuci sau 
cele de brînză (Laponia). I 
mai ales cu banii de... 
chin de pe coasta Loenj 
Aici, kitr-adevăr n-ar fi ț 
greu să-ți bei banii. D 
cum se vede e mult mai bine 
mînuieșii moneda de piatră 
de metal... Cele de metal i 
au străbătut un drum lung j 
să semene cu b.’.nii noștri 
azi. Și azi încă moneda e la i 
le pop lății primitive din At 
un vîrf de sulița. Daca cinev 
voi sa cumpere de la negri j: 
ghe un colț de elefant ar p 
două sute viriuri de sub. a 
mustața dc leopard ar fi 
ieftină, cam tot atît cît o 
sâre-rinocer — zece virfuri.

înșiruirea tipurilor de mo 
de pe toate aceste țărmuri ît 
pariate ar putea umple, deși 
cărți întregi. Dar oricare a 
materialul ce folosește la ( 
tecțicnarea acestor bani — 
cep’nd cu cei de magiun 
pînă la cei de piatră — e 
tența lor dovedește un luc 
starea de înapoiere în care 
menținute unele populații 
globului dc către colonialiști

EUGEN GORE



Din lupta maselor populare 
conduse de partid pentru 
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Aspect de ta marea manifestație din ziua de 6 martie 1945 cînd 800.000 de cetățeni al Capitalei au salutat formarea 
guvernului Petru Groza

Președintele Consiliului de Miniștri, 
CIlvu Stoica, a primit pe mmisirul 

Izraelului la București I Asztalos Istvân
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credere în Partidul Comunist, 
conducătorul încercat al mase
lor, țărănimea muncitoare a 
pornit cu însuflețire la expro
prierea pe cale revoluționară a 
moșierilor.

Clasele exploatatoare, în în
cercarea lor disperată de a îm
piedeca prăbușirea regimului 
politic, au recurs la represiuni și 
provocări fasciste care au culmi
nat cu represiunile din 24 fe
bruarie, cînd din ordinul lui Ră- 
descu s-a tras împotriva celor 
500.000 locuitori ai Capitalei 
care demonstrau pentru un gu
vern democratic.

Zvîrcolirile forțelor reacțiunii 
s-au dovedit a fi însă zadarnice. 
Sub presiunea maselor, regele a 
fost silit să demită guvernul Ră- 
descu și să admită formarea, la 
6 Martie 1945, a unui g-uvem de 
largă concentrare democratică în 
care reprezentanții clasei mun
citoare condusă de P.6.R. a- 
veau rolul preponderent. Guver
nul acesta a fost prezidat de 
un strălucit fiu al poporului 
nostru, doctorul Petru Groza, 
care prin activitatea lui se gă
sea in primele rînduri ale for
țelor patriotice democratice ce 
luptau sub conducerea partidu
lui comunist pentru dezvoltarea 
Romîniei pe calea progresului 
social.

6 Martie 1945 a marcat un 
moment important în lupta eroi
că dusă de poporul nostru mun
citor, sub conducerea partidului, 
pentru cucerirea întregii puteri 
politice.

La 6 Martie masele populare 
— adevăratele făuritoare ale 
istoriei — au hotărît soarta bă
tăliei pentru putere, obținînd o 
mare victorie în procesul revo

luționar de făurire a unui regim 
de democrație-populară.

In lupta pentru cucerirea 
marii victorii de la 6 Martie 
1945, tineretul a adus o contri
buție însemnată. Dornic de li
bertate și o viață mai bună, 
tineretul muncitor mobilizat de 
U.T.6. s-a încadrat în lupta 
dusă de întregul popor, sub 
conducerea partidului comunist 
pentru un guvern democratic. 
Tineretul a luat parte activă la 
alungarea primarilor și prefec
ților fasciști, la înlăturarea di
rectorilor reacționari din între
prinderi, la sprijinirea țărăni
mii în înfăptuirea reformei a- 
grare, Ia manifestațiile pentru 
guvernul democratic care au 
avut loc în Capitală și în cele
lalte centre din țară.

După 6 /Martie 1945 partidul 
și guvernul democrat au mobili
zat poporul la înfăptuirea unui 
vast program de transformări 
democratice, de dezvoltare eco
nomică a țării, de îmbunătățire 
a condițiilor de trai ale maselor 
muncitoare.

Printre primele măsuri ale gu
vernului democrat a fost legife
rarea reformei agrare la 23 mar
tie 1945, prin care pămîntul mo- 
șieresc trecea în proprietatea ță
ranilor muncitori fără pămînt și 
cu pămînt puțin, moșierimea 
fiind lichidată ca clasă. Astfel a 
fost înlăturată din viața econo
mică și politică a țării una din 
forțele cele mai reacționare, un 
stîlp al regimului burghezo-mo- 
șieresc. Aceasta a slăbit consi- 
derabil și burghezia consolidînd 
și mai mult alianța dintre mun

6 Martie 1945
citori și țăranii muncitori, baza 
regimului’ democrat-popular.

Partidul și guvernul democrat 
au luat de asemenea măsuri 
pentru democratizarea aparatului 
de stat, conținuînd consecvent 
opera începută pe cale revoluțio
nară încă înainte de 6 martie 
de către masele populare. Ele
mentele reacționare din apara
tul administrativ central și local 
din poliție, jandarmerie, judecă
torii, armată etc. au fost înlă
turate treptat, și înlocuite cu 
elemente democrate.

Lupta împotriva rămășițelor 
fasciste din interior și în gene
ral lupta pentru democratizarea 
țării s-a împletit cu contribuția 
și participarea activă a poporu
lui nostru la zdrobirea hitleris- 
mului. Armata romînă care s-a 
încadrat in planul strategic al 
armatei sovietice a luptat cu 
vitejie pe frontul antihitlerist, 
contribuind din plin, alături de 
ostașii sovietici, la înfringerea 
definitivă a armatelor hitleriste.

Partidul și guvernul democrat 
și-au concentrat totodată activi
tatea spre lichidarea grelei si
tuații din domeniul economic, 
pentru refacerea industriei și a 
transporturilor, pentru curmarea 
speculei și inflației, pentru li
chidarea cursei dintre prețuri și 
salarii.

In acea perioadă grea, cînd 
rănile pricinuite de hoardele 
hitleriste mai singerau încă pe 
trupul țării, poporul sovietic 
ne-a venit în ajutor, ne-a a- 
cordat un sprijin frățesc, inter
naționalist. Pe baza acordurilor 
economice romîno-sovietice în

cheiate la 8 mai și 1b septem
brie 1945, U.R.S.S. a livrat 
Romîniei importante cantități de 
bumbac, lînă. fontă, oțel, ma
teriale tehnice și altele care au 
contribuit la înviorarea trep
tată a producției. Griul, po
rumbul și celelalte produse a- 
groalimentare furnizate de 
Uniunea Sovietică au ajutat 
poporul nostru să înfrîngă greu
tăți uriașe pricinuite de seceta 
din acei ani.

Datorită ajutorului politic și 
diplomatic al U.R.S.S., datorită 
sprijinirii unanime de către în
tregul popor muncitor a politi
cii partidului, noi am putut res
pinge manevrele întreprinse de 
imperialiști de a răpi țării noa
stre independența și suverani
tatea, ne-am păstrat cuceririle 
revoluționare.

Poporul nostru nutrește o re
cunoștință fierbinte față de 
marele popor sovietic care l-a 
ajutat să se elibereze, să-și ia 
soarta în propriile sale miini 
și să-și clădească în libertate 
o viață nouă, luminoasă. Ca 
urmare a succeselor obținute 
de oamenii muncii sub conduce
rea Partidului Comunist, rapor
tul forțelor de clasă în țara 
noastră se schimbase în favoa
rea clasei muncitoare și a alia- 
ților ei. Aceasta a permis eli
minarea din guvern a ultimilor 
reprezentanți ai burgheziei, în
lăturarea monarhiei și procla
marea la 30 Decembrie 1947 a 
Republicii Populare Romine.

Clasa muncitoare în alianță 
cu țărănimea muncitoare a luat

Sîmbătă 5 martie 1960, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare 'komfne, 

Chivu Stoica, a primit tn audien- 
ță pe trimisul extraordinar și

■i. ei i 4» ■»!
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plăceau foarte mult fetele. Mă 
măguleau succesele. Pe plan sen
timental, recunosc, eram puțin 
superficial.

— De ce vorbești Ui trecut ?
— Sanda nu fii colegă rea. 

Dă-i voie să se cunoască mai 
bine pe el însuși.

— De unde știi că nu-l ajut 
să nu se mintă pe el însuși ?

—* Sanda !
— Din cauza lui am mințit. 

Team mințit, atunci cînd ți-am 
vorbit in termeni elogioși des
pre el. Sini gazdă, el este invi
tatul nostru și ar trebui să fiu, 
delicată. Prefer să nu fiu. Este 
un utemist cu „caii tați" de Don 
Juan. Privește, ai în fața ta un 
erou de foileton. Băiat deștept, 
bine pregătit, frumos, dur învă
țat să privească femeile de la 
înălțimea burghezei „superiori
tăți' masculine". Irezistibilul! De 
nu mai știu cite ori m-u ^privit 
„seducător" și m-a întrebat „o- 
ral și scris" dacă vreau să mă 
întâlnesc cu el. Nu știam cine e, 
nu știa cine sint, dar Voia să ne 
întâlnim și asta repede, ca nu

Puterea de a strînge mina 
celui care te-a învins

(Urmare din pag. l-a) 

dată cu trecerea timpului, Ion 
Lupu de altă dată nu mai se
măna cu muncitorul câre deve
nise. Nu de mult, Lupu, ajun- 
gînd printre fruntașii brigăzii, a 
fost propus să fie numit respon
sabilul ei.

Mai poate fi amintit un caz 
de la Uzinele ,,21 Decembrie" 
din București. Aici lucrează foar
te mulțl tineri cărora li se cere 
o înaltă calificare. O statistică 
sumară a stabilit că din 3 mun
citori unul învață la școala me
die sau la facultate. Intre punc
tele întrecerii organizate de cu- 
rind se prevede șl ridicarea ni
velului cultural, rezultate bune 
la învățătură, participarea la 
toate acțiunile brigăzii In timpul 
liber, etc... Un tlnâr strungar: 
Barbu Niculescu, bun fotbalist, 
credea că se poate mîndri nu
mai cu arta conducerii balonu
lui cu piciorul. Era, așa cum fac 
multe vedete ale balonului ro-

Azi 
pe stadioane
în 5 orașe din țară vor avea 

loc astăzi primele meciuri din 
cadrul returului popularei com
petiții a campionatului republi
can de fotbal. în Capitala pe 
stadioane diferite se vor desfășu
ra două meciuri: de la ora 10,30 
stadionul Giulești va oăzdui in- 
tllnirea dintre echipele Rapid 
București și Dinamo Bacău, iar 
după-ainiază pe stadionul Di
namo, cu tncepere de la 15,30, 

“ se va disputa partida dintre Di
namo București și Știința Cluj. 
Repriza a doua a acestui joc va 
fi transmisă de stațiile noastre 
de radio în jurul orei 16,25 pe 
programul 1.

In țară sint programate urmă
toarele îrrtîlniri : Jiul Petroșani— 
C.C.A. ; Steagul Roșu Orașul 
Stalin—Minerul Lupeni; Farul 
Constanța —U.T. Arad ; Petro
lul Ploești—Progresul Bucu. 
rești.

(Agerpres)

in miinele sale întreaga putere 
politica. Aceasta a ticul posi
bili trecerea la construirea So
cietății socialiste.

In timpul istoricește scurt care 
a trecut de la 0 Martie 1945, 
poporul nostru a verificat in 
practică înțelepciunea drumului 
pe care 1-a călăuzit și-l că
lăuzește partidul. Poporul mun
citor a obținut, sub conducerea 
partidului, succese hotăritoare 
în construirea orinduirii so
cialiste. El a lichidat starea de 
cruntă înapoiere economică și 
culturală moștenită de la re
gimul burghezo.moșieresc, a 
construit o puternică industrie 
socialistă și a obținut succese 
de mare însemnătate in trans
formarea socialistă a agricultu
rii. Știința, arta, cultura au cu
noscut o mare înflorire, nivelul 
de trai al maselor populare a 
crescut simțitor. Toate acestea 
vădesc justețea politicii partidu
lui nostru de industrializare so
cialistă a țării, de dezvoltare cu 
precădere a industriei grele, de 
transformare socialistă a agri
culturii, de ridicare a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Partidul, regimul democrat- 
popular se îngrijesc cu deose
bită grijă și dragoste ca — 
alături de întregul popor — 
tineretul să aibă toate condi
țiile dezvoltării aptitudinilor 
sale creatoare. Niciodată încă, 
entuziasmul, curajul, avlntul ti- 
neretului spre fapte mari nu 
șt-atg găsit asemenea putință de 
afirmare ca in anii puterii 
populare.

In realizările noastre, in viața

ministru plenipotențiar al Isra
elului ia București, Shmuel Ben- 
dor. •

La audientă a asista-t ministrul 
Afacerilor’ExMrne, Avram Bu
na ciu. f

a meaJlJ $ ’ f < 5 .
cumva să-și irosească prea mult 
timp cu o nouă aventură.

Am spus vreun lucru inexact 
despre dumneata ?...

Voiam să răspund „nu**, dar 
nu mi se deschidea gura. Am 
clătinat doar din cap. îmi ar
deau obrajii. îmi tvicneau pu
ternic timplele. Șocul fusese 
foarte puternic,

—• Să bem pentru prietenia 
noastră ! Sanda mi-a întins un 
păhărel cu cremă de cacao.

— Sa bem pentru noii stu- 
denți ! Bărbatul ei ridică paha
rul în timp ce mă privea cu o 
înțelegere amicală, puțin ocroti
tor. Probabil, simțea și el, că 
fusese prea mult pentru mine 
într-o singură seară.

★
Au trecut de atunci cîțiva anit 

Anul acesta, terminăm faculta
tea. Colega mea Sanda și cu 
mine sîntem membri îji comite
tul U.T.M. pe institut. Ea se 
ocupă de munca cu fetele. Deși, 
atunci, in seara cînd am fost in
vitatul lor, m-am convins că știe 
să muncească foarte bine și cu 
băieții.

tund, indisciplinat, nu asculta 
de nimeni și neglija munca. El 
a fost ajutat să înțeleagă că 
timpul aplauzelor pentru punc
tele înscrise pe terenul de sport 
va trece și că după aceea, va 
rămine numai lăcătușul Barbu 
Niculescu, adică un muncitor 
de care ceilalți nu trebuie să 
se rușineze. Astăzi este fruntaș 
în producție, și a rămas și un 
bun sportiv, lucru ce nu poate 
decit să ne bucure.

Dar chiar la locul cu pricina, 
adică în Uzinele I. C. Frimu din 
Sinaia există numeroși fruntași 
care-i ajută, printr-o muncă pa
sionantă pe cei mai slabi să se 
ridice alături de ei. Maistrul 
comunist Ion Mărișteanu ar 
putea să-i povestească egoistu
lui nostru cum a învățat 
el în trecut meseria, cum era 
silit să „fure“ de la cei mai bă- 
trîni indeminarea și știința dea 
crea cu miinile sale piese. Mai 
poate fi la noi astăzi vorba de l 
„Meseria se fură băiatule44 ?

Exemplele se pot înmulți și 
daGă aș aminti numai de Ana 
Boghinăde N-icolaie Mili
tam, mdneitori cunoscuți carâ 
au preluat brigăzi codașe, adu- 
cîndu-le în fruntea celorlalte, 
lucrul ar fi suficient pentru ca 
să-i pună pe gînduri pe aceia 
care mai văd in muncă numai 
un lucru pur fizic.

Uzina In zilele noastre tre
buie să rămînă pentru toți un 
loc unde se iau la întrecere cei 
mai buni Intr-un scop nobil : a- 
cela de a ajuta progresului țâ
rii, acela de a se ridica un om 
nou, mîndru de ocupația sa, 
mindru de produsele mîinilor 
sale. Să ciștige cel mai bun, să 
ne bucurăm ca de o victorie 
personală atunci cînd noi am 
reușit sâ-l stimulăm pe celălalt. 
Să rămînă principiul : Dacă azi 
a ieșit învingător altul, mîine 
pot fi eu acela I Nimic nu este 
mai frumos pe lume decît po
sibilitatea de a recunoaște ce
lui de lingă tine meritele și de 
a-i strînge mîna în momentul 
poate cel mai dureros pentru 
tine : atunci cînd tu ai fi vrut 
să-ți așezi pe frunte cununa de 
tauri, dar el a meritat-o înain
tea ta.

noastră nouă se vădește odată 
mai mult că adevărata democra
ție este democrația socialistă, 
puterea celor ce muncesc; nu
mai puterea oamenilor muncii 
poate asigura poporului cele mai 
largi drepturi și libertăți demo. 
cratice, cele mai minunate posi. 
bilități de a-șj făuri o viață im- 
belșugată.

Sub conducerea partidului, oa
menii muncii merg cu fermitate 
înainte pe drumul socialismului, 
muncind cu entuziasm pentru în
tărirea continuă a puterii popu
lare, a alianței dintre clasa mun- 
citoare și țărănimea muncitoare 
— temelia regimului democrat- 
popular — pentru înflorirea pa
triei, pentru bunăstarea și feri
cirea poporului. Se întărește zl 
de zl unitatea întregului popor 
in jurul clasei muncitoare și al 
partidului ei, al guvernului Re. 
pu Micii noastre populare. Acea
stă unitate a poporului stă la 
baza tăriei de «einfrînt a statu
lui democrat-popular — princi
palul instrument in opera de 
construire a socialismului și de 
apărare a cuceririlor revoluțio
nare ale oamenilor muncii.

Ne mindrim că sintem cetă
țenii unei țări înaintate cetățe- 
nii R.P.R, — cea mai democra
tică formă de guvernare in is
toria poporului nostru. In faptul 
că este creație proprie a po
porului și răspunde cerințelor o- 
biective ale legilor dezvoltării 
societății, in faptul că are drept 
forță conducătoare clasa cea 
mai înaintată — clasa munci-

Uniunea scriitorilor din R. P. 
Romină șl Comitetul Central al 
U. T. M. anunță cu durere stin
gerea din viață a tovarășului 
Asztalos Istvăn, scriitor de frun

Asztafos 
din sinul 
El s-a a-

★

La. 5 martie 1960, în urma 
unei boli grele, a încetat din 
viață 'cunoscutul scriitor Aszta
los Istvân, membru al comite
tului de conducere al Uniunii 
scriitorilor din R.P.R. și al co
mitetului filialei Cluj, deputat 
in sfatul popular regional Cluj, 
redactor-șef al revistei „Napsu- 
gâr".

Născut fn 1909, 
Istvân s-a ridicat 
poporului muncitor, 
firmat încă din
tr-o vreme cind'
regimul burghezo- 
moșieresc oprima 
talentele ridicate 
din rinduriie cla
sei muncitoare. 
Scriitorul Asztalos 
Istvân s a format 
în lumea muncito
rilor romini, ma
ghiari și de alte 
naționalități pe 
șantierele căilor fe
rate, printre tăieto
rii de lemne din 
Harghita șl Oaș.

Din primele sale 
scrieri — tn roma
nele „Elmondja Ja
nos" (Povestirile lui JanoS) și 
„Ujesztendo" (Anul nou), ca 
și volumul de nuvele „Crom" 
(Pelin), realizate în această pe
rioadă a militat pentru înfrăți
rea muncitorilor rorr.ini și ma
ghiari, ridieîndu-se î mpotriva a- 
supririi, a șovinismului și națio
nalismului.

In 1939 se află printre tinerii 
scriitori de la ateneul muncito
resc din Cluj, în rtndui priete
nilor revistei „Korunk" și la șe- 
dințele ,.Madosz“-ului In anii 
fascismului hortyst, Asztalos 
Istvăn, pătruns de spiritul fră
ției între popoare, folosește 
arma, satirei pentru a demasca 
șovinismul și instigarea la 
război.

Imediat după eliberarea țării 
noastre de sub jugul fascist 
Asztalos Istvăn se alătură scri
itorilor comuniști , f____
membru al Partidului Comunist 
Romin. El participă activ Ia 
făurirea literaturii noi reallst- 
socialiste în R. P. Romtnă. de-

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R. P. POMINA 
COMITETUL CENTRAL AL U. T. M .

COMITETUL EXECUȚI V AL SFATULUI POPULAR 
AL REGIUNII CLUJ

ți devine

★
Corpul neînsuflețit al defunc

tului este depus la Casa uni
versitarilor din Cluj. Publicul 
are acces luni între orele 11 și

INfOR
Sîmbătă la amiază a avut loc 

In sala „Nlcolae Cristea" din 
Capitală vernisajul expoziției 
graficianului norvegian Edward 
Mnnch (1863—1944), organiza
tă de Ministerul Tnvățămintului 
și Culturii și Muzeul de artă al 
R.P. Romine.

In expoziție figurează aproape 
100 de lucrări de grafică, ra
mură a artei plastice, căreia Ed
ward Munch i s-a dedicat în mod 
special.

★
Cu prilejul apropiatei deschi

deri a liniei aeriene de pasageri 
București-Paris, care va fi de
servită de întreprinderea 
T.A.R.O.M., reprezentantul Com
paniei naționale franceze de 
transport aerian Air France — 
dl. Jean-Marie Angros a oferit 
sîmbătă dupâ-amiază, tn saloa
nele restaurantului Ambasador, 
un cocktail.

★
La Pitești s-a dezvelit sîm- 

toare — și se sprijini pe alian
ța de nezdruncinat a clasei 
muncitoare cu țărănimea munci
toare, în unitatea strînsă a oa
menilor muncii fără deosebire de 
naționalitate in jurul partidului 
și guvernului, în aceasta stă iz- 
vorul forței șj vitalității puterii 
populare. Niciodată țara noastră 
n-a cunoscut o orinduire de stat 
atit de trainică prin dragostea 
și sprijinul neprecupețit al po
porului.

Strins unit In jurul fncercatu. 
lui său conducător. Partidul 
Muncitoresc Romin, poporul no
stru, concentrlndu.și forțele pen. 
tru Înfăptuirea politicii marxist- 
leniniste a partidului, de con
struire a socialismului în patria 
noastră, e hotărît să apere ca 
lumina ochilor și să întărească 
necontenit regimul de democra
ție populară, statul celor ce 
munceso — Întruchiparea năzu, 
ințelor sale cele mai scumpe.

In cadrul comunității frățești, 
de nezdruncinat, a țărilor so
cialiste în fruntea cărora se 
află marea ^Uniune Sovietică, 
poporul nostru sub conducerea 
partidului, pășește mereu înain
te spre noi succese, luptind cu 
însuflețire pentru victoria depli
nă a socialismului in patria noa
stră, pentru apărarea păcii in 
întreaga lume

Alături de întregul popor, ti
neretul nostru iși manifestă ho- 
tărirea de a și dărui toată ener
gia sa creatoare cauzei socialis
mului. cauzei întăririi continue 
a patriei noastre, cauzei con
solidării păcii.

de Stat, 
,,Nap-

te al literaturii din R. P. Romi, 
ni, membru in comitetul de con. 
ducere al Uniunii scriitorilor, 
laureat al Premiului 
redactor-șef al revistei 
sugar a C.C. al U.T.M.

*

vine redactor-șei al 
„Falvak Nepe'" 
fondator al 
„Utunk“.

Pasionat și neobosit, ei își 
pune toată forța creatoare în 
slujba socialismului ți păcii. 
Indeplinindu-șl cu cinste sarci

revistei
ipe“ și membru
ii săptănjnalului 

nile el desfășoară o bogată ac
tivitate publicistică ți obștească, 
contribuind la educarea oame- 
nilor muncii în spiritul patrio
tismului socialist, la întărirea 
frăției dintre poporul romin ți 

tnfiioritățile națio
nale. Scriitor ta. 
lentat, Asztalos zu- 
grăvețte cu mă ie. 
strie procesul de 
transformare a pa
triei eliberate. Ro-' 
manele sale „Szel 
fuvatlan nem in- 
dul“ (Viatul nu 
se stîrnețte din 
senin) ți „Fiatal 
szivvel" (inimă tî- 
nără) cunoscute în 
țară și străinătate, 
au fost distinse cu 
Premiul de Stat.

Pentru activita
tea sa literară și 
obștească i se de- 

cernează ordine ți medalii ale 
R.P. Romine. Oamenii muncii 
l-au ales in repetate rînduri 
deputat în Sfatul popular al 
regiunii Gluj. Membru in Comi
tetul Național pentru apărarea 
păcii din R.P.R. el a fost distins 
pentru activitatea sa cu diploma 
de onoare a Consiliului Mondial 
al Păcii. In 1957 i se încredin
țează conducerea revistei in 
limba maghiară pentru copii 
„Napsugâr" a C.C. al U.T.M.

In totul acestei activități in
tense ți multilaterale moartea 
i-a smuls condeiul din mină. 
Pierderea timpurie a tovarășu
lui nostru iubit Asztalos Istvân 
ne îndurerează profund. Pen
tru opera sa valoroasă, pentru 
principialitatea și devotamentul 
său față de cauza clasei mun
citoare. pentru umanismul său 
cald, îl păstrăm în amintirea 
noastră ca pe unul din cei mai 
de seamă scriitori din Republi
ca Populară Romînă.

*

15. Ceremonia de înhumare v« 
avea loc în ziua de 7 martie 
1960, ora 15.

MÂȚII
bătâ un monument tnchinat răs
coalei țărănești din 1907. Pe 
monument sint tnscrise cuvin
tele : „In memoria țăranilor râs- 
culați în 1907 împotriva regimu
lui burghezo.moșieresc, pentru 
pămînt și libertate”.

♦
Sîmbătă seara, pe scena Tea- 

trului Armatei din Bd. Maghe- 
ru, s-a prezentat cea de-a 8-a 
premieră a stagiunii, piesa „Cy
rano de Bergerac" de Edmond 
Rostand, în traducerea tn vers 
suri a poetului Mihai Codreanu.

(Agerpres)

eU PRILEJUL 
ZILEI INTERNAȚIONALE 

A FEMEII
Direcția

Rețelei Cinematografice 
a Difuzării Filmelor 

prezintă la : 
cinematografele
REPUBLICA

ți 
ELENA PAVEL

PREMIERA

O producție a studioului 
„Mosfilm“

cu
Irina Skobțeva
A. Gheorghievskaia 
Boris Babocikin
G. Tokariova 
L. Barașkov 
E. Marțevici 
O. Aroseva
B. Korol iova

Scenariul: V. Sevela 
Regia : Boris Barnet 
Imaginea: V. Masevici 
Muzica : I. Biriukov

filmul este cuplat cu docu
mentarul sovietic „Ul\ EMI
NENT EEPTATOR PEN 

TRU PACE“

l



Tabârâ 
Internaționalâ 

de pionieri 
in R. P. Bulgaria

Germania Occidentală încalcă

Sosirea lui N. S. Hrușciov
la Moscova

KABUL 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața 
de 5 martie președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, și persoanele 
care îl însoțesc — A. A. Gro- 
mîko, N. A. Mihailov, G. A. Ju- 
kov, S. A. Skacikov, T. U. Uld- 
jabaev — au părăsit Afganista
nul purtând cu ei sa butul frățesc 
al poporului afgan.

N. S. Hrușciov a fost condus 
de regele Afganistanului Muham
med Zahir Șah, mareșalul Șa- 
hali, primul locțiitor al primului 
ministru, Aii Muhammed, minis
trul Afacerilor Externe, Muham
med Naim, președintele Cansi-

Isului Național al Afganistanu
lui, Muhammed Nouruz, de 
membri ai guvernului Afganista
nului, funcționari superiori din 
instituțiile de stat, precum și de 
alte persoane.

★

MOSCOVA 5 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 5 martie, 
ora 14 (ora Moscovei), N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., s-a 
înapoiat la Moscova pe bordul 
unui avion „11-18". El a făcut o 
vizită de bunăvoință în Indone
zia, India, Birmania și Afganis-

tan, stribătlnd pe bordul avio
nului 25.000 km.

Pe aeroportul Vnukovo se a- 
flau sute de locuitori ai Mosco
vei. Nikita Hrușciov a fost In- 
timpinat de Averki Aristov, Leo
nid Brejoev, Ekaterina Furțeva, 
Nikolai Ignatov, Frol Kozlov. 
Otto Kuusinen, Anastas Miko- 
Ian, Nuritdin Muhitdinov, Niko
lai Șvernik, Mihail Suslov, Kli
ment Voroșilov ; Demian Korot- 
cenko, Aleksei Kosighin, Dmitri 
Poleanski, Piotr Pospelov ; de 
miniștri ai U.R.S.S., mareșali ai 
Uniunii Sovietice, precum șj de 
diplomați străini. Împreună cu 
N. S. Hrușciov s-au inapo-

iat la Moscova persoanele care 
l-au însoțit în călătoria sa.

Ca de obicei, șeful guvernului 
sovietic este vioi și energie. Fața 
i-a fost bronzată de razele soa
relui meridional. După întâlnirea 
călduroasă cu membrii familiei 
sale, N. S. Hrușciov a salutat 
prietenește pe conducătorii so- 
vietici, pe moscoviți, pe diploma
ții străini.

De la aeroport, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a placat spre Palatul 
sporturilor de ha Lujniki, unde 
va avea loc un miting cu prile
jul Înapoierii sale din călătoria 
prm țările Asiei de sud-esi.

In satul Kranevo. situat 
la șase km. de Zlatnite Pea- 
sîți, (nisipurile de aur) pe 
litoralul bulgar al Mării Ne
gre se construiește o tabără 
internațională de pionieri.

Tabăra va dispune de a- 
proximativ 30 de clădiri ocu- 
pind 50 ha. de suprafață lo- 
cativă, în care vor putea fi 
adăpostite serii de cîte 1.200 
copii. Aici vor funcționa o 
casă de cultură, un teatru de 
vară, un spital cu policlinică 
și staționar, .un stadion, o 
plajă. un mare parc. bine 
amenajat, cu un lac’ și fîn- 
tini arteziene etc.

Lupta studenților 
de culoare din S.U.A. 

împotriva 
discriminărilor rasiale

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
la mitingul oamenilor muncii din Moscova

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: în Palatul 
Sporturilor de la Lujniki a avut 
loc un miting al oamenilor 
muncii din Moscova cu prilejul 
înapoierii lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.SS., din vizita de 
bunăvoință făcută în țările 
Asieit

în sala sporturilor, cu o capa
citate de 15.000 de locuri, s-au 
adunat muncitori de la între
prinderile și șantierele de con
strucții din Moscova, oameni de 
Știință, oameni de cultură și 
artă, reprezentanți ai organiza
țiilor obștești, reprezentanți ai 
tineretului.

La miting au luat parte con
ducători ai Partidului comunist 
și ai guvernului sovietic.

Șeful guvernului sovietic a 
fost salutat de Vladimir Ustinov, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc Moscova al P.C.U.S., de 
muncitorul Leonid Sadikov, col
hoznica Liubov Sisoeva, ingine- 
rul-con&tructor Vasili Liulcenko, 
constructorul Serghei Kulov și 
studenta Iulia Dipțeva.

Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.RS.S., a rostit o amplă cu- 
vintare in cadrul mitingului.

El a transmis oamenilor so
vietici un salut cordial și cele 
mai bune urări din partea oa
menilor de stat, a reprezentan
ților cercurilor largi ale opiniei 
publice din India, Birmania, In
donezia și Afganistan.

N. S. Hrușciov a spus că vi
zita în Indonezia, care a durat 
mai mult timp decît vizita fă
cută în celelalte țari din Asia, 
a fost deosebit de utilă și rod
nică. El a arătat că in îndepăr- 
tata Indonezie, ca și în alte țări 
din Orient, s-a subliniat cu o 
mare recunoștință rolul măreț 
al Uniunii Sovietice, al eroicu
lui ei popor in lupta pentru li
bertatea șj fericirea omenirii, în 
lupta pentru pace. Aceste senti
mente de recunoștință fac o 
mare cinste poporului nostru.

In vremurile noastre, a spus 
N. S. Hrușciov, pinâ și adepții 
cei mai obtuzi ai capitalismului 
recunosc că Țara Sovietelor 
înaintează cu pași gigantici 
ajungînd din urmă, iar intr-o se
rie de ramuri întrecind deja, 
cea mai dezvoltată țară din lu
mea capitalistă — Statele Unite 
ale Americii.

Referindu-se în continuare la 
raportul Comisiei senatului a- 
merican publicat recent și inti
tulat „Politica externă a State
lor Unite față de U.R.S.S. și 
Europa răsăriteană", care recu-i 
noaște în mod fățiș remarcabL 
lele succese ale Uniunii Sovieti
ce, N. S. Hrușciov a arătat că 
succesele U.R.S.S. au provocat 
derută îq rîndurile ideologilor și 
politicienilor lumii capitaliste.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
eforturile imperialiștilor care în
cearcă să sperie popoarele al 
primejdia comunismului, să îm
piedice dezvoltarea prieteniei și 
colaborării între tinerele state 
independente din Orient și ță-s 
rile socialiste, sînt zadarnice.

Popoarele din Orient, a spus 
șeful guvernului sovietic, văd 
din propria lor experiență că 
țările socialiste nu urmăresc 
nici un fel de țeluri egoiste, că 
ele sînt dispuse în mod efectiv 
să ajute și ajută toate țările 
care au pășit pe calea dezvoltă
rii independente și a întăririi 
orînduirii lor naționale de stat.

Acum, cînd țelul principal al 
popoarelor din Orient în lupta 
pentru întărirea independenței 
constă în dezvoltarea economiei 
naționale și în primul rînd în 
crearea unei industrii naționale, 
■lărgirea continuă a colaborării 
economice reciproc avantajoase 
și buzate pe egalitatea în drep
turi între țările socialiste pe de 
o parte și țările Asiei, Africii și 
Americii Latine pe de altă par
te, constituie una din condițiile 
hotărîtoare ale transformării ță- 
rilor coloniale înapoiate în tre
cut în state înaintate și dezvol
tate din punct de vedere indus
trial.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
oricît s-ar opune colonialiștii, 
monopolurile capitaliste acestui 
proces progresiv, ele nu vor re
uși să întoarcă înapoi' roata is
toriei și să restabilească putre
dul sistem colonial.

In lupta lor împotriva colo
nialiștilor imperialiști, popoarele 
din Orient nu sînt singure. Ele 
știu că au prieteni credincioși și

puternici — popoarele țărilor 
socialiste, forțele progresiste din 
lumea întreagă.

Referindu-se la vizita sa de 
12 zile în Indonezia, șeful gu
vernului sovietic a declarat că 
întîlnirile prietenești, calde, care 
au avut loc în această țară s-au 
transformat într.o manifestare 
emoționantă a prieteniei indes
tructibile între popoarele Uniunii 
Sovietice și ale Republicii Indo
nezia.

Ne-au impresionat în primul 
rînd oamenii din Indonezia, a 
spus N. S. Hrușciov. El a caii- 
ficat drept mîrșave născocirile 
răspîndite în trecut de colonia
liști și slugile lor ca poporul In< 
doneziei și popoarele celorlalte 
țâri coloniale sînt popoare îna
poiate. In felul acesta colonia
liștii încearcă să justifice misiu, 
nea lor civilizatoare.

Vorbind despre ajutorul acor
dat Indoneziei de Uniunea So
vietică în dezvoltarea economiei, 
șeful guvernului sovietic s-a re
ferit în mod deosebit la noul 
acord de colaborare economică 
și tehnică dintre U.R.S.S. și In
donezia semnat în timpul vizi
tei sale. El a remarcat că aju
torul acordat de Uniunea Sovie
tică este mult apreciat de po. 
porul indonezian și guvernul 
său. Prin acest aiutor se mani
festă în mod strălucit principiul 
marxist-leninist al internabona- 
liamului, aplicat în practică de 
poporul sovietic. Ajutorai Uni
unii Sovietice constituie un iz
vor de apă proaspătă, dătătoare 
de viață pe care o capătă po
poarele care se eliberează de 
robia colonialistă

Popoarele Orientului spun a- 
cum ferm colonialiștilor ca pe
rioada dominației nerușinate a 
colonialismului este pe sfirșite. 
Pășește noul șj acest nou iți 
croiește cu curaj drumul înainte.

N. S. Hrușciov a arătat că nu 
este departe ziua cind reprezen
tanții lumii capitaliste vor fi și 
mai uimiți și impresionați. A- 
cum, in sfirșit, ei au început 
sâ-și dea seama de măreția nou
lui ale cărui baze au fost puse 
de Revoluția din Octombrie sub 
conducerea lui Lenin. In prezent, 
peste ua miliard de oameni din 
țările socialismului construiesc o 
viață nouă. S-au ridicat, s-au 
pus în mișcare popoarele Orien
tului și ele își afirmă drepturile. 
Rupfnd lanțurile colonialismului 
ele iși îndreaptă umerii puter
nici. dezvoîiă aptitudinile, și po
sibilitățile țărilor lor.

Istoria a condamnat colonia - 
lfsmul. Vremurile colonialismu
lui, blestemate de omenire, ră- 
tnin de domeniul trecutului.

Subliniind că colonialiștii în
cearcă în fel și chip să-și pre
lungească dominația, N. S. Hruș
ciov a spus că tocmai de aceea 
popoarele, care s-au eliberat de 
sub jugul colonial, trebuie să fie 
vigilente. Chezășia victoriilor lor, 
rezida In independența economi; 
că, care, ia rîndul săq, va întări 
și mai mult independenta poli- 
țică.

Șeful guvernului sovietic, a ex
primat o satisfacție profundă 
pentru faptul că. In urma trata
tivelor cu președintele Sukarno și 
cu ceilalți oameni de stat indo
nezieni, a fost ccnfirmaiă poli
tica de nepa.-ticipare a indone
ziei la blocurile militare, politica 
de condamnare a colonialismu
lui.

Ne este deosebit de plăcut să 
remarcăm, a declarat el, că în 
toate problemele internaționale 
principale, fn lupta pentru pace, 
în lupta împotriva colon'aîismu- 
lui, pozițiile noastre coincid.

Sintem extrem de satisfâcuți 
de declarația președintelui Su
karno și a guvernului Indone
ziei, că această (ară sprijină 
propunerile guvernului sovietic 
cu privire la dezarmarea gene
rala și totală. ,

In prezent se deschide o pa
gină nouă în relațiile sovieto-in- 
doneziene. Aceste relații de prie
tenie și colaborare constituie o 
contribuție importantă la cauza 
consolidării păcii și traducerii în 
viață a principiilor coexistenței 
pașnice.

Vizitele pe care președintele 
Sukarno și ministrul prim al 
guvernului Indoneziei, .Djuanda, 
urmează să le facă în U.R.S.S., 
vor contribui la întărirea con
tinuă a relațiilor de prietenie din
tre cele două țări.

Referindu-se la vizita sa în In
dia. N.S. Hrușciov a declarat că 
este convins de faptul că înde-

lungatele convorbiri cu primul 
ministru, Nehru, au contribuit la 
realizarea unei mai bune înțele
geri reciproce și la o și mai pu
ternică întărire a relațiilor de 
prietenie dintre U.R.S.S. și In
dia.

Șelul guvernului sovietic a 
subliniat că la Bhilai se simte 
in mod deosebit suflul puternic 
al noii Indii In construcție.

N. S. Hrușciov a remarcat tot
odată că nici un stat nu-și poate 
dezvolta cu succes economia fără 
industria grea, fără uzine mari, 
fabrici, combinate. Industria grea 
constituie forța unei țari, baza 
independenței ei. El a amintit că 
In India se vor construi o serie 
de noi întreprinderi la crearea 
cărora inginerii, tehnicienii și 
muncitorii sovietici vor participa 
în modul cel mai activ. Ca o 
completare la creditele acordate 
Înainte, Uniunea Sovietică a " 
cordat Indiei un nou credit 
1,5 miliarde ruble.

Convorbirile pe care le-am 
vut cu dl. Nehru la Calcutta 
confirmat din nou că orientatei 
politicii externe a guvernului so
vietic, lupta noastră pentru pace 
și prietenie Intre popoare găsesc 
în India înțelegerea cuvenită, in 
aceeași măsură In care noi pri
vim cu respect politica de pa<e 
a Republicii India.

N. S- Hroșciov și-a exprimat 
aatscacția ta tegikxra ca taped 
ca J. Neiru a acceptat să rx» 
teze Uniunea SonetKa.

Cele două zile petrecute te Băr- 
mama. a spus ta cootiruare vor
bitorul, au adus, după părerea 
noastră, mult folos dervxxuni 
coatinue a relațiilor stweto-bir- 
mane. El a calificat drept utile 
convorbirile pe care ie-a avut 
cu U Win .Maung, președintele 
Uniuni: Birman». Looverbirie ca 
generalul Ne Vin, prunul mi
nistru al Birmaniei. nx-au pro
dus de asemenea o foarte bură 
impresie.

Jtai părăsit Rangoocul ca un 
senâmeat de s-ocera saustacje 
deoarece ne-a n convins iacă o 
dată că rexătaîe di-ntee Lr _aea 
SovretKă șj Birmama se ana pe 
o caie bună. Sintem de acera ta 
principalele probieme ăie iapte; 
pent--; pace. împotriva cnioura- 
lismului. Țelurile noastre cpu- 
cd.

N. S. Hrușcio» a subliniat fa 
continuare că ic Afganistan au 
avut loc coavorbin extrem de u- 
f.le pentru ambele părți cu re
gele Mucammed Zair Șah. cu 
primul ministru Muhammed 
Daud și <m a?j oameni de stat 
Aces'.e com-ortur-- care s-a- des
fășurat Intr-o aunosjera de în
țelegere reciproci și cordialitaie, 
vor contribui la întărirea conti
nuă a prieteniei și colaborării 
între țările noastre. Ia consoli
darea păcii ta Orientul Apropiat 
și Mijlociu.

In timpul acestei vizite ca și 
cu prilejul întîlnirilor precedente 
cu regele și primul ministru al 
Afganistanului nu s-au ivit nici 
un fel de divergente in aprecie
rea situației internaționale. Po
litica externă iubitoare de pace, 
a Uniunii Sovietice este împăr
tășită de guvernul regal al Af
ganistanului, tot așa cum Uniu
nea Sovietică înțelege și respectă 
politica Afganistanului de neu
tralitate și nepartic pare la 
blocuri militare. .Afganistanul 
poate să conteze întotdeauna pe 
sprijinul prietenesc al Uniunii 
Sovietice in lupta sa pentru uni
rea și întărirea forțelor națio
nale. pentru aviidui economiei 
și culturii.

Vorbind desțre problema Paș- 
tunisfanului. problemă care pre
ocupa .Afganistanul, N. S. Hruș
ciov a sublimat că Uniunea So
vietică consideră justa cererea 
Afgan stanului de a se acorda 
poporului din Paștunistan posibi
litatea de a,și exprima voiaja 
printr-un referendum, printr-un 
plebiscit în condiții de libertate 
și de a liotări dacă dorește să 
rămînâ intre frontierele statului 
pakistanez, dacă dorește ■ să 
inteme:eze un stat nou, indepen
dent sau d că dorește să se ali
pească Afganistanului.

Această cerere este pe deplin 
legitimă, ea corespunde princi
piilor Cartei O.N.U. în această 
problemă — a spus N. S. Hruș
ciov — sfatem de partea poporu
lui .din Paștunistan, de partea 
Afganistanului.

Uniunea Sovietică — a subli
niat N. S. Hrușciov — ajuțind 
toate popoarele care s-au elibe
rat de sub robia coioni.lă, face

a- 
de

a- 
au

aceasta în mod dezinteresat do
rind sincer ca ele să lichideze 
înapoierea lor economică. Intă- 
rmdu-se, aceste țări vor apăra și 
mai hotărit măreața cauză a pă
cii.

Șeful guvernului soviete a de
clarat ca vizita sa in India, Bir- 
mania, Indonezia și Afganistan 
a demonstrat odată mai mult 
prietenia tot mai puternică din
tre popoarele Uniunii Sovietice 
și popoarele Orientului pe bazele 
coexistenței pașnice, hotărkea 
comună de a lupta pentru slăbi
rea continuă a încordăm inter
naționale, pentru consolidarea 
păcii.

Ne așteaptă tratative serioase 
și importante mai tatii cu condu
cătorii de stat ai Franței, cu pre
ședintele de Gaulle, iar ceva mai 
tirziu — cu conducători; de scat 
ai S.U.L, Angliei și Franței, a 
spus N. S- Hrușciov.

El a siăslimat ca Uniunea So
vietică vine la aceste tratative 
pe deplin hotaritâ, de a căuta, 
împreuna cu celelalte state, căite 
spre o slăbire continuă a încor
dării internaționale, spre o re- 
Îr'.ementare pașnică a probrfese- 
or litigioase, fa ce ne privește, 

a adăugat N. S. Hrușocr, am 
făcut și facem toc ce este sece- 
ur prTCT a crea o MraaUeri 
favorabili tratat* «iar care 
meezâ si toâ toc. Ițea U *-

Agenția United Press In
ternational anunță că studen
ții negri din Montgomery, ca
pitala Sloiului Alabama, au 
organizat la 4 martie un mare 
mibng în vederea lărgirii 
campaniei antisegregaționiste, 
care a fost inițială la înce
putul lunii trecute. La 2 
martie, studenții de culoare 
din acest oraș au ținut un 
miting, la care au participat 
peste 1.000 de studenți. Cu 
aceasta ocazie ei au hotărit 
m m se prezinte la cursuri 
țz m boicoteze sesiunea de 
exsaiene de iarnă pînă cînd 
coadiscerea institutului nu va 
suspenda hotărîrea de elimi
nare a celor 9 studenți, care 
ax. participat la manifesta
ții antisegregaționiste ce au 
fast organizate in restauran
te, biblioteci și școli.

Aceeași agenție relatează 
ci cei 145 de tineri negri, 
~~ - fost condamnați re- 
ceat la amenzi pentru moti
vai ci eu participat la de- 
memtfrețiUe antirasiale, au 
isat k-otirirec de a se duce 
la iz-riisoare ia semn demon- 
szrtz^T și si nu plătească a-

actul de capitulare 
necondiționată a Germaniei

— Notele guvernului Uniunii Sovietice adresate 
guvernelor R.F.G., Angliei, S.U.A. și Franfei —
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum s-a 
mai anuntet, guvernul sovietic 
a remis la 4 martie, prin am
basadorul R.F.G. la Moscova. 
Hans Kroll, o notă guvernului 
R.F. Germane. In notă se a- 
trage atenția guvernului Re
publicii Federale Germane asu
pra urmărilor extrem de grave 
ale acțiunilor întreprinse de 
acesta, privind crearea unor 
baze ale Bundeswehrului pe te
ritorii străine și stabilirea unei 
colaborări militare cu Spania 
franchistă.

Germania Occidentală, intrînd 
în cîrdășie militară cu regimul 
Franco, se spune în notă, încal
că în mod grosolan actul de 
capitulare necondiționată a Ger
maniei, precum și acordurile a- 
liaților cu privire la Germania, 
cărora trebuie să li se supună 
orice 
mare

In 
notă, 
mata 
transporta încărcături nucleare, 
își instruiește cadrele militare 
în folosirea armei nucleare. Ca
racterul acordului care se pre
gătește între R.F.G. și Spania 
franchisffi demonstrează că 
înarmarea Germaniei occiden
tale a intrat într-o fază în care 
cadrul N.A.T.O. și Uniunii Eu
ropei Occidentale devine strimt 
pentru ea și că guvernul fede
ral caută să încalce chiar și ar- 
tico'ele echivoce cu privire la 
control asupra înarmării R.F.G., 
enunțate de acordurile de la 
Paris.

In notă se subliniază că ir- 
neltirile spaniolo-vestgermane 
au în mod vădit scopul de a 
stirni dezbinări între partici- 
panții Ia tratativele dintre Est 
și Vest, de a submina activita
tea Comitetului celor 10 țări 
pentru dezarmare ți de a în
greuna lucrările Conferinței la 
nivel înalt. Tratativele dintre 
guvernul R.F.G. și Spania fran-

guvern german, prin ur
și guvernul R.F.G.
prezent, se subliniază în 
R.F.G. își înzestrează ar- 
cu arme rachetă care pot

chistă demonstrează tacă o dată 
că guvernul federal nu dorește 
de fapt însănătoșirea situației 
în Europa.

★

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 4 martie 
Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a remis ambasadei 
Marii Britanii din Moscova o 
notă a 
dresată 
tanii in 
militare 
nia.

Ministerul Afacerilor Externe 
al Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste are onoarea să 
aducă la cunoștința ambasadei 
Marii Britanii — se spune în 
notă — că la 4 martie 1960 gu
vernul sovietic e adresat gu
vernului Republicii Federale 
Germane o notă in legătură cu 
planurile de creare a unor baze 
militare ale Bunc'eswehrului pe 
teritoriul Spaniei. Guvernul so
vietic consideră că intenția gu- 
verntrlui R.F.G. de a stabili o 
colaborare militară cu regimul 
Franco complică în mod grav 
situația în Europa și contravine 
destinderii încordării, care s-a 
făcut simțită și în favoarea că
reia se pronunță guvernele 
U.R.S.S. și Marii Britanii.

In aceeași zi Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a 
remis note cu conținut similar 
ambasadelor S.U.A. și Franței 
din Moscova.

guvernului sovietic a- 
guvernului Marii Bri- 
legătură cu tratativele 
dintre R.F.G. și Spe-

CAIRO 5 (Agerpres). — La 
29 februarie, ministrul Comer
țului al R.P. Romine, Gogu Ra
dulescu, a făcut o vizită în re
giunea Assuan la barajul și hi
drocentrala construite deja în 
această regiune, precum și la 
șantierul marelui baraj ale că
rui lucrări se execută cu ajuto
rul U.R.S.S.

Tov. Gogu Radulescu a vizi
tat de asemenea mo-numente’e 
istorice de la Luxor și institu
ții culturale în orașul Cairo.

La 3 martie a avut loc o 
nouă convorbire între Gogu Ră
dulescu și Abdel Moneim Kai- 
suni, ministrul Economiei al 
R.A.U.

La 4 martie tovarășul Gogu 
Rădulescu a părăsit Cairo ple- 
cînd spre țară. El a exprimat 
ziariștilor prezerrti la aeroport 
satisfacția de a fi luat contact 
cu o serie de conducători af 
vieții economice din R.A.U. și 
de a fi discutat problemele dez
voltării relațiilor comerciale 
dintre cele două țari. Vorbind 
despre stadiul relațiilor econo
mice dintre cele două țări, to
varășul Gogu Rădulescu a spus’ 
„In ultimii trei a-ni volumul 
schimburilor comerciale a fost 
aproximativ de două ori mai 
mare decît în 1954. Cu toate a- 
cestea există încă posibilități 
nefolosite nu numai în dome
niul schimburilor de mărfuri cf, 
•în general, pe linia cooperării 
economice și mai ales în do
meniul industrial. Pentru a 
pune în valoare aceste posibili
tăți, sînt necesare eforturi reci
proce, perseverente, animate de 
dorința de a lărgi relațiile eco
nom ic e“.

de culoare 
americana a 
studenți de

din 
in- 

cu-

in exemplu de cocilstenlâ pușnlcâ 
$1 de colaborare dezinteresata 
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Laiafai Savietict. N. S- Hrafoar. ți | 
aisUairiBi. MataaaHa DaW i 
xieto-affaa.

Ia comanicat «e <m :i fa 
csreol iatffamtar $ roax orbi
rilor care an arat ioc. ceie Soui 
părți fi-M eif-rr-e: satsiacfia 
profunda in legătură ca dezvol
tarea relațiilor de prietenie din
tre U.R.S.S. Aiganutao. ia 
baza cărora staa pnncmiiie 
coexistentei pașnree, respecta'iii 
reciproc și C'-faborui prate- 
neșt.

in cot”3»ctt se re*f.nră >- 
tașamectu! AfganistamilDi față 
de pohtica de ooitnhtote și de 
nepart.cipare la grooiric mili
tare. politici care reprezintă o 
contribuție importanți Ia cau
za slăbirii încordării internațio
nale și care se bucuri de res
pectul profund al Uniunii So
vietice.

Cele doua părți au făcut un 
schimb de păreri cu prvire la 
soarta poporului din Paștunis- 
tan și au căzut de acord că 
singura cale înțeleaptă spre 
destinderea încordării și asigu
rarea păcii în Orientul Mijlociu

Semnarea acordului 
cultural sovieto-afgan
KABUL 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 4 martie a 
fost semnat un acord cultural 
între guvernele U.R.S.S. și Af
ganistanului.

Acordul prevede colaborarea 
între organizațiile și societățile 
științifice, literare și artistice 
din cele două țări, schimb de 
delegații în domeniul culturii, 
științei și sportului, schimb de 
colective artistice și organizarea 
de concerte, prezentarea de con
ferințe, organizarea de expoziții 
științifice și artistice, stimularea 
turismului, schimb reciproc de 
cărți și alte publicații, schimb 
de filme artistice, documentare 
și de știință popularizată, schimb 
de programe de radio etc.

Acordul este încheiat pe o du- ’ i • • • •rata oe cinci ani.

1 tersate toate po-

t azto-
Ganei

rea a-

esle rim rr 
fcter-niaMu to 
O-N.U-, fcștr« s

Ceto roca rce* deri ci
toate c.Ter^ecxeZe dto^e state 
]K)t h rezoivate >e calea trata- 
tivetor tar rz pe calea
folosiri: forte. Pntrsil rr..Bi$tra 
a! Aigaa-staauhzr a declarat ci 
. zrfa F--r>ed z:etai Cca&i' 3 ni 
de .Mltoș-vri a: UJJ S.S, K. S. 
Hrușciov.* în Statele L’nife ale 
Americii constituie o acțiune 
foarte i-ffpcrtautâ pentru caaza 
destinder i ;acordării înterna;M>- 
na’e și realizarea unei înțele
geri reciproce intre popoare. 
Ce?e două părți r$< exprimă spe
ranța fermă că proiectata con
ferință a conducătorilor marilor 
puteri, apropiata vizită a pre
ședintelui S.U.A.. Eisenhower, 
în Uniunea Sovietică și schim
bul de păreri dintre conducăto
rii de stat ai celor două țări 
sînt acțiuni care contribuie la 
soluționarea problemelor litigi
oase și întărirea păcii.

Guvernul Uniunii Sovietice și 
guvernul Afganistanului, se 
subliniază în comunicat, consi
deră că problema dezarmării 
generale și totale este proble
ma cea mai arzătoare a con
temporaneității, in a cărei re-

cr Unite.
:nxa părți m declarat 
‘ *ele 'Xcr au loc intre 
■aeresale ce privire la 

iote, ii cerea oe WC a experien
țelor ce a* _a n xacoci. seat ac- 

eiprimat sccraaru că aceste tra- 
utre w dace ia cefe d a nmă 
la reatxarea aaaî acord.

!■ caowaicat se saU niaxă 
renoașuau Aig>
trw aci ee^Doni^ icorcaî
de SevMicâ și se «o-

m.w pra

ne ci L o unea Sovietici a avat 
ș< va >vea și in viitor ixe'ege- 
rea m venită rentm nevoile e- 
conom ce ale Atganî'îanuîu» și 
Ii va acorda sprijin in dezvol
tarea și întărirea continui a e- 
conomiei sale.

In încheierea comunicatului 
se spune că in cursul întâlniri- 
lor și convorbirilor care au a- 
vut loc la Kabul. N. S. Hruș
ciov a invitat pe regele Afga
nistanului. Muhammed Zahir 
Șah. și pe rrimu! ministru. Mu
hammed Da ud. să viziteze 
Uniunea Sovietica și că aceste 
invitații au fost primite cu re
cunoștință.

Activitatea delegației R. P. Romîne 
la sesiunea Comitetului Executiv 

al Biroului internațional de educație
GENEVA 5 (Agerpres). — 

Intre 1 și 3 martie a avut loc 
la Geneva cea de-a 37-a reu
niune a Comitetului executiv al 
Biroului internațional de edil-, 
cație de pe lîngă U.N.E.S.C.O. 
I.a această sesiune, din partea 
R. P. Romine a luat parte "Ște
fan Bălan, adjunct al ministru
lui învățămîntului și Culturii 
și vicepreședinte al Comitetului

Executiv al Biroului internatio
nal de educație. Luind cuvîntu 
în- cadrul sesiunii, Ștefan Bă 
lan a adus unele amendament 
la propunerile de hotăriri privi 
toare la educația preșcolară ș 
organizarea învățămîntului. A 
mendamentele au fost acceptat 
de Comitetul Executiv al Bi 
roului internațional de educa 
tie.

Libertate lui Glezos 
și celorlalți patrioți greci I 

Tribunalul Suprem al Greciei
Atena

flagrante injustiții. Ei își ex 
primă deplina solidaritate c 
L. Kirkas, directorul ziaruk 
„Avghi“, arestat pentru „vina 
de a fi publicat apelul li 
Manolis Glezos prin care acest: 
cheamă oamenii de bună-credin 
ță să ceară anularea sentințe 
împotriva lui și a tovarășilo 
săi.

In numele libertăților cetăți 
nești, al ideii de democrație, i 
numele dreptului de a ți iul 
poporul, de a-l apăra, de a spi 
ne cu glas tare adevărul și d 
a apăra pacea, cerem anulare 
sentinței, înlăturarea nedrepți 
ții, eliberarea lui Manolis Glt 
zos și a celorlalți ziariști de 
mocrați greci.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR 
DIN R.P.R.

Ziariștii din țara noastră, a- 
lături de întreaga opinie publi
ci. sint adine îngrijorați de 
soarta fui Manolis Glezos, emi- 
nentul lor coleg, care de peste 
un an de zile se află deținut în 
Închisoare.

Erou al luptei antifasciste și 
neînfricat apărător al libertăți
lor și drepturilor poporului său, 
Manolis Glezos, împreună cu 
alți democrați greci, sînt victi
mele unei sentințe nedrepte, 
împotriva acestei sentințe — 
care urmează să fie revizuită la 
12 martie a.c. — se ridică pro
testul tuturor oamenilor cinstiți 
din lume care iubesc pacea și 
urăsc fascismul. Ziariștii din 
țara noastră își unesc cu putere 
glasul lor la acest protest și 
cer să se pună capăt acestei

★
ATENA 5 (Agerpres). — 

legătură cu judecarea, la 
martie, in Areopag a cererii

In 
12 

______ ____ de 
recurs făcută de Manolis Gle
zos și ceilalți patrioți greci
httemnițați, pe adresa tribuna
lului suprem din Grecia și a gu
vernului grec sosesc numeroase 
telegrame prin care se protes
tează împotriva prigoanei poli- 
țisto-judiciare la care sînt su- 
?«și Manolis Glezos și alți 
rentați progresiști greci și se 

cere eliberarea lor.
Asemenea telegrame au fost 

trim se de Consiliul Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S. în nu
mele celor 53000.000 de mun
citori și funcționari, membri ai 
s ndicateîor sovietice, de Uniu
nea Ziariștilor Sovietici, de Co
mitetul Sovietic pentru apăra-

*
rea păcii, de Uniunea Ziarișt 
lor Ungari, de Uniunea Ziariț 
tilor Cehoslovaci, de Uniune 
Ziariștilor din Coreea și de aii 
organizații obștești din num< 
roase țări.

★
ATENA. — La 5 martie la Tr 

bunalul din Atena a început pre 
cesul intentat lui Manolis Gl« 
zos și L. Kirkos, directorul zi: 
rului „Avghi“.

Tribunalul a examinat cerere 
lui Glezos pentru amînarea pr< 
cesului în conformitate cu legi 
gre-ceșiti pentru ca acuzații s 
aibă timp suficient spre a-și pr< 
găti apărarea. Cererea a fost re; 
pinsă. In seara aceleiași zi 
tribunalul a început judecare 
procesului prin audierea mart 
rilor acuzării.

Opinia publică mondială protesteaz; 
împotriva represiunilor franchiste
PARIS 5 (Agerpres). Asocia- 

t'a lniernațională a Juriștilor 
Democrați a dai publicității o 
telegrama în care, referindu-se 
la arestările operate de poliția 
franchistă in r'xxlurile unor cetă
țeni spanioli repatriați in 1956 
și 1957 din Uniunea Sovietică, 
cere autorităților de la Madrid 
.să-și respecte angajamentele a- 
sumate față de acești cetățeni 
și eliberarea .repatnaților deți
nuți ilegal în stare de arest". Te
legrama este semnată de D. SI. 
Pritt, președintele Asociației In-

ternaționale a Juriștilor D?m< 
erați, și de Joe Nordmann, si 
ere tar general al asociației.

★
PR AGA 5 (Agerpres-, — I 

tr-o declarație dată publicități 
secretariatul Federației Sirtdica 
Mondiale își exprimă protest 
față de noul val de arestări de 
lânțuit de poliția franchistă in 
potriva muncitorilor și democr 
ților spanioli și asigură pe ta 
cei loviți de aceste măsuri r 
presive de sprijinul oamenii 
muncii din lumea întreagă.

Conducâtori de 
invitați în

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova 
s-a anunțat oficial că la sfirșitul 
lunii iunie a c. primul ministru 
principal al Cabinetului de lucru 
al Republicii Indonezia, R. H. 
Djuanda, va vizita Uniunea So
vietică. In cursul vizitei sale în 
Indonezia președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a reînnoit, în numele 
guvernului sovietic, invitația a- 
dresată lui Djuanda de a vizita 
Uniunea Sovietică.

stat indonezieni 
U. R. S. S.

N. S. Hrușciov i-a invitat de 
asemenea pe președinte’e parla
mentului indonezian, Sartono, 
vicepreședintele Consiliului Con
sultativ Suprem, Ruslan Abdul
gani. ministrul Afacerilor Ex
tern?, dr. Subandrio, și ministrul 
Securității interne. Nasution, să 
viziteze Uniunea Sovietică în pe
rioada în care le va conveni.

Conducătorii de stat ai Repu
blicii Indonezia ati primit cu re
cunoștință această invitație.
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Viata unui fruntaș al P. C. din S. U. A. 
este în primejdie

tică în momentul de față 1 
statele din sud".

In declarație se spune de asi 
menea că administrația inch:s< 
rilor intenționează să-și adu< 
la îndeplinire hotărîrea în citid 
scrisorii unui cunoscut medic di 
spital care a arătat guvernul 
Statelor Unite că viața lui Wii 
ston este în pericol, că el m: 
are încă temperatură, că nu ve< 
și nu poate merge.

„Chemăm toate popoarele lum 
să ceară președintelui și guve: 
nului Statelor Unite să nu îr 
găduie această acțiune extrem c 
periculoasă*.

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Administrația 
închisorilor americane intențio
nează să-l mute pe Winston, 
unul din liderii Partidului Comu
nist din S.U.A., din spitalul din 
New York intr-o îndepărtată în
chisoare federală din Missouri.

Aceste acțiuni, se spune înitr-o 
declarație a Partidului Comunist 
din S.U.A., înseamnă un adevă
rat asasinat „Această hotărîre 
cruntă a fost adoptată pentru că 
Winston este negru și ea În
seamnă o încurajare a atitudinii 
brutale față de negri, caracteris,

STAS 3452 52.


