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Tinerii din toate regiuni
le țării înregistrează zi de 
zi noi succese în întâmpi
narea celui de-al III-lea 
Congres al U.T.M.

In ultima săptămînă ti
neretul a dat un sprijin e- 
fectiv desfășurării lucrări
lor din campania agricolă 
de vară.în regiunea Craio
va, de exemplu, valoarea 
lucrărilor agricole efectua
te voluntar de tineri în a- 

- A ceastă perioadă, în gospo
dăriile agricole de stat, se 
ridică la 60.000 lei. Tinerii 
și pionierii din regiunea 
Craiova au adunat 350.000 
kg. de griu din spicele ră
mase pe miriști în urma 
secerișului.

în regiunea Cluj, la cele 
61 de arii încredințate ti
neretului în campania de 
treieriș, organizațiile U.T.M. 
au format 270 echipe de 
deservire a batozelor. Ti
neretul din această re
giune a executat de ase
menea lucrări de combate
re a dăunătorilor pe o su
prafață de 660 ha. de teren, 
a ajutat la recoltarea sfe
clei de zahăr și la întreți
nerea altor culturi.

în regiunea Constanța ti
neretul a însilozat in săp
tămâna trecută 450 tone de 
nutreț. în aceeași perioadă 
utemiștii și tinerii din re
giunea Galați au însilozat 
peste 1.100 tone

în ultima 
1.200 de tineri 
studenți și elevi 
giunea lași au _ _
la strînsul recoltei. Stu
denții din centrul universi
tar Iași, constituiți în bri
găzi de muncă patriotică, 
au executat în ultimele 7 
zile un mare volum de să
pături la construcțiile noi
lor blocuri de locuințe din 
orașul Iași.

în întâmpinarea 
sulul U.T.M., în 
Suceava, ca și in 
regiuni ale țării, 
numeroase manifestări cul
tural-educative. La Boto
șani, de exemplu, s-a or
ganizat de cutând o întâl
nire a tineretului cu parti
cipant la lucrările celui 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R. Tinerii prezenți la 
această acțiune au partici
pat apoi la un concurs cu 
tenia „Si traducem în via
ță hotărîrile Congresului 
partidului",

(Agerpres)
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In clișeul nostru, unul dintre fruntașii minei LupenI : tinârul Dumitru Livâdaru.

Astăzi, pe toate 
nești se arborează 
voaz. Pe litoral, 
maritime și fluviale au loc fru
moase serbări și concursuri nau
tice. Este Ziua Marinei R.P.R.

Sărbătorirea acestei z‘le 
un semn al înaltei prețuiri 
care partidul, guvernul și 
porul o acordă muncii pline de 
abnegație a marinarilor, a mun
citorilor și tehnicienilor de pe 
șantierele navale și din porturi, 
a apărătorilor apelor teritoriale 
și litoralului țării. Sărbătoarea 
de azi are loc în condițiile 
puternicului avînt politic creat 
de Congresul al III-lea al P.M.R., 
eveniment de însemnătate isto
rică în viața partidului și a
poporului romîn. Congresul a
făcut bilanțul mărețelor reali
zări obținute de oamenii mun
cii în domeniul dezvoltării eco
nomiei și culturii, în construc
ția socialistă.

în cadrul acestor realizări, pe 
bara întăririi continue a econo
miei 
rii

TRĂIM
NOI, MINERII *

naționale, a industrializă- 
cu sprijinul frățesc al 

Uniunii Sovietice, au fost obți
nute succese însemnate în dez
voltarea Marinei R.P.R. Ea a 
fost înzestrată cu nave maritime 
și fluviale modeme care reali
zează legătura pe calea apelor 
dintre Republica Populară Ro- 
mînă și numeroase țări din Eu
ropa, Asia 
noscute în 
ale lumii 
noastre în

Hotărîți 
contribuția 
nomiei naționale, marinarii din 
flota comercială, în frunte cu 
comuniștii, muncesc cu avînt 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de transport. Ei ra
portează cu bucurie ?i mîndrie 
partidului și guvernului că flo
ta fluvială și-a îndeplinit pla
nul de transport-marfă pe se
mestrul I al anului 1960 cu 118 
la sută, volumul mărfurilor trans
portate crescînd cu 30 la sută 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut. Planul a 
fost îndeplinit și depășit și de 
către flota maritimă.

O puternică dezvoltare a cu
noscut în anii aceștia construc
ția de nave. Pe șantierele na
vale de la Galați, Olteni
ța, Turnu Severin se con
struiesc vase moderne de dife
rite tonaje, printre care moto
nava de 2.000 tone, remorchere, 
petroliere fluviale și altele. An
ti

și Africa, făcînd cu. 
îndepărtate colțuri 

produsele economiei 
plină dezvoltare.

să-și aducă din plin 
la dezvoltarea eco-

muncitor 
muncă și 
eăvîrșirea 
în patria 
rea unei vieți fericite oamenilor 
muncii, a hotărit să se dezvolte 
și transportul naval. Traficul 
efectuat de flota noastră va 
crește în 1965 de 7,5 ori față 
de 1959, prin dotarea ei cu un 
număr de 12 vase a 4.500 tone, 
8 vase de 10.000—12.000 tone 
și altele. Se va dezvolta în con
tinuare capacitatea porturilor 
prin înzestrarea lor cu utilaje 
perfecționate în vederea extin
derii mecanizării operațiunilor 
de încărcare.descârcare.

înfăptuind măreața sarcină de 
desăvîrșire a construcției socia
liste în patria noastră, de făurire 
a unei vieți noi și îmbelșugate, 
poporul romîn își aduce contri
buția sa activă la cauza apără
rii păcii — problema funda
mentală a zilelor noastre. Țara 
noastră ca și celelalte țări ale 
puternicului lagăr socialist, pro
movează consecvent o politică 
de pace, luptă permanent pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase, pentru 
lărgirea și consolidarea legături
lor de prietenie cu toate statele 
iubitoare de pace.

în același timp partidul și 
guvernul nostru nu pot să ig
noreze existența cercurilor im
perialiste agresive, care conti
nuă cursa înarmărilor, își men-
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De fiecare dată cînd po
posesc în bazinul carbonifer 
al Văii Jiului tabloul contem
poran al muncii și vieții mi
nerilor mi se pare mereu mai 
întregit. Evenimentul istoric 
petrecut cu cîteva săptămîni 
în urmă, Congresul al III-lea 
al partidului, prin hotărîrile 
sale care privesc viitorul ță
rii, i-a îndemnat să lupte cu 
și mai multă ardoare pe fron
turile cărbunelui. Ei țin 
sâ-și dovedească prin succe
sele pe care le vor obține în 
muncă, adeziunea față de cu- 
vîntul și îndemnul partidului. 
Și pentru mineri, ca și pen
tru întreaga clasă muncitoare, 
Hotărîrile Congresului în
seamnă noi perspective lumi
noase de muncă și viață în 
lumea cărbunelui. Că este așa 
o dovedesc cu prisosință cele 
mai proaspete victorii cuce-

rite de ei în întâmpinarea 
Congresului Partidului și a- 
cum în cinstea zilei minerilor.

Ținta drumeției mele era 
să văd cum muncesc și cum 
trăiesc minerii in aceste zile. 
Precizez: în aceste zile. Pen-

Ziua minerului
lucrurile 
Evoluția, 

mai

In inele toride de august, un duș răcoritor este bine venit 
și pentru , cei mici.

Fot*i N. STELORIAN

tru că sînt sigur, 
nu stau pe loc. 
mersul vertiginos spre 
bine, nu este un miraj : este 
o realitate vie. Așa că fiecare 
zi de mîine ne pregătește sur
prize. Mi-am destăinuit inten
ția chiar unul miner. Acesta 
m-a întâmpinat cu aceste cu
vinte : „Dacă vrei să afli cum 
muncim și cum trăim 
minerii, vino cu mine, 
întîi, în abataj"...

...Tn fiecare abataj întâlnești 
alțl oameni, descoperi noi vir
tuți în inima șl In sufletul mi
nerilor. Cunoașterea țelurilor, 
dorința arzătoare de a înfăp
tui obiectivele puse în fața lor 
de partid, îl mobilizează, le în
tărește energiile în bătăliile te
merare pe care le dau pe toa
te fronturile subterane. Să 
luăm, de pildă, brigada de ti
neri mineri condusă de comu
nistul Ghioancă Sabin. Brigada 
lucrează la sectorul 3, sector 
fruntaș pe bazinul Văii Jiu-

noi, 
mai

lui. în cinstea Congresului 
partidului a obținut succese 
importante : productivitatea
muncii a crescut cu 13,3 la 
sută. Planul de 1,758 tone căr
bune pe post a fost depășit 
considerabil, atingînd cifra de 
1,992 tone pe post. Prețul de 
cost a fost redus cu 1 la sută 
față de cel planificat. Cele mai 
bune brigăzi s-au dovedit a fi 
brigăzile conduse de tinerii : 
Ghioancă Sabin, fratele lui, 
Ghioancă Ion, Spînu Petru și 
Abrudeanu Florian. Pînă anul 
trecut acest sector era codaș, 
în primul trimestru al acestui 
an, sectorul 3, condus de pri
ceputul inginer Teodorescu 
Constantin, a luat-o înaintea 
tuturor sectoarelor din Lu- 
peni. A fost animatorul nu
mărul unu al întrecerii atât 
în cinstea Congresului partidu
lui cît și acum în cinstea Zi
lei minerului. Care este tîlcul 
importantelor izbtnzi obținute 
de sectorul III ? Tot secretul îl 
afli dacă stai de vorbă cu băie
ții lui Ghioancă Sabin !

Abatajul unde lucrează bri
gada lui Ghioaneă Sabin pare 
un viaduct larg șl înalt, cu 
străluciri metalice. Tavanul 
este susținut de stâlpi masivi 
de fier și grinzi groase meta
lice. Trupurile tinerilor cu 
mușchii încordați, goale pînă 
la brîu, stau aplecate asupra

VASILE CABULEA

(Continuars in pag, 3-a)

trenați în întrecerea socialistă 
j cinstea Congresului al III- 
■i al P.M.R., harnicii construe, 
wi de pe Șantierul Naval Ga
lați au terminat înainte de ter
men și au lansat la apă primul 
cargou de 4 500 de tone. Pînă la 
sfîrșitul anului ei vor da flotei 
încă 4 cargouri de același tonaj.

Congresul al III-lea al parti
dului care a trasat poporului

ti

F/

București
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și ofi

țeri, generali și amirali ’
Astăzi poporul nostru muncitor, militarii 

armatei noastre populare sărbătoresc „Ziua 
Marinei Republicii Populare Romîne".

Sărbătorirea Zilei Marinei Republicii Popu
lare Romîne are loc în condițiile puternicului 
avînt în muncă și al entuziasmului cu care 
întregul nostru popor a trecut la traducerea 
în viață a istoricelor hotăriri ale celui de-al 
III-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Marinarii flotei comerciale și de transport, 
muncitorii și tehnicienii din porturile și șan
tierele navale obțin succese importante în dez
voltarea transportui-ilor maritime și fluviale, 
adueîndu-și contribuția la creșterea puterii 
economice a patriei noastre.

Pătrunși de un puternic și profund patrio
tism, tnindri de mărețele realizări obținute de 
poporul nostru muncitor sub conducerea înțe
leaptă a partidului, marinarii militari, îm
preună cu întregul personal al armatei noastre 
populare își perfecționează continuu pregătirea 
lor militară și politică.

Cu prilejul Zilei Marinei Republicii Popu
lare Romîne felicit personalul Forțelor mari
time militare și-i urez noi succese în însușirea

■A
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Pe urmele visurilor
din copilărie

j cum cîteva zile, em dormit
/■l o noapte în patul copilăriei 

mele.
în patul meu de atunci, un pat 

de fier, cu saltea de lină, cu cear
șafuri roz, cu o pătură caldă și 
moale, doarme în fiecare noapte, 
de cîțiva ani încoace, un copil cu 
părul galben, cu ochii mari și 
verzi., un pui de lipovean, rămas 
fără părinți, prin nu știu ce îm
prejurări. Copilul e în clasa a 
IV-a elementară și are înclinații 
spre îndeletnicirile practice. îna
intea lui se spune cu a dormit în 
patul acela un băiat care a cres
cut mare, a învățat meserie și lu
crează acum în alt oraș la o fa
brică,

în noaptea aceea, tn timp ce 
copiii de astăzi dormeau și visau 
în paturile în care altădată dor
meam și visam noi, prima gene
rație a acestui cămin pentru co
piii orfani, multă vreme n.am pu
tut »a adorm.

I

In dormitor lumina stinsă, lăs& 
să se vadă doar umbrele paturi
lor în care copiii dormeau cu res
pirația ușoară și liniștită. în tot 
restul spațiului din cameră, 
teau vaporoase visele lor.

Ca și atunci... In urmă cu 
sprezece ani,

în patul din stingă mea, 
mea Larie Gheorghe. Tatăl îi 
rise pe front. Larie Gheorghe era 
bălai. întotdeauna rîdea, un rîs 
nevinovat și molipsitor. Se bucura 
pentru orice. Fusese adus la or
felinat într-o zi untă de toam
nă, în primul an de după război, 
rebegit de frig și uscat de mize
rie.

Dincolo de Larie dormea Pas
cali Gheorghe, Pascali era liniș
tit și duios Ca o fetiță. Avea un 
simț al fineții, al purtării deli
cate și al unei premature pedan
terii. Venise într-o căruță cu paie 
adus de la țara unde crescuse 
fără tată tot timpul războiului.

plu-

doi-

dor~
mu-

Dincolo de Pascali dormeau la 
rînd cei patru frați Chiracu. Fu
seseră primii internați ai orfelina
tului. Veniseră din Luncavița. un 
sat lingă Munții MăcinuluL Mama 
le murise de boala și de foame, 
iar tata n plecat pe front și nu 
s-a mai întors. Nici unul din cei 
patru frați nu învățase pînă a- 
tunci carte.

în patul din dreapta mea dor
mea Dumitru Ion. un băiat nițel 
mai mare care desena frumos, se 
ocupa cu diverse mecanisme și ex
periențe chimice, care citea mult 
și făcea multă gălăgie.

Dincolo de el dormea Tudor 
Ion, Era dintr un sat de pe bra
țul Sfintul Gheorghe, Tudor Ion 
avea o minte ageră, și îl iubeam 
pentru îndrăzneala lui, pentru 
prietenia ce mi-o arăta, pentru 
ușurința lui de a înțelege și ex
plica totul.

Dincolo dormeau frații Cotobi- 
ță, pe urmă Daneș, pe urmă Ma

xîm, pe urmă Petcu, 
Marinică, pe urmă... E 
tunci. nu-i mai știu

urmăpe
mult de a' 
pe nume. 

Eram mulți Adunați dintre dări- 
măturile și mizeriile războiului, 
copii orfani copii fără adăpost, 
copii nevinovati, victime ale unei 
orînduiri nedrepte. Copii care ar 
fi urmat să moară de foame, bă- 
tind străzile sau slugărind. Ce 
putea ajunge un orfan aruncat 
in stradă ?

în anii aceia în caro poporul 
începuse să și clădească o altă 
viață, o mină caldă, un părinte 
colectiv, bun și drept, ne a așe
zat în paturile acelea.

în paturile în care noaptea 
după o zi de școală, de joacă și 
de 
de 
ția

bune deprinderi, după o seară 
povești, dormeam cu respira- 
ușoară și liniștită Și visam.

MIHAI CARANFIL
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tehnicii de luptă marinărești, în ridicarea 
măiestriei saie de luptă și în întărirea ordinii 
și disciplinii militare, pentru ca marina noas
tră militară, împreună cu întreaga noastră ar
mată populară să (ie la înălțimea misiunii sale 
— apărarea păcii, a indeoendenței patriei și a 
cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncit.

Urez marinarilor flotei comerciale și de 
transport, muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor din porturi și din șantierele navale noi 
realizări în muncă pentru 
nilor trasate de Congresul

în cinstea Zilei Marinei 
Romîne,

îndeplinirea sarci
ni III-lea al P.M.R. 
Republicii Populare

NO R D O
august 1960 în orașul Constanța se 
in semn de salut, 21 salve de ar-

Astăzi 7
vor trage, 
tiierie.

Trăiască Marina Republicii Populare Romîne ! 
Trăiască scurr.pa noastră patrie - Republica 

Populară Romină 1
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn. in

spiratorul și organizatorul tuturor victoriilor 
noastre l

Ministrul Forțelor Armate.
Generai de armată
LEONTIN SALA1AN

Fostul strungar Boiangiu 
Gheorghe — azi student in 
anul IV la Facultatea de 
mecanica a Institutului Poli
tehnic din Orașul Stalin, a- 
jutâ pe tinerii muncitori 
Soos loan — electrician și 
Negrea Victor — frezor la 
Uzinele „Steagul Roșu“ care 
vor da examen pentru □ in
tra anul acesta la facultate.

Foto : S. STEINER

R. P. R recunoaște 
Republica 

Voita Superioară
Tovarășul Chivu Stoica, pre

ședintele Consiliului de Mini
ștri al Republicii Populare 
Romine, a trimis președintelui 
Republicii și al guvernului 
statului Volta Superioară, 
Maurice Yameogo, o telegra
mă de felicitare cu ocazia 
proclamării independenței 
noului stat.

în telegramă se arată de a- 
semenea că guvernul Repu
blicii Populare Romîne decla
ră că recunoaște Republica 
Volta Superioară ca stat in
dependent.

Ad unarea 
[estiva 

consaciatâ 
Zilei Marinei 

R. P. R.
Sîmbătă seara, !n sala Tea

trului de Stat din Constanța a 
avut loc adunarea festivă con
sacrată Zilei Marinei R. P. 
Romîne.

La adunare au luat parte 
general de armată Leontin 
Sălăjan, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C al 
P.M.R., ministrul Forțelor Ar
mate ale R.P. Romîne, Vasi- 
ie Vîlcu. prim-secretar al Co
mitetului regional Constanta 
al P.M.R., general locotenent 
Mihai Burcă, adjunct al mi
nistrului Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne, membri ai C C. 
al P.M.R.. Roman Nicolae, se
cretar al C.C. al U.T.M., ge
neral maior Gheorghe Zaha- 
ria. reprezentanți ai Ministe
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor. ai organelor 
locale de partid, de stat și 
U.T.M., militari din forțele 
maritime militare, marinari ai 
flotei comerciale, constructori 
navali, muncitori portuari, și 
alți oameni ai muncii din 
Constanta.

A participat A. I. Eremen
ko. mareșal al Uniunii Sovie
tice. care se află într-o vizită 
in țara noastră.

A fost intonat Imnul de Stat 
al R.P. Romîne.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Vasile Vîlcu. Despre 
Ziua Marinei R.P. Romine au 
vorbit tovarășii contra-amiral 
Florea Diaconu. comandantul 
Forțelor maritime militare și 
Dumitru Dumitru, directorul 
Direcției navigației civile din 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor.

într-o atmosferă de entu
ziasm. participanții la aduna
rea festivă au adresat o tele
gramă de salut către C.C. al 
P.M.R.

★

Cu prilejul sărbătoririi Zi
lei Marinei R.P. Romîne. in 
saloanele Cazinoului din Con
stanța s-a deschis expoziția 
marinei R.P.Romine.

I
1



supusă, întot- 
mi-ai zdrobit 
cerea obiceiul

chiar 
Tris- 
plece. 
văzut 

în

Tristan și Isolda

Noutdti la Muzeul
de Artă al R. P. R

Manuscrise rare 
la Matenadaran

prilejul studierii fondw- 
Matenadarau-ului — cei

In ansamblul preocupărilor 
Muzeului de ~
completarea și 
patrimoniului
constituie o problemă perma
nentă și de prim ordin.

Numai în primul semestru 
al acestui an fondul general 
de opere al Muzeului s-a îm
bogățit cu aproape 350 de lu
crări. .

Dintre obiectele de artă feu
dală romînească remarcăm de 
pildă un-fanion, reprezentmd 
stema Moldovei cu tuiuri. Este 
o broderie rară, atît prin ca
litățile sale artistice cît și 
pentru interesul documentar 
pe rare îl are. în plus, rele
văm cîteva piese valoroase 
de artizanat ca un vas de co
sitor, un pahar de argint și 
unul de aramă argintată, și 
un eăue—de argint cizelat — 
toate din. Transilvania. La a- 
cestea se adaugă șt o ladă de 
stejar de aceeași proveniență.

Qf7 achiziție importantă o 
constituie placa decorativă 
din ceramică, piesă originală 
datînd din epoca lui Vasile 
Lirpu (feec. XVII).

Deosebit de numeroase sînt 
lucrările de artă romînească 
din sec. XIX și prima jumă
tate a sec. XX. Astfel, printre 
lucrările din 
atrag atenția 
femeie44 de A. 
lucrări de 
precum și un 
I. Andreescu, 
de interesantă, mai ales pen
tru studierea felului de a pic
ta al artistului.

Celelalte tablouri aparțin 
epocii de după 1900. Dintre 
ele se relevă mai cu seamă 
următoarele : „Portret de băr
bat" de St. Luchian (datat 
1905). tablou mai puțin cunos
cut, dar care poartă amprenta 
măiestriei artistice a pictoru
lui, din perioada celor mai 
valoroase creații ale sale; „Vas 
cu flori44, „Peisaj44* „Flori44, 
„Case la Mangalia", de N. To- 
nitza, opere importante prin 
valoarea lor artistică, și care 
întregesc fondul de luerări 
ale acestuia in Galeria națio
nală, precum și „Portretul 
pictorului N. Tonitza și al so
ției saleM de St. Dimitrescu, 
realizare portretistică de sea
mă ă artistului.

La acestea se 
turi ca: „Peisaj 
Th. Pallady. „Tg 
ploaie" și „Natură statică" de 
Gh. Petrașcu, „Țăranca" de 
Fr. Sirato. „Peisaj*4, de C. 
Ressu, „Peisaj din Cîmpu- 
lung44, de J. Al. Steriadi, „Pei
saj" de I. Iser, „Peisaj de

Artă al R.P.R. 
îmbogățirea 

său artistic

secolul trecut 
un „Portret de 
Chladek și două 
N. Grigorescu, 

„Dorobanț" de 
pînză deosebit

adaugă pic- 
marin“, de 
Ocna după

iarnă44 de D. 
săteni pe 
Maxy, „Natură

Ghiață, „Grup 
uliță *, de M.

statică-

italieni („Portret de 
și „Portret de fe- 

aparținînd școlii flo- 
de la începutul seco- 

XV-lea, lucrări im- 
pentru completarea 
de artă italiană,

de 
H.

„Flori", de AI. Ciucurencu și
„Portret", de C. Baba, iar din
tre sculpturi — „Icar“, de I. 
Jalea, pentru a aminti numai 
pe cele mai importante.

O serie de opere au îmbo
gățit patrimoniul Galeriei u- 
niversale. Astfel trebuie men
ționate : două tablouri de a- 
nonimi 
bărbat" 
meie“) 
rentine 
luiui al 
portante 
colecției
„Crucificarea4', pictură repre
zentativă din perioada cea 
mai înfloritoare a creației 
pictorului flamand Frans 
Franken II, „Madona cu prun
cul", tablou cu multe calități 
artistice al unui anonim din 
școala spaniolă, și „Peisaj”, de 
A. M. Vasnețov, unul din pic
torii peisagiști ruși de seamă.

De asemenea, se cuvin amin
tite cel puțin cîteva din pro
dusele artei decorative și apli
cate precum : „Vas de săpă
tură persan44, piesă rară, da- 
tînd probabil din sec. X-XI,

două stampe chinezești (pic
turi pe mătase), anterioare 
sec. XIX, o broderie chine
zească de mari dimensiuni, 
probabil dîn sec. XVII, o ma
să chinezească din sec. XVIII, 
cu ornamente deosebit de fine, 
un covor „Bidjar", un vechi 
Kakemono japonez și o tapi
serie flamandă.

Cabinetului de stampe i-a 
revenit de asemenea, un nu
măr însemnat de lucrări care 
completează bogata sa colec
ție de opere de artă grafică.

Parte din aceste lucrări vor 
figura în expoziții, altele vor 
servi ca material documentar 
pentru cercetări științifice și 
studii de specialitate.

în felul acesta, prin grija 
sfatului nostru. Muzeul de Artă 
al R.P.R.. sprijinit de Ministe
rul Invâțâmîntulxn 3 Culturii, 
urmărește creșterea neîncetată 
cu cele mai valoroase creații 
artistice naționale și univer
sale, din trecut și de astăzi, a 
patrimoniului său artistic — 
bun al întregului popor.

s

CRlSTfAN BENEDICT 
muzeograf principal 

la Galeria 
Muzeului de

Națior.alâ
Artă al R.P.R.

Cu 
riler 
mai mare depozit de manu
scrise vechi din Vai unea So
vietică - a fost descoperit 
manuscrisul unui disțtenar 
explicativ al lizabri armene, 
datind din aati 1’91 — cei mai 
vethi din dicționarele de fr
eest gen cunoscute pini ia 
prezent Dicționarul conține 
circa 30.688 cuvinte.

Fondurile Matenadaraa-whri. 
care se ridică la pesîe II. 080 
manuscrise vechi, armene ti 
din alic țări, se completează 
necontenit.

Unul din mvnnnrrinele rele 
mai interesante achiziționaie 
in ultimul timp este lucrarea 
„Flora Armeniei* datind din 
anul 1818. In această cercetare 
din domeniul botanicii — • lu
crare capitală pentru acele 
timpuri, elaberatâ de omul de 
șîiintă armean Stefanos Sari- 
mani an — este descrisă amă
nunțit flora Armeniei iar 
denum:rile pian-e lor tint date 
in limbile latină si arabă.

Gt de groomed e vote o-d 
dvpâ miaeria secvxorc. lociA-l 
tori: Arhipelogdui -neone^ 
trebuie să suporte și co'omi- 
tâțiîe erupției vulcanului Lo- 
pev’ de oe unul a.-n cee "nai 
incite piscuri ale Arhipela
gului meJanez No:»e Hibrice 
care o reintrat in erupție. 
Lavo se scurge cu o viteza 
de 120 Iun. pe oră ocoperind 
cu cenușa două sate. In foto: 
Din ccuxa erupției locuitori» 

părăsesc un sat
Foto : A.F.P.-PARIS

Nici o altă poemă nu pare 
să fi fost totuși în Evul Me- 
d u mai iubită, mai ascultată 
in țările din Apus, decît aceea 
care-1 cîntă pe viteazul Tris
tan și pe Isolda cea cu păr 
de aur. Germanii, francezii și 
englezii și-au disputat deo
potrivă poema aceasta in eare 
e slăvită dragostea fără de 
margini. Poema nu aparține 
insă nici unuia dintre aceste 
popoare. Originea ei este in 
mrtolcgia vechilor celți.

Din versurile pasionate ale 
poemei se desprind pînă 
astăzi gindiraa și simțirile 
poporului care a trăit m de
sele și misterioasele păduri de 
pe țărmurile mării, pe conti
nent sau in insula britanică.

Legenda lui Tristan și a 
Isoldei se bizui e pe drepturile 
regilor de a-și alege și a lua 
fetele cele mai frumoase, 
chiar dacă ele erau îndră
gostite de vreunul dintre su
pușii lor.

Feeria despre Tristan și 
mult nefericita lui ______ 
lăoldă a fost in vre- 
murile de demult un 
viguros protest îm
potriva acesrui drept 
al regilor — consfin
țit de religie, de a 
putea sfârlma dra- ' 
g>stea celor Tineri sub pum
nul legilor impuse de eL

„Dragostea este rimțămin- 
tul sfint al omului — pare că 
spune în versurile ei toema. 
Ea poete fi încătușata prin 
hetăririle celor puternici, dar 
mm-jcită. niciodată T.

$i barzii îșj începeau po
vestea, dramatic, pe sunetele 
harfei spunmd cum în cetatea 
d.n Kanoei o regină aflase 
tcemai că soțul său. mindrul 
H.valei, pierise în lupta cu 
Q jșrnanul. Prinsă de o mare 
deznădejde regina căzuse 
Pe lespezi și. zvîrcolindu-se 
în dureri, născuse un băie
țaș. Nâscîndu-1, a închis ochii 
și s-a stins precum se stinge 
o făclie, cînd suflă viatul 
furtunos. Cei care se aflau 
in jur, au dat acestui copilaș, 
Ce se născuse din mîhnire, 
numele de Tristan, „fiul 
tețu“.

Crescut în taină, 
afle dușmanii tatălui și 
ucidă, Tristan Ia 18 ani era 
înalt cum sînt stejarii din 
Bretania. puternic, îndrăzneț 
și mai ales știa sâ cînte ca 
nimeni altul. Adeseori pleca 
pe mare, și glasul lui umplea 
atunci văzduhul de cintece. 
Harfa-i avea un sunet blind 
care vrăjea pe ascultători. 
Numai că de acest dar al său 
af.aseră niște pirați. Aceștia 
au hotărît să-1 fure, să-1 ducă 
în Norvegia, să-I facă bardul 
lor. Intr-o noapte, au lovit 
castelul de la Kanoel și l-au 
răpit pe Tristan. Tînărul s-a 
hrptat vitejește. Cu prilejul 
ur.ei furtuni a reușit să scape 
ajunând la țărmul pe care 
se ridica castelul regelui 
Marc, fratele mamei sale. 
Regele Marc avea în acele 
zile un necaz mare. De 15 
ani piătea Irlandei bir. In
tr-un an plătea cu aramă, în 
următorul cu argint, apoi cu 
aur și m al patrulea cu copii: 
300 de băieți și 300 de fetițe. 
Acum era anul cînd se plă
tea cu copii. Mamele plîngeau 
pe țărmuri și uriașul Mor
holt, trimisul regelui Irlandei, 
ridea de ele și înfrjnta 
toți, batjocoritor.

— Regele vostru Marc 
vasalul regelui Irlandei — 
cea el. Eu sînt aici trimisul 
său. Dacă vreunul dintre ba
ronii regelui Marc ar îndrăzni 
să se măsoare 
m-ar învinge, 
să rămină in

Toți nobilii 
cau capul în 
hoit, căci era 
Nimeni nu cuteza 
cu el. Numai Tristan a luat 
spada și s-a avîntat în luptă... 
în locul birului de suflete, 
corăbierii Irlandei au pornit 
să ducă regelui lor cadavrul 
uriașului Morholt. Dar și 
Tristan, lovit de spada lui 
Morholt, a căpătat o boală

cumplită. Spada fusese otră
vită. Trupul îj putrezea de 
viu. Tristan a cerut să fîe ur
cat pe o plută și numai cu 
harfa de aur in mînă, să fie 
lăsat pradă valurilor. De cîn- 
tecul lui s-au înduioșat însă 
zînele mării. Ele au împins 
pluta pinâ in Irlanda. Aici 
trăia fiica regelui. Isolda, cea 
cu păr de aur. Ea cunoștea 
leacuri tainice și l-a vindecat 
pe Tristan. în timpul cît l-a 
lecuit s-a îndrăgostit însă de 
el. Numai că Tristan a tre
buit să părăsească Irlanda, la 
rugămințile Isoldei de teamă 
să nu se afle că el îl răpusese 
pe Morholt

Poeții povesteau mai depar
te cum regele Marc, unchiul 
viteazului Tristan, aflînd de 
frumusețea Isolde: și de părul 
ei de aur. se notarise s-o ia 
de soție. Și l-a trimis 
pe Tristan s-o pețeaseă. 
tan a fost nevoit să 
Cu inima sflșiată l-a
Isolda pe Tristan Înapoi

MARILE POEME 
ALE LUMII (XII)

sâ

tris-

nu-I 
sări

e 
zi-

cu mine și 
copiii ar putea 
Cornwel...
lui Marc ple- 

fața lui Mor- 
de neînvins, 

să lupte

Medicina și geografia
Medicina și geografia ! La pri. 

m'a vedere nu ar exista nici o le
gătura între aceste două științe. 
Și totuși, la o examinare mai a- 
tentâ. ies la iveală raporturi din
tre cele mai intime. Să ne gin. 
dim astfel, că „îmbolnăvirea44 nu 
este de cele mai multe ori un fe
nomen izolat. Bolile au de obicei 
consecințe sociale care depășesc 
cu mult- cadrul cazului respectiv. 
La rindul său, mediul social și 
geografic, modul de viață al di
feritelor grupuri de oameni gene
rează anumite maladii.

De aceea, medicina a apelat 
Ia ajutorul geografiei pentru a 
întocmi hărți Și diagrame care 
să arate interdependența dintre 
maladie și mediul înconjurător 
în care trăiesc bolnavii.

Ideea nu este desigur nouă. 
Hippocrat marele medic grec, 
„părintele medicinii44 a expus 
încă acum 2.500 de ani o con. 
cepție embrionară cu privire la 
relația dintre geografie și medi
cină, Totuși, medicina geografică 
nu devine o știință decît în zi.

lele noastre. Aportul savanților 
din diferite țâri a fost hotărîtor 
în formarea acestei noi ramuri 
a medicinei.

încă spre sfîrșitul secolului tre
cut, marele om de știință rus 
V. I. Vernadski a inițiat studiul 
geochimiei și biogeochimiei. a 
creat teoria generală despre bio
sferă, hidrosferă și atmosferă și 
a demonstrat influența pe care o 
au acestea asupra substanței vii 
animale și vegetale.

Acad. A. P. Vinogradov (1938) 
a continuat lucrările Fui Vernad
ski, descriind zone naturale spe
ciale al căror sol și apă influ
ențează apariția unor maladii.

în sfîrșit, conferințele interna, 
ționale din ultimii ani au pus 
bazele medicinei geografice. Lu
crările acestor conferințe prezin 
tă un mare interes științific prin 
precizarea unor „panorame pa- 
tologice“ care dau soluția luptei 
împotriva bolilor caracteristice 
diferiîelor regiuni ale globului.

Un exemplu tipic de patologia 
geografică îl constituie caria den.

tari. Această boală răspînditâ, de 
care suferi importante grupări 
de oameni se produce in mod 
cert în legături cu lipsa fluoru- 
lui din apa de băut. în apele 
unde concentrația acestui element 
chimie scade sub 0.5 mg la li
tru crește procentul cariilor den
tare în rindul populației. Cerce, 
tătorul sovietic R D. Gabovici 
a arătat eâ daci se compensează 
lipsa de fluor pe cale artificială, 
caria dentară scade pînă la 75 la 
sută.

Tot astfel, un exces de fluor 
produce o boala de dinți cunos
cută sub numele de fluoroză sau 
maladia .dinților galbeni-*. Fino 
roza dentară a F°?t semnalată în 
multe locuri ale globului pămîn- 
tesc și a fost reprodusă expert, 
mental la animale.

Apa de băut poate influența 
și apariția unei boli de rinichi 
foaTte cunoscută : litiaza renală 
(pietre la rinichi). Depunerea de 
„nisip" în căile renale superioare 
se face mai ales la cei care con
sumă ape foarte mineralizate.

Particulele minerale, prin de. 
puneri succesive, duc Ia formarea 
calculilor renali (pietrelor).

în sfîrșit, gușa endemică apare 
de asemenea ca o consecință a 
lipsei rodului din apa de băut. 
La noi în țară acad. St. Milcu a 
studiat rcginnile gușogerte carac
terizate prin lipsa iodtrlni din 
sol. aer și apă și a propus pre
venirea bolii în aceste zone prin 
folosirea ..sării de bucătărie io
date*4.

Medicina geografică a dat ras. 
puns multor probleme de pato
logie importante. Iată de pildă 
cazul cancerului pulmonar. De 
ce această formă de cancer este 
mai frecventă la orașe deoît la 
sate ? De ce Anglia deține re
cordul mondial al acestei mala
dii ? Explicația este următoarea: 
aerul din orașe cate foarte mult 
viciat de fumul provenit din ar. 
derea benzinei în motoarele cu 
explozie, precum și fumul din 
fabrici. 1® acest fum ae găsește

o substanță cancerigeni 5,4 — 
benzipren, care crește în atmos
feră iarna și pe vreme de ceață. 
Astfel se explică și marele pro
cent de cancer pulmonar din An- 
glia. țara cea mai cețoasă din 
lume.

Exemple dîn domeniul medici, 
nei geografice sînt multe. Sînt 
suficiente însă exemplele citate 
pentru ca să ne dăm seama cum 
colaborarea celor două științe — 
medicina și geografia — a dus 
la descoperirea multor fenomene 
patologice.

în Uniunea Sovietică «e edi
tează frecvent „atlase ale mala
diilor44, există institute pentru 
studiul patologiei geografice ast
fel incit, după cum afirmă prof. 
A. P. Arțîn, interdependența din. 
tre maladii și mediul geografic a 
devenit în prezent „una din o- 
rtentările principale ale medici
nei sovietice**.

Dr. A. RAOKTTA

bun prieten al său, Kaherdin, 
s-o vestească pe Isolda.

— Dacă vii cu Isolda, pune 
la catargul corăbiei o pînză 
albă, dacă nu una neagră, l-a 
rugat el pe Kaherdin la ~ 
care.

Kaherdin a vestit-o pe 
da. Iară Isoida auzind 
ridicat albă din jilț, 
către Marc.

— Ți-am fost 
deauna. și cînd 
inima, așa cum 
de ia curte. Acum însă vreau 
să plec să-i spun lui Tristan 
,.bun rămas 4. El m-a adus în 
țara asta. Și pentru tine s-a 
luptat Tu. care i-ai smuls bu
curia și l-ai împins mereu 
spre moarte... Și mă voi duce, 
rege Marc, sâ-i alin ultima 
clipită, de te învoiești tu, sau 
de nu...

Marc a înțeles că orice cri
ma își are marginile ei și a 
încuviințat Isoldei să plece 
spre Tristan.

Din greșeală și poate sub 
______ emoția sosirii, apro- 

piindu-se de Breta
nia, Kaherdin a înăl
țat pînza neagră în 
loc de cea albă. în 
unele legende se 
spune că 

’ printr-un 
credincios, ar fi 
lucru. Tristan a 
neagră, ochii i s-au încețoșat, 
inima lui i s-a oprit să bată.

Corabia sosind la țărm, 
Isolda a sărit grăbită și a fu>- 
git spre castel.

Tristan dormea însă somnul 
cel lung, lingă fereastra mi
titică. de unde se putea privi 
zările largi către Cornwel. 
Și-așa. văzîndu-1 pe Tristan, 
Isolda s-a simțit lovită 
inimă ca de un cuțit.

— Tristan, a mai șoptit. Aș- 
teaptă-mă. scsesc și eu..

S-a prăbușit pe lespezi și 
a murit.

Barzii cîntau că după moar
te ei au fost duși în Corn
wel și înmormîntați alăturea. 
Isolda într-o raclă de sma
rald, iar Tristan în altă ra
clă dintr-o agată sclipitoare. 
Și într-o altă legendă se mai 
spunea că în noaptea cînd 
i-au îngropat a răsărit din 
racla de agată un trandafir, 
care a crescut și a îmbrăți
șat racla verzuie de smarald. 
Marc a cerut să se reteze 
trandafirul. Dar în cealaltă

ple-

Isol- 
s-a 

grăind

tot Mare, 
slujitor 

făcut acest 
zărit pînza

Irlanda, pețind-o pentru re
gele Marc...

La plecare, mama Isoldei, 
dăduse unei slujnice de cre
dință o băutură fermecată, 
ca să o împartă Isoldei și 
regelui Marc in ceasul ernd 
se vor vedea. Băutura aceasta 
i-ar fi legat pe cei doi soți 
pînă la mormint Din gre
șeală, pe puntea corăbiei, sluj
nica a dat-o Iui Tristan și 
Isoldei. Dragostea i-a legat 
într-un lanț ce nu mai putea 
fi rupt de nici o forță ome
nească...

Iată-i ajunși la țărm. Aici 
era însuși regele Marc, rîzînd 
fericit, vâzind-o pe blonda 
Isolda atît de dulce, de gin
gașă. de fermecătoare. El a 
Iu a t-o pe Isolda către castel. 
Tristan rămas la țărm, plîn- 
gea gîndindu-se la părul ei 
de aur și îi venea să apuce 
spada și să se avînte după 
Marc. Dar legile îl țintuiau 
locului, erau mai puternice 
decît pornirea lui nebună.

De-atunci înainte, Tristan — 
cîntau poeții — și-a petrecut 
timpul mai mult în războaie, 
socotind câ-și va găsi pe un- - .dimineață trandafirul crescu- 
deva moartea. Dar moartea îl 
ocolea întotdeauna. Mihnirea 
Iui era tot mai adîncă. Odată 
însă a fost rănit într-o bă
tălie de o armă otrăvită. Unii 
poeți cîntau că arma ar fi 
fost otrăvită de însuși Marc 
mîniat că Isolda nu-1 putea 
uita pe frumosul Tristan, de 
care el o despărțise. Adus pe 
scut, Tristan a cerut să fie ur
cat în turnul unui castel din 
Bretania și a trimis pe cel mai

în

se și mai mare. Degeaba îl 
tăiau, căci noaptea creștea la 
loc și învăluia lăcașul som
nului Isoldei.

în acest chip se isprăvea 
cîntarea poemei prin care bar
zii de odinioară cîntau drep
tul femeii de a iubi și a-și 
împlini iubirea după simțirea 
ei, nu după vrerea regilor pe 
atunci atotputernici.

AL. MITKU

Folosirea elicopterelor
la construirea unei autostrăzi

Pe șantierul viitoa. 
reî autostrăzi dintre 
Berlin și Rostock se 
folosesc elicoptere 
pentru efectuarea di
feritelor 
Construirea 
autostrăzi 
unul din 
importante 
de construcții rutiere 
din anii septenaiului. 
Autostrada va area o

totală de 
și va contri-

măsu răiori. 
acestei 

reprezintă 
cele mai 

proiecte

lungime
270 km.
bui la îmbunătățirea 
traficului între nor. 
dui R.D.G.. unde se 
ațlă noul port mari
tim Rostock 
trai țării.

Construirea 
autostrăzi 
construirea a 
ferite obiective 
de pildă, poduri, cen-

și cen-

acer, tei 
necesită 
400 di.

ca.

tre de alimentare cu 
benzină și hoteluri. 
Proiectul prevede și 
construirea cîtorva 
poduri mari ca, de 
pildă, podul din a- 
propiere de Hennigs, 
dorf cu 0 lungime de' 
aproape 700 metri,
care 
nale, 
două

va traversa ca
linii ferate și 

șcrsele.

Un urs d« Himalaia, nâscut in grâdina zoologică de la Opale 
(R. F. Polonă)

Foto : C.A.F. VARȘOVIA

„Călăuză 
spre sud46
Acul magnetic ce oscilează 

neobosit pe micul cadran, in- 
drcindu-nc invariabil nordul 
— nu face parte neapărat doar 
din instrumentul de strictă 
specialitate ai marinarului, a- 
viatoruiui sau al unei alte 
profesii. Cine nu cunoaște bu
sola ? Cine n-a avut prilejul 
să apeleze la serviciile ei a- 
tunci cînd avîntîndu-se pe 
nesimțite pe panglica șerpui
toare a unei cărări neumblate 
din pădure, ori pe munți a 

r pierdut coordonatele ?
Cine sînt inventatori aces

tui minunat instrument!? Iată 
o întrebare la care istoria 
științei a dat un răspuns -.sigur.

Primul exemplar al acestui 
prețios histrnmcrrt numără 
sute și sute de ani făcind parte 
din tezaurul Marilor desco
periri ce s-au născut pe teri
toriul vechii Chine. într-ade- 
văr încă în tratatul frlGsofic* 
„Guan-țzi“ (apărut aproxima- i 
tiv în secolele IV—III î.e.n.) se .• 
găsește consemnat faptul că 
vechii chinezi cunoșteau pro
prietatea magnetitei de-a a- 
trage fierul. Cuncscind aceas
tă proprietate a magnetitei ci 
au descoperit și faptul că acest 
minerul se poate orienta spre 
poluri și au folosit această 
calitate pentru orientările geo
grafice. Iată pe scurt „actul 
de naștere44 al busolei care 
este amintită în cărțile străve
chi sub denumirea de „Simian* 
ceea ce în limba romînă s-ar 
traduce prin „Călăuza spre 
sud‘‘.

Primul prototip de busolă 
magnetică din lume a apărut 
atunci cînd vechea Chină a ' 
intrai în perioada fierului. 
Așa cum ne spune Mao Tzo 
Ben autorul lucrării „Acestea 
au fost inventate în China4** 
această busolă din magne- 
tită brută (care se pre
lucra cu multă greutate) a a- 
vut forma unui polonic cu un 
miner subțire. Partea convexă 
a polonicului avea forma unei 
bile foarte atent șlefuite. Acest 
„polonie44 era așezat eu partea 
sa bombată pe o masă bine 
netezită, astfel incit minerul 
nu atingea suprafața presei, 
iar „polonicul44 se putea roti 
ușor în jurul axei sale. Căr
țile vechi mai arătau că acest 
polonic era sprijinit pe o placă 
de cupru sau lemn pe care 
erau desenate, pentru indica
rea țărilor din lume semnele 
zodiace corespunzătoare îm
părțiturilor (gradelor) busolei.

Cum era folosit acest stră
moș al busolei moderne ? Lo
vind minerul, se impunea po
lonicului o mișcare de rotație 
după care minerul ajungea în 
stare de repaos iar „călăuza 
spre snd“ — ținînd locul acu
lui magnetic - indica un prin
cipal punct cardinal.

Un noa și important pas pe 
drumul perfecționării busolei 
se face în secolul XI. Oamenii 
au observat că fierul frecat 
de magnetită căpăta el în
suși forță de atracție. în acest 
fel în China în secolul al 
XI-Iea odată cu descoperirea 
magnetismului artificial, se 
confecționează pentru prima 
oară în lume un ac de busolă 
dm fie* magnetizat.

MerLă a fî menționat și 
faptul că în aceeași perioadă 
savantul Șen Gna făcind dife
rite experiențe cu magnetita, 
atrage atenția asupra faptului 
că acul busolei nu indica su
dul în mod absolut, ci cu o 
oarecare deviație.

Prima relatare despre folo
sirea busolei în navigația ma
ritimă apare într-o lucrare 
scrisă în anul 1119 de către 
Ciju. în care reproduce amin
tirile tatălui său în legătură 
cu faptul că la Canton-port de 
mare importanță economică — 
pe vreme cu o vizibilitate re
dusă, unele vase care plecau 
din port spre cele mai înde
părtate țări ajungrad pînă în 
țărmurile Africii răsăritene 
își orientau drumul cu ajuto
rul busolei. Astfel in secolul 
al XII-lea au cunoscut intîi 
arabii „călăuza spre sud" a 
chinezilor iar mai tîrziu prin 
intermediul lor — vechea bu
solă a ajuns în Europa.

Alături de arta tiparului, 
praful de pușcă, țesăturile de 
mătase, importante descoperiri 
în domeniul matematicii teo
retice, meeanieii și astrono
miei, chimiei, metalurgiei, hi
drotehnicii și arhitecturii bu
sola reprezintă una din ma
rile cuceriri științifice ale 
omeniri ee se datorese genia
lii* creator al poporului chi
nez.

TR. POTERAȘ

1

Un aparat 
pentru descoperirea 
bancurilor de pești
Un colectiv de profesori 

și studenți de la FacuUatea de 
fizic o-mate mat ici a Universității 
vKim Ir Sen" din Phenian au 
construit un aparat pentru des. 
coperirea bancurilor de pești.

Cu ajutorul unor puternice 
unde ultrasonice aparatul înre
gistrează cu precizie locul unde 
se află bancurile de pești, dînd 
totodată o imagine a reliefului 
fundului apei ia o adlnctme de 
pînă ta 500 de metri.

Aparatul asigură securitatea 
navigației și stabilește deplasa
rea bancurilor de pește.

Recent colectivul de profesori 
și studenți au experimentat îm. 
preună cu pescarii noul aparat 
în golful Enhînman din provin
cia Hamghenul de sud. Experien
țele au arătat că aparatul func
ționează bine și că poate fi folo
sit cu succes la pescuit. ln pre
zent se lucrează, la perfecționa
rea aparatului.



Ce înseamnă pentru tine Ziua Marinei R. P.R.

activitatea în U.
De obicei, cinci vrem să cu

noaștem efectul educativ al 
unei sarcini de organizație ne 
adresăm secretarilor ori mem
brilor birourilor U.T.M. și-i 
rugăm să ne relateze cum au 
contribuit acestea la ridica
rea nivelului muncii unui 
utemist. la activizarea sa. Și 
aflăm lucruri interesante. De 
data aceasta am procedat însă 
altfel. I-am întrebat chiar pe 
utemiști cum au contribuit 
sarcinile încredințate, munca 
pentru îndeplinirea acestora, 
la maturizarea lor politică, la 
lărgirea orizontului lor, în ge
neral la educarea lor comu
nistă. Au răspuns utemiști 
din organizația de bază nr. 6 
de la Uzina „Grigore Preo
teasa".

— Chiar la două săptămini 
după venirea in uzină am 
devenit cunoscut" tuturor 
muncitorilor din sector prin 
intermediul gazetei satirice 
„Ghimpele" - începu să po
vestească utemistul Marian 
Tănăsescu. Mă uitam și eu la 
portretul afișat și nu-mi ve
nea să cred că eu sînt într-a- 
devăr. De acolo mă privea un 
tînăr ciufulit și fistichiu îm
brăcat care refuza cu arogan
ță invitația la o acțiune a 
organizației de bază U.T.M. 
Stăteam in fața gazetei de 
perete și mă gîndeam că ute- 
miștii — după ce vor face haz 
— nici nu se vor mai uita 
la mine.

Au trecut de atunci cîțiva 
ani. Acum sînt membru al 
biroului U.T.M. din sector, 
elev in clasa a IX-a la liceul 
seral și., n-are rost să fac 
pe modestul, un bun munci
tor în producție. Cum s-au 
petrecut aceste schimbări ? 
Trebuie să spun că gîndurile 
mele din fața gazetei de pe
rete nu s-au adeverit în în
tregime. Haz au făcut atunci 
tinerii pe socoteala mea și pe 
bună dreptate. Dar nu 
m-au lăsat să trăiesc după 
capul meu.

La început membrii birou
lui m-au antrenat in activi
tatea sportivă — pentru că îmi 
plăcea sportul. Apoi m-au 
antrenat și în munca de con
ducere a brigăzilor utemiste. 
Iar cînd am fost ales în bi
rou, utemiștii mi-au explicat 
că acum va trebui să răs
pund - alături de ceilalți 
membri ai biroului — de în
treaga muncă a organizației 
noastre de bază, chiar dacă 
voi avea în principal răspun
derea unei singure laturi. A 
trebuit să lupt cu mine în
sumi, să-mi corijez multe 
comportări, să-mi dezvolt 
deprinderi organizatorice, să 
văd în perspectivă munca 
noastră, să învăț să-i con
ving pe alții de necesita
tea îndeplinirii unei sarcini. 
Pînă acum nu mi-am pus nici 
odată întrebarea ce înrîurire 
au avut asupra mea sarcinile 
politice încredințate. Mai cu- 
rind mi-am pus întrebarea 
cum să fac să le îndeplinesc 
mai bine. Dar dacă stau și 
mă gîndese. cu ajutorul lor 
eu am devenit cel de azi...

Pentru complect ar ea acestui 
autoportret ar trebui adăugat 
că organizația lor este frun
tașă pe uzină în activitatea 
sportivă (șah, tenis de masă, 
fotbal etc.), iar cu privire la

Pe urmele visurilor 
din copilărie

(Urmare din pag. L-a)

Vise de copil. Mecanic, marinar 
pe submarin, actor de cinema, 
profesor, șofer. Fiecare visa să a- 
junga ceva.

Țin minte... âteodatâ. seara, 
renunțam la poveștile noastre cu 
Făt-Frumos fi Ileana Cosînzeana 
Ca să ne închipuim o poveste a- 
devorată ce se va petrece cu noi 
cînd vom fi mari. Punșam in po
vestea aceea toată fantezia de care 
era in stare mintea noastră încă 
necoaptă. Născoceam lucruri fi 
mașini, și orașe de vis. Mașinile 
acelea le dirijam noi, noi ridi
cam peste noapte un orașt noi 
eram cei care populam și înde
plineam diferite funcții fantastice 
in lumea aceea. Povestea noastră, 
pe care noi n-o credeam naivă, se 
termina întotdeauna cu „și ce 
crezi cu n-o să fie așa? Așa o 
să fie !**

Anii au trecut... Fiecare și-a ur. 
mat drumul lui în viață. Acum, 
după doispreu'e ani, șezînd din 
nou o noapte în patul copilăriei 
mele, m am gindit h anii de a- 
tunci. la viațQ și la destinele fie
căruia dintre cei care au fost a- 
duna ți din molozul trecutului și 
așezați de mina caldă și părin
tească a partidului în paturile a- 
ceste a și în băncile școlii ca sa 
crească mari, ca să intre în viața 
oameni demni și destoinici, con
structori ai socialismului, fii cre
dincioși ai poporului.

Ce s-a întâmplat cu visele, cu 
năzuințele, cu povestea viitorului 
nostru ?

Larie Gheorghe. băiatul vesel și 
robust e acum marinar pe un 
vas de Dunăre

Pascali Gheorghe a obținut a- 
cum diploma de profesor de edu
cație fizică Mi se pare, el e pro
fesorul din povestea noastră !

Chiracu Sandu, cel care s-a a- 
pucat la 12 ani. grav și neîndu
plecat, să învețe carte, este acum 
strungar la fabrica de conserve de 
pește din Tulcea. Acum o săptă- 
mînă a fost primit în partid. Ve
nind in sala de ședințe de lingă 
mașina lui unde lucrase tăcut, 
absorbit și meticulos. Sandu le.a 
spus comuniștilor care l-au pri
mit în partid :,,Vă promit că voi 
cinsti cum se cuvine calitatea de 
membru al partidului ‘, Comuniș-. 

munca patriotică s-ar putea 
scrie separat un reportaj des
pre entuziasmul cu care au 
muncit și muncesc băieții și 
fetele de aici.

— Sarcina încredințată de 
organizația U.T.M. de a con
duce brigada de producție din 
secția noastră — spunea ute- 
mista Constanța Dumitrescu— 
m-a jutat șă-mi îmbogățesc 
foarte mult cunoștințele pro
fesionale. încă din șCoală mi-a 
plăcut meseria, și acest lucru, 
precum și obligațiile ce-ttii 
reveneau ca responsabilă de 
brigadă m-au făcut să mă in
teresez nu numai de operația 
Pe care o aveam eu de execu
tat, ci de toate operațiile ne
cesare asamblării aparatelor 
de măsurat care nu mai pre-

Răspund utemiștii 
de la Uzina 

„Grigore Preoteasa"

zintă acum nici un fel de se
crete pentru mine. De aseme
nea, conducerea brigăzii mi-a 
dezvoltat foarte mult spiritul 
de observație, dorința de a-i 
ajuta și pe ceilalți colegi de 
muncă să-și îndeplinească la 
timp și în bune condiții 
sarcinile profesionale. Evident 
că toate acestea au dus la ma
turizarea mea, la creșterea 
spiritului meu de răspundere 
în muncă...

— In cele citeva luni de cînd 
răspund de biblioteca volantă 
din sector numărul cititorilor 
a crescut la 100. Vă dați sea
ma ? Și munca mea a contri
buit la aceasta...

Și Nedelea Olteanu mă pri
vi cu însuflețire. Intr-adevăr 
e un lucru de care trebuie ți
nut seama. Pentru că atunci 
cînd a început să lucreze în 
sector Nedelea nu se remar
ca prin nimic. Iși vedea liniș
tită de treabă, participa Ia șe
dințe și atît. Membrii biroului 
se întrebau ce sarcină să-i 
dea, astfel incit indeplinind-o, 
fata să-și dezvolte anumite în
sușiri, să devină mai dinami
că. mai interesată de viața co
lectivului. Emilia Gross, o 
fostă colegă — membră in bi
roul U.T.M. — și-a amintit că 
este o pasionată cititoare. Așa 
a aiuns Nedelea responsabila 
bibliotecii volante. Putea sta 
in continuare liniștită, aștep- 
tind să vină muncitorii—tineri 
și virat nici — să-i ceară dife
rite cărți. Dar ea n-a așteptat. 
A început să facă investigații 
pentru a afla ce cărți le plac 
tovarășilor ei de muncă, a în- 
tîlnit și din aceia care încă 
nu-și făcuseră din cărți prie
teni și s-a pus pe treabă. Știe 
cui ii plac cărțile de știință 
popularizată șî cine are nevoie 
de cărți tehnice, cine preferă 
cărți de aventuri și pe cine să 
anunțe că a apărut un nou ro
man. Chiar și lectura ei a de
venit mai largă, iar cit prive
ște timiditatea și rezerva-1 de 
la început, nici nu mai meri
tă să amintim. Nedelea Oltea
nu este o utemistă activă, pe 
care o intîlnești la toate ac
țiunile organizației.

Cornel Alexandru este res
ponsabilul postului utemist de 
control din sectorul lor.

tii l-au privit cu călduri fi l-au 
crezut. Tot ce a făcut în viață 
omul acesta a fost rezultatul unei 
indîrjiri asemănătoare celei cu 
care s-a apucat la 12 ani si în
vețe carte. El a înțeles de mult 
ci ceea ce i se cere astăzi unui 
om este să se dăruiască cu totul 
unui scop constructiv, util între
gii societăți, către care să meargă 
neabătut.

Tudor Ion e inginer construc
tor. El înalță clădiri, palate, case 
multe și luminoase pentru oameni 
mari și pentru copii. Urmele pri
ceperii și muncii lui, turnate in 
siluete de beton și cărămidă, au 
ți rămas cu temeliile înfipte în 
pămîntul socialist al țării, le Gura 
Barza, la București, la Craiova, 
la Vatra Dornei.

Cel ce ridica peste noapte clă
diri și orașe în povestea copilă
riei noastre se ține acum de cu- 
vînt.

Dumitru Ion e inginer chimist, 
a învățat la Moscova. Dumbravă 
e tehnician pe un șantier de con
strucții în București. Marinică e 
tractorist, Daneș ofițer, Cotobiță 
activisț de partid.

Și-a urmat fiecare drumul lui 
in viața. Visele și povestea vii
torului nostru iată-le împlinite și 
poate puțin rămase în urmă. S-a 
întâmplat așa pentru că așa era 
prevăzut să se întâmple^ pentru 
că in fond tot ce ne doream noi 
a coincis cu năzuința comună și 
fierbinte a tuturor constructorilor 
socialismului care-și înscriseseră 
in planurile muncit și vieții lor 
un viitor mult mai vast și mai 
grandios Și noi am fost cuprinși 
in planurile acelea. Răspînaiți în 
marele clocot al prefacerilor din 
țară, oamenii al căror destin ur
ma să sfîrșească în mizeria criintă 
a străzii, iată-i ocupi rid locul cu
venit în viață, integrați in uriașa 
coloană a constructorilor socialis
mului. Talente, capacități, valori 
omenești, au fost recuperate și 
aduse la deplina loi strălucire și 
utilitate datorită atenției și căl
durii cu care s~a aplecat parti
dul deasupra noastră, copii ră
mași o clipă fără orizont atunci 
după toate ororile războiului. S-a 
întâmplat ceea ce era firesc să se 
întâmple în anii și în zilele noas
tre.

T.M.?
— Ce-a însemnat pentru mi

ne această sarcină de organi
zație? — a reluat acesta între
barea. în primul rînd m-a o- 
bligat să muncesc astfel incit 
să nu intru niciodată în con
flict cu... postul utemist de 
control. Și nu-i puțin lucru, 
fiindcă postul nostru are ochi 
ageri și vede imediat negli
jența, nepăsarea. Apoi mi-a 
adus nenumărate satisfacții 
morale, atunci cînd în urma 
semnalelor noastre s-au luat 
măsuri de îmbunătățire a 
activității intr-un domeniu 
ori altul. Dar mai mult de
cît atît m-a obișnuit să 
nu trec indiferent pe lin
gă lipsurile pe care le văd, 
să lupt pentru remedierea lor, 
să cercetez mereu ce s-ar mai 
putea face pentru îmbunătăți
rea muncii noastre. Știu că nu 
voi fi toată viața responsabi
lul unui post utemist de con
trol dar mai știu că obiceiul 
de a mă amesteca peste tot, 
de a lupta împotriva neajun
surilor, de a căuta soluții me
reu mai bune pentru îndepli
nirea sarcinilor politice și 
profesionale îmi va rămine...

Pentru Emilia Răitaru a 
participa la activitatea echi
pei de dansuri a uzinei a fost 
intii o sarcină de organizație 
comunicată sobru într-o adu
nare generală. Dar această 
sarcină a ajutat-o să-și des
copere o adevărată înclinație 
pentru activitatea artistică 
care acum a devenit o pasiu
ne. Această pasiune o face să 
activeze și în formația de tea
tru a uzinei, și a adus-o in 
rindurile elevilor școlii popu
lare de artă.

Mulți utemiști din această 
organizație — incercind să a- 
rate ce a reprezentat pentru 
propria lor evoluție îndeplini
rea sarcinilor de organizație— 
au vorbit despre procesul de 
maturizare trăit, despre felul 
în care îndeplinind diferite 
sarcini și-au format și dezvol
tat perseverența, combativita
tea, spiritul de răspundere în 
muncă, dragostea față de co
lectiv. Toți au fost unanim de 
acord că fiecare sarcină înde
plinită a reprezentat tot atî- 
ția pași pe linia desăvirșirii 
lor ca oameni, pe linia edu
cării lor comuniste.

MARIETA VIDRAȘCU

Un aspect de la cercul de cusături al căminului cultural din 
Poeni, raionul lași

Foto : AGERPRES

„Așa muncim și trăim noi, minerii"
(Urmare dim pag. l-a)

perforatoarelor, ce se înșuru
bează scrișnifld Indirjite, în 
stratul negru, cu străluciri 
de oțel. Lopețile se rotesc fără 
încetare, umplînd craterul 
care mușcă neobosit din mor
manul adunat. Cu Sabin nu e 
chip să intru în vorbă.

Aștept. Urmează o clipă de 
răgaz. Sabin se apropie de 
mine. Intrăm direct în vorbă. 
Aflu că-i venit de undeva 
dintr-un sătuc moțesc din A- 
puseni.

— Cum ați reușit...
— No, d-apoi dacă omu’ 

vrea șă-și pună mintea la 
treabă, orice poate face. Sec- 
toru ’nost, era codaș. Ne tăt 
luâU tovarășii la rost. Apăi 
ne-am pus ambiția. Acum să 
vrem și nu ne mai putem 
opri...

în felul lui, mi-a povestit 
toată istoria. Totul este legat 
de lupta acestor tineri pentru 
introducerea metodelor noi 
de lucru în abataj. Brigada 
lui a fost prima care a intro
dus armarea metalică pe sec
tor. N-a fost ușor de loc. A- 
poi i-au învățat pe alții din 
alte brigăzi. Sabin este mai 
tînăr decît frate-său, Ion. To
tuși într-o zi, înainte de Con
gresul Partidului. Ion s-a dus 
la Sabin în abataj și i-a vor
bit :

— Cum e cu armarea asta 
metalică, mă frate-miu ?

— Cum e ? Uite așa ! înlo
cui ești lemnul cu fier.

Nu-i prea ușor. Asta cere 
mai multă bătaie de cap. Și 
pricepere, cunoștințe mai 
multe. E ceva nou. Armarea 
metalică aduce economii mari. 
Iese mai ieftin cărbunele și

Lo Mongolia, in vara aceasta, a fost data in folosință o casă sanatorialâ.
Foto : N. VASILE

Adunări consacrate Zilei minerului
în exploatările miniere din 

Valea Jiului și din celelalte 
bazine miniere ale țării s-a 
sărbătorit sîmbătă, într-un 
cadru festiv, împlinirea a 31 
de ani de la eroicele lupte ale 
minerilor de la Lupeni, și 
Ziua minerului.

în cadrul adunărilor care 
au avut loc cu acest prilej au 
luat cuvîntul activiști de par
tid și de stat, conducători de 
exploatări miniere, mineri 
fruntași, care au evocat con
dițiile grele de muncă și de 
viață ale minerilor în timpul 
regimului burghezo-moșieresc, 
subliniind importanța și sem
nificația evenimentelor din 
august 1929, de la Lupeni. 
Vorbitorii au arătat, de ase
menea, condițiile bune de 
muncă și de viață asigurate 
astăzi minerilor prin grija 
partidului și guvernului, fap
tele de muncă prin care mine
rii contribuie la construirea 
socialismului în patria noa
stră.

Adunări consacrate acestui 
eveniment au avut loc în toa- 

noi pentru asta luptăm ! Doar 
bine știi...

Cei doi frați stau în blocu
rile noi muncitorești. Sînt ve
cini ! Cîtevâ zile la rînd Ion 
Ghioancă și cu celălalt res
ponsabil de brigadă, Spînu 
Petru, s-au lămurit mai întîi 
ei. Apoi au trimis cîte 6-7 oa
meni în brigada lui Sabin 
să-nvețe. Acuma toate cele 3 
brigăzi fac armătură metalică 
în abataje. Ei știu că acest 
procedeu asigură viteză spo
rită de avansare a fronturilor 
de lucru... De-acum se cunosc 
și roadele : s-au economisit în 
ultimele trei luni 734 m.c. de 
lemn, ceea ce echivalează cu 
suma de 105.700 lei.

După ce ies la suprafață în
cerc să ghicesc tîlcul celor vă
zute. E un lucru firesc. Am 
văzut oameni dînd bătălii te
merare în adîncuri ! Am făcut 
cunoștință cu tineri care pro
movează progresul tehnic! Am 
auzit de adevărate recorduri : 
brigada condusă de comunis
tul Huda Mihai, de la înain
tări rapide, a săVîrșit adevă
rate acte de eroism. Ea des
chide drum liber brigăzilor 
care scot cărbune. Dar cum ? 
în loc de 49 de metri pe lună 
face 68—69, și mai bine. O 
combină sovietică, uriașă, o 
namilă metalică de propor
țiile unui tanc greu, a 
fost băgată în subteran. Se 
experimentează. în 8 ore de 
lucru ea înaintează cît ar lu
cra 27 de oameni.

Am văzut deci cum mun
cesc oamenii... Mi-am notat în 
această călătorie subterană 
cîteva fapte din munca mine
rilor.

Lucruri uluitoare poți să 
afli însă și despre traiul lor. 

te localitățile miniere din Va
lea Jiului — la Petrila, Ani- 
tioasa, Uticani, Vulcan, Lo- 
nea etc.

La Monumentul Eroilor Mi
neri din Lupeni, care în au
gust 1929 au căzut răpuși de 
gloanțele regimului burghezo- 
moșieresc, a avut loc sîmbătă 
solemnitatea depunerii de co
roane de flori. Numeroși mi
neri și tehnicieni, precum și 
delegații întreprinderilor și in
stituțiilor prezenți la această 
solemnitate au păstrat un mo
ment de reculegere în memo
ria eroilor de la Lupeni.

Pentru buna desfășurare 
a muncilor agricole de oară 

Recomandările Ministerului Agriculturii
în prezent secerișul cerea

lelor poate fi considerat în
cheiat în întreaga țară, cu ex
cepția raioanelor din zonele 
submuntoase, precum și a 
unor suprafețe însumînd cî
teva mii de hectare în regiu
nile Cluj, Suceava, Stalin și în 
Regiunea Autonomă Maghiară.

Mai anevoios s-au desfășu
rat lucrările de treieriș. în 
cursul ultimei perioade s-a 
treierat recolta de grîu și se
cară rtumai de pe circa 435.000 
ha., viteza zilnică nefiind în
deplinită decît în proporție de 
aproximativ 48 la sută față de 
capacitatea utilajului existent. 
Decalaj mare între seceriș și 
treieriș continuă să se men
țină mai ales în regiunile Pi
tești, Oradea și Iași. în Re
giunea Autonomă Maghiară și 
în regiunile Cluj și Stalin, 
practic se poate socoti că tre
ieratul cu batozele încă nu a 
început. Sub posibilități s-a 
lucrat și în regiunile Suceava 
și Hunedoara.

O lucrare de o deosebită im
portanță care contribuie la 
sporirea recoltelor viitoare 
este arătura adîncă de vară. 
Deși în acest an aU fost condi
ții favorabile executării arătu
rilor, realizările sînt totuși 
nesatisfăcătoare.

în regiunile din sud și vest 
unde în urma terminării re
coltatului păioaselor s-au eli
berat un număr important de 
tractoare nu numai că nu s-a 
folosit schimbul II, potrivit 
indicațiilor Ministerului Agri-

Sînt atîtea dovezi că minerii 
au astăzi o viață plină de 
bucurii, îneît numai înșirarea 
cîtorva este concludentă, deo
sebit de grăitoare. în Lupeni 
s-au construit în anii aceștia 
peste 1.000 de apartamente și 
5 cămine cu peste 200 de ca
mere unde sînt găzduiți tine
rii.

în Lupeni există un club 
al minerilor, unde se joacă 
șah, tenis de masă, biliard ; 
unde cine vrea poate să ci
tească o carte sau să exerseze 
la un instrument muzical ; 
unde în afară de alte cercuri 
artistice, cu o activitate bo
gată, cercul de artă plastică 
este unic în țară.

Minerii pasionați pictează 
din propria lor muncă și via
ță. Nu e oare acesta un fapt 
cu profunde semnificații ? 
Clubul minerilor este o ade
vărată universitate populară. 
Pe străzile Lupenilor cir
culă sute de motociclete : sînt 
ale minerilor. Ultimul care 
și-a cumpărat un „I.J.“ de 350 
cm. este Musta Alexandru, 
responsabilul unei brigăzi de 
tineret. „Mere ca ceasu’“, se 
laudă stăpînul. Musta și-a fă
cut și o casă. Două dormitoa
re. sufragerie, cămară, hal.

Dar parcă e singurul care 
se bucură de atîta fericire ? 
Ași, sînt cu sutele, cu miile, 
în Valea Jiului.

Așa trăiesc minerii din Va
lea Jiului în zilele noastre.

Mă copleșesc atîtea fapte, a- 
tîtea noutăți pe care le aflu, 
din viața și munca minerilor 
din bătrînul Lupeni. Cu cîte
va seri înainte participasem la

Cu mult entuziasm a fost 
sărbătorită Ziua minerului și 
la Comănești, Doicești, Pescă- 
reasa, Teliuc și Ghelar, la ex
ploatările miniere din regiuni
le Timișoara, Cluj, Baia Mare, 
Suceava, Craiova.

La Ministerul Industriei 
Grele a avut loc de aseme
nea o adunare consacrată „Zi
lei Minerului**.

După festivități au urmat 
frumoase programe artistice 
prezentate de formații locale 
de artiști amatori.

(Agerptes)

culturii, dar nu s-a utilizat 
nici întreaga capacitate de lu
cru în timpul zilei. Graficul 
zilnic nu s-a respectat.

Experiența unor numeroase 
unități agricole de stat și co
operatiste arată că fiecare zi 
de întîrziere a arăturilor 
poate contribui la diminuarea 
recoltelor în anul care Vine. 
Iată de ce este necesar să se 
ia toate măsurile pentru ca în 
timpul cel mai scurt să se 
realizeze integral sarcinile 
prevăzute în această vară.

Concomitent trebuie să se 
intensifice acțiunea de ferti
lizare a solului, prin încorpo
rarea unor cantități cît măi 
mari de îngrășăminte chimice 
și organice.

Tot în cursul ultimei săptă
mini au început recoltatul sfe
clei de zahăr și campania de 
însllozare a porumbului. In 
legătură cu recoltatul sfeclei 
Ministerul Agriculturii reco
mandă unităților agricole de 
stat și cooperatiste să facă a- 
ceastă lucrare pe suprafețele 
cu culturile avansate în vege
tație, unde plantele ating o 
greutate și un procent de za
hăr corespunzător.

tn ce privește porumbul 
pentru siloz trebuie să se con
troleze permanent lanurile, în 
vederea stabilirii celui mai 
potrivit timp pentru recoltare. 
Conslderind terminate lucră
rile pregătitoare, în săptămîna 
care urmează In regiunile su
dice trebuie să să înceapă 
masiv recoltările și ItisiloZa- 
rea porumbului.

o întîlnke ce a avut loc la 
club între tinerii mineri și un 
veteran al adîncurilor care a 
apucat vremurile de tristă a- 
mintire. Feher Petru, minerul 
acela bătrîn, care poartă în 
tîmplele-i cărunte atîtea dra
matice amintiri, a ținut o cu- 
vîntare neobișnuită care i-a 
înflăcărat nespus pe tineri: 
viața minerilor, din Valea Jiu
lui în trecut și astăzi. A amin
tit momentul dramatic din 
timpul grevei din 6 august 
1929. A dat și bilanțul înăbu
șirii prin represalii singeroase, 
bestiale, a grevei : 30 de morți, 
200 de răniți și, ca urmare... 
mii de șomeri. Era pe atunci, 
Valea Jiului, o vale a plinge- 
rii. Tot ce putea să le ofere 
burghezia minerilor erau... a- 
cele rușinoase „certificate de 
cerșetori".

„...Știți voi cum se lucra al
tădată în minele de cărbuni!— 
parcâ-i aud glasul revoltat al 
povestitorului și-acum. — Gău
rile de pușcat le dădeam cu un 
sfredel de mină, cărbunele il 
căram cu roabele sau cu un 
troc lung din seînduri pe ca- 
re-1 duceam pe umeri. întu
nericul, praful, ne rodeau nu 
numai pieptul ci și inima, vă
zul, sufletul"...

De atunci și pînă astăzi e 
un uriaș salt. Un salt care 
marchează o epocă, o perioa
dă istorică, de la robie și 
exploatare, la libertate și lu
mină, la civilizație. Oare 
toate acestea, condițiile o- 
menești de muncă și de 
viață, oare faptul că minerii 
se bucură de toate bineface
rile culturii, nu creează ele 
climatul unei munci entuzias
te, creatoare și plină de rod
nicie, acolo în adîncuri ?

(Urinare din pag. l-a) 

țin bazele militare și organi
zează acte de provocare împo
triva Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte țări socialiste. De aceea 
partidul și guvernul țin trează 
vigilența poporului, iau mă
suri pentru întărirea continuă a 
capacității de apărare a țării, 
acordă cea mai mare grijă For
țelor Armat^ ale R.P.R., pregă
tirii lor militare și politice, în
zestrării lor cu tot ce le este 
necesar pentru ca, alături de 
forțele armate ale celorlalte 
state participante la Tratatul de 
la Varșovia, să-și poată înde
plini cu cinste misiunea încre
dințată — apărarea păcii, a in
dependenței patriei și cuceriri
lor revoluționare ale oamenilor 
muncii.

Forțelor maritime militare, 
parte componenta a armatei 
noastre populare, le revine no
bila misiune de a apăra apele 
teritoriale și litoralul Republicii 
noastre dragi. Adine pătrunși de 
însemnătate? acestei misiuni, 
marinarii militari, îndrumați de 
comandanți și locțiitori politici 
și mobilizați de organizațiile de 
partid și U.T.M. muneesc cu elan 
pentru perfecționarea pregătirii 
lor de luptă și politice, pentru 
însușirea și mînuirea la perfec
ție a armamentului și tehnicii de 
luptă din înzestrare, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei mi
litare.

Marinarii noștri se mîndresc 
cti frumoasele tradiții revoluțio 
nare și de luptă ai căror păstră, 
tori și continuatori sînt. în pe
rioada primului război mondial, 
marinarii militari, conduși de 
comitetele revoluționare forma
te de grupurile comuniste, s-au 
alăturat muncitorilor și țăranilor 
ridicați la luptă împotriva regi, 
mului burghezo-moșieresc din 
țară, Refuzând să participe la 
intervenția antisovietică ei s-au 
răsculat alăturîndu se luptei duse 
de puterea sovietică împotriva 
contrarevoluției și a intervențio- 
niștilor. în timpul insurecției ar
mate din august 1944 și al răz
boiului antihitlerist marinarii 
militari, răspunzînd ca și ceilalți 
militari ai armatei noastre, che
mării Partidului Comunist Romîn 
s-au alăturat forțelor patriotice 
populare și au întors armele 
împotriva fasciștilor cotropi
tori. în condițiile ofensivei vic
torioase a glorioasei armate so. 
vietice, pe teritoriul țării noas
tre, împreună cu ceilalți militari 
ai armatei romînc și cu forma
țiunile de luptă patriotică, ma.

INFORMAȚII
La 3 august, cti prilejul săr

bătoririi Zilei Solidarității cu 
lupta de eliberare a popoarelor 
africane din coloniile portughe
ze, Liga romînă de prietenie eu 
popoarele din Asia și Africa a 
trimis o telegramă Secretariatului 
Permanent de la Cairo, în tele
gramă se exprimă simpatia față 
de lupta anticolonialistă a aces. 
tor popoare și convingerea că 
alături de celelalte popoare afri
cane, popoarele din coloniile por
tugheze vor izgoni pe agresorii 
colonialiști și-și vor dobândi li. 
bertatea și independența națio
nală.

★

Sîmbătă a pdecat în Suedia 
o delegație a Ministerului în
vățământului și Culturii pen

ap
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jCibrăriile sint bogat 
aprovizionate cu caiete 1 
și rechizite școlare

rinarii militari au luptat croi® 
pentru nimicirea și capturare® 
fasciștilor din interiorul țării. 
Cot Ia cot cu unitățile de ma- 
rihă sovietică, marinarii militari 
și civili romîni au participat a- 
poi la deminarea Dunării și asi-: 
gurarea transporturilor destinate 
frontului.

în anii regimului democrat, 
popular pe baza succeselor obți
nute în industrializarea socialista 
a țării și ajutorului Uniuriii So
vietice partidul și guvernul au 
înzestrat flota noastră militară 
cu armament și tehnică de luptă 
corespunzătoare cerințelor, au 
creat marinarilor militari condi. 
ții optime de instruire și edu
care.

Răspunzînd încrederii și grijii 
părintești a partidului, guvernu
lui și poporului muncitor, mari, 
narii militari, în frunte cu co
muniștii, își intensifică eforturile 
la îndeplinirea planului pregăti, 
rii de luptă, politice și marină
rești cu rezultate bune și foarte 
bune. Pentru succese deosebite 
în muncă, mulți marinari mili
tari au fost distinși cu ordi. 
de și medalii ale R.P.R., sau au 
primit „Diploma de onoare" a 
C.C. al U.T.M. Numărul militari
lor și subunităților de frunte da 
pe navele militare eăte în con
tinuă creștere. în semn de înaltă 
prețuire astăzi, echipajul uneia 
din navele fruntașe #le marinei 
noastre militare va primi „Stea- 
gul Roșu“ al C.C. al U.T.M.

Tăria forțelor maritime mili
tare, ca și a întregii noastre ar
mate, constă în conducerea lor 
de către Partidul Muncitoresc 
Romîn. Activitatea politică desf», 
șurată permanent de organele 
politice, organizațiile de partid 
și organizațiile utemiste, are ca 
rezultat creșterea conștiinței po
litice a marinarilor militari, întă
rirea hotărîrii lor ferme izvorîte 
din dragostea și devotamentul 
față de partid, guvern și popor, 
de a munci cu perseverență pen
tru întărirea neîncetată a capa 
citații de luptă a navelor noask 
tre militare

De Ziua Marinei R.P.R. perso
nalul flotei comerciale, munci
tori, tehnicieni și ingineri de pe 
șantierele navale și din porturi, 
marinarii forțelor maritime mi
litare își sporesc angajamentele 
luate în cinstea celei de a XVI-a 
aniversări a eliberării patriei 
reafirmîndu-și ferma hotărire de a 
munci cu puteri înzecite pentru 
a contribui la înfăptuirea măre
țelor sarcini puse în fața lor de 
către partid și guvern,

tru a participa la cea de-a 
26-a sesiune a Consiliului in
ternațional al asociațiilor de 
bibliotecari, care va avea loc 
îhtre 8 și 11 august.

★

La Timișoara s.a deschis sîm
bătă noul ștrand al orașului de 
lingă Pădurea verde, denumit 
Ștrandul tineretului, pentru con
tribuția mare pe care tinerii din 
oraș au adus-o la construirea 
lui. Ștrandul dispune de plăji, 
cabine cu o capacitate de 2.400 
persoane, restaurant și altele. 
Cetățenii din întreprinderile o- 
rașului Timișoara au efectuat la 
această construcție peste 364,500 
ore de muncă voluntară.

(Agerpres)



Sini necesare măsuri energice
pentru a se pune capăt 

ocupării provinciei Katanga

Încă un cetățean 
american a trecut 

în R. D. G.
>

Declarația guvernului soviefic —
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : I.a 5 augu*t 
guvernul sovietic a dat publi
cității o declarație în legătură 
cu situația care s-a creat în Re
publica Congo. în declarație se 
arată că această situație „este 
absolut inadmisibilă și nu face 
decît să submineze prestigiul 
O.N.U. care a adoptat o hotă- 
rîre cu privire la încetarea a- 
gresiunii întreprinsă împotriva 
acestei țări“. în declarația sa 
guvernul sovietic apreciază eva
cuarea simbolică" a unei părți 
neînsemnate a trupelor inter- 
venționiștilor ca o manevră des
tinată să liniștească și -să înșele 
opinia publică mondială.

Guvernul U.R.Ș.S., se subli
niază în declarație, consideră 
că este necesară adoptarea unor 
măsuri sev«re ?i eficiente pen
tru îndeplinirea grabnică a ho- 
tărîrilor Consiliului de Secu- 
Țitate. în acest scop el pro
pune :

— retragerea în termenul cel 
mai scurt a tuturor trupelor bel
giene de pe teritoriul 
blicii Congo, fără a se 
în vederea realizării 
obiectiv să se recurgă 
mijloace de înrîurire :

— dacă nici în viitor actua
l’ll comandament al trupelor 
O.N.U. nu va respecta hotărî- 
rile Consiliului de Securitate 
care îl obligă să acționeze nu
mai cu consimțămintul. guvernu
lui Republicii Congo și să-i a- 
corde acestuia ajutorul 
necesar, trebuie înlocuit 
comandament și numit 
nou ;

adoptarea de urgență
unor masuri energice și eficiente 
pentru a se pune capăt ocupării 
provinciei Katanga, parte ina
lienabilă a Republicii Congo ;

— dacă trupele trimise în 
Congo în conformitate cu hotă
rî re a Consiliului de Securitate 
nu vor fi în stare să asigure 
în mod efectiv evacuarea trupe
lor interveuționiștilor. să se tri
mită în Republica Congo trupe 

gata 
ace-

Repu. 
ezita ca 

acestui 
la orice

militar 
acr«t 
altul

ale unor țări care vor fi 
să participe la înfăptuirea 
stei acțiuni juste.

în declarația guvernului 
vietic Se constată că hotărîrile 
Consiliului de Securitate privi
toare la evacuarea trupelor 
belgiene de pe teritoriul Repu. 
blicii Congo nu sînt îndepli
nite. Trupele belgiene continuă 
să ocupe in mod ilegal orașe 
și localități congoleze și, în spe
cial, provincia Katanga. unde 
în condițiile ocupației și ale 
stării excepționale continuă 
uneltirile avînd drept scop se
pararea provinciei Katanga de 
Republica Congo.

O îngrijorare serioasă 
voacă comportarea comandamen
tului trupelor O.N.U. se spune 
în declarația guvernului sovie
tic. Aceste trupe sînt folosite în 
mod frecvent în alte scopuri de
cît cele cărora le sînt destinate. 
Comandamentul trimite aceste 
trupe și în provincii și orașe 
care luptă împotriva agresorilor 
belgieni și care se află sub con
trolul guvernului legal al Re
publicii Congo.

sn-

pro.

Hammarskjosld absolvă de răspundere 
pe agresori

NEW YORK 6 (Agerpres).- 
TASS. transmite: La 6 august, 
I). Hammarskjoeld, secretarul 
general al O.N.U., a prezentat 
Consiliului de Securitate cel 
de-al doilea raport al său cu 
privire la îndeplinirea rezolu
țiilor Consiliului de Securita
te din 14 și 22 iulie, în care 
se cere evacuarea imediată a

Ghana este gata 
să acorde ajutor 
armat Congo-ului
LONDRA . 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum 
anunță corespondentul din 
Accra al agenției Reuter, la 
6 august președintele Ghanei, 
Kwame Nkrumah, a declarat 
că este gata să acorde „Repu
blicii Congo ajutorul armat 
pe care ea îl va solicita44, 
dacă O.N.U. nu va putea re
zolva problema provinciei Ka
tanga.

4

Consultările dintre 
miniștrii afacerilor 
externe ai R. D. G. 

și R. P. Polone

trupelor belgiene de pe terito
riul Republicii Congo.

Hammarskjoeld consideră 
că Consiliul de Securitate nu 
poate schimba caracterul for
țelor armate speciale ale 
O.N.U. și de fapt propune să 
se caute alte căi pentru atin
gerea scopului propus de Con
siliul de Securitate — evacua
rea trupelor belgiene de pe 
întregul teritoriu al Congou- 
lui. Prezentînd poziția Pe care 
se situează așa-numitul gu
vern Chombe, în ce privește 
separarea provinciei Katanga 
de Congo, ca o „problemă po
litică internă", secretarul ge
neral absolvă de fapt guver
nul belgian și autoritățile din 
Katanga de întreaga răspun
dere pentru politica agresivă 
dusă împotriva poporului 
congolez.

Pentru discutarea situației 
din Congo, la cererea secre
tarului general al O.N.U., Con
siliul de Securitate se va în
truni de 
seara.

urgență duminică

BERLIN 6 (Agerpres). — La 
începutul lui august cetățea
nul american Sloboda, func
ționar ai statului major al 
serviciului secret american 
din Republica Federală Ger
mană a cerut autorităților 
din R.D. Germană să-i acor
de dreptul de a se stabili în 
R.D. Germană. După cum a- 
rată agenția A.D.N., Sloboda 
a declarat că după ce a fost 
inițiat in activitatea provoca
toare a serviciului secret a- 
merlcan împotriva R.D. Ger
mane și a celorlalte țări din 
lagărul socialist exercitată de 
Pe teritoriul Germaniei Occi
dentale și al Berlinului Occi
dental. nu mai vrea să par
ticipe la acțiunile criminale 
ale serviciului secret ameri
can.

----- •------

Autoritățile americane 
continuă persecutarea 

doctorului Pauling
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Subcomisia senatorială pentru 
problemele secuității interne, 
condusă de cunoscutul reac- 
țioruir J East’s nd continuă 
să-l persecute pe curoscutul sa
vant și luptător pentru pace a- 
merican dr. Linus Pauling, lau
reat el Prenruluf Nubel. Acum 
subcomisia -a cerut să prezinte 
o Vstl cu numele oamenilor de 
știință și cultură eaee au semnat 
petitia de protest împotriva ex- 
periențelo' nucleare. Aceasta pe
tiție semnată de mii de oameni 
de știință d:n multe țări ale lu
mii în ianuarie 1958 a tost pre
zentată de Pauling la O.N.U I 
s-a cerut de asemenea lui Pau
ling să prez:nte subcomisiei în
treaga corespondență în legătură 
cu petiția

L. Pauling a refuzat să satis
facă pretențiile subcomisiei. La b 
august, el a cerut tribunalului 
federal să interzică subcomisiei 
să-i ceară lista semnatarilor pe- 
tț’ei.

----- ©------

EROISMUL UNOR 
MARINARI SOVIETICI

ODES A 6 (August). - TASS 
transmite : La 6 august a sosit 
in portul Odtsa venind din Ha
vana petrolierul „Pekin", cea 
mai mare navă a flotei de petro
liere din Mcrea Neagră, care la 
4 iulie a suferit mari avarii in 
Marea Mediterană in urma cioc
nirii cu pefolierul norvegian 
„Rondepheh". insă in urma hotă- 
ririi echipajului și^i continuat 
drumul spn Cuba. Din cauza 
manevrelor greșite ale navei 
„Rondephell" ceie două petrolie
re s-au ciocnit datorită cărui fapt 
a izbucnit un incendiu. Marina
rii de pe nava sovietică care 
transporta 77.000 tone de țiței, 
au împiedicat catastrofa și in 
decurs de 66 ore ou luptat pentru 
a salva petrolierul. In același 
timp, echipajul petrolierului „Pe. 
kin* a fă^ut tot posibilul pentru 
a salva pe colegi’ lor ^e pe nava 
norvegiană care au părăsit bor
dul acesteia.

La Havana populația a făcut o 
primire entuziastă marinarilor 
sovietici

„Nu vom permite 
explozia atomică !“

Lucrările Conferinței internaționale 
de la Tokio pentru interzicerea armei 

nucleare, pentru dezarmare *
TOKIO 6 Agerpres). — TASS 

transmite : ,,Nu ! războiului a. 
tomic „Sâ distrugem pentru 
totdeauna arma atomică și cu 
hidrogen lu9 aceste cereri ale 
popoarelor au răsunat cu o nouă 
forță la 6 august la cea de-a șa
sea conferință internațională de 
la Tokio pentru interzicerea ar
mei atomice și cu hidrogen, pen. 
tru dezarmare.

La 6 august, la ora 8.15. cînd 
s-au împliniț 15 ani de cînd pri
ma bombă atomică a explodat 
pe cerul Hiroșimei, 90.000.000 
de japonezi au păstrat un minut 
de reculegere în memoria victi
melor exploziei atomice

In după.amiaza aceleiași zile 
la Tokio au început lucrările 
conferinței internaționale. In 
Japonia, organizarea conferințe
lor pentru interzicerea armei nu
cleare a devenit o tradiție.

De data aceasta in Japonia au 
sosit reprezentanți a 31 de țări, 
în sala „Taikukan" s.au adunat 
peste 10.000 de oameni. Solemn, 
ca un jurămint. răsună cîntecul 
„Nu vom permite explozia ato
mică !”, devenit imnul luptători, 
lor pentru pace japonezi. Intr-o 
pornire comuni delegații iși ri
dici brațele spre cer jurind 
si lupte pini la sfirșitul vie
ții lor pentru salvarea omenirii 
de război.

Ia cuvîntul Yasui, laureat al 
premiului internațional Lenin, 
pentru întărirea păcii între po
poare**. unul din inițiatorii miș
cării pentru interzicerea armei 
atomice și cu hidrogen. Această 
conferință spune el, poate fi de
numită „conferința mondială de 
luptă pentru interzicerea armei 
nucleare" Această denumire re
flectă hotărirea neclintită a dele- 
gaților rare s-au întrunit aici. 
Yasui subliniază că au de an 
mișcarea pentru interzicerea ar
mei nucleare se lărgește. Cercu
rile imperialiste din țările capi
taliste. conduse de Statele Unite, 
se străduiesc insă si împiedice 
această mișcare, să mențină în
cordarea în lume.

in continuare Yasui a criticat 
cu asprime guvernul Japoniei 
care a încheiat cu Statele Unite 
un nou tratat militar. El a de
clarat că lupta pt-ntru pace îm
potriva acestui tratat militar a 
luat în Japonia o amploare fără 
precedent. El a subliniat că lupta 
tuturor forțelor iubitoare de pace 
din lume se dezvoltă necontenit: 
ea va birui toate obstacolele și 
barierele pe care ațițătorii la 
război colonialiștii le ridici 
în calea sa.- - •- -  
0 victorie a forjelor 
democratice italiene

La tribună au urcat pe rînd 
delegați ai R. P. Chineze, Indo. 
neziei, Sudanului și ai altor țări 
din lume. Ei au vorbit despre 
trezirea popoarelor din Asia și 
Africu, despre lupta lor pentru 
independență, pentru 
armei nucleare.

..Poporul sovietic 
înțelege scopul înalt , 
al conferinței dv. în timpurile 
noastre un război nuclear ar 
constitui cea mai mare nenoro
cire pentru popoare și de aceea 
nu există astăzi o sarcină mai 
nobilă decit de a menține pacea 
pe pămînt' de a feri omenirea 
de primejdia atomică, de a asi
gura generațiilor viitoare o viață 
pașnică" — aceste cuvinte 
mesajul adresat conferinței 
A. 5, Hrușciov. căruia i-a dat 
citire A. A. Bulgakov, conducă
torul delegației sovietice a luptă
torilor pentru pace, au fost 
uplaudate cu căldură de întreaga 
asistență.

Participanții la conferința in
ternațională au fost salutați de 
conducătorii organizațiilor demo
crate din Japonia — de Asanu- 
ma, președintele Partidului so
cialist, și de Nosaka, președin
tele Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Japonia.

Conferința își continuă lucră-

interzicerea

aprobă și 
și umanitar

din 
de

MCSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 6 august, 
la Comitetul Central al 
P.C.U.S.a fost primită delega
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spa
nia în frunte cu Dolores Ibar- 
ruri, președinta partidului, și 
Santiago Carrillo — secretar 
general al partidului.

La convorbirea care a avut 
loc au participat membrii Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S.. Mi
hail Suslov, Otto Kuusinen, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S., 
și Boris Ponomariov, membru 
al C.C. al P.C.U.S.

HAVANA. — După cum anunță 
agenția Associated Press, la 5 
august guvernul cuban a dat pu- 
blicităpi un decret de lege care 
prevede ..mărirea impozitelor pe 

enituri și pe profiturile 
marilor societăți".

secol în care ului- 
racordurj de viteză 

devenit aproape un 
fapt banal și cînd mapamon
dul îl poți traversa doar în pu
ține ore, O.N.U. acționează în 
Congo cu o încetineală ce su
gerează capacitatea de depla
sare a melcului. Situația din 
Congo stîrnește nedumerire și 
indignare. S-au scurs săptămi- 
nile și totuși rezoluția Consiliu
lui de Securitate 
termeni categorici 
trupelor belgiene 
este sfidată de cei , . 
tată cu indiferență de cei meniți 
s-o aplice. Soldcții belgieni nu 
fac cale întoarsă spre Bruxelles. 
Domnii ocupanți nu sînt cu ni
mic deranjați. Trupele O.N.U. a 
căror comandă a fost asumată 
de americanul Bunche au grijă 
să-i dezarmeze pe congolezi, să 
ocupe pozițiile-cheie deținute de 
aceștia dar nu procedează în- 
tr-un chip similar cu agresorii 
belgieni. Prezența celor 11.500 
de „căști albastre" — cum sînt 
denumiți soldații O.N.U. - nu 
are consecințele practice scon
tate în direcția curmării actului 
de agresiune săvîrșit de Belgia 
împotriva republicii indepen
dente Congo. Mai mult decit 
atît : pînă la ora aceasta nici 
un singur soldat '*•••■ 
pus piciorul in 
tango, cea mai 
cie a Congo-ului, 
rile colonialiste 
merg foarte departe în 
încercări) s-o r_, “ 
stat african. “ .
tergiversări fusese în sfîrșit sta
bilită ziua de 6 august drept 
data intrării trupelor O.N.U. în 
Katanga. Dar, înaintea trupelor 
a preferat să sosească la Elisa- 
bethville însuși domnul Bunche. 
Pentru ce a fost nevoie să plece 
in Katanga acum nu mai este 
pentru nimeni un mister (și mai 
ales însoțit de o marionetă 
ciankaișistă). Acolo nu se gă
sesc nici un fel de reprezentanți 
ai guvernului legal congolez, ci 
o adunătură de aventurieri po
litici in frunte cu un onume 
Chombe salvat de la pușcărie 
de belgieni, păzită de baionetele 
colonialiste. Pentru ce a fost ne
voie ca domnul Bunche să con
fere cu un excroc ce 
zintă nici un fel de 
legală, ba chiar să

ntr-un 
toare 
au

ce cerea în 
retragerea 

din Congo 
vizați și tra-

O.N.U. nu a 
provincia Ka

bo gata provin- 
pe care cercu.

încearcă (și 
‘ i aceste 

rupă de tînărul 
După nenumărate

nu repre- 
autoritote 
se plimbe

BERLIN 6 (Agerpres). - La 
Berlin a fost dat publicității 
comunicatul cu privire la con
sultările care au avut loc în
tre 4 și 6 august ac. la Ber
lin între Lothar Bolz, minis
trul Afacerilor Externe al 
Iț..D. Germane și Adam Ra- 
packi, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P. Polone.

în cursul consultărilor a a; 
vut loc un schimb de păreri 
asupra problemelor situației 
internaționale și, îndeosebi în 
legătură cu intensificarea ac- 

. tivității militariste șl revan
șarde din Germania Occiden
tală. Au avut loc de asemenea 
consultări în legătură cu pro
blemele actuale legate de 
lupta pentru încheierea Tra
tatului de pace cu Germania 
și reglementarea problemei 
Berlinului Occidental.

Pe neașteptate, Departamentul 
de Stat a descoperit cit de im
portantă este pentru omenire 
problema dezarmării. „Descope
rirea" nu le dă pace politicie
nilor de peste ocean. Ei nu mal 
au răbdare să aștepte nici mă
car sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. Doresc o discuție 
imediată ca să poată ține mă
car cîteva discursuri despre te
ribila lor dorință de a vedea 
omenirea absolvita de coșmarul 
înarmărilor. Ei, de fapt, nu do
resc altceva decit să țină cîteva 
discursuri, pentru că măsuri 
practice in nici un caz nu sînt 
în intenția lor. Graba Washing
tonului are două motive, cel 
puțin două motive.

A. Primul motiv este de na
tură electorală — actualii guver
nanți republicani trebuie să răs
pundă acuzațiilor mereu mal 
numeroase de a nu fi făcut ni
mic pentru scoaterea din impas 
a problemei dezarmării și ccută 
de aceea un alibi electoral.

B. In al doilea rînd, adminis
trația Eisenhower cau:ă febr I 
un camuflaj. In momentul de 
față republicanii își mărturisesc 
intenția de a spori considerabil 
bugetul militar american. Dacă 
intenția îi face plăcere lui mi
ster Rockefeller, in schimb ame
ricanul simplu are motive de in
dignare. Spre a deruta pe cel 
neavizați, Washingtonul procla
mă pe de o parte dorința de a 
aborda cit mai grabnic proble
ma dezarmării la masa tratati
velor, iar pe de altă parte ia 
măsuri pentru sporirea alocații
lor militare. După rețetele celor 
mai primitivi trișori I

Uniunea Sovietică a făcut o 
propunere ce s-a bucurat de un 
larg ecou mondial și anume ca 
problema dezarmării să fie dis
cutată în Adunarea Generală a 
O.N.U. cu participarea șefilor 
de guverne. „Această propunere 
— scria săptăminalul britanic 
„Tribune" - este rezonabilă. Ea 
este o dezvoltare logică a punc
tului de vedere al lui Hrușciev 
că trebuie lărgit cadrul discută
rii problemei dezarmării și că 
numărul pcrticipanților la a- 
ceactâ discuție trebuie sporit-.

Dar politicienii americani S3 
călăuzesc in acțiunile lor după 
considerente ce nu au nici o 
legătură cu interesele păcii. Lui 
mister Ledge i-a revenit ingrcla 
misiune de a respinge în public 
noua propunere sovietică. Bine
înțeles, el nu a putut să aducă 
nici măcar un singur argument 
valabil în sprijinul atitudinii 
sale. A respins pur și simplu o 
propunere bine chibzuită. Insă 
ce s-ar întimpla dacă în mo
mentul de față s-ar întruni co
misia O.N.U. pentru dezarmare 
a sa cum vrea mister Lodge ? 
„întrunirea acestei comisii - 
scria ziarul englez „Tribune- -* 
ar fi pur și simplu reeditarea 
vechii farse". S.U.A. nu au la 
ora aceasta un program de de
zarmare. Nu au pentru că nici 
nu intenționează să procedeze 
efectiv la o dezarmare reală. 
Mister Lodge dorește doar pri
lejul de a ține'cîteva discursuri 
cu iz electoral, pentru ca după 
scrutinul din noiembrie să dea 
uitării (cum s-a mai întâmplat în 
trecut) problema dezarmării. 
Dacă doreau o soluționare ra-; 
pidă a problemei, de ce diplo
mații americani nu au folosit 
prilejul oferit la Geneva de Co
mitetul celor 10 ? Ei au preferat 
să împiedice lucrările comitetu
lui, au practicat metoda dezba
terilor sterile și au determinat 
întreruperea lucrărilor.

Problema dezarmării trebuid 
să 
larg și 
drul Adunării Generale O.N.U. 
cu participarea factorilor de cea 
mai înaltă răspundere ai state
lor. Numai o asemenea discuție 
atentă, sinceră, cu o amolă 
participare poate fi rodnică șl 
poate corespunde speranțelor 
popoarelor. Ceea ce In nici ui> 
caz nu dorește mister Lodge.

EUGENIC OBREA /

intr-un automobil împodobit cu 
steagul unui stat-fantomă ? Doar 
hotărîrea Consiliului de Secu
ritate a confirmat integritatea 
teritorială a Congoului I Ceea ce 
este cel mai c udat, domnul 
Bunche - după tratativele de la 
Elisabethville — a obținut anu
larea ordinului de intrare a tru
pelor O.N.U. în Katanga. Dacă 
ar fi să dăm crezare agențiilor 
de presă occidentale, reprezen
tantul O.N.U. era teribil de spe
riat de amenințările lui Chombe 
că va opune... rezistența erma- 
tă. Dar pînă și „France Presse" 
vorbea de „slabele mijloace mi
litare de care dispune Chombe". 
Atunci ? E limpede că avem 
de a face cu episoadele unei 
prea puțin abile puneri în 
scenă.

Afacerea congoleză a încetat 
de mult să fie o operație pur 
belgiană. în momentul de față 
S.U.A. acționează d:rect cu 
scopul păstrării pozițiilor colo
nialiste din Congo și, bine înțe
les, ale acaparării acestora spre 
deplina satisfacție a Wall Stree- 
tului și personal a domnului 
Rockefeller, posesor al unui pa
chețel de 600.000 de acțiuni ale 
societăților ce exploatează bo
gățiile Congoului. Nu este deci 
de mirare că domnul Herter în
curajează pe agresorii belgieni 
și stimulează tendințele separa
tiste ale excrocului Chombe. 
Iar dl- Bunche prin 
sale dă posibilitate 
lor să cîștige timp.

Opinia publică iși 
semne de întrebare 
cu activitatea pe care o desfă
șoară reprezentanții O.N.U. în 
Congo. Desigur, faptul că ma
rea lor majoritate sînt americani 
explică atitudinea lor care 
contribuie la perpetuarea actu
lui agresiv al colonialiștilor. E 
interesant că anumite ziare occi
dentale, făcindu-se ecoul inten
țiilor nemărturisite încă ale 
cercurilor guvernante din țările 
lor, vorbesc de un soi de tutelă 
O.N.U. în Congo care să du
reze mai multe decenii, ceea ce 
în fond înseamnă a da o altă 
denumire jugului colonial. Agen
ția „United Press International* 
se referea la experți belgieni și 
americani care — cită dezinte
resare 1 — profețeau că vor fî 
necesari „5 pînă la 21 de ani 
de muncă neîntreruptă pentru a 
instrui pe congolezi44. Noțiunea 
de „instruire" ore in limbajul 
colonialist un conținut bine pre
cizat, ce nu mai necesită lămu
riri suplimentare. Doar poporul 
congolez a mai fost „instruit44 
de belgieni timp de vreo 80 de 
ani, atît de instruit îneît la ora 
aceasta Congo nu dispune de 
nici măcar un singur medic 
băștinaș.

Actuala situație din Congo 
es.e inadmisibilă și nu poate fi 
acceptată permanentizarea ei. 
Declarația Guvernului Sovietic 
arată limpede că trebuie să se 
ia cele mai severe și eficiente 
măsuri spre a se pune capăt a- 
gresiunii colonialiste, făcindu-se 
uz în acest scop de toate mij
loacele de înrîurire.

Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să-și îndeplinească mi
siunea ce i-a fost încredințată 
și să cheme la ordine pe 
agresorii colonialiști. In niciun 
coz nu se poate admite tără
gănarea aplicării unor hotărîri 
de maximă importanță pentru 
pacea Africii și a lumii întregi.

manevrele 
colonialiști-

pune multe 
in legătură

»

proclamări 
Republicii

declară 
Republi-

Sovietică

Tragica viață a
Borcanul cu dulceață.

Desen de EUG. TARU

ROMA 6 (Agerpres). — Po
trivit unor știri din Florența, 
tribunalul local a hotărit eli
berarea tuturor pârtiei pan ți lor 
la demonstrațiile antifasciste 
din luna iulie. Au fost ju
decați 22 de demonstranți a- 
cuzați de poliție că s-ar fi 
..împotrivit autorităților- și ar 
fi comis „violente".

Presa de stingă salută 
cheierea procesului de la 
ren ța ca pe o victorie a 
țelor democratice.

Republica Coasta de Fildeș
al 20-lea stat independent din Africa

6 (A ger prea).AB1DJAN , . . ,
In noaptea de 6 spr9 7 august. 
101 lovituri de tun vor anunța 
la Abidjan nașterea unui nou 
stat independent in Africa, al 
20-lea la număr, — Republica 
Coasta de Fildeș. Potrivit hotă, 
rîrii guvernului Coastei de Fii» 
deș sărbătorirea 
va avea loc Intre 6

independenței 
' fi 8 august.

★

Republica Coasta 
eUe situată pe coasta 
Guineea, Ea are o suprafață de 
388.000 km.p. ți • populația da 
3.088.000 oameni, dintre care 
17.000 de europeni. Capitala 
este orașul Abidjan cu o popu
lație de 125.700 oameni. Coasta 
de Fildeș este unnl din 
cele mai dezvoltate din 
de vedere economic li. 
Occidentale,

In urma succeselor repurtate

ds Fildeș 
golfului

statele 
punct 

Africii

tn ultimii ani de mișcarea da 
eliberară națională a popoarelor 
africane, colonialiștii francezi 
au fost nevoiți si focă concesii, 
acordînd la 4 decembrie 1958 
Coastei de Fildeș statutul de 
republici. La 11 iulie a-c. pri
mul ministru el Franței, M. De» 
bre, a semnat cu primul mini
stru al Coastei de Fildeș, Houp- 
houet-Boignv, acordul cu pri
vire la recunoașterea indepen
denței acestei republici. Coasta 
de Fildeș continui si rimînă 
U comunitatea francezi.

★
MOSCOVA 6 (Agerpres). - 

TASS trartsmi;e: Nikita Hruș- 
ciav a felicitat în numele po
porului sovietic, al guvernului 
sovietic și In numele său per
sonal, poporul, guvernul și pe 
primul ministru al Republicii 
Coasta de Fildeș cu prilejul

a inde- 
Coasta

apropiatei 
pendenței 
de Fildeș.

Uniunea 
solemn că recunoaște 
ca Coasta de Fildeș ca stat in
dependent și este gata să sta
bilească cu ea relații diploma
tice și să facă schimb dt re
prezentanțe diplomatice.

din lumea capitalului

Colonialiștii belgieni, sprijiniți de cercurile con. 
ducătoar» ale S.U.A. nu vor să părăsească Katanga, 
regiune a Republicii Congo foarte bogată 
terii prime.

Dezarmarea și... 
calcule electorale

D Intr-odată diplomații ame
ricani au devenit grozav 
de grăbiți in problema 

dezarmării. Cind se știe cum 
s-au comportat dumnealor la 
trecutele tratative privind dezar
marea, cind se cunosc năravu
rile politicii externe americane, 
graba Washingtonului nu poate 
să pară decît cel puțin suspectă.

fie abordată în mod 
multilateral în ca-

minerilor americani

Tinere fete care fac parte din forțele de miliție populară din Cuba făcînd Instrucție lingă ora* 
șui Santa Clara.

• t. r L I 1wB' T.; ' : ‘ . 1 1 J

Una din regiunile cele mai 
bintuite de șoma) din S.U.A.; 
este aceea a minerilor din 
Virginia de Vest. In goană 
după profituri, proprietarii 
minelor au închis o parte din 
exploatările miniere, au conce
diat zeci de mii de oameni, 
silindu-i pe cei rămași să 
muncească în plus, in ritmul 
epuizant, distrugător, impus 
astăzi muncitorilor din între
prinderile marilor monopo
luri.

Cum arată acum această re
giune altădată înfloritoare, o 
spune răspicat, și de loc măgu
litor pentru „țara belșugului", 
corespondenta ziarului bur
ghez „New York Post*1, Fern 
Marja, într-o suită de repor
taje.

„Charleston, Virginia^ de 
Vest. — Aceasta se întîmplă 
în America, acum.

Există copii care flămînzesc.
Există copii care sufăr din 

cauza subalimentării.
Există copii care au nevoie 

de îngrijire medicală, dar nu 
o capătă.

Există copii care nu frecven
tează școala sau o părăsesc 
din cauză că nu au ce mînca. 
Ei n-au nici haine potrivite. 
Uneori n-au nici măcar săpu
nul pentru a spăla hainele pe 
care totuși le posedă.

Acestea se petrec acum în 
statul Virginia de Vest, 
S.U.A.".

Acest început al ciclului de 
reportaje din „New York

Post* deschide sumbra pers
pectivă sub care se desfășoa
ră viața minerilor. Perspecti
vă ce nu are nici o șansă să 
se lumineze. O afirmă ziarul 
amintit.

„Situația aceasta nu a fost 
produsă de vreun accident 
sau din nebăgare de seamă. 
Și ea este departe de a fi 
vremelnică. Modelul disperat 
de regiune minieră care se re
petă în unele părți din Ken
tucky și 
nessee 
centre puternice ale 
care s-au format timp de ani 
îndelungați.

Multe mine au fost închise, 
iar oamenii care au lucrat în 
ele au fost lăsați la voia 
întîmplării.

Aici — în cocioabe gata să 
se prăbușească, înghesuite 
de-a lungul drumurilor în
guste și murdare, trecînd pe 
lîngă rîuri noroioase adesea 
strînse din toate părțile de 
movilele de un cenușiu mur
dar, din ardezia aruncată în 
mine — trăiesc oameni care 
pe zi ce trece devin tot mai 
posomoriți. Ei își mănîncă fa
solea — ..fragii minerilor44 — 
și așteaptă44.

Cum trăiesc acești oameni ? 
Ce mănîncă, cum dorm, unde 
și cît 
tragic 
flăm 
taje.

Pensylvania, Ten- 
și Virginia, creează 

sărăciei

muncesc ? Răspunsul 
la aceste întrebări îl a- 
spicuind aceste repor-

„în
★

Artie, Mary Davis, ma

mă a 10 copii în vîrstă între 
6 și 23 de ani al cărui soț a 
lucrat în mine timp de 31 
ani și primește acum de 
D.P.A. suma de 165 dolari 
lună, mi-a declarat:

„Mezinul meu are febră re
umatică. Am fost cu el la me
dic în august anul trecut. 
Doctorul mi-a spus că trebuie 
să-1 examinez pe Buster în 
fiecare lună. Mi s-a fixat data 
cînd să mă prezint, dar n-am 
putut face drumul, costă trei 
dolari ca să ajungem la ca
binetul doctorului 
vut bani".

★
„La Piney View, 

Hughart, cu nouă 
se rînduiesc între 
ani, are corpul vlăguit și de
format din cauza foamei. Ea 
mi-a spus cu priviri speriate : 
Sînt trei ani de cînd omul 
meu nu mai are de lucru per
manent. Bucătăreasa de la 
..Appalachian Bible School44 
(școala biblică din Apalaș) 
din Bradley ne trimite mîn- 
carea ce-i rămîne. Acum 
două săptămîni am căpătat 
ceva fiertură care avea și pu
țină carne de vacă44.

★
— „Fasole și cartofi — mi-a 

spus James Smith din Piney 
View, — asta este tot ce ne 
putem îngădui. Asta este to
tul cu ce trăim. La 11 apri
lie 1958 am rămas fără lucrul 
meu pe care-1 aveam în mi
nă, de 11 ani. Soția mea lu-

de 
la 
pe

și n-am a-

Laura Mac 
copii care 
6 și 20 de

crează cîte 9 ore pe zl, pen
tru 2 dolari ziua ca femeie de 
serviciu .Avem trei copii. E 
greu să auzi pe cea de șase 
ani care-ți spune: aș vrea 
să mănînc puțină came, și 
să nu o poți cumpăra.

★

O vizită la familia John 
Stone. Familia are 12 membri 
care-și împart cele 5 paturi în 
casa sărăcăcioasă.

Părinții între două vîrste, 
. șase copii rămași în viață 
dintre cei 9 pe care i-au a- 
vut, o fetiță de 4 ani care nu 
face parte din familie, dar 
care le-a fost lăsată tempo
rar cu ceva mai mult de doi 
ani în urmă .Cu toții flămîn- 
zesc. Mănîncă cu foarte 
variațiuni numai cartofi, 
tofj cu pîine, cartofi cu 
le, cartofi fără 
durează de luni

Una din fete 
ani, a părăsit 
că n-are ce îmbrăca. Acum ea 
cîștigă trei dolari 
tură ca chelneriță 
staurant unde se 
mioanele. Și ea 
dintre cei 150.000 de locuitori 
din Virginia de Vest care lu
crează pentru un salariu mai 
mic de cît minimul 
Orele ei 
orele 6 
seara*.

mici 
Car- 
faso- 
Astanimic, 

de zile.
care are 17 
școala pentru

de fiecare 
la un re- 
opresc ca- 
face parte

de lucru 
dimineața

1 federal, 
sînt de la 

la șase

★
Edith Hicks 

de 26 ani, mamă a
j.Jean în vîrstă 

cinci co
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pii și însărcinată cu al șase
lea copil a vorbit cu emoție 
în glas. Uneori a spus ea nu 
mîncăm la prînz. Deobicei de 
trei ori pe săptămînă nu mîn
căm la prînz".

Soțul ei, Curtis Hicks în 
vîrstă de 30 de ani este în 
mod indirect victima scăderii 
activității minelor de cărbuni.

— Sîntem goi cu toții, spune 
doamna Hicks. Bill care are 
șapte ani și merge la școală 
nu are haine. învățătorul i-a 
dat o jachetuță. 
sînt rupte la spate și 
Nu am decît cîteva 
pe care mi le-au dat 
iau și le port.

...Acestea se petrec 
Virginia de Vest, 
te ale Americii“.

Ghetele îi 
în părți, 
zdrențe 

alții. Le

acum in
Statele Uni-

★
Da, acestea se 

S.U.A., pe care
tntîmplă în 
politicienii 

burghezi o numesc in mod 
demagogic „țara belșugului". 
Numai simpla relatare a vie
ții neumane dusă de minerii 
din Virginia de Vest, consti
tuie o dezmințire totală a a- 
cestor lăvdărcșenii și totodată 
o răsunătoare palmă pe obra
zul celor ce fac asemenea 
declarații. Nu numai Virginia 
de Vest este o insulă a sără
ciei. Mai există numeroase a- 
semenea insule și împreună, 
ele alcătuiesc tabloul tragic al 
vieții pe care o duc oamenii 
muncii americani, exploatați 
de monopolurile americane.
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