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anului I de la Școala tehnică a Grupului școlar petrol-chimie din Făgăraș, obișnuiesc 
timpul lor liber să rezolve împreună unele probleme, cprofundind în felul acesta mai 

ușor moterio predată. Foto . s NlcULESCU

Se dezvoltă 
de toate

Anul școlar 1960-1961 a în
ceput sub semnul înfăptuirii im
portantelor prevederi ale Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. 
referitoare la încheierea genera
lizării învățămîntului de 7 ani, 
dezvoltarea continuă a învăță
mîntului mediu, profesional 
tehnic și a învățămîntului su
perior.

In numeroase orașe și sate 
mii de elevi și-au început învă
țătura în școli noi, cu săli de 
clasă luminoase și spațioase, cu 
biblioteci și laboratoare bine 
dotate. Au fost date în folosință 
în acest an peste 2.600 săli de 
clasă noi, construite atît din 
fonduri centrale de stat cît și din 
resurse locale și prin contribu
ția voluntară a oamenilor mun
cii. Pînă la sfîrșitul anului vor 
mai fi puse la dispoziția elevi
lor și alte săli de clasă: De 
asemenea, anul acesta au fost 
construite noi 
ateliere școlare, 
tribui la legarea 
a școlii cu viața, 
ductivă.

Ș'

laboratoare și 
care vor con- 
și mai strînsâ 

cu munca pro-

învățâmîntul 
gradele

An de an studenților 
fost asigurate condiții de 
și învățătură mereu mai 
în acest cn universitar au fost 
date în folosința studenților 
cămine și cantine noi în centre
le universitare București, Timi
șoara, Craiova, Cluj, lași și Tg. 
Mureș. Numărul locurilor în 
cămine a crescut cu aproape 
6.000. De asemenea, în Capi
tală, la lași și Cluj se află în 
construcție complexe social- 
studențești care urmează să fie 
terminate în curînd.

Congresul al lll-lea al partidu
lui a subliniat importanța pre
gătirii cadrelor calificate de 
toate gradele, necesitatea extin
derii și îmbunătățirii școlariză
rii. Potrivit prevederilor planului 
pe 1961, volumul investițiilor 
afectate pentru necesitățile dez
voltării învățămîntului va fi în 
anul viitor de 429 milioane lei, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
42 la sută față de 1960.

le-au 
viață 
bune.

(Agerpres)

Un

O seară 
la Observatorul

de întrebări și răspunsuri 
astronomic popular din Capitală

Fier vechi,
otelăriilor patriei!

angajament 
depășit
(de la corespondentulDEVA 

nostru).
— Cum am reușit să stringent 

în numai 2 .
vechi ?
răspuns tânărul miner 
Moise,
U.T.M. de la mina Teliuc. Mai 
întîi avi organizat o scurtă con
sfătuire cu comandanții brigăzi
lor de muncă patriotică in care 
le-am indicat locurile unde se 
află fier vechi și am împărțit 
brigăzile : unele la sectorul I, 
altele la funicular, altele prin co
mună și în diferite sectoare unde 
se constatase că sînt surse însem
nate de metale vechi.

Am inițiat apoi între brigăzi 
întrecerea pentru cea mai mare 
cantitate de fier vechi adunată. 
Pentru a-i mobiliza 
mult pe tineri la 
acțiune patriotică, am 
bit brigadierilor despre che
marea adresată de tinerii Combi
natului siderurgic Hunedoara tu
turor brigăzilor de munca patrio
tică pentru a aproviziona oțelă- 
riilp hunedorene cu tot mai mari 
cantități de metale vechi, despre 
datoria noastră 
sprijini această 
iată, că tinerii noștri 
să fie la înălțime. Au 
mult interes.

— Și cît ați strins 
zi ?

— 15 tone. A doua zi, adică

zile 40 tone fier 
Foarte simplu, ne-a 

Petrescu 
membru în comitetul

duminică, am procedat la fel și 
am mai strins incă 25 tone, 
Pină la sfîrșitul anului vom mai 
strînge cel puțin. 100 tone

Asemenea acțiuni se organizea
ză des la mina Teliuc. Astfel ti. 
nerii mineri de la Teliuc au reu-1 
șit să-șî depășească angajamentul 
anual de a strînge 350 tone fier 
vechi.

fruntaș pe Regiunea Autono
mă Maghiară in acțiunea 
colectare a fierului vechi.

De ce numai
17 școli ?

de

îndeplinind cu două 
luni înainte de ter
men planul anual al 
producției globale și 
marfă, colectivul Fa
bricii de produse re
fractare „Vulturul” — 
Comarnic din regiu
nea Ploești, a livrat 
industriei siderurgice, 
în contul anului viitor 
mai mult de 1000 to
ne de cărămizi refrac
tare de bună calitate, 
sprijinind în acest fel 
munca siderurgiștilor

pentru sporirea pro
ducției de metal.

Prin aplicarea unor 
noi procedee în pre
lucrarea cărămizilor 
refractare, precum și 
datorită unor măsuri 
tehnico-organizatorice, 
muncitorii, tehnicienii 
și inginerii acestei în
treprinderi au reușit 
să sporească produc
tivitatea muncii cu 
1.14 la sută față de 
plan. Totodată, prin 
economisirea unor ma-

teriale și prin redu
cerea prețului de cost 
al cărămizilor ei au 
obținut economii pes
te plan de la începu- 
tul anului și pînă a- 
cum în valoare de 
172.000 lei.

Ca și ei. muncitorii 
Fabricii de produse 
refractare „Unirea”- 
Tg. Jiu, dau din ziua 
de 16 
duse 
contul

noiembrie pro- 
refractare in 
anului viitor.
( Agerpres)

Fruntași pe regiune

și mai 
această 

vor-

patriotică de a 
chemare. Și, 

au înțeles 
muncit cu

în această

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru). — Organi
zațiile U.T.M. din raionul Re
ghin, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din între
prinderi, instituții, școli și de 
la sate, unitățile de pionieri 
desfășoară o intensă activitate 
pentru colectarea fierului 
vechi. în acest an, tineretul 
din raionul Reghin a colectat 
și predat I.C.M.-ului peste 
400.000 kg fier vechi din care 
peste 55.000 kg s-au colectat în 
cursul lunilor octombrie și 
noiembrie. Fruntașe pe raion 
în această acțiune sînt orga
nizațiile U.T.M. de la IRUM, 
care a predat peste 149.000 kg, 
de la întreprinderea forestie
ră — peste 86.000 kg. Comple
xul de industrializare a lem
nului — peste 32.400 kg. Școa
la medie „Petru Maior" din 
Reghin — peste 13.900 kg și 
cele din comunele Sînmihai și 
Gurghiu care au predat 5.800 
kg, respectiv 4.400 kg. fier 
vechi.

Raionul Reghin este raion

Alezatorul Grigore Petrescu, fru ntaș în producție la întreprin
derea industriala de stat „Utilajul comercial*4 din Capitală, ve
rifică comportarea noului dispo zitiv pentru prelucrarea simulta

nă a doi cilindri, realizat de el.

IAȘI — (de la corespondentul 
nostru).

In duminica aceea, încă de di
mineață. pe străzile lașului pu
teau fi văzuți numeroși elevi și 
pionieri din școlile medii și ele
mentare trecînd de la o curte la 
alta, de la un șantier la altul. 
De pretutindeni ei colectau fie
rul vechi. între unele școli și cla
se s-a organizat o însuflețită în
trecere. Cei mai harnici s-au do
vedit elevii clasei a Vll-a de la 
Școala de 7 ani nr. 8, care au 
strîns în acea zi 1.000 kg fier 
vechi. Succesele obținute de ei 
au constituit în același timp o 
prețioasă contribuție la cîștiga. 
rea de către școala I'or a primu
lui loc în întrecerea dintre școli. 
Numaj în această zi elevii școlii 
de 7 ani nr. 8 au colectat 4.000 
kg fier vechi. Pe locul următor 
în întrecere s.a situat școala me
die nr. 6 cu 3.000 kg.

El'evii și pionierii din 17 școli 
ale orașului Iași au colectat în 
ziua de 30 octombrie 33.800 kg 
de fier vechi.

în orașul Iași însă sînt peste 40 
de școli elementare, în afară de 
școlile medii, profesionale și teh
nice. Aci. în Iași, își desfășoară 
activitatea peste 140 de organiza
ții de bază U.T.M. Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. Iași trebuie să 
ia măsuri pentru a antrena în a- 
ceastă acțiune patriotică pionieri 
și elevi de l'a toate școlile, tineri 
din instituțiile de comerț și coo
perație. Acțiunea întreprinsă în 
ziua de 30 octombrie de către 
pionierii și elevii din cele 17 
școli demonstrează ce rezerve 
mari pentru colectarea fierului 
vechi stau nefolosite în oraș.

Succese ale cmisfructorilor 
de ia Brazi

Foto : AGERPRES

Constructorii complexului 
de chimizare a petrolului de 
la Brazi desfășoară cu avînt 
întrecerea pentru a da în ex
ploatare acest nou obiectiv al 
industriei noastre petroliere, 
care va contribui la sporirea 
producției de benzină cu cifră 
octanică ridicată, de gaze li
chefiate pentru chimizare, de 
uleiuri și motorină de calitate 
superioară, obținîndu-se ast
fel o mai bună valorificare a 
țițeiului.

Pînă acum, constructorii au 
terminat montarea a doua tur
nuri de răcire, a casei de 
pompe și a unor instalații de 
la complexul de reformare ca
talitică etc. La aceste obiec
tive lucrările de 
fost executate ca 
zile mai devreme 
prevăzut în plan.

In urma unor schimburi de 
experiență cu alte șantiere 
din țară, constructorii de aici 
au început să folosească noi 
procedee de sortare a agrega
telor pentru betoane, de sus
ținere a planșeelor unor con
strucții etc. Prin aceste pro
cedee ca și prin alte măsuri 
se economisesc materiale de

Tinerii : Nenciu Dumitru 
Maxrmoiu Constantin, 
tași in producție, din secția 
bloc-motor de la Uzinele 
„Steagul Roșu" din Orașul 
Stalin, lucrind la mașina de 

holinguit

construcție în valoare de a 
proape 800.000 lei.

Alături de constructorii 
vîrstnici, cu o experiență bo
gată. pe șantier cresc noi ca
dre de muncitori. Printre cei 
120 de electricieni .sudori, lă
cătuși și instalatori, absolven
ții din acest an ai cursurilor 
de calificare, se numără mun
citorii Anghel Barbu, Stelian 
Moise, Andrei Grigore, Ion 
Radu șj alții, care acum sînt 
fruntași în întrecerea pentru 
realizarea de economii 
mai mari.

montaj au
10-20 
decât era

de

„A fost o seară plăcută. Am 
petrecut cu folos cîteva ore 
din timpul meu liber. Multe 
lucruri noi și interesante am 
aflat și am înțeles aici".

N-am făcut decît să tran
scriem aici răspunsul tinerei 
filatoare Secuiu Elena la în
trebarea reporterului: „Ce 
părere ai despre seara de în
trebări și răspunsuri 
ai participat T*

Răspunsul Elenei 
exprimă foarte bine 
le, părerea întregului grup de 
tineri muncitori care au parti
cipat deunăzi la o seară 
întrebări și răspunsuri 
tema „Vrem să cunoaștem 
nele cerului", manifestare 
ganizată la Observatorul 
tronomic popular din Capita
lă de Comitetul U.T.M. de 
la Filatura Romînească de 
Bumbac în colaborare cu 
ziarul „Scînteia tineretului".

Seara de întrebări și răs
punsuri a îndreptățit așteptă
rile tinerilor care au venit cu 
bucurie și mult interes la 
Observatorul astronomic popu
lar în spațiosul local de pe 
b-dul Ana Ipătescu nr. 27. A 
fost o seară interesantă. Inte
resantă atît prin explicațiile 
captivante date de doi oameni 
de știință, talentați populari
zatori, cît și prin folosirea 
bogatului material experimen
tal aflat la Observator, prin 
folosirea filmelor științifice 
de scurt metraj. Cea mai 
mare parte a „serii de între
bări și răspunsuri" s-a desfă
șurat în fața diferitelor apa
rate, machete, panouri.

Seara a început cu cîteva 
întrebări puse de tineri și 
care se reduceau de fapt la 
o singură temă :

„Ce au adus nou rachetele 
cosmice în studierea Cosmo
sului ?" A răspuns foarte 
plastic profesorul inginer I. 
Pascariu, specialist în ra
chete. In fața machetei unei 
rachete, în fața machetelor 
sputnicilor, el a explicat tine
rilor modul de funcționare a 
rachetelor, caracteristicile ra- 
chetelor sovietice, a dat amă
nunte cu privire la mărețele 
succese ale oamenilor sovie
tici in domeniul cuceririi 
Cosmosului.

Pentru a putea avea o ima
gine și mai plastică a acestor 
explicații, cei prezenți au vi
zionat scurte filme documen
tare științifice care înfățișau 
lansarea rachetelor cosmice 
sovietice.

Auditorii — în marea lor 
majoritate tinere — au în
ceput să zimbească. înveseliți 
atunci cînd profesorul Pas
cariu — anticipînd viitoarele 
zboruri ale omului în Cosmos 
— le-a spus mai apoi în glu- 
rhă: „în Piața Republicii, 
unde e acum biroul de voiaj 
C.F.R. se va deschide proba
bil nu peste multă vreme un 
birou de voiaj în Cosmos. 
Orare afișate vor anunța că 
în fiecare luni seara gravi
tează mai aproape de Pămînt 
cutare stație pilot — satelit 
artificial, marți alta — și așa 
mai departe. în cadrul conce
diului dv. legal veți lua o ra
chetă care vă va lăsa la sta
ția pilot. De aci veți porni la 
Lună sau la altă planetă unde 
altă rachetă vă va ieși în 
întâmpinare".

Cu o atenție pasionată tine
rii ascultau anticipațiile spe
cialistului despre felul cum 
se va călători și cum se va 
face... transbordarea în Cos
mos.

A 
prof. Matei Alecsescu, direc
torul 
mic popular:

— Dragii noștri oaspeți! Tot 
sînteți în plină călătorie... 
cosmică. Propun să facem îm
preună o mică plimbare pe 
Marte.

Și în fața unor instructive

la care

Secuiu 
gînduri-

Mereu vie, animata a fost atmosfera în aceasta seară.

In jurul lunetei-telescop. Strașnic lucru să scrutezi prin ea 
lumea aștirlor I

intervenit în discuție

Observatorului astrono-

EM. RUCĂB

(Continuor. în pag. 3-a) Ce lucruri minunate a creat geniul omenesc 1
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drocentralei „V. I, Lenin “ de 
la Bicaz...

De aici, de la fereastra se
diului organizației de partid 
se vede uzina — cu fațada 
somptuoasă, cu luminile de 
neon care-i luminează feres
trele.

Sfîrșit de șantier...
Și tovarășul Adalbert Măr

cuș, secretarul comitetului de 
partid de la Stejaru își amin
tește despre cej mai buni — 
dintre cei buni — brigadierii 
care au înălțat hidrocentrala.

Povestește: Rebega Vasile 
a venit pe șantier ca simplu 
brigadier. Era de fel de un
deva de prin părțile Bacăului. 
Fiu de țăran, sfios și tăcut, 
nu mai văzuse pînă atunci 
vreo construcție atît de mare. 
A fost uluit la început, impre
sionat de tot ce vedea. A intrat 
miner la tunel. După două săp
tămâni a devenit fruntaș — 
deși neam de neamul lui nu 
fusese miner — șț fruntaș a 
fost pînă la plecarea de pe 
șantier. S-a și calificat ca 
miner. Curînd a fost ales co
mandant de brigadă și mem
bru în comitetul U.T.M. Intr-o 
zi Rebega Vasile a fost chemai 

• să lucreze la Comitetul raional

U.T.M. Buhuși, ca activist 
După școlile de partid urmate 
între timp, a primit munci de 
răspundere în cadrul Comite
tului raional de partid Bu
huși. De curînd a fost în vi
zită la Stejaru. Venit să reva
dă șantierul, a găsit alt șan
tier parcă. In ajunul intrării 
în funcțiune a hidrocentralei, 
tovarășul Rebega a trăit clipe 
de adîncă emoție, s-a simțit 
nespus de mîndru de amploa
rea construcției, de frumuse
țea șj sensul împlinirii, de 
toate cîte au ieșit din mîinile 
lui și ale tovarășilor lui, bri
gadierii Bicazului. Era parcă o 
confruntare a șantierului care 
a fost, cu construcția care s-a 
ridicat, o confruntare a lui 
Rebega Vasile, care a venit 
pe șantier acum cîțiva ani, 
dint.r-un sat, sfios, spunînd to
varășilor de la comitetul 
U.T.M. : „Vreau să lucrez cu 
voi pe șantier”. A fost o con
fruntare a lui Rebega de atun
ci și Rebega de azi, activist de 
partid.

Tovarășul Mărcuș continuă : 
era unul, Boronyi Ladislau — 
un tînăr înalt, bine legat, cu 
păr frumos, inimos. Venise pe 
șantier ca escavatorist califi 
cat, de undeva din Ardeal,

dinspre Sf. Gheorghe. Părinții 
lui sînt de prin părțile ace
lea, ceferiști. Loți era un om 
bun, liniștit, serios. A condus 
o brigadă de escavatoriști. 
care întotdeauna batea recor
dul la escavații.

Tot atunci era pe șantier, 
la cantină, o fată, Sofica, 
despre care se spuneau și 
unele lucruri care nu-i făceau 
cinste. Altfel, de muncitoare 
era muncitoare, nimic de zis.

Schije de biografii

Dar mai cu seamă era frumoa
să...

$i Loți s-a îndrăgostit de 
ea. Și a pus în gînd's-o ia în 
căsătorie, s-o îndrepte pe cale 
bună, s-o vorbească lumea de 
bine. Pe atunci Mărcuș, co
mandant al brigăzilor, era cu 
Loți în același dormitor. Iar 
cînd într-o seară, acesta i s a 
destăinuit că vrea să se în
soare cu Sofica, s-a împotri
vit. Boronyi merita o fată 
bună, serioasă. Dar într-o bună 
zi, cei doi i-au făcut o vizită, 
anunțîndu-1 că s-au căsătorit. 
Ba, Sofica se și rușină de els

își amintea pesemne de criti
ca pe care i o făcuse de cîteva 
ori...

Boronyi a terminat de lu
cru la fundația uzinei și a 
plecat de pe șantier, împre
ună cu Sofica, la părinții lui. 
Acolo s-a petrecut ce s a pe
trecut : Loți a început să se 
înstrăineze de ea, s-o vadă 
cu alțj ochi. Și într-o bună 
zi Sofica a plecat de la soțul 
ei. Cînd a întîlnit-o tovarășul 
Mărcuș, era la Tg. Neamț, 
se calificase tehniciană la 
I.F.E.T, Nu divorțase de Bo
ronyi. 11 aștepta să vină la 
ea acolo, dacă-i mai e dragă. 
Așa i-a spus tovarășului Măr
cuș, povestindu-i totul.

Na făcut bine Loți: a în
ceput un lucru frumos, de 
laudă, dar nu l-a dus pînă 
la capăt. Rău că a lăsat-o sin
gură. Dacă mai rămînea pe 
șantier, nu se înțîmpla ce s-a 
întîmplat ! Dar comunistul 
Mărcuș nu consideră „cazul’’ 
încheiat. Oamenii aceștia n-au 
rămas pentru el doar niște a- 
mintiri, niște simple nume în- 
tr-un carnet. El rămîne, și 
după ce brigadierii au plecat, 
legat de 
Iată de 
caute cu

să-1 ajute să-și refacă căsni
cia.

— Au fost amîndoi oamenii 
mei și nu pot să-i uit.

Vitan Elena a venit și ea pe 
șantier tot ca simplă brigadie
ră. După ce și-a făcut stagiul 
de brigadier a trecut spălăto
reasă la căminul de copii. O- 
dată cu primirea în partid a 
cerut să fie trimisă în produc
ție, să se califice într-o mese
rie. A devenit una dintre cele 
mai bune sudorițe pe care le 
are șantierul. Acum e secre
tara U.T.M. la Stejaru. Toți 
o știu energică, cu multă vo
ință. Intii, ce-i drept, îi venea 
greu. Trebuia să discute cu ti
nerii, să-i îndrume. Unora nu 
li se părea nimerit ca tocmai 
o fată să conducă organizația 
de tineret de pe un întreg sec
tor. Uneori se mai descuraja, 
își pierdea încrederea în pu
terile sale. Comuniștii au ve- 
ghiat însă tot timpul asupra 
ei. Tovarășul Mărcuș i-a ară
tat cum trebuie să-și ducă 
munca, pînă în cele mai mici 
amănunte, a discutat cu acei

6.000.000 lei 
economisiți 
peste plan

Echipajele flotei fluviale de 
mărfuri au depășit simțitor 
planul pe perioada ianuarie- 
octombrie, transportînd o can
titate de mărfuri cu circa 
13.000 tone mai mare decît în 
întreg anul trecut. Acest suc
ces se datorește faptului că 
flota noastră fluvială a fost 
înzestrată cu noi nave, iar e- 
chipajele s-au străduit să folo
sească din plin capacitatea de 
transport a vaselor. De ase* 
menea docherii și ceilalți mun
citori portuari, utilizind mai 
rațional 
zare, au 
velor în 
carea și 
lor.

Datorită depășirii planului 
de transport și grijii pentru 
gospodărirea chibzuită a com
bustibilului, prețul de cost pe 
tona de mărfuri transportată 
a scăzut simțitor. în acest fel, 
muncitorii din transportul flu
vial de mărfuri au economisit 
în 9 luni, peste plan, mai mult 
de 6 milioane de lei.

utilajele de mecani- 
redus stationarea na- 
porturi pentru încăr- 
descărcarea mărfuri-

ei, de destinul lor. 
ce a hotărît să-l 

orice chip pe Loți ca

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. 3-a)
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Cum s-a născut
Oameni

In pitoreasca vale Podhale 
din R. P. Polona.

Foto : CAR - VARȘOVIA

imnul proletariatului

„Internaționala6i
cu aripi

B Din duminică i 
induminică 1

Comoară O scrisoare

bibliografică a lui Mozart
la Gravita

Din toate vremurile, cîntecul 
a fost un 
luptă al 
nare. Dar 
Friedrich 
cîntecelor _ ____
stimulat luptele de clasă din 
veacurile trecute au 
uitării îndată ce

credincios tovarăș de 
mișcărilor revoluțio- 
după cum remarca 
Engels majoritatea 

care au însoțit ?i

fost date 
evenimen- 
, au luat 

________ fenomen, 
Engols spunea câ, deși aceste 
cîntece oglindeau preocupările și 
aspirațiile maselor aflate în 
luptă, ele aveau totuși un ca
racter local și prea unilateral, 
legat de actualitatea momentelor 
istorice respective. Iată de ce, de 
pildă, nu s-a păstrat niciunul 
din cîntecele mișcării chartiste 
engleze, după cum nici cîntecele 
revoluției germane din 1848 nu 
au lăaat urme în conștiința gene
rațiilor ce au urmat.

Puțină vreme însă, după ce 
Engels a consemnat această idee 
s-a născut în Franța un nou cîn- 
tec revoluționar — „Internațio
nala” —• ce avea să devină în 
decurs de cîteva decenii cîntccul 
de luptă al clasei muncitoare de 
pe tot întinsul globului pămîn- 
tesc.

Poetul comunard, Eugene 
Pottler, a scris cuvintele acestui 
cîntec nemuritor în iunie 1871. 
adică la numai cîteva săptămîni 
după sîngerosul masacru organi
zat de burghezia franceză

Poeziile revoluționare ale lui 
Eugene Pottier au găsit un larg 
răsunet în cercurile muncitori
lor din Franța de Nord și astfel, 
volumașul în care a apărtlt ^In
ternaționala", a ajung în mîinile 
muncitorului Pierre Degeyler, 
gravor în lemn care, în orede 
sale libere se îndeletnicea cu 
poezia și muzica, Entuziasmat 

- de cuvintele clocotitoare ale poe
mului, Degeyter a creat acel cîn
tec înaripat pe care-1 cunoaștem 
și-l iubim Cu toții. Cîntată pen
tru prima oară în mijlocul unei 
asociații corale din orașul' Lilile, 
„Internaționala» s-a răspîndit în 
curind în toate centrele munci
torești din Franța, apoi în Bel
gia și Germania, de unde, la 
începutul veacului nostru s-a

tele care le-au generat, 
sflrfit. Exp'.ielnd acest

răspîndit în întreaga mișcare 
muncitorească Tradusă în mai 
toate limbile europene, ,Jn- 
ternațio*»ala» a devenit apoi 
imnul tuturor partidelor comu
niste și muncitorești, însuflețind 
de mai bine de 60 de ani mișcă
rile muncitorești din întreaga lu. 
me. Milioane de oameni ai 
muncii au cîntat și ciati mereu 
cu adîncă emoție cuvintele mîn. 
dre și înălțătoare ale „Interna 
ționalei".

„Internaționala» răsună în toa
te limbile Europei și nu numai 
ale Europei •— acria în 
„Pravda". In orice țari ar ni
meri muncitorul conștient, ori 
încotro l-ar arunca soarta, oricit 
de străin s-ar simți, necunos- 
cînd pe nimeni și nici limba 
țării, el poate să-și găsească în

tovărăși și prieteni

Pentru bibliofilul pasionat sau 
Cercetătorul care se preocupă de 
evenimentele importante din is
toria diferitelor popoare, o vizi
tă la biblioteca documentară 
Batthyaneum din Alba Iuliaiiva 
oferi întotdeauna prilejul unor 
deosebite satisfacții. Aici tint 
strânse laolaltă mii de volume și 
manuscrise rate, adevărate biin
terii bibliofile și nu de puține 
ori. opere de Grti prin frumu
sețea lor artistică.

Biblioteca Batthyaneum este 
una dintre cele mai vechi așeză- 
minte culturale de acest fel din 
țara noastră. Ea poartă numele 
fondatorului ei, Ignat Balthyani. 
Iubitor de literatură fi cărți rare. 
Batthyani și-a închinat o mare 
parte a vieții sale strângerii co
lecțiilor de manuscrise fi cărți 
vechi. El frecventa neobosit mi
cile biblioteci transilvănene, a- 
parținind mai ales călugărilor 
iezuiți, ți cumpăra tot ce i se 
părea că prezintă o valoare bi
bliofilă. x

Multe dintre volumele care el- 
ciiuiesc patrimoniul bibliotecii 
documentare Batthyzneum pre
zentă o deosebită valoare 
documentari. la rafturile bi
bliotecii se gisrsc doeume-ue 
prețioase prized răscoala ță
rănească condusă de Borza.

1913

totdeauna 1 ”;*
după cunoscuta melodie 
ternaționalei".

Sunetele solemne ale 
naționalei" 
mii de ori _________ _
ționariior din ilegalitate, 
cîntat-o marinarii de pe vaaul 
„Aurora” și vitejii cavaleriști ai 
lui Budionnîi. Cu ..Internaționa
la- pe buze s-au du® la moarte 
eroicii luptători din Marele 
Răsb»i pentru Apărarea Patriei, 
nenumârați eroi ai clasei nmn- 
citoarț. care s-au jertfit pentru 
libertatea patriei lor. Mărețul 
imn a însoțit victoria poporului 
sovietic asupra forțelor întune
cate ale fascismului ți tot sub 
steagul acestui cîntec au pornit 
la luptă și au învins comu
niștii din țara noastră ca ți din 
celelalte țări astăzi eliberate de 
sub jugul fascismului și capita
lismului.

Sub semnul imnului proletar 
s au realizat cele mai indrâsnețe 
visuri ale omenirii lnsuflețitoa. 
re a luptei pentru realizarea 
celor mai mărețe înfăptuiri isto
rice ale veacului nostru. „Inter
naționala» reprezintă astăzi sim
bolul luminos al înaintării de 
neoprit a popoarelor către o 
lume Care nu cunoaște exploata
rea omului de câtre om, către 
o lume liberi și fericită.

A TRAIAN

au vibrat de 
la adunările

„Inter* 
mii și 

revolu- 
Au

T

Ecranizarea unei nuvele

a lui Dostoievski
Recent, pe ecra

nele cinematografe, 
lor din Moscova a 
fost prezentat filmul 
artistic de scurt me
traj „Blajina", reali
zat de studioul „Len
film" după nuvela 
cu același nume de 
F. Dostoievski

Filmul „Blajina" 
este prima lucrare 
regizorală a lui A- 
lexandr Borisov, cu
noscut pînă în pre
zent ca un talentat 
actor, interpret al 
rolului academicia
nului Pavlov, com
pozitorului Mussorg-

V. IONESCU

tînârâ vizitatoare seToamna în parcul zoologic din 
joacă cu

Praga. O f
um leopard.

Foto : C.T.K. « PRAGA

ale operelor clasicilor romani, 
cum sînt Ovidiu, Virgiliu etc.

Deosebit de bogată și în ace
lași timp prețioasă este colecția 
de manuscrise vechi. în număr de 
1230. aflată la biblioteca Bat
thyaneum. Unele din aceste ma
nuscrise. îndeosebi codexuri, da
tează chiar din secolul al 9-lea. 
In exemplar extrem de valoros, 
mai ales pentru perfecțiunea și 
frumusețea execuției sale artisti
ce este ..Codex aureus". datind 
de pe vremea lui Carol cel Mare. 
Scris eu litere de aur pe foi 
groase de per pomeni, ornamentat 
cu miniaturi artistice, acest ma
nuscris prețios a avut însă de 
suferit in timpul războaielor din 
Evul Mediu. In anul 1622. cînd 
se afla la Heidelberg, manuscri
sul a fost rupt în două. O parte 
c fost cumpărată de biblioteca 
Vat.conului iar cealaltă a ajuns 
î« posesie contelui Migazzi. care 
a tindnt-e apoi, eu întreaga sa 
bibliotecă lui Ignat Batthyani. Cit 
privește coperțile acestui manu
ser. f. adevărate opere de artă lu
crate în fildeș, una se găsește la 
British Museum, iar cealaltă la 
Museo Sacro din Borna.

Pentru cei care se interesează 
de istoria poporului nostru, 
pentru oamenii de cultură ți de 
știință. ca fi pentru bibliofili, vi
zitarea bibliotecii documentare 
Batthyaneum oferi prilejul cu
noașterii unui adevărat tezaur de 
nituri a epocii antice și a Evu
lui Mediu. Manuscrisele istorice 
vechi, cărțile din domeniul me- 
divinei. chimiei, geografiei, ma
tematicii, fizicii, filozofiei, afla
te în patrimoniul acestei biblio
teci. reprezintă, fiecare în parte 
o opera de artă ți. in același 
timp. an document privind nive
lul culturii, științelor ți artelor 
in urmi cu citeva sute de ani.

1789 lui
această

L RETEGAN

In pagina 445 a volumului 
II al lucrării „Scrisori ale lui 
Amadeus Mozart’’ editate de 
dr. Erich H. Muller von Ason 
se află reprodusă o scrisoare 
adresată de marele muzician 
german, în martie 
Franz Hofdemel. In
lucrare se menționează de a- 
semenea faptul că aceat auto
graf este necunoscut.

Un studiu publicat In re
vista de specialitate 
muzicologice” 
că autograful 
fost găsit la Oravița. Grafolo
gii experți au demonstrat au
tenticitatea acestei scrisori 
care a ajuns printr-un com
plex de împrejurări pe teri
toriul țării noastre.

Iată și traducerea acestui 
manuscris :

„Prea iubite prietene!
îmi iau permisiunea de a 

vă ruga fără multă vorbă 
să mi faceți un serviciu : 
m-ați obliga nespus de mult 
dacă ați putea $1 ați voi să-mi 
împrumutați pînă la a 20-a 
luna viitoare 100 fl (guldeni) 
La 20 este scadenta rată tri
mestrială a salariului meu și 
atunci îmi voi putea achita 
cu mulțumiri datoriile.

Eu m-am bazat prea mult 
pe 100 de ducați (pe care tre
buie să i primesc din străină
tate) — intrucît însă pînă la 
această oră încă nu i-am pri
mit (dar îi aștept zilnic) m-am 
descoperit prea mult in pri
vința banilor, așa că momen
tan am nevoie de bani ; 
mi-am pus încrederea în dvs. 
pentru că sînt pe deplin con
vins de prietenia dv...”

Autograful lui Mozart găsit 
la Oravița. vine să comple
teze cu un document original 
corespondența lui Mozart, unâ 
din cele mai interesante din 
istoria artelor.

„Studii 
ne dovedește 
necunoscut a

IR. P.

Un nou balet sovietic
Teatru; Academic de Qp^ră 

S Balet din Odesa a prezentat 
in premieri noul balet „Lec
ția vieții" de tfairui compozi
tor Iun Znatokov. în noul 
spectacol sînt dezviluite 
biaZteie morale ale

unor tineri sovietici, care îi 
ajută să biruie un conflict 
ivit în viața lor personală.

După cum a declarat Niko
lai Pokrovski, dirijorul prin
cipal al teatrului, în noul ba
let captivează prospețimea și 
mekxLcitatea muziciL

Foto : TASS - MOSCOVA

In studioul de pictură al Casei de cultura din orașul sovietic Votk’msk (Ural).

„O ÎNTREAGĂ
Vorbind despre opera genia

lului scriitor, încetat din viața 
acum cincțjeci de oni, Gorki 
spunea : „Tolstoi este o întrea- 

lume.“ O lume în care tră- 
cu o vitalitate extraordinară

oamenii acelei epoci premergă
toare revoluției ruse din 1905, 
epocă în care „ceea ce era 
vechi se năruia" și „ceea ce era 
nou se așeza".

In acești ani, cu scrierile sole 
caracterizate printr-o uriașă 
sete de adevăr, de înțelegere și 
de iubire pentru oameni, 
Tolstoi a orotestat cu un glas 
oare răsună și astăzi în con
știința noastră și va răsuna in 
veacuri in conștiința omenirii, 
împotriva oricăror forme a ie 
nedreptății și asupririi omului 
de către 
ades în tendințele și in conclu
ziile sale filozofice, opera ma
relui artist a căpătat totuși a- 
cele vaste dimensiuni care o 
făceau să fie în deplină concor
danță cu mărețul moment 
cial al pregătirii revoluției, 
excepționala forță realistă 
care a exprimat năzuința 
adevăr și dreptate o 
sale. $i astfel, aparținînd 
chip profund unei 
epoci, opera tolstoiană a în
fruntat anii ; descriind cu o im-

om. Contradictorie

so- 
prin 

cu 
spre 

vremii 
în 

anumite

presioncntâ veridicitate Rusia 
timpului său ea a devenit un bun 
al culturii universale. Subliniind 
cu o deosebită pregnanță im
portanța acestui fapt in apre
cierea marelui artist, Lenin scria: 
„Zugrăvind această perioadă 
(dinainte de revoluție n.n.) din 
viața istorică a Rusiei, Lev 
Tolstoi a știut să pună în lucră
rile sale atitea probleme 
a știut să se ridice pînă 
astfel de vigoare artistică, 
operele sale ocupă unul 
primele locuri în literatura 
dială. Datorită genialei interpre
tări a lui Tolstoi, epoca pregă
tirii revoluției într-una din ță
rile asuprite de feudali, s-a pre
zentat ca un pas înainte în dez
voltarea artistică a întregii ome
niri".

mari, 
la o 
incit 
din

mon-

★
operei lui Tolstoi tn- 
prinde ființă acum un

Lumea 
cepea a 
veac și mai bine cu două poves
tiri intitulate semnificativ : „Co
pilăria", „Adolescența". Primele 
ființe ale acestei lumi sînt cele 
apropiate, din mediul familial, 
apoi treptat, treptat, viziunea se 
lărgește, mediile cele mai 
diverse intră în alcătuirea ei, 
pînă ce observația de o deose
bită putere de pătrundere a 
scriitorului cuprinde în dm pul

ei întreaga Rusie. Citind scrie
rile lui Tolstoi, acesta e cred 
sentimentul pe core-l ai în pri
mul rînd : să vezi trăind în fața 
ochilor o întreagă societate in 
mișcare, cu procesele multiple 
și profunde ale relațiilor uma
ne desfășurîndu-se fără istov. 
De aici și arhitectura complexă 
a marilor sale romane : 
și Pace", „j 
„învierea",

„Război
,Ana Karenina" sau 

arhitectură care

de ani 
moartea

50 
de la 
lui L.N. Tolstoi

exprimă în chip desăvirșit ten
dința de cuprindere multilate
rală și veridică a fenomenelor 
psihice și sociale, în determina
rea lor reciprocă. S-a remarcat 
că Tolstoi se dovedește un 
neîntrecut analist al evoluției 
ideilor și sentimentelor ,și al 
dezvoltării acestora din alte 
idei și sentimente. Descrierea 
sugestivă a succesiunii rapide, 
abia sesizabile, a diferitelor 
stări sufletești este pusă insă 
întotdeauna în relație ©u me-

„La discuție*
Foto : V. CRAINIC

de(Lucrare premiată în cadrul Expoziției interregionale 
fotografii de la Oradea).

Migrația animalelor
în fiecare an, în diferite re

giuni ale globului, sute de 
mii de animale din toate spe
ciile pornesc în călătorii în
delungate. Care este cauza a- 
cestor mișcări ale unor gru
pări compacte de animale ? 
Ce se știe în prezent cu pri
vire la fenomenul biologic al 
migrației ?

Multe specii de animale îsl 
petrec viața într-un perma
nent „du*te-vino“, cel mai 
adesea anual, uneori la ace
leași perioade regulate.

Unele mișcări în masă pe
riodice au fost remarcate din 
antichitate. Astfel rîndunica, 
este denumită „solul primă
verii “ în operele celor mai 
vechi autori. Totuși, mult 
timp nu se știa ce se întim- 
plă cu ea în timpul iernii. 
Pînă în epoca Renașterii, 
mulți credeau că rîndunelele 
„se scufundă în nămolul he- 
leșteelor din octombrie pînă 
în mai“.

Toată lumea știe astăzi că 
aceste păsări, ca și majorita
tea celorlalte, ne părăsesc 
toamna pentru a pleca în țări 
mai calde.

Stabilirea precisă a căilor 
de migrație a fost foarte ane
voioasă, deoarece aproape 
fiecare specie își are „itine- 
rariul“ ei propriu. Oamenii 
de știință au reușit totuși Să 
stabilească o serie de drumuri 
de ansamblu pentru grupa de 
specii. Urmărirea acestor iti
nerant a fost realizată prin 
colaborarea ornitologilor din 
multe țări. Metoda clasică 
constă, în atașarea unor inele 
speciale de piciorul unor gru
pe de păsări care pornesc la 
drum. Aceste păsări sînt repe
rate datorită semnului dis
tinctiv în diferite regiuni și 
apoi se întocmește harta căi
lor pe care le-au străbătut.

Mai recent se folosesc izo
topii radioactivi. Unele exem
plare sînt marcate cu atomi 
radioactivi, fiind urmărite 
apoi prin contoare detectoare 
pe parcursul călătoriei. După 
o lungă serie de inelări, s-a 
reușit să se stabilească cu cea 
mai mare precizie nu numai 
unde pleacă păsările și ce 
drum urmează dar și iuțeala 
cu care fac călătoria. Prima 
„hartă" a acestor „căi aerie
ne" a fost pusă la punct de 
savantul rus Middendorf.

O problemă deosebit de 
pasionantă o constituie orien
tarea pe drum a păsărilor. 
S-au dat multe explicații a- 
supra acestui interesant feno
men al naturii, dar experien
țele științifice recente le-au 
infirmat pe toate.

Pentru a dezlega misterul 
orientării a fost necesară co
laborarea strînsă a ornitolo
gilor cu anatomiștli, fiziologii, 
geofizicienii și fizicienii. Date

LUME“
diul social care le prilejuiește. 
Observația lui Lenin că pînă la 
„acest conte n-a existat mujic 
adevărat in literatura rusă" are 
de aceea un înțeles deosebit 
de larg, de important pentru 
întreaga operă tolstoiană. Ea 
trebuie pusă în legătură cu ob
servația scriitorului însuși, care 
dovedește cît de puternică era 
preocuparea sa de a ajunge la 
o artă care să poată înfățișa 
viața oamenilor, ca societate u- 
mană, ca o uriașă colectivita
te : „Nu există har artistic, 
oricit de tumultuos ar fi el, care 
să te scutească de a participa 
la viața socială", scria 
in jurnalul său.

Dar în viața socială a 
sentimentul dominant pe 
împărtășeau toți oamenii 
și conștiențî era tocmai 
că „ceea ce era vechi ie nâ' 
ruia“ și „ceea ce era nou se 
așeza" abia.

Povestirile oa și romanele lui 
Tolstoi tind de aceea să înfăți
șeze curgerea întîmplârilor le
gate de viața șl moartea perso
najelor lor, ca expresie a unor 
legi generale și mărețe, legi pe 
care le adeverește însăși viața 
unui întreg popor, poporul rus.

Și viața poporului rus care 
pregătea In acel sfîrșit de veac

să zguduie 
societății, 

social mâ-

Tolstoi

vremii, 
core-l 

cinstiți 
acesta

ales

des- 
for-

o revoluție ce avea 
vechile temelii ale 
oferea un „material 
reț" cu o reală valoare general 
umană. Interpretarea genială a 
lui Tolstoi a dăruit acestui „mă
reț material social" o nepieri
toare exprimare artistică menită 
a înfrunta timpurile. Sintetizind 
experiența de viață a unui veac, 
Tolstoi a formulat-o cu impre
sionantă veridicitate, forță și 
frumusețe. Și astfel creația 
tolstoiană a însemnat cu ade
vărat un pas înainte în dezvol
tarea artistică a întregii ome
niri.

★
A trecut un veac și mai bine 

de cînd apăreau primele scrieri 
ale iul Lev Nlcoiaevici Tolstoi. 
Un veac de cînd creația sa, prin 
desâvîrșirea și forța ei, a Intrat 
în conștiința omenirii întregi.

Tolstoi, despre care Lenin 
scria în 1910 că este cunoscut 
doar unei neînsemnate minori* 
tăți chiar și în Rusia, este cu
noscut și iubit astăzi de. masele 
largi din Uniunea Sovietica, din 
țările socialiste și de pretutin
deni. Este O artă care exprimă 
„o întreagă lume" pentru 
bucuria unei „lumi întregi".

RADU LUPAN

prețioase au furnizat mai 
aceștia din urmă.

Pornind de la teoria 
pre reacția păsărilor la 
țele magnetice ale Pămtntu-
lui, o serie de oameni de 
știință au făcut descoperiri 
prețioase pe acest drum. în 
ultimul timp, fizicianul sovie
tic Jabotinskii și fizicianul 
american Yeagley lucrînd cu 
totul independent au realizat 
cîteva experiențe ingenioase.

Fixîndu-se pe aripile păsă
rilor niște magneți minusculii 
păsările și-au pierdut faculta
tea de orientare în spațiu. 
Instalîndu-se în drumul păsă
rilor călătoare posturi care 
emit unde electro-magnetice* 
păsările zboară anarhic, fiind 
complet dezorientate. Imediat 
însă ce postul înceta să emită 
unde electromagnetice păsări
le porneau în mod sigur în 
direcția în care trebuiau să 
ajungă.

Rezultă deci după cum sus* 
ține fizicianul sovietic Jabo
tinskii că facultatea păsărilor 
de a se îndrepta spre Polul 
Nord magnetic al Pămîntului 
este „tulburată” de prezență 
unor elemente magnetice 
străine.

Multe alte experiențe au 
dovedit că păsările migra
toare pot percepe curenții 
magnetici ai Pămîntului. în 
Corpul păsărilor, ar există 
după părerea unor cercetători 
„busole" speciale care inter
ceptează undele magnetice 
sau electrice. în lumina ulti
melor descoperiri ale cercetă
torului sovietic Lev Blumen- 
feld asupra proprietăților 
fero-magnetice ale celulelor 
vii, această capacitate a pă
sărilor ar putea fi explicată 
printr-un grad deosebit de 
perfecțiune a acestui „magne
tism biologic" al păsărilor.

★
Migrația este un fenomen 

natural destul de frecvent în- 
tîlnit în lumea animalelor. 
Deși reprezentanții ei cei mal 
caracteristici sînt păsările, 
există și migrații ale lăcuste
lor. libelulelor, furnicilor, ale 
mamiferelor (bizonii din A- 
merica sau antilopele afri
cane) și ale peștilor.

Migrațiîle peștilor au făcut* 
în mod special, obiectul cer
cetărilor științifice, cunoaște
rea acestui fenomen 
o mare importanță 
mică.

Un exemplu clasic de mi- 
grație îl constituie anghilele. 
Această specie de pești își 
începe viața în Marea Sarga- 
selor sub forma unor minus
culi peștișori turtiți, care au 
fost considerați multă vreme 
o specie diferită (leptocefali). 
După numeroase metamor
foze — anghilele trec prin 
6-8 stadii de transformare, 
în care corpul se subțiază, 
capul se rotunjește și lungi
mea se micșorează, ajung în 
fluviile^ din Europa vestică. 
Distanța pe care o străbat 
trece de 6.000 km.

Iată deci că, pătrunzînd pe 
rînd în secretele naturii, oa
menii de știință descifrează 
acum și un fenomen rămas 
mult timp învăluit în taină : 
migrația animalelor.

Dr. R. IRIMESCU

fiind de 
econo-

Pe munte îhtr-o clipă de răgaz.
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COMUNICAT 
cu privire la sesiunea 

a XIV-a a Comisiei romîno-sovietice 
de colaborare tehnico-științifică

între 10 și 18 noiembrie 1960 a avut loc la București cea de-a 
XIV-a sesiune a Comisiei romîno-sovietice de colaborare teh- 
nioo-științifică.

La sesiune au fost examinate problemele îndeplinirii hotărî- 
rilor de colaborate tehnico-științifică adoptate anterior și pro
blemele schimbului în continuare de realizări tehnico-științifice 
în diferite domenii ale economiei naționale.

Cele două părți au constatat cu satisfacție că colaborarea teh- 
zxico-științifică între R. P. Romînă și U.R.S.S. se dezvoltă con- . 
tinuu și contribuie la lărgirea relațiilor economice între cele 
două țări.

Lucrările șosiunii au deeims într-o atmosferă de sinceră prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Pentru o recoltă sporită 
în anul viitor

Arăturile adinei de toamnă, 
lucrare de bază pentru spori
rea producției în anul viitor, 
au fost executate in ultima 
săptămînă pe suprafețe însem
nate. Ploile căzute în întreaga 
țară au îmbunătățit condițiile 
de executare a arăturilor și de 
vegetație a semănăturilor de 
toamnă. Griul a răsărit și se 
dezvoltă bine,

în regiunile Hunedoara, Su
ceava, Galați, Craiova și Ba
cău. in care mijloacele meca
nizate și atelajele au fost mai 
bine folosite, arăturile adinei 
au fost executate in proporție 
de 80—92 la sută.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii pînă la 
17 noiembrie au fost arate a- 
dînc peste 2.500.000 hectare 
Ceea ce reprezintă 65 la sută 
din suprafețele prevăzute. O- 
dată cu arăturile au fost în
corporate în sol însemnate 
cantități de îngrășăminte.

Față de timpul înaintat și 
care se menține încă favora
bil și față de numărul sporit

La împlinirea unui veac de existentă 
medii ,, cel Mare"

din Suceava
a

avut 
sala 

au

tot-

Sîmbătă au avut loc la Su
ceava festivitățile prilejuite 
de sărbătorirea unui veac de 
la înființarea Școlii medii 
„Ștefan cel Mare" din locali
tate.

La adunarea care a 
loc cu acest prilej în 
„Ciprian Porumbescu" 
luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Invățămintului 
și Culturii, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, profesori și elevi, 
foști elevi ai acestei școli, nu
meroși oameni ai muncii din 
Suceava și împrejurimi.

După ce directorul școlii, 
profesorul Alexandru Obadă, 
a vorbit despre istoricul ace
stui vechi lăcaș de cultură 
sucevean, tov. Emil Bobu, 
președintele Sfatului popular 
regional, a adus salutul Co
mitetului regional Suceava al 
P.M.R. și Comitetului execu
tiv al Sfatului popular regio
nal. Vorbitorul a «coș 
odată tn evidență marile suc
cese obținute în regiune 
anii puterii populare în dez
voltarea nțultilaterală a învă- 
țămîntului.

Tov. Ion Dorea, director ge
neral în Ministerul Învăță- 
mîntului și Culturii, a 
apoi cadrelor didactice 
școlii noi succese in 
de instruire și educare 
rei generații.

Au luat euvintul de 
nea I. Rachmuth, 
corespondent al 
R.P. Romîne, fost elev al șco-

în

urat 
alo 

munca 
a tine-

aseme- 
membru 

Academiei

LA TEATRUL 
ARMATEI

Cadrul piesei lui Kuprianov 
nu este cu totul nou pentru 
spectator. Acțiunea comediei 
eroice „Fiul secolului" se pe
trece pe șantierul unei mari 
hidrocentrale, autorul decla- 
rînd în euvintul către publi
cul nostru că a scris lucrarea 
după o interesantă documen
tare făcută la construcțiile 
centralelor electrice de la 
Bratsk și Irkutsk. Ceea ce e 
original, pasionant în această 
piesă este galeria personaje
lor și, în primul rind, chipul 
secretarului de partid, Feo
dor Feodotovici Bolșakov. 
Titlul piesei se referă la acest 
personaj, șî el relevă o calita
te deosebit de însemnată a 
lui Bolșakov și anume faptul 
de a fi în strinsă legătură cu 
epoca sa. de a-i simți din plin 
toate vibrațiile, de a înțelege 
in orice moment care sint 
sarcinile principale și meto
dele cele mai adecvate de re
zolvare a lor. Pentru Bolșa
lcov a fi în miezul vieții este 
la fel de esențial ca a respira, 
a Vedea, a se mișca. Șj a fi 
în miezul vieții înseamnă 
pentru el a fi în toiul acti
vității de pe șantier, dînd 
exemplu de muncă plină de 
elan dar înseamnă în același 
timp a fi în casele lucrătorilor, 
la reuniunile tineretului, în 
birourile inginerilor, peste tot 
unde se hotărăște soarta con
strucției și mai ales a oame
nilor. Căci Pe primul plan al 
preocupărilor sale, Bolșakov 
pune întotdeauna omul, și 
cerințele sale.

Bolșakov este un partizan 
înflăcărat al tehnicii noi, un 
îndrăgostit al construcțiilor de 
mare anvergură dar, mai pre- 

de mijloace mecanizate ce pot 
fi folosite acum după termina
rea lucrărilor agricole de 
toamnă, executarea arăturilor 
adinei continuă să fie intirzia- 
tă. în regiunile Cluj, Ploeștl, 
Iași, București, Timișoara, O- 
radea, Baia Mare și regiunea 
Stalin, bunăoară, suprafețele 
arate pînă acum nu corespund 
posibilităților acestor regiuni. 
Există condiții ca șl în aceste 
regiuni, rămase în urmă, prin 
concentrarea în următoarele 
zile a tuturor mijloacelor, ară
turile adinei să fie intensifica
te și executate pe toate supra
fețele prevăzute. Este de ase
menea necesar să se transporte 
și să se încorporeze în sol o- 
dată cu arăturile, cantități cît 
mai mari de îngrășăminte, 
pentru a se asigura sporirea 
producției de porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr și a 
altor culturi care se însămîn- 
țează în primăvară.

(Agerpres)

Iii, prof. univ. Valerian Po- 
povici, din partea Universită
ții „Al. I. Cuza" din lași, pro
fesori și elevi din Suceava.

în încheiere, cadrele di
dactice și elevii școlii au tri
mis o telegramă de mulțu
mire C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliului de 
Miniștri și Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

Foto : A. VIERU

Fiul secolului66 de I

opune, este 
fiindcă, în 
directorul 

om cinstit, 
de aceeași 

suprafață

sus de toate el știe că pîrghia 
principală pentru realizarea 
mărețelor planuri comuniste, 
a fost, este și va fi omul so
vietic.

Care sînt stavilele pe care 
le Intimpină Bolșakov, cine i 
se opune ? I se 
un fel de a zice 
fond, Prokofiev, 
șantierului, ca un 
nu poate fi decît 
părere cu el. La 
însă, din păcate, acest Proko
fiev a prins o crustă de biro
cratism și nepăsare pe care 
Bolșakov se străduiește s-o 
îndepărteze. Și reușește acest 
lucru, poate cea mal dificilă 
problemă care i se pune pe 
șantier, datorită credinței sale 
neclintite in partid și în oa
meni, datorită calităților sale 
de conducător. In primul 
rînd, Bolșakov reușește sft-i 
convingă pe cei înapoiați 
prin puterea molipsitoare a 
exemplului personal. El le 
dovedește ce înseamnă a creș
te oameni reușind, de pildă, 
s o reeduce pe Nastea Bula
tova. Aceasta, o fată care a 
pucase pe drumuri greșite are. 
de fapt, un suflet cinstit, dar 
bravează neîncetat, respin- 
gînd pe acei care 1 se adre
sează cu predici moralizatoa
re sterpe sau o amenință cv 
măsuri administrative. Bol
șakov se apropie CU căldură 
de ea, îi dovedește atita sim
patie șl încredere incit fata 
începe sâ-1 asculte Și încet, 
încet, legîndu se tot mai mult 
de colectivul de constructori, 
începe să se schimbe vizibil.

Un alt om de a cărui viață 
sufletească se preocupă în
deaproape Bolșakov este Ste-

Comemorarea 
marelui 

scriitor rus 
L. N. Tolstoi

i, 
scriitor rus Lev Niko- 
Tolstoi, de la 
se împlinesc

a cărui
50 de

Tatia-

Teatrul Național „I. L. Cd- 
ragiale" a comemorat sîmbătă 
seara, în sala Comedia, pe 
marele 
laevici 
moarte 
ani.

Lectorul universitar 
na Nicolescu a conferențiat 
despre dramaturgia Iul Tol
stoi. S-a prezentat apoi piesa 
„învierea", după Lev 
in interpretarea unui 
al Teatrului Național 
Caraglale".

Tolstoi, 
colectiv

„I. L.

★

O manifestare asemănătoare 
a avut loc și în sala Teatru
lui de stat din Constanța, 
unde despre opera marelui 
clasic rus a vorbit cont. univ. 
Tamara Gane.

(Agerpres)

Rapid București * Pecsi Dozsa 3-0 (t-o)
Stadionul Dinamo din Capi

tală a găzduit sîmbătă, întilni- 
rea internațională de fotbal 
între echipele Rapid București 
și Pecsi Dozsa (R. P. Ungară).

Turneul international

R. P. Romină-R. P. Ungară 3-2
In primul meci al turneului 

internațional de volei care a 
început vineri seara în sala 
„Coubertain- din Paris echipa 
R. P. Romîne a învins după 
un joc deosebit de spectaculos

PE SCURT
întllnirea de fotbal Dinamo 

București—Petrolul Ploești din 
cadrul campionatului categoriei 
A va avea loc luni 21 noiembrie 
de la ora 16 pe stadionul Repu
blicii și nu pe stadionul Dinamo 
cum s-a anunțat anterior. A 
doua repriză a acestui meci se 
va desfășura la lumina 
toatelor.

reflec-

st
în sala sporturilor de 

retuca cu începere de la 
Io Fio. 
ora 10

pan Sokratovici Tolstopeatov. 
Tolstopeatov este un inginer 
deosebit de capabil, dar care 
are drept una din trăsăturile 
principale de caracter — pru
dența. poate chiar o anumită 
șovăială. Pe de o parte, din 
această cauză, Tolstopeatov 
provoacă ieșiri grosolane din 
partea impetuosului Prokofiev 
iar, pe de altă parte, dînsul se 
ferește să ia atitudine des 
chisă împotriva practicilor 
dăunătoare ale șefului de 
șantier. Or, acesta este toc

Cronică 
dr amatică

mai obiectivul pe care i-1 
pune in față Bolșalcov. Ei îl 
convinge în cele din urmă pe 
Tolstopeatov să prezinte la 
ședința activului un referat în 
care este combătută cu aspri
me lipsa de grijă față de om 
a conducerii șantierului, ne- 
preocuparea acestei conduceri 
pentru construcția de locuințe 
necesare muncitorilor.

în problema construcției de 
locuințe se dă bătălia hotărî- 
toare între Bolșakov, avînd 
in spatele său marea masă a 
comuniștilor de. pe șantier, și 
Prokofiev. Desigur că Proko
fiev nu are nimic împotrivă 
să se construiască locuințe 
pentru muncitori, dar el ami
nă acest lucru la nesfîrșit, pe 
motiv că șantierul cere sacri
ficii. Prokofiev nu Vede în 
fața ochilor decît hidrocentra
la, uitind oamenii pentru care

Foto : N. STELORIAN

Vedere din bulevardul Ma- 
gheru din Capitală.

K Ml
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Formația feroviară a prestat 
un joc bun, obținînd victoria 
cu scorul de 3-0 (1-0) prin 
punctele înscrise de Ozon.

(Agerpres)

de volei de la Paris

echipa R. P. Ungare «tu* scorul 
de 3-2 (15-11; 10-15; 10—15; 
15-12 ; 15-10).

In meciul următor echipa 
R. P. Romîne va întîlni repre
zentativa Franței.

va avea loc (ufâti reuniunea pu- 
gilisticâ in Cadrul căreia vor 
evolua cei mai buni boxeri ai 
cluburilor C.C.A. ți Dinamo. 
Din program se desprind întîlni- 
rile : L. Ambruț (Dinamo)—M. 
Dobrescu (C.C.A.); Toma Con
stantin (Dinamo)—‘N. Mîndrea- 
nu (C.C.A.), C. Cheorghiu (Di
namo)—E. Cismas (C.C.A.) și 
V. Mariuțan (Dinamo) D. 
Trandafir (C.C,A.).

(Agerpres)

las (C.C.A.) și 
(Dinamo) — D.

dau dreptate lui 
comuniștilor de

se vede Kupria

este făcută ©a. Optica lui Bol
șakov este inversă. Ca un om 
care înțelege cu deosebitul lui 
simț partinic cerințele epocii, 
secretarul * organizației de 
partid îi replică pe bună drep
tate lui Prokofiev cînd acesta 
invocă primele cincinale, con 
dițiile grele în care se lucra 
atunci, că această etapă a 
fost detțășită, că poporul so
vietic a cucerit asemenea suc
cese îneît se poate ocupa fi 
de construcție și de ridicarea 
nivelului de trai, de satisfa 
cerea nevoilor de locuințe. Se 
înțelege că organele de partid 
și de stat ii 
Bolșakov și 
pe șantier.

După cum
nov a adus pe scenă conflicte 
interesante, inspirate din via
ță, tratîndu-le cu curaj și 
principialitate. Piesa lui se 
face remarcată prin lirism și 
umor, printr o mare căldură 
a redării chipurilor oameni
lor sovietici, prin intensitatea 
emoțională a momentelor 
dramatice. Regizoarea Sands 
Mânu s-a străduit să valori 
fice pe deplin aceste trăsă
turi, lucru care i a reușit în 
general deși, din păcate, fi
nalul nu se află la înălțimea 
altor scene, ceea ce scade din 
ritmul ascendent necesar unui 
astfel de spectacol.

în ceea ce privește jocul 
actorilor, este cazul să pome
nim în primul rînd de Val 
Săndulescu. care a creat un 
Bolșakov cald și prietenos, în 
același timp activist exigent 
și om apropiat. în scenele 
cînd mobilizează masele sau 
atunci cînd discută de la 
suflet la suflet cu oamenii,

Vizitele reprezentantelor femeilor 
participante la Seminarul:

„Ocrotirea mamei
După vizitarea diferitelor 

întreprinderi și instituții din 
“ ....... J_, reprezentantele fe-

din țări ale Asiei și 
participante la Semi- 
cu tema „Ocrotirea 
și a copilului", organi- 
Consiliul național al

Capitală, 
meilor ' 
Africii 
nărui 
maniei 
zaț de . ____ __—
femeilor din R. P. Romînă. au 
început vizita în diferite re
giuni ale țării.

Un grup de participante la 
seminar, alcătuit din repre
zentante ale femeilor din Gui
neea, Liban, Mali și Tunisia, 
însoțite de dr. Elena Vllcoci, 
secretară a Consiliului națio
nal al femeilor din R. P. Ro- 
mînă, secretara a Federației 
Democrate Internaționale a 
Femeilor, a sosit sîmbătă 
dimineața la Cluj.

Participantele la seminar 
s-au întîlnit la Sfatul popular 
al regiunii Cluj cu reprezen
tanți ai cadrelor medicale din 
regiune, cu membre ale con
ducerii comitetului regional 
al femeilor și activiste care 
lucrează pe tărîmul ocrotirii 
mamei și a Copilului.

Vizitatoarele și-au exprimat 
admirația față de larga rețea 
de case de naștere și mater
nități create în orașele și sa
tele regiunii, față de grija 
manifestată pentru educația 
sanitară a populației. „Spe
răm că dezvoltarea multilate
rală pe care am constatat-o 
în țara d-voastră va constitui 
drumul pe care vot merge 
popoarele tuturor țărilor slab 
dezvoltate” — a declarat prin
tre altele reprezentanta fe
meilor din Tunisia, Alin EI 
Hayat Bon Salah.

Participantele la seminar au 
vizitat apoi Universitatea 
„Babeș-Bolyai”, unde au fost 
salutate de prof. Al. Roșea, 
prorector al universității. 
Luind euvintul în fața stu
denților, Camara Loffo. re
prezentanta femeilor din Gui
neea, a scos în evidență con-

Tinărul inginer Ion Popa din 
Schela petroliferă Boldești, 
Urmărește la tabloul de co
mandă funcționarea sonde
lor, efectuînd in același 
timp diferite măsurători la 
separatoare, rezervoare și 

conducte.

spectatorii înțeleg Pe deplin 
de ce e apreciat și iubit se
cretarul de partid, de ce reu
șește în toate acțiunile sale. 
Liliana Tomescu, fără a idili
za chipul Nastiei, a Știut să 
scoată la iveală, pe deasupra 
năravurilor sale înapoiate, 
unda de curățenie Și naivi
tate care răzbate din străfun
durile sufletului ei, arătind 
cum. pînă la urmă, înving 
.răsăturile pozitive ale acestei 
fete renăscute moralmente.

Florin Stroe, deși înțelegin- 
du și în linii generale perso
najul. făcindu-l pe Prokofiev 
îndrăgostit de șantier, ener
gic, puțin brutal, dar totuși 
cinstit, a greșit în măsura în 
care ni l arată pe acesta oa
recum gol sufletește, făcînd 
deci prea puțin apei la resur
sele sale interioare. O foarte 
plăcută surpriză ne-a făcut 
ton Punea pe care 1 am văzut 
de astă dată intr-un rol nega
tiv ce ne-a evidențiat noi fa
țete ale talentului său ; el a 
creat cu 
chipul lui 
carierist și 
dispreț. Din 
lefterescu a
în rolul birocratului Matvei- 
ciuk. Bine au fost de aseme
nea interpretate chipurile ce
lor cîțiva muncitori de pe șan
tier, a căror apariție episodi
că punctează piesa.

„Fiul secolului’’ 
spectacol reușit al 
Armatei de la care 
are multe de învățat.

pricepere satirică 
Podhvatov — un 
filistin, demn de 
păcate Cornel E- 
șarjat prea tare

este un 
Teatrului 
tineretul

B DUMITRESCU

în

și a copilului** 1 * *

(Urmare din pag. l-a)

panouri care reprezentau sis
temul solar specialistul In 
astronomie a început a des
chide tinerilor porțile taine
lor lumii aștrilor. Despre ciu
data planetă Marte imagina- 
ția a creat plăsmuiri fantasti
ce. Ce e adevărat și ce nu 7 
Răspunsurile veneau limpezi, 
convingătoare, bazate pe da
tele științei. ~ 
despre planetele 
despre „piticii" 
Iar — asteroizii 
gantul Jupiter, 
înghețată.

Tinerii punea 
trebări.

Ei voiau să știe mereu alte 
și alte lucruri despre lumea 
aștrilor, despre infinitul spa
țiilor interplanetare.

— Am auzit că tn februa
rie 1961 va fi o eclipsă de 
soare. Aș dori să cunosc mo- 
dul de formare a acestor eclip
se - s-a adresat profesoru
lui filatoarea Secuiu Elena.

— Eu aș vrea să cunosc 
cîteva amănunte despre felul 
în care se formează zilele și 
nopțile — a intervenit fila
toarea llieș Georgeta.

— De ce Luna își arată o 
singură față 7 s-a grăbit 
să întrebe mecanicul Stelian 
Pavelescu.

La tot acest grup de între
bări profesorul Alecsescu a 
răspuns foarte convingător, 
conducîndu-i pe îndelete, pe 
tineri intr-o cameră a Obser
vatorului unde se afli un ma
siv și ingenios dispozitiv — 
machetă. Acest dispozitiv re
produce Soarele, Luna și Pă- 
mîntul, mișcarea Pămintului 
în jurul Soarelui și a Lunii in 
jurul Pămintului. Tinerii au 
urmărit aici cu atenție — ca 
să spunem așa „pe viu" — mo
dul cum se petrec asemenea 
fenomene ca: formarea zile
lor și nopților, formarea ano
timpurilor, nopțile polare, 
eclipsele de Soare și de Lună 
etc.

Deabia își terminase profe
sorul explicația și filatoarea 
Lucaschi Marcela a pus și ea 
o întrebare :

— Cum se explici stelei*

Să prețuim iubirea : Patria, 
Gh. Doja; Discipolul diavolu
lui: Republica, București-, Cad 
frunzele: V. Boaită, Miorița; 
Marea mă cheamă; Magheru,
I. C. Frimu; Hanul din Spes
sart: V. Alecsandri, Înfrățirea
intre popoare, Flacăra; Oa
meni și stind: Elena Pavel,
Arta, 1 Mai; Bădăranii: Al. 
Sahia, 23 August, Libertății; 
Falatul de cieștar: Lumina, 
Donca Simo, G. Coșbuc; Cer
neala roșie: Central; Pasărea 
cerului: Victoria; Program 
special pentru copii; pentru 
adulți: Nopți albe: 13 Septem
brie; Doamna cu cățelul: Ma
xim Gorki, Moșilor, G. Baco- 
via; Cei patru de pe „Moana": 
Timpuri Noi; Casa liniștită: 
Tineretului; Despre prietenul 
meu: C-tin David; Portul fără 
apă: 8 Martie, Volga; Enrico 
Carusso: Al. Popov; Melba: 
Grivița; Lili: Cultural; Nor- 
manăie-Niemen: Unirea; Pri
ma lecție: Munca; Un strigăt 
in stradă: ~ 
Tizoc: 
soldatului: 
cărările junglei: Popular; Sim
fonia dragostei; M. Eminescu; 
Război și pace, seria II: 8 Mai: 
Mioiman Panin: Floreasca. 
Aurel Vlaicu; Pămint desțele
nit (ambele serii): N, Bălces- 
cu; Flăcări la graniță: Drumti’ 
Serii.

dițiile deosebite asigurate 
R. P. Romînă pentru dezvol
tarea tinerei generații.

★
Un alt grup de participante 

la seminar, alcătuit din re
prezentante ale femeilor din 
Congo, Indonezia, Irak și To
go a sosit sîmbătă la Ploești 
unde au vizitat maternitatea, 
Palatul pionierilor, Uzinele „1 
Mai", grupul social de aici 
precum și creșa întreprinderii 
textile „Dorobanțul".

Seara grupul a sosit în Ora
șul Stalin.

(Agerpres)

Călătorie în lumea aștrilor

Despre Marte, 
inferioare, 

sistemului
— despre 
cu lumea

so- 
di- 
lui

noi și noi în

T. Vladimirescu;
16 Februarie; Balada 

Ilie P inti lie; Pe

Generația șantierelor
(Urmare din pag. l-a)

tineri care n-aveau încredere 
în ea.

Și Vitali Elena a crescut, 
s-a format ca iffi adevărat con
ducător de organizație U.T.M. 
— perseverent, curajos, apro
piat ți îndrăgit de tineri. Une
ori, tovarășul Mărcuș se gîn- 
dește: nu cumva să devină 
prea sigură de ea, să i se pară 
că știe tot și să se îngîmfe... 
A fost prea des lăudată... Tre
buie avut grijă de ea în con
tinuare...

Tovarășul Mărcuș a fost 6 
ani activist U.T.M., îi place 
și acum foarte mult să mun
cească cu tinerii, să-i ajute să 
crească. De aceea vorbește cu 
atita căldură despre ei...

Crețu Varvara — după nu
mele soțului ar fi să se cheme 
Gicoveanu — a venit pe șan
tier de undeva, dintr-un sat, 
poate dinspre Vaslui, îmbră
cată așa cum era portul pe la 
ei. AscultSnd-o vorbind, n-ai fi 
zig că e de la țară, era plină 
de vioiciune și energie, era 
plină de îndrăzneală, nu se 
intimida în fața nimănui. 
Cînd a venit pe șantier 
era mai in virstă decît ce
lelalte fete de aici. Că a ve
nit om matur deja, că și-a lă
sat satul și-a pornit să-și gă
sească o meserie pe șantier 
iarăși îl arăta firea hotărîtă. 
S-a calificat, ca șl Elena VI- 
tan, în sudură electrică. A de
venit membră de partid. Ani 
la rind Varvara Crețu a fost 
fruntașă. Numele ei era cunos
cut la Stejaru. Devenise renu
me deacum.

S-a căsătorit aci cu un to
varăș de muncă, devenind în- 
trutotul om al șantierului, 
legat pentru totdeauna de el.

E o biografie simplă, obiș
nuită, comună. A venit din
tr-un sat, a învățat, a devenit 
un constructor de nădejde... 
Dar tocmai în asta stă frumu-’ 

căzătoare 1 Există o legătură 
intre căderea unei stele și 
moartea unui om 1

Tovarășul Alecsescu a ex
plicat, folosind și o seamă de 
panouri cu desene și fotogra
fii existente la Observator 
fenomenul căderii stelelor — 
„Misticii spun — a adăugat 
el — că fiecare om are in cer 
o stea și că odată cu căderea 
stelei respective moare și 
omul. S-a putut calcula insă 
prin observații că in fiecare 
an se pot vedea de pe Pămînt 
aproximativ 10-12 miliarde 
de stele căzătoare. Asta ar în
semna ci în fiecare an să 
moară cam de 6 ori toată 
populația Pămintului".

Rînd pe rînd au primit apoi 
răspuns la întrebările lor des
pre diferite fenomene cosmice 
Alexandreseu Francisca, Se
cuiu Ene, Berartu Virginia și 
alți tineri.

Apoi tinerii au fost invitați 
să urce în cupola Observatoru
lui ca să vadă luneta-telescop 
și să facă cunoștință „mai în
deaproape" cu lumea aștrilor 
prin intermediul acestei tu
nete.

...Si dialogul dintre tinerii 
muncitori și specialiștii în do
meniul astronomiei și cosmo- 
navigației a continuat. Rind 
pe rînd multe taine și-au pier
dut misterul pentru tineri, 
devenind realități atestate șl 
argumentate de știință. Rînd 
pe rînd, mereu alte date cap
tivante veneau să le lărgească 
orizontul de cunoștințe.

Se făcuse tîrziu. Începuseră 
să vină participanții la cursul 
popular de astronomie care 
se ține în localul Observato
rului. Grupul de tineri de la 
F.R.B. trebuiau să plece, dar 
ei nu se îndurau s-o facă. Mai 
zăboveau la luneta-telescop, la 
machetele și dispozitivele in
structive, în fața pendulului 

In curînd pe ecranele Capitalei
Un nou film romînesc în culori

DARCLEE
Regia: MIHAI IAC0B
Scenariul : CONSTANTIN CIR JAN și IONEL HRISTEA 
In rolul Haricleei Darelee: SILVIA POPOVICI.
Vocea : ARTA FLORESCU

sețea acestei biografii simple; 
,că a urmat drumul cel mai 
firesc și mai drept cu putință; 
ca multe, multe altele. Ei. oa
menii aceștia simpli, care s-au 
așezat temeinic pe aceste locu
ri, cu hotărîre și seriozitate; 
au ridicat această cetate a lu
minii.

Cei mai buni dintre cei 
buni...

Sînt mulți: ar fi și Stoleru 
Ilie și Stan Nicolae și Locner 
Mihai și Moraru Tudor și in
ginerul Panaite Ion...

Oameni, odată oameni I Ma
rea hidrocentrală „V. I. Le
nin” a început să producă lu
mină I

Oamenii de la Bicaz vor de
veni brigadierii altor șantiere; 
vor da viață altor hidrocen
trale și vor înălța și alte con4 
strucțif pe întinsul țării. In 
biografiile lor a intrat Bica- 
Zul...

— Tovarășe Mărcuș, dum
neata care ai fost brigadier 
atîția ani, spune-mi, ce te-a 
pasionat în viața șantierelor 
de-ai strîns atîtea în biografia 
dumitale ?

Și tovarășul Mărcuș mi-a 
răspuns scurt: „Aici, pe șan
tiere se face istoria”.

Istoria, cu noile ei destine, 
cu noii oameni, cu noile aspi
rații; istoria — Bicazul, Săvi- 
neștii, Borzeștii, Chișcanii;. 
Brazi, Galați. Istoria sînt oa
menii care au învățat pe șan
tier școala socialismului, a 
muncii dăruite spre Înflorirea 
patriei, au învățat meseria, au 
urmat liceul seral și au mers 
la facultăți...

Numele lor — singure — nu 
vor rămîne în istorie. Sînt 
prea multe. Vor rămîne însă 
prin construcțiile pe care le-au 
durat — masive, gigantice, 
ceahlăuri pe cîmpiile patriei 
— vor rămîne cu miile, cu 
sutele de mii, ei anonimii fău
ritori de lumină.

ingenioase 
desene și

decidă să

tovarășe

la noi. 
tovarăși.

care le lămurea tainele gra
vitației, în fața zecilor de pa
nouri deosebit de ' 
și interesante eu 
fotografii.

A trebuit să se 
plece.

— Vă mulțumim 
director !

— Mai veniți pe 
Aduceți aici șl alți 
Puteți veni oricînd în grupuri, 
cu prieteni, cu familia. Obser
vatorul e deschis pentru pu
blic tn fiecare după-amiază 
de marți, joi, sîmbătă și dumi
nică precum și în diminețile 
zilelor de miercuri și oineri.

— Vom veni cu plăcere 1
★

A fost intr-adevăr, așa cum 
s-a exprimat tînăra filatoare 
Secuiu Elena o seară plăcuta, 
în care utemiștii au petrecut 
cu folos cîteva ore din timpul 
lor liber, au aflat șl au înțe
les multe lucruri noi și inte
resante.

Asemenea instructive ma
nifestări la Observatorul as
tronomic popular pot și tre
buie să inițieze șl organizațiile 
U.T.M. din alte întreprinderi 
ale Capitalei.

Lucrătorii științifici ai Ob
servatorului și-au manifestat 
dorința de a ajuta la 
zarea unor asemenea 
festări. Ei s-au oferit 
semenea să asigure, 
acei tineri care vor fi 
sați în aceasta, ținerea unor 
cursuri scurte de 2-3 luni (cu. 
prinzînd 4-5 prelegeri însoți
te de exemplificări și expe
riențe) cursuri care să dea ti
nerilor cunoștințe noi com
plete despre fenomenele ce
rești.

Toate aceste posibilități tre
buie bine folosite de organi
zațiile U.T.M. în interesul unei 
cît mai temeinice educări 
științifice a tinerilor.

organi- 
mani- 
de a- 

pentru, 
intere



Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
lui Rockwell Kent

La seminarul internațional 
studențesc de la Berlin

Viu interes tată de propunerea 
R.P. Romine privind promovarea 
în rîndurile tineretului a ideilor 
păcii și prieteniei între popoare

Cu ocazia celei de-a 150-a 
aniversări a Universității 
„Humboldt", la Berlin a avut 
Ioc un seminar internațional 
al studenților cu tema „Re 
zolvarea pașnică a problemei 
germane", la care au luat 
parte reprezentanți ai organi
zațiilor naționale studențești 
din 46 de țări, precum și ai 
Uniunii Internaționale a Stu
denților și ai altor organizații 
studențești.

Cu interes a fost primit 
cuvîntul rostit de iov. Ștefan 
Bîrlea, membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., care a vorbit 
despre contribuția poporului 
romîn, a tineretului și stu
denților romîni la rezolvarea 
pașnică a problemei germane.

Participanții la seminar au 
manifestat un viu interes față 
de propunerea guvernului 
R.P. Romine la cea de a XV a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la adoptarea 
unor măsuri pentru promova
rea în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii, a respectului 
reciproc și a înțelegerii intre 
popoare.

PĂRTICIPANTII LA SE
MINAR AU ADOPTAT ÎN 
UNANIMITATE PROPUNE 
REA DELEGAȚIEI ROMÎNE, 
CA ÎN DOCUMENTUL FI
NAL AL SEMINARULUI SA

Lucrările conferinței U.N.E.S.C.O.>
PARIS 19 Corespondentul 

Agerpres transmite: în dimi
neața zilei de 19 noiembrie 
au continuat la Paris lu
crările celei de-a 8-a șe
dințe plenare a celei de-a 
11-a sesiuni a Conferinței ge
nerale a U.N.E.S.C.O. Ședința 
a fost consacrată discuțiilor 
asupra proiectului de program 
și de buget al U.N.E.S.C.O., 
precum și asupra rezoluției re
feritoare la cotizațiile și da
toriile membrilor U.N.EJS.C.O.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
cestor dezbateri acad. Mihail 
Ralea, președintele Institutu
lui romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, vice
președinte al Comisiei națio
nale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., conducătorul de
legației romîne la cea de-a 
11-a sesiune a U.N.E.S.C.O., a 
remarcat succesele repurtate 
de U.N.E.S.C.O. în anul care 
a trecut în ce privește dezvol
tarea culturii, științei și edu
cației. Acad. Mihail Ralea a 
constatat totodată în cuvîntul 
său că cu toate aceste succese 
obținute există încă o serie de 
deficiențe care nu pot fi tre
cute cu vederea, în special în 
ce privește refuzul unor țări 
de a-și achita obligațiile și 
contribuția lor la U.N.E.S.C.O., 
cum sînt spre exemplu cian- 
kaișiștii. Vorbitorul a protes
tat cu hotărîre împotriva re
comandării comisiei adminis
trative de a se adopta hotări- 
rea cu privire la reducerea 
cotizației ciankaișiștilor. de- 
clarînd că a accepta o astfel 
de hotărîre ar însemna pur 
și simplu să lezezi creditul mo
ral și autoritatea UJJJLS.C.O.

Reprezentantul romîn și-a 
exprimat regretul că in anul 
bugetar în curs au fost făcute 
în mod excesiv cheltuieli inu
tile cu aparatul administrativ,

Astăzi au loc alegeri 
in Japonia

TOKIO 19 (Agerpres). TASS 
transmite : La 20 noiembrie 
au loc alegeri pentru Camera 
Inferioară a Parlamentului 
japonez. Peste 56 milioane de 
alegători vor alege 467 de de- 
putați. La alegeri participă 
patru mari partide politice: 
Partidul liberal-democrat cu 
399 candidați, Partidul socia
list, Partidul comunist și 
Partidul socialismului demo
cratic din partea cărora can
didează 186 și respectiv 118 și 
105 candidați. La alegeri se 
prezintă de asemenea candi
dați independenți și candidați 
din partea unor mici grupări 
politice.

Dat fiind faptul că în urma 
infamei ratificări, a „tratatu
lui de securitate*’ japono a- 
merican parlamentul a fost 
dizolvat la cererea poporului, 
lupta electorală a devenit cit 
se poate de acerbă. In această 
luptă au acționat forțele care

0 presiune grosolană a Washingtonului 
asupra Laosului

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— Departamentul de Stat al 
S.U.A. a recurs la noi pre
siuni grosolane asupra gu
vernului regal al Laosului 
pentru a împiedica unirea 
forțelor democratice și pa
triotice din țară. Potrivit a- 
genției Associated Press, ști
rea sosită din Vientiane că 
Suvanna Fumma, primul mi
nistru al guvernului regal din 
Laos, examinează problema 
formării unui guvern al uni
tății naționale alcătuit din 
reprezentanți ai tuturor na- 

SE INCLUDĂ UN APEL CĂ
TRE TOATE GUVERNELE, 
PARLAMENTELE, O.N.U., U- 
NIUNILE NAȚIONALE DE 
STUDENTI SI TINERET, DE 
A ACȚIONA ÎN VEDEREA 
EDUCĂRII TINERETULUI 
IN SPIRITUL PĂCII ȘI 
PRIETENIEI ÎNTRE PO
POARE.Noi piedici pentru tinerii muncitori din S.U.A. dornici de învățătură

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Cam în același moment în 
care la Moscova avea loc 
inaugurarea oficială a Uni
versității prieteniei care des
chide porțile învățămîntului 
superior unor fii ai oameni
lor muncii din Asia, Africa, 
America Latină, la New York 
a avut loc o mare demon
strație a studenților colegii
lor împotriva pericolului de 
limitare a posibilităților, și 
așa reduse, ale tineretului 
muncitor din S.U.A. de a frec
venta instituții de învăță- 
mîn: superior. Comitetul pen
tru învățămîntul superior in
stituit de guvernatorul Roc
kefeller a recomandat intro
ducerea în colegiile munici- 

care a devenit și așa extrem 
de costisitor, precum și in le
gătură cu construirea unui 
nou sediu al U.NJLS.C.O., deși 
nevoile nu o cereau. Acad. 
Mihail Ralea a menționat că 
a devenit extrem de frapant 
faptul că în timp ce s-au ob
ținut unele succese in dome
niul culturii, științei și educa
ției, a fost neglijată aproape 
complet activitatea în dome
niul păcii și dezarmării.

Subliniind necesitatea ca în 
viitor să se acorde o mai mare 
atenție învățămîntului ele
mentar și extinderii educației 
în rîndul adulților, precum și 
utilizării energiei atomice în 
scopuri pașnice, acad. Mihail 
Ralea a propus să se elabore
ze și să se difuzeze o broșură 
editată de UJLELS.C-O. în 
care să se popularizeze cele 
mai noi cuceriri ale științei 
din domeniul folosirii pașnice 
a energiei atomice. Reprezen
tantul romîn a propus tot
odată ca în anul 1961 să se or
ganizeze o conferință interna
țională care să aibă ca prin
cipal țel dezbaterea problemei 
lichidării analfabetismului

Vorbind despre ajutorul pe 
care U.N.E.S.C.O. va trebui 
să-l acorde țărilor slab dezvol
tate, în domeniul educației, 
științei și culturii,- vorbitorul 
a subliniat, In aplauzele pu
ternice ale tuturor delegațiilor 
țărilor africane, că ar fi un 
lucru echitabil ca fostele state 
coloniale care timp de secole 
au jefuit acesxe popoare, as
tăzi independente, să furnize
ze U.N.E.S.e.0, cel puțin o 
contribuție de 1 la sută din 
beneficiile obținute de pe 
urma jefuirii țărilor respec
tiva 

apără politica nefastă a Inten
sificării colaborării militare 
cu S.U.A. șl a renașterii mi
litarismului și forțele care 
luptă pentru pace, pentru in
dependență, pentru neutrali
tatea țării, împotriva războiu
lui.

In ultimele zile ale luptei 
electorale Partidul liberal
democrat a dezlănțuit o cam
panie de persecutare a forțe
lor democratice (îndeosebi 
împotriva partidelor comu
nist și socialist), ale căror in
fluență și prestigiu cresc me
reu.

Deși Partidul comunist a 
desemnat mai mulți candi
dați decît Partidul socialis
mului democratic, reprezen
tanții săi au fost împiedicați 
să expună programul politic 
al partidului în cadrul emi
siunilor de radio și televiziu
ne.

ționalităților, ai partidelor 
democratice și patriotice, in
clusiv ai Partidului Neo Lao 
Haksat, „a stîmit o puternică 
reacție“ la Washington. Lin
coln White, purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de 
Stat, arată agenția, a decla
rat în legătură cu aceasta : 
„Urmărim cu neliniște acea
stă evoluție a evenimentelor 
din Vientiane...“ White a sub
liniat că înfăptuirea progra
mului american de ajutorare 
a Laosului este probabil în 
curs de revizuire".

Convocarea 
Conferinței naționale 
a tineretului muncitor 

din Italia
ROMA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : Confedera
ția Generală a Muncii din 
Italia a hotărît să convoace 
Conferința națională a tinere
tului muncitor,

în declarația secretariatului 
C.G.M. din Italia se sublinia
ză că tineretul muncitor ita
lian cere realizarea unor 
transformări serioase în struc
tura economică, politică și 
socială a societății. Tineretul 
condamna nedreptatea, dis
criminarea și corupția care 
domnesc în țară.

pale din New York a unei 
taxe anuale de învățămînt de 
300 de dolari.

La 17 noiembrie sute de 
studenți de la colegiul din 
New York au organizat o 
demonstrație de protest îm
potriva acestei recomandări. 
Aproximativ 2.000 de per
soane au semnat o petiție 
prin care se cere guverna
torului Rockefeller să respin
gă recomandarea comitetu
lui.

Liderii studenților au che
mat la organizarea unei largi 
campanii de petiții și mani
festații de protest la City-Hall 
(clădirea consiliului munici
pal orășenesc) și eventual la 
Albany (capitala statului New 
York).

Avînd în vedere că în ma
joritatea colegiilor americane 
taxele de învățămînt sînt 
foarte ridicate numărul cere
rilor pentru înscrierea la 
colegiile orășenești și cole
giile statelor este foarte mare 
și numai o mică parte a 
acestora poate fi satisfă
cută. Introducerea taxelor 
de învățămînt în colegiile 
din New York va limita și 
mai mult posibilitatea frec
ventării cursurilor de învăță 
mint superior de către tine
retul provenit din rîndurile j 
populației muncitoare.

Problema nr. 1: 
dezarmarea

MOSCOVA 19 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 19 noiem
brie N. S. Hrușciov a adresat 
lui Rockwell Kent un mesaj 
în care i-a mulțumit pentru 
hotărîrea de a oferi în dar 
poporului sovietic colecția de 
opere create în decursul înde
lungatei sale munci de crea
ție.

Motivele după care v-ațî 
călăuzit, scrie N. S. Hrușciov, 
merită stimă sinceră și pro-

Primirea de către A. N. Kosîghin 
a ambasadorului R. P. Romîne în U. R. S. S.

MOSCOVA 19 (Agerpres).
— TASS transmite : La 19 
noiembrie A. N. Kosîghin, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe N. Guină, am-

Yizita delegației economice guvernamentale 
a R.P. Romîne în Suedia

STOCKHOLM 19 (Ager
pres). La 18 noiembrie a. c. 
H. Nordlander, ministru ad- 
interim al Afacerilor Externe 
al Suediei a oferit o masă în 
cinstea delegației economice 
guvernamentale a R.P. Romî- 
ne, condusă de Mihail Flo- 
rescu, ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei.

H. Nordlander, ministnil ad- 
interim al Afacerilor Externe 
al Suediei, salutând delegația 
romînă în numele guvernului 
suedez, a arătat că vizita dele
gației economice guvernamen
tale a R.P. Romîne în Suedia

Deschiderea conferinței italo-romîne 
de informare științifică

ROMA 19 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 19 no
iembrie, in clădirea Universi
tății din Bologna s a deschis 
conferința italo-romină de in
formare științifică. Inițiată de 
un grup de profesori universi
tari italieni sub auspiciile Aso
ciației de prietenie „Italia-Ro- 

privire la dezarmarea generală 
și totală și fac apel la reluarea 
tratativelor in scopul încheierii 
in cel mai scurt timp a unui 
acord cu privire la dezarmare 
In condițiile unui control inter, 
național eficace. Desigur, pro
iectul de rezoluție al țărilor 
neutre este departe de a fi 
complet. Propunerile sovietice 
au formulat mai precis și mai 
clar directivele pentru elabora
rea tratatului cu privire la de
zarmarea generală și totală. Pro
punerile sovietice se disting 
printr-o excepțională claritate, 
prin spiritul practic, prin ca
racterul concret al prevederi, 
lor Dar cu toate minusurile 
sale, proiectul celor 12 state 
reprezintă o bază minimă pen
tru tratativele în problema de
zarmării. Reprezentantul sovie
tic, dind dovadă de spirit con
structiv, sublinia că întrucît re
zoluția statelor neutre conține 
un minimum necesar de preve
deri care trebuie să stea la baza 
tratatului cu privire la dezar. 
marea generală și totală, creea
ză posibilități reale pentru tra
tative in această problemă în
tr-un organ de lucru mai 
restrîns.

Reacția occidentală la pro
punerea statelor neutre se ca. 
racterizează printr-o atitudine 
obstrucționistă, de fățiș negati
vism. Reprezentantul american 
a afirmat că rezoluția este 
„inacceptabilă** pentru S.U.A. 
Reprezentantul britanic a încer
cat să se eschiveze de la o po
ziție clară și netă. încercările 
lui fiind demascate, sub focul 
întrebărilor ce i.au fost puse, 
reprezentantul britanic a măr 
turisit atitudinea negativă față 
de proiectul de rezoluție al celor 
12 țări.

S.U.A. și partenerii săi din 
blocurile agresiv e încearcă să o- 
colească orice soluții reale de 
dezarmare, să bareze drumul ori
căror inițiative ce pot urni din 
loc tratativele privind dezarma* 

fundă, ele sînt înțelese și a- 
preciate de oamenii sovietici 
care dau o înaltă prețuire fie
cărui pas în lupta pentru pace 
în întreaga lume. Sînt ferm 
convins că aceste motive vor 
fi înțelese în mod just de 
poporul american, deoarece 
darul dv. reprezintă un pas 
pe calea întăririi prieteniei și 
înțelegerii reciproce între 
popoarele U.R.S.S. și S.U.A.

basador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne în U.R.S.S.

In timpul întrevederii a 
avut loc o convorbire prie
tenească.

constituie un bun prilej de 
cunoaștere reciprocă în vede
rea creșterii schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

Răspunzînd în numele de
legației economice guverna
mentale a R.P. Romîne, Mi
hail Florescu, a arătat, prin
tre altele, că în contactele cu 
autoritățile și cu reprezen
tanții cercurilor de afaceri 
suedeze, delegația romînă a 
putut să constate interesul ce 
se manifestă în Suedia pen
tru dezvoltarea relațiilor co
merciale între cele două țări 
pe baze reciproc avantajoase 

mînia*, conferința are ca scop 
să contribuie la dezvoltarea le
găturilor științifice italo-romî- 
ne.

La conferință participă o de
legație de oameni de știință 
romîni compusă din acad. prof. 
Constantin Daicoviciu, recto
rul Universității „Babeș-Bo- 
lyai*, conducătorul delegației, 
acad. prof. Raluca Ripan, pre
ședinte al filialei din Cluj a 
Academiei R. P. R., acad, 
prof. dr. Aurel Moga și 
prof. univ. Dimitrie Macrea.

La lucrările conferinței par
ticipă numeroși oameni de 
știință italieni, printre care 
prof. Carlo Tagliavinni de la 
Universitatea din Padova, prof. 
Luigi Heilmann, de Ia Univer
sitatea din Bologna, prof. Lu
ciano Laurcndi de la Univer
sitatea din Bologna, prof. Gio- 
vanii Semerane de la Univer
sitatea din Padova, prof. dr. 
Sergio Lenzi de la Universita
tea din Bologna și alții.

în cadrul lucrărilor confe
rinței vor fi ascultate o serie 
de comunicări privind urmă
toarele discipline: arheologie, 
chimie, lingvistică și cardiolo
gie.

Lucrările oonferinței, care 
au trezit un viu interes in rin- 
dul oamenilor de știință ita
lieni, vor dura două zile.

rea. E dar ci pentru Occident, 
dezarmarea se reduce la... con
trolul înarmărilor in felurite 
varianta. Măsurile radicale, cu 
caracter global, nu intri in cal
culele Occidentului, deoarece po. 
litica m în problema dezarmării 
este dictată de preocuparea de a 
nu afecta beneficiile monopolu
rilor producătoare de armament. 
Dar sarcinii^ avocaților cursei 
înarmărilor sînt din ce în ce m°i 
ingrate. Chiar pentru politicienii 
occidentali cu experiență în ma
terie devine tot mai greu să 
apere politica Occidentului în 
problema dezarmării. Inițiativa 
celor 12 țări, țări de pe conti
nente diferite, cu sute de mili
oane de locuitori ca India, Indo
nezia, Ghana, Venezuela, R.A.U., 
Irak și altele, vădește în mod 
cert aspirația tot mai puternic 
exprimată a opiniei publice 
mondiale, de a se acționa in mod 
eficient pe drumul realizării isto
ricei propuneri sovietice: dezar
marea generală și totală. Tot
odată se vădește creșterea forțe
lor ce, în cadrul O.N.U., se pro
nunță pentru o abordare lucidă a 
problemei dezarmării.

Atitudinea Occidentului stâr
nește serioase îngrijorări în pri
vința viitorului tratativelor de 
dezarmare. Occidentul încearcă 
să mențină cea mai importantă 
problemă a zilelor noastre în im
pas. Evoluția evenimentelor do. 
vedește preocuparea popoarelor 
de a se asigura negocieri rodni
ce al căror rezultat final să fie 
crearea unei societăți fără arme 
și fără războaie. Faptele arată 
că convocarea în primăvara vii
toare a unei sesiuni speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. con
sacrată examinării ample și pro
funde a problemei dezarmării la 
cel mai înalt nivel ar avea o 
însemnătate covârșitoare. Cerința 
obligatorie a oricăror tratative 
sincere și rodnice o constituie 
însă renunțarea de către Occi
dent la pozițiile „războiului re. 
ce", la absurda cursă a înarma'

Lucrările Adunării
Generale

o
N
U

NEW YORK 19 (Agerpres). 
în ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 18 noiembrie 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a început discutarea raportu
lui Comitetului pentru verifi
carea deplinelor puteri, în 
care se recomandă ca delega
ția lui Kasavubu să fie recu
noscută ca delegație care re
prezintă Republica Congo.

Quaison Sackey, reprezen
tantul Ghanei. care a luat 
primul cuvîntul. a condamnat 
rezoluția impusă Comitetului 
dp către Statele Unite.

Reprezentantul Ghanei a 
subliniat că trebuie să se ami
ne rezolvarea problemei re
prezentării congoleze, pînă la 
primirea raportului Comisiei 
de conciliere.

Delegatul Ghanei a fost spri
jinit de Ismail Ture, reprezen
tantul Republicii Guineea.

★
NEW YORK 19. - de la 

trimisul Agerpres : Deși săp- 
tămîna la O.N.U. se încheie 
în mod obișnuit vineri seara, 
adunarea generală s-a întru
nit din nou, în mod special 
în ședință plenară sîmbătă 
dimineața pentru a continua 
discuția asupra raportului co
misiei de verificare a împu
ternicirilor, a cărei majori
tate prooccidentală a reco
mandat în mod ilegal valida
rea de către adunare a unei 
delegații congoleze în frunte 
cu Kasavubu. Dezbaterile 
care au avut loc pînă acum 
în această chestiune au scos 
în evidență opoziția puterni
că pe care o manifestă nu
meroase țări față de complo
tul colonialiștilor de a-și men
ține dominația în Congo.

Reprezentantul Filipinelor, 
care a luat primul cuvîntul, a 
pledat pentru recunoașterea 
imediată a împuternicirilor 
lui Kasavubu.

V. A. Zorin, reprezentantul 
U.R.S.S., a subliniat că Sta
tele Unite sînt principalul re
gizor al zarvei nedemne și 
dăunătoare intereselor poporu
lui congolez și chiar ale 
O.N.U. ridicate în jurul pro- 
blemei reprezentării Republi
cii Congo la O.N.U. Aborda
rea acestei probleme, a spus 
el, a fost vădit inspirată de 
puterile occidentale care ard 
de dorința de a-i instala în 
O.N.U. nu pe adevărații re
prezentanți ai poporului con
golez, ci marionete docile lor.

Delegația sovietică, a decla
rat în încheiere Zorin, va 
obiecta cu hotărîre împotriva 
aprobării împuternicirilor de
legației alcătuite în mod uni
lateral și care nu reprezintă 
parlamentul și poporul Con- 
goului. Delegația sovietică 
este încredințată că poporul 
Congoului va hotărî el însuși 
cine trebuie să-l reprezinte.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul R.P. Romîne, Silviu 

i Brucan.
Fondul problemei — a spus 

. vorbitorul — constă în exi- 
j stența a două moduri de abor

dare a responsabilității O.N.U.

rilor Viitorul apropiat ne va 
dovedi dacă tn problema nr. 1 a 
omenirii noua administrație din 
S.U.A, se va arăta mai înțe
leaptă, mai dotată cu simțul rea
lității.

Provocarea din 
Marea Caraibilor

Dictatorii rudamericani au 
zile negre. Răscoalele populare 
clatină pe protejații Washington
ului. La ora actuală cele mai 
multe bătăi de cap le au dictato
rii din Guatemala și Nicaragua. 
(Nu s-ar putea spune că alți con
frați ai lor ar fi scutiți de neca
zuri !) Mișcările populare, în 
ciuda sălbaticelor represiuni, nu 
P°t fi domolite. O poziție sau 
alta a răsculaților poate fi bom
bardată și apoi recapturată, unii 
insurgenți pot fi făcuți prizo
nieri dar nici Somoza și nici 
Ydigoras nu-și pot recîștiga li
niștea. Regimurile lor, adevărate 
reprezentanțe locale ale monopo
lurilor americane, sînt lipsite de 
stabilitate datorită caracterului 
lor antipopular. Vulcanul popu
lar erupe mereu și nu e departe 
ziua cind o asemenea erupție le 
va fi fatală dictatorilor protejați 
de Washington.

După zile de crîncene lupte, 
cei doi dictatori dau publicității 
comunicate optimiste. Dar opti
mismul acesta, care este secondat 
de o cruntă cenzură a știrilor, nu 
poate ascunde realitatea. Mișca
rea insurgență continuă să se dez
volte atît în Guatemala, cît și în 
Nicaragua. După cum relata a- 
genția „Prensa Latina”. într-o se
rie de regiuni ale Guatemalei 
„operează detașamente de parti
zani bine înarmate”. Chiar și în 
capitala țării a avut loc o mare 
demonstrație de solidaritate cu 
lupta forțelor răsculate.

Dictatorii sînt îngrijorați. Iar 
ca întotdeauna și-au îndreptat 
privirile către cei ce-i patronea
ză. Aceștia au înțeles gravitatea 
situației : bussinessul american se 
află în primejdie — oamenii de 
încredere ai Departamentului de 
Stai riscă să devină pensionari 
în vreun orășel obscur din 
S.U.A. Din Augusta (statul Geor
gia) unde petrece aceste zile tir- 
zii de toamnă, între o partidă de 

în Congo. Primul consideră că 
ceea ce este imperios și impor
tant în prezent în Congo este 
de a se acționa în conformi
tate cu scopurile de bază ale 
O.N.U., așa cum au fost for
mulate în rezoluțiile Consi
liului. de Securitate, adică de 
a se instaura independența 
politică și integritatea terito
rială a noului stat african. 
O altă linie cere Adunării 
Generale să uite scopurile 
O.N.U. în Congo și să a- 
dopte o hotărîre ireparabilă 
care în fapt va împiedica 
orice străduință de a se resta
ura independența politică și 
integritatea teritorială a Re
publicii Congo.

Colonialiștii au nevoie de 
steagul O.N.U. pentru a-și 
realiza planurile prin inter
mediul O.N.U. Acesta este 
punctul slab în poziția lor.

Colonialiștii nu-și pot pune 
în practică planurile lor în 
Congo fără aprobarea și aco
perirea O.N.U. Aceasta este 
exact ceea ce ei vor să obțină 
în prezent de la Adunarea 
generală. De aceea noi consi
derăm că problema cheie a 
acestor dezbateri nu este sim
pla confirmare a împuterni
cirilor, ci aceea dacă în sfîrșit 
O.N.U. va face ceva pentru a 
restaura integritatea politică 
-și teritorială a noului stat 
african.

Trăsătura cea mai izbitoare 
a situației create astăzi în 
Congo — a spus în continuare 
reprezentantul romîn — con
stă în aceea că republica a 
fost privată de independența 
politică. Faptele arată că gu
vernul central și șeful său, 
primul ministru Lumumba, 
sînt împiedicați a-și exercita 
autoritatea, că parlamentul 
este de asemenea împiedicat 
a-și îndeplini funcțiunile în 
timp ce restul instituțiilor 
congoleze se află sub contro
lul belgian.

Puteți arunca în Congo mfc 
lioane de dolari sau de franci 
belgieni și francezi și cum

Secretariatul O. N. U. trebuie 
reorganizat potrivit cerințelor 
noii realități internaționale!

A EW iORK 19. Trimisul spe
cial Agerpres transmite : Nece
sitatea reorganizării secretaria
tului O.N.U. continuă să stea in 
centrul atenției dezbaterilor Co
mitetului nr. 5. în cursul acestei 
săptămîni discuțiile din comitet 
s-au axat asupra modalităților 
de recrutare a funcționarilor 
O.N.U. care, după cum este sta
bilit, trebuie să fie cetățeni ai 
unui număr cît mai mare de state 
membre. Numeroși reprezentanți 
din comitet au criticat în inter
vențiile lor faptul că pînă în 
prezenț personalul, mai cu seamă 
cel din posturile de conducere, 
a fost recrutat în special din 
S.U.A., Anglia și alte state din 
alianțele militare occidentale, în 

golf și o consultare ministerială, 
președintele Eisenhower a dat 
ordin flotei navale a S.U.A. să 
deplaseze un port avion și 5 con- 
tratorpiloare către Marea Carai
bilor. Scopul oficial — după a* 
genția „Associated Press'’ — este 
acela de a „descopere și preîn- 
tîmpina” orice agresiune ce ar 
pune în primejdie Guatemala și 
Nicaragua. Ordinul a fost înde
plinit cu repeziciune. Flota ame
ricană se găsește în Caraibe fiind 
— după cum relatează agențiile 
străine — „în stare de luptă”.

în stare de luptă contra cui ? 
în primul rînd nimeni nu ame
nință Guatemala și Nicaragua. 
Cît privește pretinsa posibilitate 
a unei „agresiuni comuniste”, 
basmul acesta nu mai sînt dis
puși să-l asculte nici măcar co
piii deși aceștia sînt în general 
creduli. Atunci ? Nu trebuie să 
descifrezi nici un fel de enigmă 
spre a putea da răspuns. De
monstrația de forță a flotei ame
ricane în Marea Caraibilor este 
menită să înspăimînte forțele de
mocratice din Guatemala și Ni
caragua, pe toți patrioții ce ar fi 
dispuși să-și unească forțele spre 
a răsturna marionetele america
ne, să reprime lupta celor două 
popoare printr-un amestec groso
lan în treburile interne ale Gua
temalei și Nicaraguei. Dar aces
ta este doar u,n aspect al pro
blemei. Elementul esențial îl con
stituie planul S.U.A. de a orga
niza o agresiune armată contra 
Cubei și căutarea febrilă a unui 
pretext în acest scop. De mai 
multe zile ziarele americane — 
într-un unison semnificativ — 
încearcă să arunce în spatele 
Cubei necazurile dictatorilor din 
Guatemala și Nicaragua. Adică 
să învinuiască Cuba de... tulbu
rările interne din cele două feude 
ale Departamentului de Stat. 
(Dictatorii din Guatemala și Ni
caragua „acuză”. Dar dovezi exis
tă ? Ziarul „Netv York Times” 
recunoștea că pînă și purtătorii 
de cuvînt ai Departamentului de 
Stat al S.U.A. au declarat că nu 
există dovezi care să acuze Cuba 
de vreun amestec în evenimen
tele din Guatemala și Nicaragua. 
Lipsa dovezilor nu a împiedicat 
însă S.U.A, să declanșeze o ac. 
țiune provocatoare în Marea Ca' 
raibilor începută înainte de a- 
nunțarea ei oficială — vezi rela
tarea agenției „United Press 

păra un număr de indivizi, 
dar nu puteți cumpăra un 
popor.

De la bun început, a spus 
în continuare Silviu Brucan, 
colonialiștii belgieni s-au bu
curat de sprijinul deplin al 
S.U.A. atît în Consiliul de 
Securitate cît și în Congo. Sta
tele Unite, care deseori fac 
paradă de așa-zisul atașa
ment față de instituțiile 
parlamentare și alegerile li
bere din alte țări, au prefe
rat să aleagă un curs cu to
tul contrariu în Congo. S.U.A. 
s au pronunțat hotărît în fa
voarea așa-numitului „mină 
de fier“, Mobutu.

Oricine înțelege că S.U.A. 
au luat conducerea în Congo 
și în consecință trebuie să 
exercite conducerea acestei 
afaceri și la O.N.U.

Referindu-se la cererea 
S.U.A. cuprinsă în raportul 
Comisiei de validare S. Bru- 
can a arătat că se cere Adu
nării Generale să adopte o 
hotărîre care să rezolve o 
dispută dintre capul unui stat 
și Parlamentul acestui stat.

Cu alte cuvinte, deoarece 
Parlamentul congolez a refu
zat categoric să sprijine pozi
ția lui Kasavubu acesta a 
hotărît să ceară sprijinul 
O.N.U. împotriva Parlamen
tului. Aceasta este cererea 
cea mai bizară ce i-a fost a- 
dresată vreodată O.N.U. Se 
poate întîmpla și invers. 
Parlamentul unui stat care 
consideră că șeful statului 
său nu are dreptate, se va 
adresa în viitor O.N.U. ce- 
rînd ajutor împotriva ace
stuia. Ambii vor cere ca oa
menii lor să-i reprezinte la 
O.N.U.

în încheierea cuvântării sale 
reprezentantul romîn și-a 
exprimat convingerea că A- 
dunarea Generală va refuza 
să dea curs presiunilor pu
terilor occidentale exercitate 
în vederea adoptării unor ho
tărâri conform intereselor 
lor.

detrimentul reprezentării țărilor 
socialiste și neutre,

în ședința din 18 noiembrie 
reprezentantul romîn Dragoș 
Șerbănescu a criticat această sta
re de lucruri.

Secretarul general, a arătat re
prezentantul romîn, a încălcat 
însă în mod flagrant prevederile 
Cartei ți ale rezoluțiilor Adună
rii Generale, ceea ce a dus prac
tic in ultimă instanță aproape la 
monopolul S.U.A. asupra activi
tății secretariatului.

Problema, a subliniat vorbitorul, 
poate fi soluționată numai prin 
restructurarea secretariatului in 
spiritul Cartei O.N.U. și al ce
rințelor vremurilor actuale.

International”). Lamentările pre
sei americane nu pot să 
facă uitate adevăruri ce de
mască pe organizatorii complo
tului împotriva Cubei. De multe 
luni în Guatemala și Nicaragua 
(ca să nu mai vorbim de S.U.A.) 
sînt concentrate mari forțe pre
gătite în vederea unei invazii în 
Cuba. Lucrurile au ajuns atît da 
notorii, încîț organizatorii forțe
lor intervenționiste au simțit ne~ 
voia să le camufleze prin Hon
duras. Guvernul Cubei a atras 
atenția la timp asupra faptelor.

Eliberate de dificultățile elec
torale (o aventura înainte de 
alegeri i-ar fi costat multe voturi 
pe republicani !), oficialitățile 
americane vor să se răfuiască cu 
Cuba, mai precis vor să realizeze 
planurile mai vechi, (lit de de
parte țintesc planurile S.U.A. o 
dovedește articolul publicat de 
„New~ York Herald Tribune” sub 
semnătura lui David Lawrence. 
Comentatorul american scria la 
18 noiembrie că „nu este departe 
ziua cînd Statele Unite acționînd 
în conformitate cu principiile re
cunoscute ale dreptului interna
țional (?) vor trebui poate să 
debarce trupe pentru a pune 
mîna pe bunurile americane din 
Cuba, acaparate de guvernul Cas
tro”. Mobilul este clar exprimat. 
S.U.A. încearcă să salveze pozi
țiile monopolurilor americane și 
să lichideze regimul revoluționar 
din Cuba al cărui exemplu sînt 
dispuse să-l urmeze toate popoa
rele latino-americane. Referirile 
la „principiile recunoscute” ale 
dreptului internațional nu sînt 
decît o batjocură. E limpede însă 
că la Washington se caută o for
mulă, chipurile, „legală” pentru 
a camufla agresiunea contra Cu
bei. Intre timp marionetele ame
ricane sînt nerăbdătoare să-și în
caseze prima probabil promisă. 
Așa se explică nervozitatea cu 
care un congresman din Guate
mala cerea să se declare război... 
Cubei. între timp, presa ameri
cană pregătește opinia publică 
din S.U.A. printr-o campanie 
sistematică de calomnii la adresa 
Cubei.

Navele americane patrulează 
în Caraibe. „Diplomația canonie- 
relor” varianta 1960 este sortită 
eșecului. Tocmai pentru că ne 
aflăm în 1960.
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„Capul de afiș** al vieții in
ternaționale il deține constant 
problema dezarmării. Nu-i 
pentru nimeni un secret că în 
cabinetele diplomatice ale Occi
dentului se manevrează cu asi
duitate pentru a împinge aceas
tă problemă pe o linie moartă, 
într-un labirint fără ieșire. Ten
tativele acestea și-au găsit desi
gur reflectarea în atitudinea 
Apusului la tratativele mai 
vechi și mai noi în privința de
zarmării. Actutțla sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. nu 
a marcat o modificare a orien
tării puterilor occidentale în 
cea mai importantă problemă a 
contemporaneității. Dar efortu
rile țărilor socialiste și preocu
pările pline de grijă ale ome
nirii au impus problema dezar
mării în atenția forului interna
țional. în prezent, Comitetul 
Politic a reluat discutarea a- 
cestei probleme. Reluarea discu
țiilor a ilustrat într-un mod 
deosebit de convingător că ideea 
dezarmării generale și totale pe 
care Uniunea Sovietică a pre
zentat-o la O.N.Ue a cîștigat ini
mile și mințile a sute de mili
oane de oameni de pe toate con
tinentele, că adversarii dezar
mării generale se găsesc într-o 
situație de neinvidiat, din ce în 
ce mai dificilă.

Elementul cel mai remarca
bil petrecut în Comitetul Poli, 
tic, după reluarea recentă a 
dezbaterilor in problema dezar
mării, îl constituie prezentarea 
unui proiect comun de rezolu
ție a 11 țări neutre (al căror 
număr între timp s-a mărit la 
12). Autorii proiectului de re
zoluție propun Adunării Gene
rala a O.N.U. să proclame o 
serie de directive care să con
stituie baza unui acord cu


