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Ați cumpărat vreodată o 
haină nouă 1 Numai o dată ? 
— o să răspundeți dvs. — De 
zeci și zeci de ori. Dar ați a- 
sistat vreodată la scena în 
care o fetiță sau un băiețel, 
care nu reușesc să spună încă 
pe ce stradă stau, primesc o 
rochiță sau un pantalonaș 
nou ? Și fetița cu panglică în 
buclele bălaie, și tinerii, și 
bătrînii cumpărînd o haină 
nouă o examinează cu grijă. 
Se îmbracă cu ea, se răsucesc 
în fața oglinzii, cer părerea 
celor din jur. „Ce zici e fru
moasă, îmi vine bine ?“.

Calitatea stofelor este o 
problemă în general rezolvată 
de industria noastră texti
lă care produce țntr-un 
larg sortiment de culori stofe 
durabile și fine. La cumpăra
rea unei haine noi, ne preocu
pă acum în special linia, cro
iala ei, execuția. Și dacă chiar 
numai un tighel, undeva în
tr-un loc mai puțin vizibil, nu 
este perfect, o refuzăm și ale
gem alta. Cumpărătorii sînt 
exigenți, chiar deosebit de e- 
xigenți. Și e firesc. Frumosul 
îi preocupă pe toți în cel mai 
înalt grad. Desigur că nu o- 
dată v-ați întrebat cine pre
gătește pentru noi aceste lu
cruri frumoase, cine r.e con- 

hainele Cunosc 
o brigz 
Fabrica

CLS
| cor.

Gheorghiu

fecționeaz; 
cîteva feti 
neret de 1 
fecții „Gheorghe 
Dej“ din Capitală.

Dacă un tighel nu-i perfect, 
refuzați haina. Dar v-ați pus 
întrebarea cîte tighele, cîți ki
lometri de tighel trag zilnic 
cele 69 de fete din brigada 
utemistei Elena Iacob ? Pen
tru că despre ea este vorba. 
Măsurațj lungimile cusăturilor 
unui costum de haine și în
mulțiți cu sutele de costume 
produse aici și veți obține o 
cifră uriașă. Și totuși, în tot 
cursul anului trecut — ca să 
ne oprim numai la acest an — 
brigada 
but, nu 
produs, 
brigăzii
ca un tehnician al sectorului, 
lună de lună între indicele

nu a dat nici un re- 
i s-a refuzat nici un
Am privit graficul 

și așa cum îmi expli-
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cantitativ și cel calitativ este 
o perfectă corelație, ambii 
fiind întotdeauna depășiți. La 
1 Mai 1960, pentru 
obținute, brigada 
cob care a cîștigat 
lună întrecerea pe 
fost declarată brigadă a cali
tății înalte.

Privit în sine, faptul pare o- 
bișnuit, 
tați de 
noastre 
lege că 
mănunchi de fete harnice nu 
este vorba numai de o sim
plă îndeplinire a obligațiuni
lor profesionale, ci în primul 
rînd și în cea mai mare mă
sură, de pasiune. Pasiune care 
își are izvorul în înțelegerea 
profundă a muncii pe care 
o fac și în dragostea pe 
care o poartă viitorilor 
stăpîni ai produselor lor, că
rora și hainele trebuie să le 
creeze prilej de bucurie.

Dar credeți oare că toate 
cele 69 fete, reunite cu doi 
ani în urmă într-o brigadă 
de tineret au înțeles toate 
acest lucru din primul ceas 
și au fost capabile să producă 
numai confecții bune și fru
moase ? Educarea răspunderii, 
dar mai ales a pasiunii pentru 
munca pe care o faci este zxn 
lucru anevoi-os. care solicită 
răbdare, pricepere și voință.

Planul cantitativ l-a înde
plinit brigada chiar din pri
ma zi. Dar cel de calitate... cu 
calitatea a fost o problemă. 
Propriu-zis, problema, oricît 
de ciudată ar părea, și-a fă
cut-o însuși brigada. Dacă un 
pantalon de exemplu are pe 
o porțiune de cinci centime
tri o cusătură strîmbă, panta4 
Ionul rămîne bun, îl poți pur
ta _
Iul de calitate nu ți-1 dă 
înapoi.
însă, cîteva fruntașe în pro
ducție — Maria Sofrone, Vic
toria Soreanu, Mirea Rada și 
altele — au propus ca din 
mîinile fetelor din brigadă 
confecțiile să plece fără nici 
un defect oricît de mic ar fi el. 
Propunerea a fost dezbătută 
pe larg, fetele s-au angajat în

succesele 
Elenei Ia- 

lună de 
sector, a

dar vă rog să nu ui- 
tighele, de pretențiile 
exigente și veți înțe- 
aci, în munca acestui

fără grijă, iar contro-

Duminică 8 ianuarie 1961

le-a a- 
Studi- 
brigă- 

U.T.M. 
bri-

această privință șl s-a luat 
chiar și o hotărîre. E drept că 
în zilele următoare s a lucrat 
cu mai multă grijă dar nu se 
obținea încă ceea ce se dorea.

Organizația U.T.M. 
jutat și de astădată. 
ind atent munca 
zii biroul organizației
a împărțit întreaga 
gadă în șase grupe și a 
creat șase posturi de control 
din cei mai calificați și mai 
de răspundere oameni ai bri
găzii. De la început posturile 
de control ale brigăzii și-au 
dovedit eficacitatea. Din acea 
zi de fapt din brigadă nu au 
mai plecat confecții nici cu cel 
mai mic defect. Posturile de 
control create în locurile cheie 
ale procesului de producție 
sesizau operativ cele mai mici 
nereguli. Intr-un fel problema 
era rezolvată, dar nu defini
tiv. Postul de control nu lăsa 
să treacă mai departe confec
ții cu defect. Dar tinerele, 
unele dintre ele, continuau să 
nu acorde toată atenția cali
tății, perfecțiunii lucrului e- 
xecutat. Erau necesare re
tușuri. A început atunci în 
brigadă lupta împotriva rețu- 

ipotriva ce-
adă lu
i Inn

lor cinci centimetri de cusă
tură strîmbă ci o asiduă mun
că de educare și specializare 
a tuturor oamenilor. In cen
trul preocupării brigăzii a tre
cut problema ridicării califi4 
cării. Mai întîi, fiecare membru 
al brigăzii a început să înve-

I. ȘERBU

DE RERUM
NATURAE

Creta mi-amintește de faleză, 
Sticla de nisipurile sure,
In peniță e-un fragment de munte, 
In creion e-o parte din pădure.

Flacără semeață-a fost odată 
Pe fău zbătută, orice cheie, 
Chiar de-aceea cind deschid o ușă 
Cheia mi se pare o idee.

Vinul a fost vie tolănită, 
Piinea a fost holdă cintătoare 
Și au fost luminile cascadă, 
Varul piatră-a fost și mierea floare.

Dar smu!gindu-!e din inerție 
Scoase din modestele mănunchiuri, 
Lucrurile căpătară linii 
Forme, laturi și culori și unghiuri.

Ramurul tăiat a prins să cinte 
Lepădîndu-și măduva ușoară, 
Ca să treacă sunetele limpezi, 
Trunchiul retezat e azi vioară.

Argintează pe o față sticla 
Si o fă să te redea, oglindă. 
Prăvălește apele grăbite 
Ste!e!e-n odăi să ți s-aprindă.

Lucrurile-ți sînt familiare 
Respirarea ta le încălzește.
Iar de-așterni urechea pe materii 
inima-ți din ele îți vorbește.

Al.

De rerum naturae «= Despre natura 
unei lucrări a poetului latin Lucrețiu

Andrijoiu

lucrurilor. Titlul 
(95-51 î.e.n.).

Tineri oțeiari hunedoreni la teatru.

Ședința Consiliului Centra! 
al Frontului 

Democrației Populare
Sîmbătă la amiază - Ia se

diul său de la Palatul Repu
blicii — a avut loc ședința 
Consiliului Central al Fron
tului Democrației Populare.

In ședință s-a examinat sta
diul de pregătire a campaniei 
electorale.

Consiliul’Central al Frontu
lui Democrației Populare a 
adoptat măsuri privind orga-

nirarpa adunărilor oamenilor 
muncii unde se vor face pro
punerile de candidați ai 
F.D.P. pentru alegerea de 
deputați în Marea Adunare 
Națională și în Sfaturile 
Populare. De asemenea au 
fost adoptate măsuri în legă
tură cu desfășurarea muncii 
politice de masă în campania 
electorală.

u 
O

Ini»»
Construim frumos, din ce în 

ce mai frumos. Este o declara
ție de principiu, un adevăr a 
cărui verificare e la îndemîna 
oricui, o constatare asupra că
reia merită să reflectezi

Construim mult —acest lucru 
este, ai zice, deja prea „vechi" 
sau prea cunoscut ca să mat 
facă impresie (și totuși face im
presie, și încă una excepțională). 
Acum însă, cantitatea a trecut 9 
în calitate ; acum construim nu | 
numai mult, ci și frumos. Din 
ce în ce mai frumos. Privește 
ultimele clădiri ridicate în car
tier. Cercetează-ți blocul în care 
te-ai mutat sau pe cel de vi
zavi, judecă-le cu criteriile este
ticii. Echilibrul de volume ? 
Alternanța balcoanelor? Fericita 
zgîrcenie în folosirea ornamen
tației? Ferestrele largi? Culorile 
pastel ale fațadei? Suplețea co
pertinei ? Mă rog, un element 
sau toate la un loc, rezultatul e: 
îți place. E — obiectiv — fru
mos. Poți avea obiecții de de
taliu, dar bucuria rămîne bu
curie.

Construim frumos, din ce în 
ce mai frumos.

Apar aproape zilnic fotogra
fiile noilor construcții finisate. 
Despre noua sală a Palatului și 
ansamblul Pieții Republicii s a 
vorbit mult. Personal sînt con
vins că și acei bucureșleni care 
pînă azi nu apreciau spectaco
lul de circ ca gen de artă, o vor 
face de acum înainte, fie măcar 
ca să aibă prilejul a vedea 'și 
revedea mereu armonioasa clă
dire care, începind din acest an, 
va adăposti sub cupola ei ca o 
scoică, măiestria jonglerilor

acrobaților. Ca termen de com
parație sau mai bine spus, ca 
element de sugestie pentru cine 
n-a fost incă s-o vadă: splendo
rile litoralului romînesc, după 
minunile realizate de construc
torii noștri în ultimii ani. Noul 
studio de concert al Radiotele- 
viziunii, alt exemplu. Clădirea 
teatrului din Brașov, alt exem
plu. Sînt multe.

Dar. vei spune poale, acestea 
sînt clădiri destinate fie artei, 
deci însumate cu totul frumosu
lui, fie locuințelor oamenilor 
muncii, confortului lor casnic, 
deci iarăși depășind, oricum, 
zona utilului. Aici am vrut să 
ajung; pentru că, iată, clădirile 
industriale ridicate în ultima 
vreme sînt, în sensul cel mai 
strict, frumoase. Ce era o fabri
că, odinioară, pe vremea patro
nilor? Orice magherniță între 
zidurile sau paiantele căreia se 
putea stoarce plus-valoare. Ne
gre, sordide, oribile, niște coș
ciuge imense cărora li se dădea, 
de obicei numele soției sau «r 
mantei patronului — „Ștela", 
„Carmen" etc. Revoluția socialis
tă nu putea lăsa de o parte arhi
tectura industrială nu numai 
pentru că se îngrijește de sănă
tatea oamenilor muncii, ci și 
pentru că are în vedere în cel 
mai înalt grad cerințele lor spi
rituale, inclusiv cele estetice.

La început, cu ani în urmă, 
exemplul a fost dat de Fabrica 
de confecții „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej". Acum sînt zeci de 
exemple. Semnificativ: de la o 
săptămînă la alta se pun în 
funcțiune fabrici a căror arhitec
tură se lasă admirată ca edifi
ciile publice hărăzite pieții cen
trale a vreunui mare oraș. Uita- 
ți-vă la Combinatul de produse 
lactate din București. Geometrie 
poetică! Senzație de aerat, lu
minos. reconfortant. Bun gust, 
înainte de orice. Sau Complexul 
de industrializare a lemnului 
de la Preajba-Tg. Jiu: clădiri 
mari, compacte, cu o eleganță 
sobră, înnobilate de șiruri de fe
restre; parcă ar. fi corpurile 
unui sanatoriu balnear.
/ Începutul anului 1961: Noi 

\ combinate, noi fabrici, noi uzi
ne prilejuiesc fotografilor efecte 
monumentale. Muncitorii, tehni
cienii, inginerii, oamenii care 
produc uneltele și Imnurile de 
consum, lucrează în locuri de 
muncă ce tind să intre, ele în- 
șile, în familia operelor de artă. 
Am intrat în faza
socialismului în patria 
Partidul ne cere să 
frumos, din ce în ce 
mos.

Pop'orul urmează 
partidului.

Construcții edilitare în regiunea 
Ploiești

(Continuare in pag. 3-a)

curtea 
numai 
peste 2.000 
fier vechi 
colectate.

fabricii. 
cîteva 

kg 
au

Intro consfătuire

FIER VECHI
OȚELÂRIILORI

Au trecut doar citeva zile din noul an, dar la redacție 
au și început să sosească scrisori care vorbesc despre ac
țiunile inițiate de organizația L'.TJI. pentru colectarea de 
fier vechi. încă in primele zile oțelarii Reșiței și Hunedoa
rei au primit odată cu urarea „La mulți ani !” mii de tone 
de fier vechi din care vor produce oțel nou și puternic.
Anul acesta ti

nerii constructori 
de strunguri și 
mașini unelte de la 
Fabrica „Iosif Ran- 
gheț“ din Arad, au 
pornit cu și mai 
mult avînt acțiu
nea de colectare a 
fierului vechi. La 
chemarea organi
zației U.T.M. tine
rii din toate sec
țiile fabricii s-au 
angajat să colecte
ze cît mai mult 
metal vechi pentru 
oțelăriile patriei. în 
numai patru 
tinerii de aici 
colectat 100 
fier vechi pe 
l-au și 
I.C.M.-ului. 
ghe Boboc, 
Lingurar, Ion Ciul 
și 
se 
cei 
cel 
vechi.

GH. ROȘCA 
funcționar

★
Zilele trecute, ti

nerii ceferiști de la

zile 
au 

tone 
care 

predat 
Gheor- 

Pavel

Iosif Hegheduș 
numără printre 
care au colectat 
mai mult fier

hunedoreni 
Toți au 
acord că 

frumos ca- 
mare

de fier

Atelierele C.F.R. 
Ploești au hotărît 
să facă tinerilor o- 
țelari 
un dar. 
fost de 
cel mai
dou ar fi o 
cantitate 
vechi. A doua zi, 
angajamentul a și 
început să devină 
faptă.

După cîteva zile 
30 de tone fier ve
chi a fost colectat 
și încărcat în va
goane. Darul tine
rilor ceferiști a și 
pornit pe drumul 
de fier către cup
toarele Hunedoarei.

ION MI REA 
tehnician

*

după-amiazaIn
aceea, tinerii de la 
Atelierul mecanic 
al întreprinderii de 
prefabricate „Pro- 
gresul“ din Capi
tală nu au plecat,

Peste 300 de construcții: școli 
ți săli de clasă, cămine cultu
rale, dispensare, magazine uni
versale etc. au împodobit anul 
trecut orașele și satele regiunii 
Ploiești.

Răspunzînd eforturilor pe care 
le face statul pentru ridicarea 
nivelului social și edilitar al lo
calităților din această regiune ca 
și din 
mii de 
muncă 
importantă, alături de construc-

întreaga țară sute de 
cetățeni au adus prin 
patriotică o contribuție

tari, la grăbirea lucrărilor și re
ducerea prețului de cost.

Țăranii muncitori din satele 
regiunii au participat în număr 
tot mai mare la construcția și 
întreținerea a aproape 1.000 km 
de drumuri, ci au construit și re. 
parat poduri pe o lungime de 
1.500 m și au efectuat nu
meroase lucrări de gospodărire a 
orașelor: pavări de străzi, ame
najări de parcuri, plantări de 
pomi și altele.

(Agerpres)

Noi descoperiri 
arheologice la Constanța

ca de obicei, spre 
casă. După ce au 
strîns sculele și au 
curățat mașinile au 
început să adune 
mai întîi de prin 
secția lor fiecare 
bucățică de metal 
vechi.

De aici, tinerii au 
continuat acțiunea 
în 
în 
ore 
de 
fost

Cu aceasta, însă, 
tinerii de aici nu 
s-au declarat mul
țumiți. La această 
cantitate se vor a- 
dăuga alte mii de 
kilograme fier ve
chi pe care tinerii 
s-au angajat să le 
colecteze în acest 
an.

ION FIERARU 
fierar-betonist

Tinerii Victor Băleanu 
Marin Grecu din secția lll-a 
a Uzinelor „Vasile Roaită" 
din București prezintă ingi
nerului Stelian Cristescu, șe
ful cabinetului tehnic, prima 

lor inovație din noul an.

Foto : AGERPRES

Studente de la Institutul po-
litehnic din Capitală in .ora

de sport

Cu dragoste
Sus, pe dealul cel mai înalt 

al Coțuștii, unde vintul 
are ceva din bolborosea

la tulbure g Prutului, iar aerul 
o puritate străvezie, se află 
grajdurile gospodăriei de stat. 
Vacile roșcovane, cu pîntecul 
rotund ca un sac bine umplut, 
se plimbă in jurul lor agale, 
adulmeci nd indiferente zările
proaspete. Seara, înainte de 
odihnă, o plimbare pe răcoare, 
la aer, e reconfortantă.

Rezemațî de , niște stănoage, 
moș Costică șl Niculae privesc 
spre livezile: cu verdeața spul
berată de mult, și tac. Nu prea 
sînt ei in apele lor.

- Și zici că tot nu vrei, Ne
culae ?

— Ba vreau, moș Costică. 
Ți-gm zis eu că nu vreau ? Da’ 
la anu...
- Asta-i tot una ca și cum 

n-ai vrea. De ce la anu’?
— Nu ți-am spus ? Cind să 

mai. învăț acuma pentru exa
men ? Mai am timp ? Și daco 
încep de la anu’, se prăpădește 
lumea ? Mata nu vezi ? Toată 
ziua după coada vacilor, toată 
ziua dă-!e mincare, mulge-le, 
plimbă-le, spală-le, fă curat 
grajdul... Cind ajung acasă nu- 
ma’ de-nvățat nu-mi arde 
mie...

— Povestea asta am mai au
zit-o eu, mă Niculae. Da' cind 
prăpădești timpul pe la baluri, 
de te zgîlțîi pînă dimineața ? 
Da' ce, la prinz, după masă,

nu ai ceasuri întregi, în care 
bați mingea de fotbal ?

Niculae tace. Moș Costică 
pleacă să adune vacile în 
grajduri. După ce le bagă pe 
toate în grajd, și le umple ies
lea cu mincare, moș Costică 
pleacă spre casă. E destul de 
tîrzior. Niculae tot ii mai 
tîrcoale.
- Du-te, îi spune el cam 

pru. Noi amîndoi, de-acum 
inte, nu prea mai avem ce 
cuta.

Și moș Costică coboară 
o potecă, prin livezile de

dă

as- 
ina- 
dis-

pe
Pe

O nouă descope
rire arheologică se 
înscrie in seria im
portantelor descope, 
riri de acest fel fă
cute în ultimul timp 
în orașul Constanța : 
prima bazilică cu 
absidă cunoscută 
pînă acum în vechiul 
Tomis. Edificiul, des
coperit cu prilejul 
săpăturilor făcute ia 
noul ansamblu de 
blocuri de locuințe 
ce se construiește pe 
locul fostei gări de 
călători a orașului,

are nave 
o criptă 
boltită, cu pereți ten- 
cuiți și zugrăviți în 
culori. Pardoseala 
bazilicii este făcută 
din plăci de mar
moră. Monumentul 
are o lățime de 20 

o lungime de 
40 m. in apro- 
a fost desco- 
un
meșteșugăresc 
se află un 
de ceramică

laterale și 
centrală

mare cen-

m, și 
circa 
piere 
perit 
tru 
unde
cuptor 
cu pereți și boltă în 
parte pardosită cu

platformă de ardere 
cu gură de tiraj și 
cu focarul respectiv.

Este primul 
tor de epocă 
nă de acest 
de proporții
(5 pe 4 m) găsit pe 
teritoriul țării 
stre, acesta 
dind existența 
dezvoltat centru
producție meșteșu
gărească la lomis, 
cu aproape 2.000 de 
ani in urmă.

cup 
ro mâ

ți P și
mari

noa- 
dove- 

unui 
de

(Agerpres)

de oameni
Moș Costică ia o revistă zoo

tehnică și-o deschide la sem
nul pus din seara trecută. E 
un articol de specialitate des
pre hrănirea vițeilor. Mare par
te din lucrurile spuse acolo ti 
sînt cunoscute, dar luase obi
ceiul ca seara să nu adoarmă 
pînă nu citește un ceas-două. 
De obicei citea împreună cu 
Neculai. Adică Neculai citea Și 
el asculta. La început,. Neculai 
făcea asta fără prea multă 
plăcere, nu-i prea interesau pe 
el articolele lungi, seci, pjine 
de cifre. Moș Costică îi spusese 
însă intr-o seară că-i lăcră-

EROI Al ZILELOR NOASTRE
coastă, și se duce în cămăruța 
lui în care stă singur ca un 
burice (familia o are într-un alt 
sat). Camera e pustie, iar 
el trist. E trist pentru că 
astăzi s-a certat pentru prima 
oară cu cel mai bun prieten al 
său. Se întinde , pe pat și se 
gindește. Da, e mihnit moș Cos
tică. Ce băiat bun e Niculae 
al lui și ce om ar putea ieși 
din el 1 E deștept, are școală 
zootehnică la bază, are dra
goste pentru meserie, e înde- 
mînatec... Păcat că nu învață 
mai departe. Ar ieși un briga
dier strașnic din el peste cîțiva 
ani. „Ehe, Neculae, nu scapi 
tu de mine pînă nu te oui cu 
burta pe carte !“.

mează nițel ochii la citit și
atunci se hotărise să-l ajute.
De fapt, moș Costică inventase 
un șiretlic. Gindea că Necu
lai o să prindă așa gustul stu
diului, al cititului. După ce ter
minau, discutau pînă tirziu. 
așa fusese. Nu era seară 
proape în care să nu citească 
împreună ceva.

Acum, apucindu-se să reci
tească singur, moș Costică sim
ți că nu-i e aminte de artico
lul despre viței „De ce nu vrea 
afurisitul 
de-acuma de liceu ?“.
ce crede el, c-o să-l 
pace ?

Și se apucă iar de citit.

Și 
a-

să se apuce chiar 
D-apoi 

las in

Tirziu în noapte, cineva 
foia pe lingă ușă.

— Hai, intră, Neculai, 
moș Costică, bănuind 
putea fi.

Neculai intîrzie puțin, 
intră.
- Ei, te-nscrii ? 

moș Costică direct.
— Mă înscriu, că 

de matale.
— Da’ de ce ți e
- Așa... Mata ai 

bet și-ai învățat < 
trînețe. Acum s._. 
tratate și reviste, și eu, băiat 
tinăr... Nu vreau să zici că nu 
vreau să te ascult, să te supăr. 
Mă gindesc că poate mai 
mata o vorbă bună pe 
rector și...

- Neculaie-i Știi ce?
— Da, moș Costică.
— Du-te tu, băiatule, 

mai gindește. Cu vorbe 
tea să nu vii la mine, 
mul rînd, nu vreau să înveți de 
rușine. Asta nu-i nici o afacere, 
cg să zic așa. in al doilea rînd, 
eu nu pun nici o vorbă bună 
pentru tine nicăieri. Dacă vrei 
- să înveți cinstit, cu puterile 
tale, nu să treci prin școală ca 
ciinele prin apă. Dacă nu...

Neculai a plecat. Ce-a t°st 
in sufletul lui in noaptea aia, 
numai el știe. Chiar dacă nu 
l-gu curs lacrimi, sufletul lui

îl

desăvîrșirii 
noastră, 

construim 
mai fru

îndemnul

IUREȘ
se

apoi

întrebă

strigă 
cine-ar

ȘTEFAN

deas- 
In pri-

mi-e rușine

rușine ?
fost analfa- 

carte la bă- 
studiezi ditamai

ION BĂIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)

Nicolae Olteanu din secția tri
cotaje a. fabricii de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dei“ din 
Capitală, este unul dintre frun
tașii care s-au evidențiat incă 
din primele zile de întrecere din 

noul an.
Foto : AGERPRES



„VERIFICATI-VA CUNOȘTINȚELE 
DE CULTURĂ GENERALĂ" Citește și răspunde!

îndată 
după o 
un vîr-

„Iubiți carteaConcurs-ghicitoare în ajutorul tinerilor care doresc să participe la concursul

a' ah
ara-

EROIImai

xJL Cine este autorul acestor versuri ?

25 puncte

md-

mare poet maghiar din veacul trecut din

uzurpase tro- 
fără a fi încă

moartea, 
flamura sfintă

Publicăm mai jos citeva notații, făcute la cererea redacției 
noastre de autorul unuia din volumele de versuri cuprinse în 
bibliografia concursului „Iubiți cartea".

Recunoașteți după aceste rînduri despre ce carte este vorba ?

Comunicați-ne titlurile poeziilor unui 
care au fost extrase următoa rele versuri:

turnir 
bate 
glo-

Ce nobilă-i viața, ce mare e 
Cind lupți și mori falnic, sub 

A marilor visuri I

și clopoței, 
începu. Primii patru 
își învinseră adver-

Prin noapte, cu facla in sfintă ei mină, 
Spre țârmii de aur ai zilei de mine, 
Ne duce, pe-a vieții talazuri bătrine, 

Speranța stăpină.

Eroii urmează Speranței stăpine
Și-n cale, cu monștrii, țin luptă păgină 
Și trec peste lașii ce vor să rămină

In lanțuri de cine.

RECUNOAȘTEȚI

In luptă, oricare căde-le-va partea. 
Ei cintă și luptă și nu se-nspăimintâ 

De culmi și abisuri I

PRIN FORȚA CIASEI 
POT FI URIAȘ

Cine este autorul versurilor din care noi extragem 
acest fragment ?

Sînt zece ani. Dar pentru-aniversare, 
nu sticle de șampanie deschid. 
Trecură zece ani din ziua-n care 
adine, inima clasei muncitoare 
m-a-mbrățișat, ca membră de partid.
Cînd m-a atins sărutul ei pe frunte, 
viața-ntreagă-atunci mi-am revăzut I 
din școala cunoștințelor mărunte, 
cu eoronițe jncă vii pe frunte, 
eu inotam in plin necunoscut.
Dar prin partid, din lumi necunoscute, 
intram în conștiință — ca ostaș. 
Și-n bătălii care păreau pierdute, 
el m-a-nvățat să cuceresc redute. 
Prin forța clasei, pot fi uriaș.

10 puncte

Din ce roman a fost extras
„Anna se culcă alături de 

Bunciuc. Gardiștii roșii se 
lungiră și ei în spatele șubre
dei întăritori.

In aceeași clipă, vreo zece 
gardiști roșii veniră în fugă 
ca niște potîrnichi, alergînd 
pe răzoare, străbătură ulicioa
ra și dispărură după zidul ca
sei din colț. Unul abia mai 
găsi timp să strige :

— Vin ! Fugiți I...
Răscrucea deveni 

pustie și tăcută, iar 
clipă, lăsînd în urmă 
tej de praf, se ivi un cazac 
călare, cu o panglică albă la 
șapcă și carabina proptită în 
coastă. Ișj frînă calul atît de 
brusc, îneît acesta se lăsă pe 
picioarele dindărăt. Bunciuc 
mai avu timp să tragă cu re
volverul asupra lui; aplecat 
pe coama calului, cazacul o 
luă la goană înapoi. Soldații 
de lîngă mitralieră se frămîn- 
tau nehotărîți, iar doi trecură 
în fugă de-a-lungul gardului 
și se tupilară la poartă.

Se vedea bine că sînt gata 
să se scoale și s-o rupă la fu
gă, Tăcerea încordată la ma
ximum, și privirile pierdute 
nu făgăduiau nimic statornic. 
Din toate cîte au urmat, Bun
ciuc ținu minte, reliefat și cu 
putere, o singură clipă. Cu le
gătura căzută pe ceafă și cu 
fața de nerecunoscut din pri
cina emoției care o făcea să 
pălească, Anna sări cu arma 
în cumpănire și, uitîndu-se 
înapoi, arătînd cu mina casa 
după care dispăruse cazacul, 
strigă cu o voce străină, frîn- 
tă : „După mine 1“ — și alergă 
înainte cu pași zvîcniți, po- 
ticnindu-se.

Bunciuc se ridică. Un stri
găt bezmetic îi schimonosi 
gura. Zmulse arma din mîi- 
nile soldatului care se afla 
cel mai apropiat de el și a- 
lergă după Anna, simțind un 
tremur cumplit în picioare, 
înneeîndu-se și învinețindu se 
în marea și neputincioasa do
rință de a răcni, de a o che
ma. de a o face să se întoar
că. Auzea în spatele său gîfîi- 
tul cîtorva oameni care tropo
teau în urmă și simți cu toa
tă ființa că se petrece ceva 
groaznic, ireparabil, apropie
rea unui deznodămînt mon
struos. Și, în aceeași clipă, 
pricepu că gestul Annei nu 
poate să-i mai îmbărbăteze și

următorul fragment ?
pe ceilalți, că este de prisos, 
absurd și sortit zădărniciei.

Aproape de colț, dădu peste 
cazacii care galopau în grup. 
O salvă desordonată trosni din 
rîndurile lor,, gloanțele șuie
rară și se auzi țipătul Annei, 
jalnic, subțirel, ca de iepure 
rănit. O văzu lăsîndu-se pe pă
mînt, cu mîna întinsă și cu 
ochii rătăciți de spaimă. Nu 
mai văzu cazacii întorcându-și 
caii, nu-și zări soldații, cîți 
mai_ rămăseseră lîngă mitra
lieră din cei optsprezece și 
care, înflăcărați de avîntul 
Annei, goneau inamicul. Aces
tea nu mai erau pe lume. Ea, 
numai ea singură era în ochii 
lui zvîrcolindu-se în țărînă 
la picioarele sale. Fără să-și 
simtă mâinile, o întoarse ca 
s-o ridice și s-o ducă undeva ; 
văzu o pată de sînge în par
tea stingă și bucăți de stofă 
albastră de la bluză tremurînd 
în jurul rănii ; își dădu sea
ma că rana fusese făcută de 
un glonț explozibil și înțelese 
că Anna era pierdută : îi citi 
moartea în ochii împăienje- 
nați...

fox» J

wi ■ ■

ce piese ale unuia din ‘clasicii

10 puncte

Va fi întregul glob un mare codru 
Și regii-n codru : fiarele turbate, 
Și-i vom vina și-om descărca intr-inșii 
Cu furie armele înflăcărate.
Și-om scrie cu-a! lor singe, împăcați : 
Că prunci noi nu mai sintem, ci bărbați !

★

Cînd neamurile -ncătușate, 
Sfărmindu-și lanțurile, vor porni-nviate, 
Cu roșii fețe și cu roșii steaguri sfinte, 
Pe steaguri scrise-avînd aste cuvinte : 
„Libertatea lumii" -
Și-or trîmbița în sus

Lupta cea mare, din răsărit pină-n apus, 
Lovind tiranii care le-au supus,

★

Prea sfintă va fi cartea mea, chiar dacă 
Un cimitir de ginduri o să fie,
Căci ea va fi o criptă-n care dorm eroii, 
Morți pentru libertate-n bătălie.

★

De Gheorghe Doja nu ați prins de veste ? 
L-ați ars pe-un tron de fier roșit in flăcări, 
Dar nu i-a ars și sufletul văpaia.
Căci foc era el însuși ; luciți, dar seama ; 
Pîrjolul iarăși poate să vă-nhațe !

15 puncte

UScinteia 
tineretului

O

II

Problema originii 
..lului — iată o ches- 
iune de mare impor

tanță științifică, dez
bătută în broșura a- 
cademicianului Vasi- 
ie D. Mîrza apărută 
in colecția Societății 
pentru Răspândire r 
Științei și Culturii, 
broșură cuprinsă în 
lista cărților de popu
larizare a științei și 
culturii din biblio
grafia concursului 
. <ubiți cartea".

Reprezentanții ști-

CUNOAȘTEȚI FRAGMENTUL ?
Q am \ LtJL.

Cine este autorul romanului 
ment ?
„Bosumflat, Olteanu ridică 

din umeri și-și văzu. de circu
lari...

Filip deschise totuși alt vo
lum : căuta explicația unor 
cuvinte legate cît de cît de 
preocupările Iui. De la cerno
ziom, enciclopedia l-a trimis 
la textura solului ; pe urmă 
la clasificarea solurilor, la 
categorie de sol, la sol de pă
dure, la podzol, la tip de sol, 
la pămînt, la pedosferă, la dis- 
persiune, la coloide... A luat 
notițe cu încăpățînare, un ceas 
și jumătate, și notițele i-au 
dovedit pînă la urmă că în 
decursul veacurilor solul a 
fost clasificat și categorisit in
tr-o mulțime de feluri, de-o 
mulțime de savanți din toate 
națiile pămîntului : soluri ec- 
todinamomorfe și endodinamo- 
morfe, ori soluri de tip pedo
cals și pedalfers, ori zonale, 
azonale și interzonale...

Din cînd în cînd, Olteanu i

din care am scos acest frag-

se oprea la spate vrînd parcă 
să-i citească însemnările peste 
umăr.

— Va să zică tot ați găsit 
la... la Filipescu, ceea ce vă 
trebuia 1 constată într-un tîr- 
ziu, cu dojană în glas.

Filip a închis ultimul volum, 
l-a așezat jos, alături, și a 
rămas îngîndurat, cu coatele 
sprijinite pe genunchi, privin- 
du-șî dușmănos foile de însem
nări împrăștiate pe dușumea.

— Ba n-am găsit nimic, ex
plică. Mă poartă de la Ana 
la Caiafa, din ceaslov în ceas
lov... Șapte coșcogeamite bi
blii și... își aduse aminte de 
ceva și se ridică în picioare : 
Ăștia n-au pe-aici vreun plan 
de culturi? întrebă, arătînd 
documentele cliduite între 
timp de Olteanu pe lîngă pe
reți.

Ilie Olteanu își răsfrînse 
brațele în lături ; așa ceva nu 
era I

— Totuși ! Filip se uită la 
ceas : două și jumătate..

De cîtva timp, în încăperile 
lui Răghină era liniște : în
cetase scîrțiitul dușumelelor, 
încetase huruitul mobilelor, nu 
se mai bateau cuie, nu mai 
scîrțîia nici un fierăstrău".

20 puncte

0 LUCRARE DE

inței înaintate au res
pins legendele bibli
ce și timp de sute de 
ani au căutat cauzele 
naturale care au de
terminat apariția o- 
mului. Marele savant 
englez Charles Dar
win a pus o bază 
materialistă trainică 
teoriei apariției omu
lui. Darwin a insis
tat în lucrările sale 
asupra asemănărilor 
dintre om și animale 
atît în structura 
corpului cît și în

comportare. Darwin 
a arătat astfel încă 
din 1871 că omul a 
provenit dintr-o spe
cie de maimuțe an
tropoide care a dis
părut.

In lucrarea apărută 
în colecția S.R.S.C., 
după ce se arată mo
dul in care a evoluat 
viața pe pămint, se 
face o analiză a do
vezilor pe baza căro
ra patern trage con
cluzia asemănării din
tre om și maimuță,

se insistă asupra 
factorilor care au de
terminat transforma
rea maimuței în om.

Citiți lucrarea „O- 
riginea și evoluția o- 
mului" și comunica- 
ți-ne care sînt „do
vezile embrionare" pe 
baza cărora oamenii 
de știință au tras o 
serie de interesante 
concluzii în legătură 
cu originea omul»'

20 nuncte

Recunoașteți
maturgiei românești reprezintă ilustrațiile de 
sus ?

Cine este autorul lor?
Comunicați-ne ce momente sînt ilustrate prin 

aceste desene?

30 puncte

Prințul, care 
nul tatălui său 
rege, dădu semnalul începerii 
turnirului. Cei cinci cavaleri 
așteptau cu nerăbdare. Ei tre
buiau să se întîlnească și să 
pornească lupta cu oricine 
s-ar fi înfățișat. Aceasta în 
prima zi — apoi în a doua zi, 
urma să aibă loc un 
general în care se puteau 
toți cavalerii doritori de 
rie.

Arena avea o înfățișare 
reață.

In sfîrșit fură date deopar
te barierele și cinci cavaleri 
strașnic înarmați, pășiră îna
inte. In aceeași vreme se 
auzea sunetul unei muzici din 
țimbale

Lupta
1 cavaleri
sarifeu repeziciune. Numai al 
cincilea mai zăbovi puțin. 
Lupta fu reluată încă Odată 
cu alți adversari și cîștigul 
fu din nou de partea celor 
cinci. Se făcu o pauză. Heral- 
zii își începură iar strigătele. 
Noi amatori nu ; se vedeau. 
Lumea începu s<ț murmure 
nemuitumită căci nu-ă iubea 
pe cei cinci. Cînd hu'mat era 

. 'nici' o. speranfă ?sș auzi o 
goarnă singuratică,' Un cdva- 

- Ier avînd pe platoșe gravat 
un stejar Smuls din rădăcini 
înainta - și după obiceiul ca
valerilor lovea cu lancea setă, 
tul celui mâi destoinic dintre 
cei cinci războinici — spre 
provocare. Toată lumea era 
uimită de îndrăzneala necu
noscutului.

Urmă Un scurt schimb de 
cuvinte între cei doi luptători. 
Cînd nerăbdarea publicului 
ajunsese la culme, cei doi in
trară in arenă. Trîmbițele dă
dură semnalul iar cei doi se 
repeziră ca fulgerul unul asu
pra celuilalt. Se ciocniră în 
mijlocul arenei - cu un zgo
mot asemănător tunetului. 
Lăncile se tupseră și săriră 
în țăndări.
crezură că 
prăbuși. Li se dădu răgaz de 
citeva minute de odihnă — ca 
să înceapă lupta. Din nou in 
arenă. Iar se ciocniră. Lancea 
cavalerului necunoscut lovi 

vajnicul său adversar 
se prăbuși sub cal.

POVESTITI-NE
Cind acesta se ridică, necu

noscutul descălecase și-l aș
tepta cu spada in mină 
dar mareșalii turnirului îm
piedicară lupta declarîndu-l 
pe necunoscut drept învin
gător. ‘

Noul învingător spuse ca 
se luptă cu oricare dintre cei 
patru fără nici o alegere. 
Rind pe rind, lăncile se în
crucișară ți noii săi adversari 
căzură la pămint învinși.

Cavalerul necunoscut fu de
clarat învingător iar onorurile 
zilei îi fură conferite. După 
ce primi felicitări — el tre
buia să aleagă regina turniru
lui și spre nemulțumirea nobi
lilor și satisfacția poporului 
— el alese o domniță saxonă 
drept regină a frumuseții și a.. 
dreptății. ......

★
Mai sus a fosț povestită 

una din peripețiile eroului 
unei celebre cărți scrise de 
un mare romancier englez 

. cuprinsă în lista cărților de 
literatură clasică universală, 
cuprinse in bibliografia con
cursului „Iubiți cartea".

Spuneți-ne care este autorul 
'și despre ce roman este vorba. 
Pdvestfți-ne acțiunea romanu- 
lui. .

15 puncte

„Mărturisesc că mi-am în
ceput cartea cu o oarecare tea
mă : a răsfrînge, in versuri, un 
eveniment istoric de-o dimensi
une epopeică, este o temeritate 
chiar pentru un poet cu expe
riență artistică, îndelungată, 
neCumite pentru unul tinăr. To
tuși, curajul tinereții a biruit și 
arh început lucrul cu o sete de 
dăruire (parafrazând unul din 
titlurile poeziilor) care se voia 
la înălțimea temei, lată însă că, 
de la bun început, s-au ivit fel 
de fel de dificultăți : scenele

pe
care

O clipă oamenii 
cei doi se vor

0 LUCRARE CLASICĂ
Cine este autorul ilustrațiilor alăturate ?
Ce momente din acțiunea lucrării reprezintă ele ?

25 puncte

de masă, cele de luptă mi-au 
dat mult de lucru. Nu mai pu
țin anevoioase s-au arătat 
oazele lirice. Și pe cît înaintam 
în temă, îmi dădeam seama că, 
în fond, lucrez la un poem în
tins, cu capitole de sine stătă
toare sau, mai precis spus, la 
un ciclu alcătuit din tot atîtea 
poezii cîte cuprinde volumul. 
Cele citeva marșuri cum și so
netele care leagă momentele 
cheie le-am scris tocmai pentru 
a imprima un caracter cit mai 
omogen și cît mai rotund cărții.

Repet : tinerețea vîrstei mele 
a împovărat mult munca. La a- 
ceasta s-a adăugat și faptul că 
documentarea 
data aceasta, pe linie livrească 
întrucît cartea se referă la un 
eveniment pe

s-a făcut, de

eveniment pe vremea căruia 
nici nu mă născusem încă. Cum 
insă evenimentul, trăiește nemu
ritor în inimile noastre ale tutu
ror, documentarea s-a transfor
mat într-o retrăire tensivă și în
flăcărată. Totul, pînă la titlul 
cărții, trebuia să redea slava Și 
măreția evenimentului.

Aș mai spune unele amănun
te (penița mă ispitește) dar 
mi-e frică să nu mă desconspir".

20 puncte

_>

In ce culegere de scrieri in 
Prwă au apărut aceste rin- 
duri ?

„De felul cum s-au așezat 
moții în Munții Apuseni, de- 
veniți legendara lor țară, cei 
ce o cercetează pot avea o 
imagine dură, vorbind închi
puirii cu o neașteptată vigoa
re, dacă în măruntaiele ace
lor munți vor pătrunde cîte- 
va sute de metri, 
straturile de aur.

Două lucruri sînt 
în Munții Apuseni și 
cut faima : oamenii 
Sînt în țara noasrr 
mai înalți și de o vestită fru
musețe, dar în adîncul lor 
nu se găsec filoane de aur și 
nici pe culmi așezări perma
nente de oameni, sub toate 
consecințele șunci: și ale a- 
notimpurilor vrăjmașe. Nu
mai în Munțîf Apuseni oame
nii sînt legați pe viață și pe 
moarte de tăria stîncii ; sate 
crescute pe un granit căptușit 
cu aur.

Aur și 
lor a făcut ca 
mici, mai puțin 
prăpăstioși, să 
glorie și în dezlănțuiri de e- 
venimente toate celelalte ma
sive din lanțul impunător al 
Carpaților.

Și dacă vrem să vedem 
cum s-au așezat oanienii în 
acești munți aspri, cînd de 
jur împrejur erau atîtea cîm- 
pii roditoare, să pătrundem 
înăuntru, în însăși ființa lor 
de piatră11.

pînă la

prețioase 
le-au fă- 
și aurul, 

■ă munți

oameni. Prezența 
munți 
falnici 

întreacă

mai
sau 

în

15 puncte



Pregătiri in vederea alegerilor 
de deputați 

în Marea Adunare Națională 
și in Sfaturile Popularer •

în întreaga țară continuă pregătirile în vederea alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare, 
care vor avea Ioc la 5 martie.

IN CAPITALA
Pentru alegerile din Sfatul 

popular al orașului București 
au fost stabilite și delimitate 
458 circumscripții electorale, 
1962 circumscripții pentru sfa
turile populare raionale, iar 
în comunele din raza orașului 
s-au delimitat 935 circumscrip
ții electorale.

Sîmbătă, în adunări la care 
au luat parte numeroși 
meni ai muncii, au fost 
semnați membrii celor 8 
misii electorale raionale, 
ele fac parte reprezentanți ai 
organizațiilor P.M.R., sindica
telor, organizațiilor de tineret 
și femei, cooperativelor și ai 
altor organizații de masă și 
reprezentanți desemnați în a- 
dunările oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții.

La toate sfaturile populare 
raionale din Capitală se fac 
pregătiri pentru întocmirea 
listelor de alegători.

electorale pentru sfaturile 
populare raionale și 11.387 cir
cumscripții electorale pentru 
sfaturile populare comunale.

Aproape 4.000 de cetățeni, 
care fac parte din consiliile 
F.D.P. regionale, orășenești, 

■ raionale și din birourile 
F.D.P. comunale participă la 
activitatea dusă în vederea 
pregătirii alegerilor.

oa- 
de- 
co- 
Din

IN REGIUNEA SUCEAVA

in regiune au fost stabilite 
468 secții de votare. La lucră
rile de pregătire a alegerilor 
participă un mare număr de 
cetățeni. Din comisiile electo
rale constituite în regiune fac 
parte peste 24.000 de cetățeni.

IN REGIUNEA GALAȚI

IN REGIUNEA BUCUREȘTI
S-au terminat operațiunile 

de stabilire și delimitare a 
circumscripțiilor electorale. 
S-a stabilit un număr de 163 
circumscripții electorale pen
tru alegerea deputaților în 
sfatul popular regional, 1.157 
circumscripții electorale pen
tru sfaturile populare raiona
le și 125 circumscripții elec
torale pentru sfatul popular al 
orașului regional Giurgiu. 
Totodată s-au stabilit 532 cir
cumscripții electorale pentru 
sfaturile popicare ale orașe
lor raionale și 12.290 circum
scripții electorale pentru sfa
turile populare comunale.

Au fost stabilite și delimi
tate 111 circumscripții electo
rale pentru alegerea de depu- 
tați în sfatul popular regio
nal, 500 circumscripții electo
rale pentru sfaturile populare 
orășenești regionale, 536 cir
cumscripții electorale pentru 
sfaturile populare raionale, 195 
circumscripții electorale pen
tru sfaturile populare orășe
nești raionale și 6.228 circum
scripții electorale pentru sfa
turile populare comunale.

IN REGIUNEA CRIȘANA

In regiunea oltenia

în această regiune a fost, 
de asemenea, terminată stabi
lirea și delimitarea unui nu
măr de 157 circumscripții pen
tru sfatul popular regional, 
387 circumscripții electorale 
pentru sfaturile populare ale 
orașelor regionale. 286 circum
scripții electorale pentru sfa
turile populare ale orxselcr 
raionale, 1.010 circumscripții

Au fost constituite toate co
misiile electorale regionale, 
raionale și orășenești. S-au 
stabilit și delimitat 100 cir
cumscripții pentru sfatul 
popular regional, 439 circum
scripții pentru sfaturile popu
lare orășenești regionale, 560 
circumscripții pentru sfaturi
le populare raionale și 6153 
pentru sfaturile populare co
munale ; de asemenea s-au 
stabilit 416 secții de votare.

Ca urmare a dezvoltării e- 
conomice a orașelor și a creș
terii numărului populației în 
regiunea Crișana ca și în cele
lalte regiuni a sporit numă
rul circuznscripțuJor eiecro-

(Agerpres)

„Rapid“ învingătoare în Turcia
IZMIR 7 (Agerpres). — Co

respondență specială : Echipa 
bucureșteană de fotbal Rapid 
și-a început sîmbătă turneul în 
Turcia jucînd la Izmir cu e- 
chipa Altîn Ordu. în ciuda 
timpului ploios peste 5.000 de 
spectatori au urmărit acest 
joc care s-a încheiat cu sco
rul de 3—2 (1—0) în favoarea 
fotbaliștil6f*rpTh&T, prin puric-

tele realizate de Balint (2) și 
Georgescu. Echipa Rapid a a- 
liniat următoarea formație : 
Todor, Greavu, Bodo, Macri, 
Neacșu, Gherghina, Copil 
(Ion Ion), Balint (Dinu), Ozon, 
Georgescu, Văcaru.

Astăzi tot la Izmir echipa 
Rapid întîlnește formația Be- 
șiktas-din Istanbul.

PESTE PLAN

(Agerpres).

Cu dragoste de oameni
din pag. l-a)(Urmare

Un 
tru 
din 
lași 
și insignelor de participant!
la concursul „Iubiți cartea".

Foto : N. STELORIAN

moment emoționant pe 
tinerii cititbri fruntași 

comuna Cirja, regiunea 
: înmînarea carnetelor

Fabricile de zahăr din țară 
au produs peste planul anului 
1960 mai mult de 66.000 tone 
de zahăr.

Acest succes se datorește 
elanului cu care colectivele 
fabricilor de zahăr au muncit 
pentru folosirea cit mai bună 
a capacității instalațiilor.

Hotăriți să dezvolte succe
sele obținute anul trecut, 
muncitorii din industria za
hărului au produs între 1 și 
5 ianuarie a.c., cu 2."00 tone 
de zahăr mai mult decit 
perioada corespunzătoare 
anului 1960.

de plîns nițeluș de18 ani a
necaz.

A doua zi
a venit singur la el și s-au îm
păcat.

— Te pui pe treabă, Neculai, 
da ? Și să nu fii supărat pe 
mine. Eu așa sînt citeodată, 
mai aspru. De ce să ne mințim 
unul pe altul, 
jumătățile de măsură ? 
buie să te înveți să fii 
tărît, dintr-o bucată.

Brigada zootehnică a
Costică Adochiței e intr-un fel 
o școală, o instituție de cerce
tare științifică. Renirmele ei e 
cunoscut de-o țară întreagă. 
Vacile de rasă de-aici — Schwitz 
sau încrucișările cu roșie de 
stepă — s au adaptat cu clima 
aspră a Moldovei de sus, iar 
randamentul lor ține de recor
durile cele mai înalte, rivalizind 
cu Simmenthalurile din 
adică din 
heim. Anul 
la Coțușca

, tic pe ccp 
ce litri oe 
asigurot in

însă, moș Costică

să umblăm
Tu
om

cu 
tre- 
ho-

moș

lor și Doroho -lui vin aici mul
gători ca să învețe. Moș Costi
că Adochiței, Nicuiae Costin, 
Elena Serghie și clți mulgători 
fruntași merg ei înșiși să țină 
lecții, să-și împărtășească expe
riența.

De altfel, mulgătorii din Co- 
țușcc, au devenit odevă'cte ce
lebrități. Cine nu-l cunoaște pe 
Adochiței ? Cine nu-l cunocște 
în Moldova pe Costin Nicoîce, 
cel mai bun mulgător din bri
gadă ? Cite nu s-au scris in 
ziare despre ei, citi ziariști și 
scriitori n-au călcat dealurile 
acestea sure I

Și totuși, cind îi cunoști 
oamenii acesta, ceea ce
emoționează și te înduioșează 
de Io început este modestia Și 
sfioșenia lor, simplitatea și bu
nul simț, pe care nu le poți în- 
tilni, decit la oameni de o înaltă 
noblețe sufleteasca. Ai senzația 
reală, pregnantă, că fiecare 
din oamenii din brigadă au 
învățat de Ic profesorul și con
ducătorul lor nu numai 
dar și felul de a fi, 
lui de om odevârat, 
Adoch-tei e totdeauna

ei, cot ia cot soptămxiî si 
la rind. Pe Feec-e >-c t
cu i-rățctu-c. cu studiul — lege 
sfinto in brigodc lui, ceea ce 
a și făcut pas bite rezu'tatee 
Iar excee-~te in producția de 
Igpte. Dc- ca să se ajungă 
aid, a fost nevoie cc ocme-xi 
să aibă in față eiempkU lui 
moș Costică. El nu s-a lăjoct 
-•coocSa cu asta, dar oc~«nii 
l-au văzut aptecct și buch’s nd 
peste certe, invățind cu sâguin- 
ță nocptec, c-pă lucru, in co

și l-au urmat Docâ 
lui. învață, 

i ei. cc'e

Premiile acordate 
la concursul 
JO\ V1DU-

pe 
te

încheierea tratativelor
economice romîno-cubane

1961 
tra

Banat, 
Grabați sau Lenau- 
t rec ut brigada de 
a trecut cu produc- 
Ce vaca peste 4.000 
cote Succesul Ic 
cec mai mare perte 

știința. Tct ce e moi nou și mai 
interesant m această privință 
în cercetarea științifică zooteh
nică e adus și la Coțușca. Con
stantin Adochiței, brigadierul, e 
în permanentă legătură cu nu
meroși specialiști în zootehnie, 
cu care corespondează, se în- 
tilnește, scrie studii împreuna 
cu ei. Aceștia vin aici, la Co
țușca, . întreprind 
îndrumări.

Dar Coțușca a 
altceva pe lingă 
devenit un adevărat centru de 
răspîndirea experienței înain
tate. Din tot ținutul Darabani-

cercetări, dau

mai devenit și 
toate astea. A

Noua Școală medie din Videle (regiunea București).

... X

meseria, 
calitățile 
înaintat 

liniștit 
cu voma —olcc-nă și dulce, îm
brăcat simplu, grijuliu și atent 
cu oamenii. Cu el însă nu poți 
discuta 
Poți să 
membri 
iubește 
despre 
vacilor, 
despre 
dar despre el nu.

— Lasă, bre, se împotrivește 
el blind. Scrie matale despre 
băieții ăștia, că fac treabă fru
moasă. Eu sînt mai bătrin, de 
ei s-avem grijă mai multă.

Da, în Adochiței trăiește me
reu aprinsă o mare dragoste de 
oameni, o părintească grijă 
pentru tineri. Toți membrii bri
găzii lui sînt tineri. Cel mai bun 
prieten al lui, mulgătorul Nico- 
lae Costin, are 18 ani. Priete
nia asta, între un comunist de 
aproape 60 de ani și un ute- 
mist de 18 ani, are în ea atîta 
frumusețe și lumină, incit capătă 
o adevărată valoare de simbol.

De fiecare în parte are gri
jă moș Costică. (Așa îi zic oa
menii — cu simplitate și cu o 
intimitate plină de respect și 
omenie). Pe fiecare l-a ajutat 
să învețe meserie, stînd lingă

niciodată despre... el. 
discuți despre ceilalți 
ai brigăzii, pe care-i 
ca pe proprii lui copii, 
producția de-lapte a 

Coțușca sau 
internațională,

despre 
politică

măruța lui. < 
ei, la anii I 
nu învețe și 
neri ?

Comunistul Adochiței 
vățat pe băieți sâ nu 
țumiți niciodată cu ce cu <ecii- 
xrt. d sâ tindă merou să ob
țină producții și mei ecii, i-a 
învățat să nu se Ic ude cu suc
cesele de pi.nc acum, să Fe 
modești și cumpătat. E celebră 
replica octo de Adpetvtei unui 
ziorist :

— E odevă.-ct că cți ajuns 
la un record teribil in produc
ția de lapte, la pariu mii și 
aproape două sute de litri pe 
cap de vacă ?

— Da, a oftat Adochiței. 
ne-au luat-o incinte cei de ’« 

cinci mîi.„ 
brigăzii, A- 

mod speed 
cum trebuie 
ii mulgători

cam să 
sânt ti-

mul-

Grabați. Ei ati-g
Intr-o sednță a 

dochiței a pus în 
in discuție feîul 
să se poerte ti net 
cu ce care venea» 
tru ridearea calific 
grija și modestia cu care tre
buie să se poarte cu aceștia : să 
fie modești, să nu facă pe gro
zavii, să le spună prietenește 
ce știu ei, ce e mai bun in 
munca lor. De altfel, el însuși, 
Adochiței, mergînd odată 
tr-un schimb de experiență 
o gospodărie din raionul Do- 
rohoi a început treaba ascultînd 
și notîndu-și atent felul cum 
se îngrijeau acolo vițeii, învă- 
țind ceva nou. Abia după ce 
i-a descusut și a aflat de la ei 
totul, a început să le vorbească 
despre munca brigăzii sole.

Eroul Muncii Socialiste Ado
chiței e, în tot ceea ce face, 
un om simplu, nespus de mo
dest, un prieten adevărat, un 
tovarăș, un exemplu pentru toți 
cei din jurul lui, un comunist.

Bibliotecă semicentenară
Biblioteca raională din Foc

șani a împlinit 50 de ani de 
activitate. Sîmbătă a avut loc 
sărbătorirea semicentenarului 
la care au luat parte direc
tori de biblioteci raionale din 
regiunea Galați, activiști din 
alte regiuni, precum și con
ducători ai organizațiilor lo
cale de partid și de stat și 
un mare număr de cetățeni. 
Festivitatea a constituit un

Cururi ul anal de «inieee 
de saasă Vid»' pe anul
190. trțuuui de Ministerul 
hrrațăarintului șă Culturii. a 
taa* sfusii Juriul de selecțio
nare a lucrărilor prexenute la 
cutam a atribuit urmâioa- 
reie premii: Pentru muzica 
piuetar corale premiul II 
compozitorilor Dimitrie Cu
cii» pentru cintecul „Imn Pa
triei' $a Eugen Teger pentru 
cintecul Jnainte brigadieri"; 
premial DI compozitorilor 
Mircea Neagu pentru cintecul 
„Tineri sâ facem legămint". 
Gheotghe Baxavan pentru cin- 
tecrl -Patrie, pi mi at de aur* 
si Lava Hm pentru cintecul 
partidului-.

Pentru muzica pieselor so
listice au obținut premiul III 
Grigore Florian pentru cinte
cul „Moară veche, moară 
nouă" și Kalman Andor pen
tru cintecul „Nu închide ochii 
niciodată".

Pentru versurile pieselor co
rale și solistice au obținut 
premiul II Tiberiu Utan pen
tru versurile „Patrie. pămint 
de aur" și Haralamb Grimes- 
cu pentru versurile . Moară 
veche, moară nouă", iar pre
miul IU a fost acordat lui Li- 
viu Cernăianu pentru versuri
le ^Zi-i lăută

Au fost acordate și un nu
măr de mențiuni.

(Agerpres)

între 3 și 7 ianuarie 
s-au purtat la București 
tative între delegația guver
namentală economică a R. P. 
Romîne și delegația guverna
mentală economică a Republi
cii Cuba. Tratativele s-au des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, în spiritul înțelegerii 
reciproce.

Protocolul privind schimbu
rile de mărfuri romino-cuba- 
ne pe anul 1961 prevede ca 
R. p. Romînă să livreze Re
publicii Cuba Utilaj petrolier, 
mașini pentru construcții de 
drumuri. compresoare frigo
rifice și alte utilaje industria
le. produse chimice, uleiuri 
minerale, produse agro-ali- 
mentare etc De asemenea, 
R P. Romînă va livra Repu
blicii Cuba 2.0» de tractoare.

Republica Cuba va livra 
R P- RqsT. ine zahăr, oxid de 
nichel, diverse fibre textile, 
rețea de cord, cafea $i alte 
bunuri de consum alimentare.

Documentele semnale pre
văd acordarea de către R. P. 
Romină de asistență tehnico- 
ștunțiCcă Republicii Cuba. Se 
va asigura în R. P. Romînâ 
pregătirea și perfecționarea 
lucrătorilor, tehnicienilor și 
inginerilor cubani și se vor 
primi tineri cubani la studii, 
în institutele de învățămir.t 
superior. De asemenea R. P. 
Romină va trimite in Repu
blica Cuba specialiști în di
verse domenii. S-a stabilit de 
comun acord ca editurile de

specialitate din R. P. Romînă 
să asigure traducerea în lim
ba spaniolă a unor cărți teh
nice și științifice.

în cadrul ajutorului.tehnic, 
R. P. Romînă va organiza a- 
teliere pentru repararea și în
treținerea tractoarelor și uti
lajelor agricole livrate.

Cu prilejul tratativelor s-a 
convenit că.R. P. Romînă a- 
cordă Republicii Cuba, în con
diții avantajoase, un credit în 
valoare de 15 milioane dolari, 
în eadrul creditului acordat, 
R. P. Romînă va livra mașini, 
utilaje și instalații, produse 
în R. P. Romînă, și care re
prezintă interes pentru eco
nomia cubană.

Documentele au fost sem
nate, din partea romînă de 
tov. Ana Toma, adjunct al 
ministrului Comerțului, iar din 
partea cubană de Hector Ro- 
driguez Llompart, ministru 
adjunct al Afacerilor Externe.

La semnare au fost de față 
din partea romînă tovarășii V, 
Dumitrescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, V. 
Steriopoi și M. Petri, adjuncți 
ai ministrului Coiherțului, 
precum și membri ai delegației 
guvernamentale economice a 
R. P. Romîne.

Au fost de față comandan
tul Alberto Mora, director al 
Băncii de Comerț Exterior și 
ceilalți membri ai delegației 
guvernamentale eeonbmice a 
Republicii Cuba.

(Agerpres)

Delegația guvernamentală
economică a Republicii Cuba

a părăsit Capitala
Torariș» Ana Toma, adjunct 

al ministrului Comerțului, a ofe
rit simbiti o masă in cinstea de
legației guvernamentale econo
mice a Republicii Cuba.

Au participat conducătorii de
legației eubane. Hector Rodri
gues Llompart. ministru adjunct 
al Afacerilor Externe, coman
dantul Alberto Mora, director al 
Băncii de comerț exterior și cei
lalți membri ai delegației guver- 
namentale economice a Republi
cii Cuba.

Au luat parte Vasile Dumitre», 
cu, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, membrii dele
gației guvernamentale economice 
a R. P. Romîne, funcționari su
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

*
In seara aceleeași 

ția guvernamentală 
a Republicii Cuba a
pitala, îndreptîndu-se spre R. P. 
Bulgaria.

zile delega- 
economică 

părăsit Ca-

(Agerpres)

-in- 
la (Urmare din pag. l-a)

bogat schimb de experiență. 
Biblioteca raională din Foc
șani aduce un prețios aport la 
opera de culturalizare a ma
selor. în prezent ea dispune 
de aproape 48.000 de 
țață de 2.748 cite erau în 
1922. Numărul cititorilor 
manenți a atins în I960 
de 4.159 și au fost citite a- 
proape 70.000 volume.

(Agerpres)

cărți 
anul 
per- 
cifra

țe a doua, a treia și chiar a 
patra și a cincea operație. 
Astfel cu timpul atenția acor
dată ridicării calificării a fă
cut ca trecerea unei fete de la 
o fază de lucru la alta, nece
sitate impusă de producție, să 
nu mai ceară o perioadă de a- 
comodare, ceea ce a influen
țat pozitiv și 
ții.

Dar pentru 
toate fetele să 
de munca lor, 
găzii a măi 
muncit. Adela 
vorbăreață și 
Deprinderea de 
mult în timpul lucrului are 
vreo legătură cu calitatea pro
duselor ? La o consfătuire a 
brigăzii Ținea Păsat și Joița 
Năstase au arătat că vorbăria 
fără rost a Adelei Mănică le 
sustrage de la lucru, nu se 
pot concentra suficient. Măr
turisirea aceasta a dat de gîn- 
dit colectivului. Că Adelei 
Mănică ii turuia gura mai toa
tă ziua și că vocea ei se au
zea în tot atelierul era lucru 
cunoscut de toată lumea. Dar 
tot ceea ce lucra ea, e drept 
cam puțin, era de bună cali
tate. De la fetele din jur însă,

la postul de control ajungeau 
lucruri care trebuiau apoi re
tușate. Pentru bunul mers al 
brigăzii Adelei Mănică i s-a 
cerut să se debaraseze de 
proasta deprindere de a-și 
ține de vorbă tovarășele în 
timpul lucrului. Și fetele din 
brigadă au ajutat-o și în a-

asupra călită-

a ajunge ca 
fie pasionate 

colectivul bri- 
avut mult de 

Mănică era 
certăreață, 

a vorbi

brigadă au ajutat-o și în 
ceasta privință: ’

Colectivul brigăzii a fost 
jutat de organizația U.T.M. 
adopte o fermă atitudine 
împotriva plimbărețelor, 
re-și pierdeau vremea cu lu
cruri de nimic, umblînd de 
colo pînă colo, ca apoi cînd 
se întorceau la mașină să dea 
— după expresia lor — „bă
taie", să-și realizeze sarcinile.

Cel mai interesant caz din 
acest îndelungat dar fructuos 
proces de educare a membri
lor brigăzii este cel al utemis- 
tei Constanța Scripcaru. Ea 
nu era nici vorbăreață și nici 
nu se plimba prin secție fără 
rost. De fapt, ca să fim drepți, 
ea se plimba în orele de pro
ducție, dar... pe străzile orașu
lui. Constanța Scripcaru lip
sea nemotivat de la lucru 
cîte 3—4 zile pe lună. Dacă 
omul lipsește nu înseamnă că 
face lucrări de proastă calita
te, pentru că nu lucrează de 
loc. Și totuși meteahna Con-

a- 
să 
Și 

ca-

stanței influența în modul cel 
mai nefavorabil calitatea pro
duselor brigăzii prin exem
plul prost pe care îl dădea și 
perturbările ce le crea în rit
micitatea muncii.

Conducerea sectorului a vrut 
într-o vreme să se lipsească 
de Constanța Scripcaru, orga
nizația U.T.M. â luat-o însă în 
grija sa. De ce ? Utemistele 
din brigadă au sesizat ceea ce 
nu sesizase conducerea secto
rului. Utemista Constanța 
Scripcaru este inteligentă, are 
mîini de aur. Brigada trebuia 
să lupte s-o educe, să o deter
mine să-și facă datoria în pro
ducție, lucru pe care l-a făc’"', 
cu succes. De două luni de 
zile Scripcaru nu a mai lipsit 
nici o zi, iar brigada a cîști- 
gat un om priceput, care dă 
numai lucru de calitate.

Așa sînt fetele din brigada 
Elenei Iacob. inimoase, țin 
una la alta și își iubesc mun
ca în care pun, multă pasiune. 
Și poate ceva din pasiunea a- 
cestor fete a fost răsplătită in
tr-un fel de aprecierea celor 
care poartă hainele făcute de 
ele și la Congresele interna
ționale ale modei la care fa
brica a participat în ultimii 
ani, înregis.trînd succese după 
succese.

La E.S.P.L.A. au apărut 
într-o sveltă și extrem 
de elegantă prezentare, 

pentru care editura merită 
toate elogiile, trei volume cu 
poeme iscălite de trei repre
zentanți ai celei mai tinere 
vîrste poetice. Ilie Constantin, 
Nichita Stănescu și Cezar 
Baltag nu mai sînt nume ne
cunoscute acelora care urmă
resc cu asiduitate evoluția pu
blicațiilor noastre săptămina- 
le sau lunare.

Mărturisesc că m-am apro
piat de cele trei volume apă
rute în colecția ■„Luceafărul", 
nu ca un matur, interesat de 
un debut juvenil, dar cu gîn- 
dul că acești trei tineri poeți, 
și alți treizeci care așteaptă 
apariția în volum, sînt crea
tori pe ai căror umeri vor 
apăsa serioase răspunderi și 
sarcini ale literaturii construi
rii socialismului și comunis
mului în patria noastră, și a- 
ceste răspunderi și sarcini le 
avem deopotrivă: poeți, pro
zatori, dramaturgi sau critici 
literari, indiferent de vîrste. 
De aceea nici nu am utilizat, 
și nici nu înțeleg să folosesc 
cuvîntul „generație", care, 
am sentimentul că stabilește 
compartimente sau linii de 
demarcație între oameni, care 
au un ideal comun și o me
nire comună.

Cred, în acest sens, că ori
ce observație făcută stîngă- 
ciilor existente în prozodia 
sau limbajul acestor tineri 
poeți (și care să nu ne fa
cem iluzii, pot fi găsite, nu 
o dată și în creația acelora 
ceva mai vîrstnici) este ex
trem de utilă, dar limitarea 
discuției numai la acest ni
vel mi se pare prezumțioasă. 
Problema este de a ști în ce 
măsură creația tinerilor poeți 
răspunde exigențelor realis
mului socialist, în ce măsură 
ea se adresează „milioanelțjf...

de muncitori, care alcătuiesc 
floarea țării, forța ei, viito
rul ei“, pentru a mă sluji de 
o frază binecunoscută din 
Lenin, în ce măsură marile 
aspecte ale construirii socia
lismului au pătruns în crea
ția tinerilor scriitori. Fără a 
neglija cît de puțin domeniile 
talentului, meșteșugului^ etc., 
etc. extrem de interesantă cred 
că este discuția asupra orien
tării ideologice a celor tineri, 
asupra aspectelor inedite pe 
care sensibilitatea lor le in
troduce în activitatea litera
ră, asupra lestului care îm
piedică dorința lor de a esca
lada înălțimi.

Dintre cele trei volume re
cent apărute, o atracție deo
sebită mărturisesc că mi-a 
incitat „Comuna de aur". Ce
zar Baltag îmi apare ca un 
tînăr Campanella cîntînd vir
tuțile unei noi „Citta del 
Sole", sub aspectul Comunei, 
iradiind o „solară demnitate 
cu sens profund și grav". 
Baltag și-a definit o persona
litate prin familiaritatea sa 
lirică față de incandescența 
solară, de luminozitate inten
să invadînd în valuri dome
niul versurilor sale.

Forța și luminozitatea solară 
au un sens precis în orien
tarea de către Partid a des
tinelor cîntărețului. Cezar 
Baltag este într-adevăr un 
liric valoros, prin expresia 
sentimentelor de atașament 
față de Partid și clasa munci
toare: „Viața-mi e văpaie tin- 
zind spre-nalturi, castă, / Fără 
de care versu-mi ar fi tînjit 
firav. / Eu datorez întreagă, 
Partidului, această / Solară 
demnitate cu sens profund și 
grav."

In ciclul care poartă nume
le volumului, Cezar Baltag 
elogiază liric sensul multiplu 
al forței conducătoare pe care 
Partidul o reprezintă, iar me-

Glasuri al 
demnității uni

ditațiile sale poetice pe mar
ginea Congresului sau a ho- 
tărîrilor de partid, ne intro
duc într-una din cele mai va
loroase zone spirituale ale ti
neretului din țara noastră. 
Entuziasmul de frumoasă co
loratură romantică al acestui 
tineret, pentru „soarele inte
rior" pe care Partidul l-a fă
cut să apară în conștiința 
maselor, este înscris de poet 
în „Vocea omului și a dem
nității sale comuniste", exce
lent omagiu. închinat umanis
mului socialist.

Poet temperamental mai re
ținut, mai puțin tentat de 
mari efuziuni și gesturi pa
tetice, Ilie Constantin în 
„Vîntul cutreieră apele" elo
giază și el Comuna, dar pri
virea sa atentă la detaliile 
pe care viața înconjurătoare 
i le oferă, le înscrie în pas
teluri studiate cu migală și 
cu o anume discreție bună a 
sentimentelor. El observă ma
rea furtunoasă („Vas în fur
tună") care îi oferă ideea so
lidarității umane a colectivi
tății aflată pe vasul amenin
țat. Barajul de la Bicaz, răs
colind adînc „memoria ape 
lor", în care niciodată pînă 
acum nu s-a înscris vreun 
obstacol, îi apare poetului, 
într-o bună și sobru expri
mată imagine meditativă : „o 
negație omenească, fermă / a 
legilor naturii scrise în văz
duh / Și-n paginile uriașe ale 
acestor legi / el pare-o tăie
tură violentă, cu cerneală... 
Paginile cele mai reușite, 
Ilie Constantin le realizează 
cu cele „Trei motive home

de ton Vitner

rice" în care ni se dezvăluie 
ca un poet subtil în surprin
derea marilor drame umane, 
a marilor abateri ale omului 
între instanțe contradictorii 
(„Glasul lui Ulisse") și al ma
rilor speranțe G,Glasul Pene- 
Iopei"). Fără să aibă extinde
rea pe care am aflat-o la 
Cezar Baltag, și la Ilie Con
stantin se profilează un sim
bol predilect, este vorba de 
întinsul apelor, de’ furia lor 
dezlănțuită pe care omul o 
înfruntă și o învinge. Pe ast
fel de întinderi agitate plu
tește poetul către țărmul Co
munei („Comunism"):

„Țărmul gîndit se-ntinde-n 
față-nalt, / Tremură zori dea- 
supra-i, roșu fald, / Și inimile 
bat mai plin, mai tare: / în
cepe vasta debarcare! / Am 
coborît și-ntorși din nou spre 
ape / Ne-orn bucura privind 
tot mai aproape, / Cum ie; 
din zări și năzuiesc spre nai 
Corăbii noi, corăbii noi, co 
răbii noi..."

Dacă Cezar Baltag și Il:i 
Constantin sînt neîndoielnii 
tineri; cel mai tînăr însă, poa 
te nu ca vîrstă, dar ca efer
vescență lirică încă nedeplin 
stăpînită, este Nichita Stă
nescu. Ipostaza sa poetică pre 
ferată este aceea a ingenuită
ții infantile. El imaginează 
mari jocuri de copil, în care 
expresia poetică este domina
tă de durere, uimire sau îneîn-

tare copilărească, bine studia
tă și cu efecte poetice de 
netăgăduit. Ciclul alcătuit din 
poeme ca: „Pe cîmpul de 
piatră", „Scurtă baladă", „Joc 
cu avioane", „Sfîrșit de bom
bardament", etc. este cel mai 
conturat sub raportul unor 
trăsături lirice caracteristice. 
Este vorba de o copilărie 
exultantă, repede curmată de 
tragediile războiului, recepta
te de către copil cu un ochi 
ncărcat de spaimă, dar și de 
antasticul basmelor abando- 
îate:

„cerul s-a arătat pieziș, / a- 
■operit de păianjeni / care 
•nincau copii uciși. / Cineva 
ți-a dus departe / zidurile și 
gutuiul și scara / ...Către zori 
ți-au dus departe / și gar
dul / pe care îl însemnai cu o 
lungă / să nu cumva să ră- 
ăcească berzele, / cind vor 
•eni, / primăvara..."

Doza de extravagant din 
onștiința infantilă, marile ei 
ocuri imaginative, în care 
•ompetiția dintre vis și reali- 
ate se rezolvă nu o dată în 
avoarea celui dintîiu, îl fac 
:e Nichita Stănescu să-și în
carce recuzita poetică cu ima
gini aparent îndrăznețe, în 
fond cețoase și imprecise, ca 
însuși visul. Un poem care ar 
h trebuit să fie clar, cum este 
..Nu vă jucați cu pacea", de
vine echivoc și inoperant. La 
fel poeme ca „Vitraliu",

ane
„Meditație de seară", „O călări
re în zori" sau chiar „Credo-ul“ 
final, practică un hermetism 
al imaginii, care nu se poate 
încadra într-o accepție realist- 
socialistă a liricii. Dacă se 
lasă dominat de efervescența 
sa imagistică, există pericolul 
ca lirica avînd prospețime și 
ingenuitate, a lui Nichita Stă
nescu, să nimerească pe 
drumuri vicinale, inaccesibile 
masselor și neavînd nimic co
mun cu idealul lor estetic.

Ceea ce aduc nou, inte
resant și valoros, acești ti
neri în cadrul liricii noas
tre noi, este acest mare 
mesaj al Comunei, vis al în
tregii umanități avansate și 
pe care ei au privilegiul de 
a-1 vedea materializîndu-șe 
sub ochii lor. Tinerii noștri 
poeți creează într-o etapă a 
construcției socialismului în 
țara noastră, în care puterni
ca sudură dintre Partid și 
idealurile sau interesele mase
lor largi, a devenit indestruc
tibilă. în aceasta rezidă și 
invincibilitatea socialismului 
și apropierea de Comuna mult 
visată, al cărei contur se pro
filează lă orizont. Traducerea 
în sugestive imagini poetice a 
acestui fenomen social de im
portanță covîrșitoare, mi se 
pare că este menirea însăși a 
poeziei in momentul de față

Din această partinitate'în
flăcărată a tinerilor poeți, 
rezultă și puternicul lor 
sentiment al viitorului, tră
sătură fundamentală a unei' 
lirici cu adevărat realist- 
socialistă. „Ne zmulge viitorul,

Lumina lui ne soarbe...", 
exclamă Cezar Baltag, o idee 
pe care într-un fel sau altul 
o regăsim la foarte mulți ti
neri poeți, sensibili la vertir 
ginoasa înaintare a timpului 
și a istoriei.

Nu trebuie însă .privite la 
modul absolut toate aceste 
reale calități ale celei mai ti
nere lirici, pentru că în însăși 
prezența și afirmarea ki se 
fac simțite o serie de impedi
mente sau deficiențe. peste 
care nu este bine să trecem.

Astfel absorbiți cu totul de 
ideea Comunei, a viitorului de 
aur pe care îl slăvesc, tinerii 
poeți trec oarecum peste vir
tuțile prezentului sau ignoră 
faptul că viitorul este numai 
în prezent, și că detașat de el 
însuși visul lor înflăcărat des
pre Comună poate deveni ino
perant. în cele trei volume, 
despre care vorbim, suflul en
tuziast și eroic al prezentului,! 
marele efort constructiv pe 
care îl face întregul oopor, 
sub conducerea partidului, 
viața de fiecare zi a oameni
lor muncii din țara noastră, 
ceea ce este nou și min mat în 
această existență, sau ceea ce 
este vechi și trebuie eliminat,: 
modul în care se formează 
noua conștiință, superioară, a 
socialismului, în mase care 
pînă mai ieri erau ținute în. 
cel mai deplin întuneric de 
către clasele exploatatoare, 
toate aceste mari și esențiale 
aspecte ale construirii șocialisr 
mului sînt cuprinse- tangen
țial, palid, său . chiar lipsesc’ 
cu totul. Caracteristică în a- 
cesț sens este suita : „Zidar", 
„Miner", „Șarjă de oțel". „La 
furnale", din volumul „Vîntul 
cutreieră apele" de Ilie Con
stantin. Desenul său urmează 
o linie foarte exterioară și 
convențională, zidarul, mi- , 
nerul, oțelarul său fiind cufun
dați într-o stranie atempora
litate și aspațialitate. Este

vorba de o înțelegere oarecum 
metafizică a muncii și a oa
menilor muncii, văzuți în eter
nitate și în abstract, fără nici 
o determinare de timp și de 
loc și mai ales fără acel suîlu 
patetic care străbate visurile 
despre Comună ale tinerilor 
poeți. Poate crede cineva că 
șceastă Comună mult visată 
poate fi constrpită numai de 
vibrația lirică a poeților, și cu 
oameni ai muncii abstracți, 
atemporali, goliți de entuzias
mul frumos pe care aezii vii
torului îl dețin în mod incon
testabil ? Există în poezia pri
mei vîrste poetice o înclinare 
către vis, către marile mituri 
ale culturii universale, care 
nu poate deveni rodnică și 
viabilă decît susținută de o 
foarte bună cunoaștere și cu
prindere poetică a omului nou 
din țara noastră, a profilului 
său moral, și a marilor lui 
eforturi eroice, de construire 
a unor realități economice și 
sociale pe care țara noastră 
nu le-a cunoscut niciodată 
înainte.

Și dacă tinerii poeți visează 
virtuțile Comunei viitoare, și 
este foarte bine că se. dăruiesc 
unor asemenea visuri într-a
devăr înălțătoare, și cititorul 
este îndreptățit să viseze, cu 
modestie, la o pleiadă de ti
neri poeți, care luînd în mînă 
toiagul drumeției să străbată 
prezentul țării, în lung și în 
lat, să-și încarce privirile cu 
sutele de realizări concrete 
ale construcției socialiste, să 
stea de vorbă cu oamenii des
pre marile lor bucurii și avîn- 
turi, greutăți care (nai trebuie 
învinse și reîntorși în Par- 
nas să cizeleze în imagini du
rabile, toată această existență 

. clocotitoare a. prezentului.
Atunci-, și Comuna va deveni, 
în cînteeele poeților, într-ade- 
văd de aur I



Dezvoltarea cu succes
a comerțului între

R. P. Romînă și U.R.S.S
MOSCOVA 7. — Corespon

dentul Agerpres transmite: 
Ca rezultat al încheierii tra
tativelor între o delegație co
mercială romînă și Ministe
rul Comerțului Exterior al 
U.R.S.S., care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
frățească și deplină înțelegere 
reciprocă, la 7 ianuarie la 
Moscova a fost semnat proto
colul cu privire la schimbul 
reciproc de mărfuri între 
R.P.R. și U.R.S.S. pe anul 
1961.

Volumul convenit al schim
bului întrece nivelul prevăzut 
cu privire la livrările pe anul 
1960 cu 19 la sută și reprezin
tă peste 550 milioane ruble 
(la conținutul de aur stabilit 
de la 1 ianuarie 1961).

Prin protocolul semnat se 
prevede o lărgire și o com
pletare însemnată a contin
gentelor de mărfuri prevăzu
te pentru 1961 prin acordul de 
durată.

Caracteristic pentru comer
țul Romîniei cu Uniunea So
vietică în anul curent este 
creșterea însemnată a livrări
lor reciproce de mașini și uti
laje al căror volum aproape 
se dublează în comparație cu 
1960.

Din Uniunea Sovietică vor 
crește livrările mașinilor de 
așchiat metale, ale utilajului 
energetic, electrotehnic, mi
nier, de încărcat-transport și

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ministrul 
Comerțului al Republicii Popu
lare Romîne, Gogu Rădulescu, 
a luat cuvîntul în seara de 7 
ianuarie la postul de televi
ziune din Moscova. Semnarea 
la Moscova a protocolului cu 
privire la livrările reciproce 
de mărfuri între U.R.S.S. și 
Romînia pe anul 1961, a spus 
el, constituie „o nouă verigă 
importantă în dezvoltarea co
laborării economice dintre cele 
două țări“.

în baza protocolului, volu
mul schimbului de mărfuri 
este cu 19 la sută mai mare 
decît 
cifra 
ruble

va
550 milioane

cel din 1960. El se 
la peste 
noi.

PE SCURT
(Agerpres). — 

La Casa
MOSCOVA 7 

TASS transmite: 
prieteniei cu popoarele țărilor 
străine este expusă 6 serie de 
noi lucrări ale artiștilor plas
tici romîni M. Gion și Gh. 
Șaru, pe care autorii au de- 
numit-o „Impresii prilejuite 
de o călătorie în Uniunea So
vietică".

ANKARA. — La 6 ianuarie 
tn noua clădire a Medjlisului

Pentru unitatea popoarelor Africii 
în lupta împotriva colonialismului

încheierea conferinței conducătorilor statelor independente 
din Africa

unelti- 
pentru 
Africii.

„Carta

CASABLANCA 7 (Ager
pres). — La 7 ianuarie a luat 
sfîrșit la Casablanca conferin
ța șefilor de state ai țărilor 
independente din Africa.

Conferința a adoptat Carta 
Africană de la Casablanca și 
rezoluți; în problemele pri 
vind situația din Congo, situa
ția din Algeria, experiențele 
atomice franceze din Sahara, 
Mauritania, discriminarea ra
sială din Uniunea Sud-Africa- 
nă, situația din Ruanda-Urun
di, precum și asupra altor pro
bleme.

Luînd cuvîntul în ședința 
de închidere, participanții la 
conferință au salutat acordul 
realizat în toate principalele 
probleme discutate, relevînd 
însemnătatea conferinței pen
tru unitatea popoarelor Afri
cii în lupta împotriva 
rilor colonialismului, 
eliberarea deplină a

★
In conformitate cu 

Africană", conferința a adop
tat următoarele trei hotărîri:
1) Crearea unei adunări con
sultative africane compusă din 
reprezentanți ai fiecărui stat, 
avînd un sediu permanent și 
reunindu-se în mod periodic;
2) Crearea unei comisii poli
tice africane, a unei comisii 
economice compusă din mi
niștrii economiei ai fiecărui 
stat african, a unei comisii 
culturale compuse din miniș
trii Educației Naționale și 
a unui comandament unit 
însărcinat în special cu a- 
sigurarea apărării indepen
denței și suveranității statelor 
africane împotriva oricărei a- 
gresiuni; 3) Crearea unui Bi
rou de legătură, compus din 
experți, însărcinat cu studie
rea și punerea la punct a a- 
mănuntelor privind funcțio
narea diferitelor organisme 
create de conferință.

In rezoluția cu privire la 
situația din Congo, pârtiei - 
panții la conferință declară că 
„sînt hotărîți să-șj retragă 
trupele și personalul plasate 
sub comandamentul O.N.U. și 
că sînt gata să răspundă ape
lului guvernului legal al Re
publicii Congo". In rezoluție 
se spune că participanții la 
conferință cer Organizației 
Națiunilor Unite să ia măsuri 
pentru dezarmarea bandelor 
lui Mobutu, eliberarea perso
nalităților politice arestate, 
întrunirea parlamentului con- 

ale altor tipuri de utilaje pen
tru ramurii® de bază ale eco
nomiei naționale romîne.

O însemnată dezvoltare va 
cunoaște exportul de utilaje 
din Romînia în U.R.S.S., în
deosebi de utilaj petrolier 
și pentru industria chimică.

Ca și în anii precedenți, din 
U.R.S.S. în Romînia se vor li
vra de asemenea minereu de 
fier, cocs, cărbune cocsifica- 
bil, laminate feroase, metale 
neferoase, bumbac, concen
trat de apatită, televizoare și 
alte mărfuri.

Romînia va livra U.R.S.S. 
țevi de oțel, produse petroli
fere, cherestea de fag, ciment, 
sodă caustică și calcinată, pre
cum și mobilă, confecții și 
alte mărfuri necesare econo
miei naționale a U.R.S.S.

Creșterea însemnată a livră
rilor reciproce de mărfuri în 
1961 reprezintă rezultatul în
tăririi colaborării economice 
între Romînia și Uniunea So
vietică. Ea va contribui și pe 
mai departe la dezvoltarea e- 
conomiei naționale și la ridi
carea nivelului de trai al 
populației ambelor țări.

Protocolul cu privire la li
vrările reciproce de mărfuri 
pe 1961 a fost semnat : din 
partea romînă de G. Rădu
lescu, ministrul Comerțului, 
din partea sovietică de N. S. 
Patolicev, ministrul Comerțu
lui Exterior.

Schimbul de mărfuri din a- 
nul acesta, a spus Gogu Ră- 
dulescu, se caracterizează 
printr-o creștere considerabilă 
a livrărilor reciproce de ma
șini și utilaje.

Gogu Rădulescu a declarat 
că Romînia, călăuzindu-se 
după principiile leniniste ale 
coexistenței pașnice, se pro
nunță pentru lărgirea relații
lor economice cu toate țările 
pe baza egalității și avanta
jului reciproc. Țara noastră, 
a spus el, întreține în prezent 
astfei de legături cu peste 60 
de state nesocialiste.

Volumul global al comerțu
lui exterior al Romîniei a 
crescut în 1960, în comparație 
cu 1950, de peste 2,5 ori.

din Ankara a avut loc deschi
derea Adunării constituante a 
Turciei căreia îi revine sar
cina de a pregăti noua consti
tuție a republicii și legea e- 
lectorală.

După adoptarea constituției 
și a legii electorale urmează 
să aibă loc alegeri pentru 
noul Medjlis nu mai tîrziu de 
octombrie 1961.

golez, plecarea din Congo a 
întregului persona] străin care 
nu depinde de O.N.U. și îm
piedicarea belgienilor de a 
utiliza Ruanda-Urundi ca ba
ză de operațiuni împotriva 
Congoului.

în rezoluția specială privind 
Algeria se spune printre alte
le : „Conferința declară că este 
hotărită să sprijine pe, toate 
căile poporul algerian și gu
vernul provizoriu al Republi
cii Algeria în lupta lor pen
tru independența Algeriei; so
licită toate țările care spriji-

Cuba nu poate fi îngenuncheată!
„Ultimele zile ale prezenței 

președintelui Eisenhower în Casa 
Albă vor intra în istorie ca cele 
mai catastrofale zile din cei opt 
ani ai guvernării sale". Afirma
ția aparține ziarului londonez 
„TRIBUNE" și este determinată 
de noul act cu caracter evident 
agresiv comis de S.U.A. împotri
va Cubei : ruperea relațiilor di
plomatice.

Gestul Washingtonului se în
cadrează în ansamblul politicii 
provocatoare pe care adminis
trația Eisenhower a promovat-o 
față de Cuba. La Departamen
tul de Stat al S.U.A. se refuză 
cu încăpățînare a se privi rea
list situația din Cuba. Diploma
ții americani s-au obișnuit să 
considere această țară drept o 
colonie a lor, așa cum era pe 
vremea lui Batista, refuzînd po
porului cuban dreptul de a-și 
hotărî singur drumul în viață. 
Diplomații lipsiți de inteligență 
ai Washingtonului ignorează 
însă faptul că astăzi Cuba poe
te să-și păstreze independența 
și poate să se dezvolte după 
propria ei voință, fără a cere 
aprobarea Departamentului de 
Stat. Pe drept 
„TRIBUNE" că 
mentul de Stat 
poate distruge pe Fidel Castro 
prin refuzul de a-l recunoaște, el 
nu va avea mai mare succes 
decît în cazul Republicii Popu
lare Chineze. America va trebui 
să înțeleagă ce reprezintă Fidel 
Castro...".

Realismul nu a fost și nici nu 
este propriu administrației Ei
senhower. In locul unei politici

remarca ziarul 
„ducă Departa- 
consideră câ-l

ATENA 7 (Agerpres). - La 
Atena s-a închis Expoziția de 
artă populară plastică contem
porană rominească. In timpul 
celor 25 de zile cit a fost des
chisă, expoziția a fost vizitată 
de peste â.000 de persoane, ea 
fiind apreciată ca un eveniment 
însemnat în viața culturală a 
Atenei. Presa, revistele de spe
cialitate și personalități de sea
mă din viața culturală a Gre
ciei au apreciat elogios valoa
rea artistică a operelor expuse, 
realismul și înaltul lor umanism.

In cartea de impresii a expo
ziției, unul dintre vizitatori scrie 
că Expoziția de artă plastică 
contemporană rominească de 
la Atena a însemnat „un me
saj de prietenie din partea 
poporului romin pentru poporul 
grec, o fereastră deschisă spre 
Romînia nouă".

Geneva
7 (Agerpres). — La 
Artă și Istorie din 
avut loc vernisajul 
de gravură romî-

Vernisajul Expoziției 
de gravură 
rominească 
la

GENEVA 
Muzeul de 
Geneva a 
Expoziției 
neaseă.

Festivitatea a fost deschisă de 
prof, Pierre Bouffard, șeful de
partamentului culturii orașului 
Geneva, care a mulțumit guver
nului romîn pentru organizarea 
expoziției care contribuie la dez. 
voltarea schimburilor culturale 
între cele două țări.

Răspunzînd, ministrul R. P. 
Romîne în Elveția, Grigore Gca- 
mănu, a subliniat, printre altele, 
că expoziția constituie un mesaj 
de prietenie și pace din partea 
poporului romîn care își făurește 
azi o viață nouă.

Apelul 
secretariatului U.I.S. 

în sprijinul Cubei
PRAGA 7 (Agerpres). - 

Secretariatul Uniunii Inter
naționale a Studenților a 
adresat tuturor organizațiilor 
studențești apelul să con
damne imperialismul S.U.A., 
care pregătește o agresiune 
împotriva Cubei, și să-și 
exprime solidaritatea cu 
studenții cubani. In apelul 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, transmis de agenția 
Ceteka, se subliniază situa
ția serioasă creată în Cuba 
în urma uneltirilor S.U.A. 
U.I.S. încredințează pe stu
denții cubani, care luptă 
eroic pentru libertatea țării, 
de solidaritatea și sprijinul 
ei activ.

nă poporul algerian în lupta 
lui de eliberare națională să 
sporească ajutorul politic, di
plomatic și material acordat 
Iui ; condamnă sprijinul acor
dat de N.A.T.O. Franței în 
războiul ei de cuceriri colo
niale în Algeria".

Tn a doua rezoluție în pro
blema algeriană, „care respin
ge și condamnă referendumul" 
ce urmează să aibă loc la 8 
ianuarie, se subliniază că a- 
cest referendum nu poate în 
nici o măsură să impună vreo 
obligație poporului algerian.

înțelepte, la Washington s-au 
elaborat planurile unor acțiuni 
armate, de invazie împotriva 
Cubei. Teritoriul ămerican ca și 
teritoriile unor state latino-ame
ricane au devenit cîmpuri de in
strucție pentru bandele de mer
cenari pregătite spre a fi asvir- 
lite asupra Cubei libere. Planu
rile Pentagonului și ale lui Allen 
Dulles au fost dezvăluite, însă, 
ia timp opiniei publice mondia
le. Furioși, conducătorii adminis
trației Eisenhower au reacționat 
rupind relațiile diplomatice cu 
Cuba. După actele de agresiu
ne economică și politică față de 
această țară mică dar eroică, 
au urmat acțiunile 
de agresiune di
plomatică. Ele tre
buiau să fie prelu
diul invaziei milita- _  _
re (Eisenhower s-a 
lăudat 
menta" 
te de 
Sensul 
ta“

chiar că va „regle- 
problema cubană înain- 
a părăsi Casa Albă 1 
cuvintului „a regiemen- 

nu mai trebuie tălmăcit...).
Cuba zilelor noastre nu este 

insă Guatemala de acum cițiva 
ani. Cu sprijinul popoarelor iu
bitoare de libertate, guvernul 
cuban a demascat în fața ome
nirii complotul yankeu. Discuții
le din Consiliul de Securitate au 
arătat că numeroase delegații 
iși exprimă neliniștea față de 
consecințele grave pentru cauza 
păcii ale actelor săvîrșite de 
S.U.A. Părerile exprimate în ca
drul Consiliului de Securitate re
prezintă, în fond, un avertis
ment dat planurilor agresive ale 
S.U.A. împotriva unei țări ce a

Cu aparatul fotografic pe glob

dat publicității comu- 
sovieto-indonezian cu 

la vizita în U.R.S.S., 
și 6 ianuarie, a dele- 

indo-

Comunicatul 
so vie to - indonezian
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Moscova 
a fost 
nicatul 
privire 
între 2 
gației guvernamentale 
neziene conduse de generalul 
Nasution.

în comunicat se arată că 
guvernul Uniunii Sovietice a 
venit în întâmpinarea cereri
lor delegației guvernamentale 
indoneziene conduse de gene
ralul Nasution în legătură cu 
„achiziționarea de noi bunuri 
de care au nevoie imperioasă 
forțele armate ale Republicii 
Indonezia". Părțile au sem
nat Un acord corespunzător.

După cum se spune în co
municat, delegația a fost tri
misă în Uniunea Sovietică 
„în conformitate cu măsurile 
pentru organizarea forțelor 
armate ale Republicii Indone
zia, în special în legătură cu 
situația care s-a ivit ca ur
mare a încordării 
din ultima vreme 
problemei Irianului

A fost reafirmată

crescînde 
în jurul 
de vest".
unitatea

omeri- 
îna- 

, pre- 
călă-

cunoscu- 
a rostit o 

și impresionantă cuvîn-

Impresiile pictorului american R.
NEV/ YORK 7 (Agerpres). - 

TASS transmite : In cadrul prîn- 
zului organizat la 6 ianuarie de 
Asociația de prietenie ■ 
cano-sovietică cu prilejul 
poierii lui Rockwell Kent, 
ședințele asociației, din 
toria pe care acesta a făcut-o 
în Uniunea Sovietică, 
tul pictor american 
amplă 
tare.

„In 
menii 
pacea 
Năzuința 
mile lor, 
exprimă 
luptă cu 
zarmarea 
declarat în aplauzele furtunoa-

Uniunea Sovietică,, 
trăiesc în pace, i 
Și

oa- 
iubesc 

se gîndesc la pace, 
spre pace este în ini- 
în numele tuturor o 
N. S. Hrușciov care 

înflăcărare pentru de- 
tota'ă și generală", a

Cu prilejui referendumului

PRE-

Atmosferă încordată 
în Algeria

8 TRUPELE FRANCEZE SILESC PE MUSULMANI SA SE
ZINTE LA VOT 0 AU LOC DEMONSTRAȚII SUB LOZINCILE 
MIȘCĂRII DE ELIBERARE NAȚIONALA 0 INTERVENȚIILE JAN

DARMILOR S-AU SOLDAT CU MORȚI Șl RĂNIȚI

7 — Corespondentul 
transmite : Sîmbătă, 
doua zi a referen- 

votul s-a desfășurat

PARIS 
Agerpres 
cea de-a 
dumului, 
în 600 de comune mici și mij
locii din Algeria.

Ca și în ziua precedentă, 
sîmbătă 7 ianuarie, în locali
tățile unde a avut loc votul au 
fost aduse noi întăriri formate 
din unități ale trupelor fran
ceze și forțelor de securitate, 
pentru a supraveghea urnele 
de vot precum și pentru a sili 
pe musulmani să se prezinte 
la vot.

Și în cea de-a doua zi a 
desfășurării referendumului în 
Algeria, în numeroase locali
tăți trupele franceze și unită
țile de securitate au forțat pe 
alegătorii musulmani să se 
prezinte la centrele de votare. 
La Bouynan, scrie corespon
dentul ziarului „Le Monde", 
„musulmanii au fost aduși la 
urnele de vot sub paza puter
nică a poliției franceze și a 
gărzilor de securitate". Sub 
paza puternică a forțelor de 
poliție au fost aduși la urnele 
de vot și musulmanii din așa- 
zisele lagăre de regrupare.

Agențiile de presă relevă 
faptul că în ciuda presiunilor 

devenit cu adevărat indepen
dentă. S.U.A., și partenerii săi 
nu au putut dezminți dovezile 
prezentate de delegația cubană 
limitîndu-se la pompoase decla
rații de pretinse pașnice intenții. 
Deși dezbaterea de la O.N.U. 
s-a încheiat fără adoptarea unei 
rezoluții eficiente, ea reprezintă 
o frînă în calea planurilor cercu
rilor agresive americane.

Este interesant de relevat că 
ruperea relațiilor diplomatice cu 
Cuba de către S.U.A. nu a avut 
efectul scontat la Washington. 
Departamentul de Stat calcula 
că imediat — sub presiunea sa 
— celelalte țări latino-americane
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vor urma gestul S.U.A., ceea ce 
va duce la izolarea Cubei. Dar 
s-a întâmplat contrariul. Nume
roși oameni de stat și-au mani
festat dezacordul cu acțiunea 
guvernului Eisenhower. Morales 
Ramon, președintele Hondurasu
lui, a declarat că guvernul său 
nu are nici un temei să rupă re
lațiile diplomatice cu Cuba. 
Luînd atitudine în legătură cu 
zvonurile puse în circulație de 
presa americană privitoare la o 
pretinsă intenție a Boliviei de a 
rupe relațiile diplomatice cu 
Cuba, Juan Lechin, vicepreșe
dintele Boliviei, Ie-a calificat ca 
fiind „caraghioase, tendențioa
se și neadevărate". Guvernul 
Columbiei — relatează agenția 
americană „ASSOCIATED PRESS"

Și
din Uniunea

de vederi în problemele in
ternaționale importante nu 
numai în ceea ce privește 
lupta împotriva colonialismu
lui și imperialismului sub 
orice formă, ci și în probleme 
internaționale ca dezarmarea 
generală și totală sub un con
trol internațional eficient.

Guvernul sovietic a spriji
nit cererea justă a poporului 
indonezian privind reunirea 
Irianului de vest la Republica 
Indonezia.

Delegația condusă de gene
ralul Nasution a vizitat unele 
obiective militare, precum 
alte obiective 
Sovietică.

MOSCOVA, 
tîrziu noaptea 
cova plecînd 
bordul unui avion 
delegația guvernamentală a 
Republicii Indonezia condusă 
de generalul Nasution, minis
trul Apărării Naționale și șe
ful statului major al armatei 
indoneziene.

Pe aeroportul Vnukovo, ma
reșalul Malinovski și generalul 
Nasution au rostit cuvîntări.

La 6 ianuarie, 
a părăsit Mos- 
spre patrie pe 

„T.V.-104"

Kent după vizita în U.R.S.S.
se ale asistenței Rockwell Kent. 

Pictorul american a declarat 
cu mult regret că în Statele 
Unite oamenii de artă sînt lip
siți de posibilitatea de a crea 
pentru popor. Dimpotrivă, în 
U.R.S.S., a subliniat el, arta 
este cu adevărat a poporului și 
este înconjurată de permanenta 
grijă a guvernului. In Uniunea 
Sovietică, a spus Kent, în de
curs de o lună operele mele 
au fost văzute de un număr 
mai mare de oameni decit în 
America în întreaga mea viață 
de creație.

In încheiere Kent a declarat : 
Poporul american are nevoie 
de prietenie și de pace cu 
Uniunea Sovietică și cu 
lalte țări socialiste.

cele-

puternice un mare număr de 
algerieni s-au abținut de la 
vot. în cele 600 comune în 
care referendumul a avut loc 
în medie circa 35 la sută din 
alegători nu au participat la 
vot.

Demonstrațiile care s-au 
desfășurat sub lozincile mișcă
rii de eliberare națională ara
tă adevărata atitudine a popu
lației arabe din Algeria față 
de acest referendum. Una din 
aceste demonstrații a avut loc 
la 6 ianuarie în orașul Guelma 
(departamentul Bone). De
monstranții, printre care se 
aflau în număr mare copii și 
femei, au ieșit în stradă pur
tând drapele ale Frontului de 
Eliberare Națională din Al
geria.

în localitatea Guijdal, la 
sud de orașul Setif, jandar
meria a tras în demonstranți, 
ueigînd un algerian și rănind 
alți cinci. Agenția France 
Presse anunță că în localitatea 
Fedj-Mzala un polițist a tras 
în demonstranți 
tru persoane.

Aceasta este 
care continuă în 
rațiile de vot.

omorînd pa-

at-mosfera în 
Algeria ope-

— a hotărit să mențină și pe 
viitor relațiile sale cu Cuba. Mi
nistrul de externe al statului 
Chile a declarat că „Chile nu 
se solidarizează cu poziția S.U.A. 
care a rupt relațiile cu Cuba".

Chiar și în S.U.A. importante 
cercuri politice dezaprobă actul 
guvernului Eisenhower. Senatorul 
Morse din partea statului Ore
gon, vorbind în ședința Senatu
lui a criticat ruperea relațiilor 
americano-cubane și a amintit că 
la timpul său Batista era unul 
din favoriții S.U.A. „Nu mă în
doiesc că sprijinul acordat de 
Statele Unite guvernului Batista 
și celorlalte regimuri dictatoria

le din America La
tină a adus un 
imens prejudiciu 
prestigiului S.U.A. 
în rîndul maselor 
populare din state

le latino-americane" - a spus 
senatorul Morse.

Capătă o semnificație deose
bită faptul că noul președinte 
John Kennedy a evitat să aprobe 
actul agresiv al guvernului Ei
senhower. Agenția „REUTER" 
transmitea din Washington co 
„de la anunțarea de către pre 
ședințele Eisenhower a ruperii 
relațiilor cu regimul Castro. 
Kennedy a păstrat tăcerea". Pe 
linia reacțiilor, trebuie inregis 
trată prudența pe care o ma
nifestă partenerii S.U.A. din 
diferite pacte ce preferă să nu 
se lase tirîți de zvîrcolirile a- 
venturiste ale unui guvern al că
rui deces politic se va consuma 
definitiv peste cîteva zile.

Eisenhower își petrece ultimele

latâ cum forțele polițienești din Belgie Intervin eu brutalitate împotriva greviștilor.

vssxrte ce protest knpctzwo uneltirilor colonialiș- 
. crv: -secta e nex te a lui P. Lumumba.

Masele populare din Coreea 
de Sud trăiesc într-o cruntă 
mizerie, lată cum arată o 
„locuință" a unei familii de 

muncitori din Seul.

Pățania 
unui diplomat 

nigerian în S.U.A.
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, la 6 ianuarie, C. 
Uchuno, al doilea secretar al 
Ambasadei Nigeriei la Washing
ton, a declarat că a fost supus 
discriminării rasiale in timp ce 
vizita stalul Virginia. Diplomatul 
nigerian a arătat că atunci cind 
s-a oprit să ia masa într-un res
taurant din acest stat, alimentele 
comandate iau fost puse intr-o 
pungă și apoi a fost invitat să 
mănince afară. El a prezentat 
directorului restaurantului pașa
portul său diplomatic, dar fără 
nici un rezultat.

zile la Casa Albă. Agresivitatea 
nereținută a acțiunilor pe care 
le săvirșește în aceste zile, nota 
de iresponsabilitate ce caracte
rizează aceste acțiuni arată că 
intenționează să lase succeso
rului său o grea moștenire, să-l 
pună pe Kennedy in fața fap
telor împlinite. Senatorul Morse 
vorbea de „o bombă periculoa
să cu efect întârziat". Ziarul 
francez „LIBERATION" sublinia 
că actualii conducători de la 
Washington „doresc să forțeze 
mersul evenimentelor, să facă 
situația mai încordată și să în
răutățească pe cit posibil situa
ția internațională înaintea intră
rii noului guvern în atribuțiile 
sale și ca răspuns la propune
rile pașnice ale Uniunii Sovie
tice".

Moștenirea pe care Eisenho
wer o lasă viitoarei administra
ții se împovărează cu fiecare zi. 
Cercurile agresive din S.U.A. în
cearcă să exercite presiuni, încă 
de pe acum, asupra noului pre
ședinte pentru ca acesta să con- 
tinuie politica agresivă față de 
Cuba. Dar, in același timp, 
cercurile realiste ce se afirmă 
tot mai hotărit în S.U.A. în
deamnă la abandonarea politi
cii de „război rece", la inițierea 
unei politici lucide.

In ceea ce-1 privește, poporul 
Cubei privește cu calm și singe 
rece evoluția evenimentelor. 
Cuba are încredere in forțele ei 
și în sprijinul prietenilor ei de 
pretutindeni. Cuba nu poate fi 
îngenuncheată. Acest lucru tre
buie bine înțeles la Washington.

EUGENIU OBREA

In ciuda represiunilor sîngeroase

GREVA GENERALĂ DIN BELGIA
CONTINUĂ

mai anunfat, 
demonstrații 
vineri după- 

s-a deschis

BRUXELLES 7 (Agerpres). 
— Marea grevă a oamenilor 
muncii din Belgia a intrat în 
cea de-a 19-a zi. Poliția și 
jandarmeria se dedau la a- 
tacuri tot mai sălbatice împo
triva greviștilor.

După cum s-a 
în timpul marii 
care a avut loc 
amiază la Liege 
focul asupra manifestanților. 
Potrivit datelor oficiale, nu
mărul răniților se ridică la 40 
dintre care 7 în stare foarte 
gravă au fost internați în spi
tal. Corespondentul agenției 
France Presse relata sîmbătă 
dimineața că „incidentele sîn- 
geroase de la Liege au produs 
o profundă consternare în în
treaga țară".

Sîmbătă dimineața centrul 
Lidge-ului arăta ca un oraș 
după o luptă de stradă : Vitri
ne și pereți ciuruiți de gloan
țe, ferestre sparte, automobile 
ale poliției incendiate, baraje

LAOS Reprezenfanjii forjelor patriotice 
întîmpinaji

la Xieng
cu entuziasm

Kuang
7 (Agerpres). — 

s-a anunțat la 4 ia-
HANOI 

După cum 
nuarie Quinim Folsena, repre
zentant al guvernului legal al 
Laosului, și prințul Sufanu- 
vong, președintele C.C. al Par
tidului Neo Lao Haksat, au 
vizitat orașul Xieng Kuang.

Aflînd despre sosirea la 
Xieng Kuang a lui Folsena și 
Sufanuvong, sute de locuitori 
ai orașului și ai satelor înve
cinate s-au adunat în fața re
ședinței lor.

Luînd cuvîntul la acest mi
ting, Folsena a spus în nume
le guvernului condus de prin
țul Suvanna Fumma :

„De ce trebuie să luptăm ? 
Deoarece vrem pace, neutrali
tate și independență. Dar o se
rie de rebeli de teapa lui Furai 
Nosavan și Boun Oum ajută 
Statele Unite să se amestece în 
treburile noastre interne. Noi 
însă nu vrem șă murim. Vrem 
securitate pentru a ne cultiva 
ogoarele. Dar rebelii nu vor 
aceasta. Așadar, dacă vrem 
pace și securitate, sîntem da
tori să sprijinim cu toate for
țele noastre guvernul păcii și 
neutralității".

Apoi a luat cuvîntul prințul

mașini 
călare.

de sîrmă ghimpată răvășit?, 
resturi de baricade improviza
te din pietrele pavajului, pete 
mari de singe pe caldarîm, tu
buri de cartușe. Pe străzile o- 
rașului patrulează neîncetat 
mașini ale poliției și jandar 
meriei, autopompe, 
blindate, jandarmi 
Printr-un ordin al autorități
lor sînt interzise mitingurile și 
întrunirile a mai mult de 
cinci persoane.

Din relatările coresponden
ților agențiilor de presă reiese 
că evenimentele sîngeroase de 
la Liege au dat o lovitură se
rioasă planurilor liderilor de 
dreapta ai Partidului socialist 
și ai sindicatelor care erau pe 
punctul de a ajunge la un 
compromis cu guvernul în ve
derea încetării grevei.

Se anunță de asemenea că 
poliția a operat alte 28 de a- 
restări la Liege și că se au în 
vedere noi măsuri represive.

Sufanuvong. „Există străini 
care ne instigă să ne ucidem 
unii pe alții pentru ca ei să 
se poată îmbogăți, a spus el. 
De fapt, acești străini sînt im
perialiștii americani".

La miting a luat cuvîntul de 
asemenea căpitanul Kong Le, 
conducătorul Comitetului Re
voluționar.

„în momentul de față, a de
clarat el, orașul Luang Pra- 
bang este încercuit de trupele 
noastre. Dușmanul este în pli
nă derută deoarece poporul 
nu-1 sprijină. Prin eforturi co
mune trebuie să zdrobim pe 
rebeli. Rebelii au format un 
guvern pe care nu l-au recu
noscut decît Statele Unite. în 
momentul de față ei au silit pe 
rege să se înapoieze la Vien
tiane și folosesc forțele arma
te pentru a exercita presiuni 
asupra Adunării Naționale. 
Acțiunile lor sînt ilegale. Aces
tea nu sînt acțiuni ale unor 
reprezentanți ai poporului. A- 
devăratul reprezentant al po
porului este guvernul iubitor 
de pace și neutru. Să colabo
răm cu acest guvern. Trebuie 
să stabilim relații bune cu ță
rile vecine".
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