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ÎNVAȚĂ ASTĂZI 
CUM SĂ PREGĂTEȘTI 
BELȘUGUL DE M1INE

Sarcinile mari, deosebit de 
importante, trasate celor ce 
muncesc in agricultură de 
către cel de-al III-Iea Congres 
al partidului vor putea 
fi realizate și depășite numai 
prin aplicarea pe scară largă 
a metodelor agrotehnice și 
zootehnice avansate. Este ne
voie însă, mai întii, ca aceste 
metode să fie bine însușite de 
toți lucrătorii din agricultură.

Una din formele cele mai 
largi de ridicare a calificării 
profesionale în agricultură o 
constituie, după cum se știe, 
cursurile agrozootehnice de 
masă care se țin în fiecare iar
nă. Ele răspund necesității de 
îmbogățire a bagajului cunoș
tințelor profesionale și ale 
mecanizatorilor din S.M.T., și 
ale muncitorilor din gospodă
riile agricole de stat, și ale 
colectiviștilor, fiecăruia după 
specificul muncii sale. Iată, 
deci, de ce este util ca aceste 
cursuri să fie frecventate de 
toți tinerii care lucrează ia 
sectorul socialist al agricul
turii.

Sarcina trasată de Congre
sul al IH-lea al Uniunii Tine
retului Muncitor privind cu
prinderea tuturor tinerilor în- 
tr-una din formele de ridica
re a calificării profesionale 
este adresată și tineretului 
din agricultură. De aceea. în 
toată perioada de iarnă, orga
nizațiile de bază U.T.M. din a- 
gricultură trebuie să aibă 
printre preocupările lor de că. 
petenie mobilizarea tinerilor 
la cursurile agrozootehnice.

In unitățile agricole socia
liste, cursurile învățămîntului 
agrozootehnic sint în plină 
desfășurare.

Organizațiile de bază U.T.M. 
sint datoare să se îngrijească 
de frecvența tinerilor la 
cursuri, de felul cum studiază 
și își însușesc lecțiile preda
te, de felul cum folosesc pen
tru aprofundarea cunoștințe
lor cărțile și revistele de spe
cialitate, să-i ajute în organi
zarea studiului individual. Un 
exemplu bun în această pri
vință îl constituie pla
nul de măsuri al organiza
ției de bază U.T.M. de la 
S.M.T.-Făurei, regiunea Ga
lați. La cursuri sint înscriși 
toți mecanizatorii (marea lor 
majoritate tineri). De frecven
ța lor, de felul in care se pre
gătesc pentru seminarii și lu
crări practice, răspunde un 
membru al biroului organiza, 
ției de bază U.T.M. iar 
pentru fiecare brigadă orga
nizatorii de grupă U.T.M. Pe 
lîngă aceasta, organizația și-a 
propus o măsură pe care o 
considerăm valoroasă și o re
comandăm tuturor organiza
țiilor de bază U.T.M. din agri
cultură. Iată despre ce este 
vorba. înainte de examenele

care vor avea loc la termina
rea cursului, va fi organizat, 
sub îndrumarea organizației j 
de partid și cu sprijinul colec
tivului de conducere al sta
țiunii, un concurs „Cine știe, 
cîștigă" ale cărui teme vor fi 
alese din materialul predat 
la curs. Anunțat încă de la 
începerea ciclului de lecții, a- 
cest concurs are menirea 
de a stimula interesul ti
nerilor mecanizatori față 
de studiu, față de citirea 
literaturii de specialitate, 
el constituind în același 
timp un bun prilej pentru re
capitularea materiei predate.

O măsură interesantă și-a 
propus să înfăptuiască și or
ganizația de bază U.T.M. de 
la G.A.S. Progresul-Dorohoi, 
regiunea Suceava, care a 
prevăzut în planul său de 
muncă să.i antreneze pe ti
nerii muncitori din gospodă
rie la un concurs, in ca
dru] cursurilor ațrozouteh-

rititor al literaturii de specia
litate

Sint inițiative bune, utile. 
Acestea să nu rămînă însă 
cazuri izolate; dimpotrivă, 
este necesar ca ele să stea în 
centrul preocupărilor tuturor 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din agricultură.

Unul din mijloacele cefe 
mai eficace de stimulare a in
teresului tinerilor colectiviști 
față de însușirea agrotehnicii 
înaintate îl constituie casele 
laborator ale gospodăriilor a- 
gricole colective. Ele trebuie 
să devină adevărate institute 
de cercetări locale pentru sta
bilirea celor mai potrivite 
soiuri de plante și sisteme de 
lucrare a pămîntului, specifi
ce condițiilor de sol și climă 
ale unității respective. Activi
tatea lor să fie continuă, bo
gată, interesantă, atractivă. 
Experiențele care se fac aici, 
întregul lor program de lucru 
să stîrnească curiozitatea ti
neretului, pasiunea lui pen-

„Scinteia tineretului11
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Muncitor ARTA PLASTICA
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Prin extinderea 

experienței înaintate
Mecanizatorii din regiunea 

Dobrogea au aplicat pînă a- 
cum inscripția „bun de lucru" 
pe circa 2.000 tractoare, cifră 
ce reprezintă mai mult de trei 
sferturi din numărul prevă
zut în planul de reparații 
pentru campania agricolă de 
primăvară.

La grăbirea ritmului de re
parare a tractoarelor a contri
buit în largă măsură extinde
rea experienței bune din anul 
trecut a stațiunilor de mașini 
și tractoare fruntașe, care au 
întreținut cu grijă tractoarele 
în campaniile agricole și au 
efectuat cea mai mare parte 
a reparațiilor în atelierele 
proprii.

Și în iarna aceasta fruntași 
la repararea tractoarelor sint 
mecanizatorii de la S.M.T. Si- 
bioara. Rezultate bune au ob
ținut și cei de la S.M.T. To- 
praisar, Horia-Măcin, Dăeni, 
Horia-Hîrșova și Castelu, care 
au executat pînă acum între 
90—98 la sută din planul de 
reparare a tractoarelor.

Stațiunile de mașini și trac
toare din regiune au pregătit 
totodată peste 70 la sută din 
numărul plugurilor, semănăto
rilor. cultivatoarelor ce vor fi 
folosite în canipania agricolă 
de primăvară.

(Agerpres)

Prima lecție
rtca din primele zile ale 
anului 1961, la Școala me
die muncitorească „Tim

puri Noi" s-au început cursuri' 
le de pregătire pentru clasa a 
Vlll-ă. Aici s-au adunat tineri 
muncitori din multe întreprin
deri ca : Tehnica Modernă, 
Flacăra Roșie, Energoreparații, 
Timpuri Noi etc. Directorul sco
lii, un om de statură mijlocie, 
cu o privire blinda, ne a spus 
să luăm loc în bănci.

— Astăzi vom începe cursurile 
de pregătire. De modul în care 
veți înțelege să urmați și să vă 
pregătiți la aceste cursuri de
pinde reușita în clasa a VIII-a 

în bănci nu mai erau locuri, 
clasa era plină, erau cam 40 
de elevi, A început lecția de 
matematică. Era o liniște de
plină. Fiecare aștepta nerăbdă
tor primele cuvinte, primele în
trebări și răspunsuri. Pe tablă 
se așternută cîteva cifre. în 
clasă s-a auzit un murmur. Un 
asemenea exercițiu părea prea 
ușor.

— Nu va fi ușor, vom porni 
întii de la lucruri ușoare, ele
mentare, la lucruri complicate, 
care vă vor fi de mare ajutor — 
ne-a liniștit tov. profesor. Au 
fosț scoși la tablă tineri și ti
nere care au rezolvat exercițiile. 
Ora a fost plăcută. în schimb 
ni s-a părut foarte scurtă.

S-a făcut împărțirea pe clase, 
după schimburi S-au formai 
două clase, u\na în care tinerii 
vor învăța numai după amiază 
și una în care vor învăța pe 
schimburi.

Afară s-a făcut întuneric. 
Rtnd pe rînd grupuri de mun
citori trec spre stațiile de tram
vai și se îndreaptă spre casă.

De acum au mai multe preo
cupări. îndeplinirea planului, 
realizarea de economii, calitate 
și...școală,

TEODOR UNGUREANU 
strungar, întreprinderea 
„Armătura" București

IN INT1MP1NAREA
ALEGERILOR

în noile cartiere... tinerii

Aici trebui^ ăset un spațiu 
— explică controlorul Ion 
Neagoe tinerei Veron ca lor- 
doche a - secția bloc nxrtor 
c Uzinelor de tractoare 
„Emst Thâîmcnn" din Brașov.

Foto : T. MIRONESCU J

Pentru 
cetățeni

Cu câteva zile »n urmă, nu
meroși tineri din întreprinderi 
și instituții ale raionului 
Stolin din Capitală, printre ei 
fiind multi care la 5 martie 
vor vote pentru prima oară, au 
ascultat, la casa lor de cultură, 
o expunere despre „Ce a dat 
regimul democrat popular tine
retului". In același timp, tineri 
de la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu" și întreprinderea 
ga" s-au întrunit cu c 
Casei alegătorului nr. 3, 
raionul Nicolae Bălcescu, 
fiind cu acest prilej o 
de lucruri 
indetoririle cetățenești 
revin odată cu primul

In întimpinarea alegerilor, in 
întreprinderi și instituții, la 
case de cultură ale tineretului 
și la Casele alegătorului, în 
școli și facultăți se organizea
ză pentru tineri o serie de 
acțiuni ca : seri literare, sim
pozioane, întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, conferințe 
etc., cu prilejul cărora se scot 
in evidență mărețele realizări 
obținute de oamenii muncii, 
sub conducerea Partidului, in 
construirea vieții noi în patria 
noastră, largul democratism al 
or-nduirii noastre, drepturile și 
îndatoririle cetățenilor, din 
țara noastră, trăsăturile mo
rale ale omului de tip nou etc.

In această perioadă forma
țiile tinerilor artiști amatori își 
completează repertoriile cu 
poezii, cîntece, scenete închi
nate partidului, muncii crea
toare a poporului, păcii și prie
teniei intre popoare.

de deputați ?“ „Știți voi poa
te ,-Vu știm, n-am auzit , 
„De cînd sinteți construite T. 
„De doi ani". „Doar de unul*. 
,.De trei luni*, „Schelele care 
mă înconjurau au fost cobori- 
te săptămina trecută'. „Eta
jele mele își arată fața în- 
cepind de ieri* —

—Tovarășii făcut înre
gistrările și au plecat. Admi
nistratorul a rămas să-și radă, 
foarte preocupat, de rubricile 
lui.

Și atunci casele din Iotul 
contur nr. 5 au luat o hotă- 
rîre. Vor aștepta să vină aca
să cei care le locuiesc. Pe ei 
să-i întrebe. Ce înseamnă cu
vintele necunoscute clădirilor 
noi ? Blocul LI ra întreba pe 
Savu Ion care ii ocupă apar
tamentul nr. 2, ajustor la E- 
lectrocablul. sau pe Necu- 
țescu Ion de la apartamentul 
4. turnător la „Timpuri Noi' 
sau pe Dam ion Florea. Vasi- 
lescu Emilian, Gladinov Ion, 
muncitori la ,.Kirov*. Blocu
lui L2 ii vor da răspuns Popa 
Petre, montor la I.O.R.. cel 
care stă la apartamentul 7, 
sau Camberea Aurel, elec- 

Și 
18.

car. tecu- 
pentru lotul 

nr. 5, situat 
strada Stejaru- 

Baba Novac.
___ torul blocurilor 

stătea in odăița sa de lucru fi 
tși redea de socotelile obiș
nuite ; completa felurite ru
brici privitoare la întreținere. 
La m moment dat a fast în
trerupt de rizita unor tova
răși și rupe: să dea o mină 
ce ajutor. La ce 2 — a în
trebat oașul. La tdeusițicarea 
cetățenilor care locuiesc aici, 
in vederea insoc mirii listelor 
de alegători.

Administratorul s-a confor- 
usat. dar Zidirile n-au înțeles 

«e Dacă este de închipuit 
ei fi ciădtnle pot avea sur- 
prvnderi. atunci au tresărit, 
tx moment»! aceia. Alegerile 
de depsăafi - ee creți, oiște 
caxnxte absolut no» pentru 
ele- De ând se știu blocurile 
di» iot»! contur nr. 5 n-au 
mai excit așa ceva. La ulti
mele aieperi nu se iviseră încă 
pe lx»ie.

S-a» pricit surate, ferestre 
i» ferestre. Fiecare a cercetat 
interiorul eehdialt. A zărit 
mobiLe-xl la locul cuvenit, 
cita o bâzrină trebăluind prin 
bucătărie, âte »« copt! mic 
jucindu-se pe covor. Restul 
locatarilor^ plecați. Tatăl la 
uzină, mama la munca ei, 
copiii mai mari Ia școală sau 
cămin. Ci»e să le răspundă 
întrebăm mute ?

Atunci .ridsenda-se în vir- 
ful picuxrelor- etajul ultim a 
cău:at să pr-.vecscâ peste u- 
mănt! vecinilor. A avut sur
priza să radă nenumărate 
case in așteptarea aceleiași 
dezlegări cuvenite necunoaște
rii lor. Nu erau numai casele 
dintre strada Stejarului și 
strada Baba Novac, numero
tate de la L 1 la L 7. Erau 
toate blocurile muncitorești 
Minai Braru. Asta aici, in 
cartier. Dar pretutindeni, cit 
se vedea orașul in prima zi de 
iarnă cu zăpadă, clădirile ig
norante își înălțau, uluite, co
pertinele. Uite-le 
Gării de Nord și 
Griviței. Uite-le in 
și în Pieptănari.
car lunganul, blocul turn din 
Piața Palatului nu știe mai 
mult decit acelea mai scunde 
care-l înconjoară. „Alegerile

•cu niște 
ncscuSt 
contur 

undeva intre 
lu: și strede 

Ad ministr

in jurul 
tn lungul 
Floreasca 

Nici mă-

Masă dată de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

în cinstea tovarășului Gydrgy Marosăn
In ziua de 13 ianuarie a.c., 

tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a dat o masă în 
cinstea tovarășului Gydrgy 
Marosăn, membru al Birou
lui Politic și Secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar, și a soției sale, care și-au 
petrecut o parte din concediu 
în țara noastră.

La masă au luat parte to
varășii Emil Bodnăraș, Ale

xandru Moghioroș și Leonte 
Răutu. Au fost, de asemenea, 
de față tovarășa Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., și tovarășul Bela Ne- 
mety, ambasadorul R.P. Un
gare la București, cu soția.

în timpul mesei, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
ceilalți tovarăși s-au între
ținut cordial cu tovarășul 
Gydrgy Marosăn.

Succese ale muncitorilor forestieri 
din regiunea Ploiești

Exploatările forestiere din 
regiunea Ploiești au fost do
tate în ultimul timp cu 96 
fierăstraie mecanice și elec
trice, cu tractoare. încărcătoa
re mecanice, precum și cu u- 
tilaje pentru mecanizarea lu
crărilor de scos materialul 
lemnos din parchete. Extin
derea mecanizării și utilizarea 
unor metode de lucru înainta
te au ajutat muncitorilor fo

Numai „ochi și urechi" 
cursonții de la cercul agro
tehnic al gospodăriei colec
tive din comuna Adunați- 
Copăceni, raionul Giurgiu 
urmăresc cu atenție intere
santa expunere a inginerului 
Dorin Gireadă despre căile 
creșterii producției de po

rumb.

restieri din regiune să dea a- 
nul trecut în plus 40.000 m.c. 
lemn de lucru și mii de metri 
cubi de lemn de celuloză, 
cherestea de fag etc. Totoda
tă, ei au realizat, peste plan, 
economii la prețul de cost in 
valoare de circa 3.500.000 de 
lei.

Ținînd seamă că in anul a 
cesta, potrivit planului, pro
ducția de masă lemnoasă ex
ploatată va crește 
sută față de 1960, 
urmează să mai 
zeci de fierăstraie
funiculare, tractoare rutiere 
și alte utilaje.

Hotăriți să îndeplinească 
în mod ritmic prevederile 
planului, muncitorii forestieri 
din regiunea Ploiești au dat 
peste plan în primele 10 zile 
din acest an aproape 1.000 
m.c. lemn de lucru.

cu 12 la 
parchetele 
primească 
mecanice.

Foto : AGERPRES
(Agerpres)

în brigadă — nici un codaș !
Știți cum s-a ajuns la 

R-520 în brigada lui 
v Daniel Milea ?

Dar să facem mai întii cu
noștință cu înșiși realizatorii 
lui R-520. Daniel Milea, tînăr 
în toată puterea cuvântului, 
meșter cu mîini de aur, este 
responsabilul brigăzii. De fapt 
despre ceilalți 15 strungari ai 
brigăzii de producție a tine
retului condusă de Daniel Mi. 
lea din atelierul de unelte 
pneumatice a Uzinelor „Inde
pendența"-Sibiu se poate spu
ne același lucru : băieți har
nici și iscusiți. Acest lucru se 
spune acum. înainte însă...

...Cu un an în urmă, cînd a 
fost creată brigada în compo
nența ei au intrat tineri de di
ferite calificări Daniel Milea, 
Alfred Csallner, Cornel To- 
moaie, Nicolae Văcaru erau 
cei mai buni strungari din a- 
telier. Martin Wellman, Ioan 
Ervin. Matei Făimășan, mai 
noi în meserie, se descurcau 
mai anevoie. Foștii fruntași 
erau și acum în brigadă tot 
fruntași, depășeau cu mult

planul și făceau lucru de cea 
mai bună calitate. Wellman, 
Ervin, Făimășan se străduiau 
și ei mai mult ca înainte (e- 
rau doar acum membri ai u- 
nei brigăzi de tineret). Se mai 
întîmpla însă din cînd în cînd 
să rămînă cu cîteva pro
cente în urmă. Procentele 
pierdute de ei ca și de Nico
lae Nan și Octavian Soare 
erau însă compensate cu mul
tă prisosință de depășirile 
realizate de fruntașii brigăzii. 
Astfel că situația brigăzii lui 
Daniel Milea nu îngrijora pe 
nimeni. Pe cine putea să în
grijoreze o brigadă care prin 
realizările ei în ansamblu se 
situa în fruntea tuturor în 
întrecere ? Astfel că la sfîrși- 
tul unei luni — după cîte își 
aduc ei aminte era prin mar
tie anul trecut — conducerea 
secției. împreună cu comite
tul sindical și biroul organi
zației U.T.M. au hotărît să 
decerneze brigăzii lui Milea 
drapelul de brigadă fruntașă 
pe secție. Cînd i s-a cerut 
părerea, secretarul organiza

ției de partid a întrebat dacă 
nu există totuși o brigadă 
mai bună decât aceasta.

— Nici o altă brigadă nu 
are depășiri ca cea a lui Mi
lea. Cui să-i dăm atunci dra
pelul ?

— Dacă nu-1 merită încă 
nimenea, să nu-1 dăm acum 
nimănui. Părerea mea e că 
brigada lui Milea nu merită 
încă drapelul. Și secretarul 
de partid le-a explicat în 
continuare :

— Cu ce s-a schimbat mun. 
ca acestor oameni de cînd au 
intrat în brigadă ? Brigada în 
ansamblu are mari depășiri de 
plan. Dar cum muncește fie
care tânăr ? Dacă fiecare lu
crează ca înainte : unii mai 
bine, alții mai anevoie, atunci 
de ce a mai fost nevoie să 
creați brigada de producție a 
tineretului ?

Așa s-a făcut că în luna a- 
ceea, în secția a Il-a mecani
că. drapelul de brigadă frun
tașă nu a fluturat pe nici un 
strung.

Faptul a pricinuit multe

discuții în rândul membrilor 
așa-zisei brigăzi fruntașe. Im
portant este însă faptul că în 
cele din urmă au ajuns la o 
părere comună, care avea să 
ducă la îmbunătățirea mun
cii brigăzii.

— Ce mai la deal la vale — 
și-a dat sfătos cu părerea 
Cornel Tomoaie, hotărîrea-i 
dreaptă. Noi încă nu sîntem 
o brigadă de tineret nici 
chiar obișnuită, dar una 
fruntașă. Ce fel de fruntași 
sîntem noi, cînd scoatem 
ochij oamenilor cu rezultatele 
celor mai buni și ascundem 
în spatele lor lipsurile celor
lalți ?

Reluînd expresia lor, tre
buie spus că băieții din briga
da lui Milea nu au lungit 
mult povestea și s.au apucat 
cu nădejde de treabă. Apa
rent, in brigadă nu s-au în- 
tîmplat fapte deosebite. Al
fred Csallner a continuat 
să lucreze la strungul lui 
avînd ca vecin tot pe loan 
Ervin. Dar dacă pînă atunci 
Alfred avea o singură grijă,

să.și vadă de lucrul său pen
tru a-1 face cît mai repede 
și mai bine, acum aceeași 
preocupare o avea și pentru 
piesa la care lucra Ioan Er
vin. Dar lucrurile n-au mers 
de la început chiar ca pe 
roate. Mai întii pe Alfred îl 
enerva încetineala cu care lu
cra Ervin.

— Ce te miști așa încet ? 
Dă turație mai mare la ma
șină că nu se întîmplă nimic...

Ervin la început s-a codit ; 
încurajat însă, a mărit apoi 
turația universalului. Dar... 
piesa n.a mai ieșit cum tre
buia. Și pe un reper de la au
tobasculantă, controlul de ca
litate a scris în ziua aceea 
„Rebut".

în zilele care au urmat, Al
fred l-a ajutat cu răbdare pe 
Ervin să se obișnuiască treptat 
cu turațiile mari, să-și organi
zeze bine lucrul și cîte altele. 
Alfred a continuat să rămînă

ION ȘERBU

(Continuare in pag. 3-a)

i „Ades- 
directorul 

din 
a- 

seamă 
importante despre 

ce le 
vot.

Ccmberea Aurel, 
tricicn ia Casa Scinteii 
care ocupă apartamentul 

Și așa mai departe— 
— Alegerile de deputați in 

Marea Adunare Națională și 
tn sfaturile populare. - a su
nat răspunsul — este sărbă
toarea noastră. Voi nu sinteți 
străine de ea. Ca să 'înțelegeți 
mai bine: este o chezășie că 
schele noi se vor ridica tn în
treaga țară.

ION ȘTEFAN

Din nou Io școală.
Foto : AGERPRES

LA CERCURILE

DE CITIT
In comuna Ceanul Mare, raio

nul Turda, se desfășoară o mun
că culturală intensă. O formă 
eficace de culturalizare a mase
lor, este și cercul de ci
tit. în raza comunei noastre au 
luat ființă și funcționează 10 
cercuri de citit, în care sint în
cadrați un număr de peste 160 
țărani muncitori, colectiviști și 
întovărășiți.

în seri dinainte stabilite, 
aceia care participă la cerc, se 
întrunesc pentru a asculta frag
mentele pe care le citește con
ducătorul cercului. Desigur ope
rele citite sint apoi discutate, a- 
pr o fundate. în aceste discuții 
sint antrenați toți membrii cer
cului.

în cadrul cercului de citit nr. 
9, condus de profesorul Jișa Ni
colae, de pildă, cu ocazia celei 
de-a 80-a aniversări a marelui 
scriitor Mihail Sadoveanu, s-a 
citit participanților o prezenta
re asupra vieții și operei scrii

Unul din fruntașii întreprin
derii „Energo-Reparații“ din 
Capitală este și bobinatorul 
Niculae Andrei de la secția 
generatori electrici, care lu
crează acum la asamblarea 
bobinei de blocaj de 500 A.

Foto: AGERPRES

torului. S-au mai organizat și 
audiții colective la radio, unde 
membrii cercului au ascultat 
două piese de teatru: „Neamul 
Șoimăreștilor“ și „Mitrea Cocor". 
Cu deosebită plăcere au ascul
tat participanții și prezentările 
despre operele lui Vlahuță, pre
cum și lectura unor fragmente 
din aceste opere.

în satul Bolduț, aparținînd 
comunei Ceanul Mare, învă
țătoarea Gabor Virginia, res
ponsabila cercului de citit s-a o- 
cupat de problemele popu
larizării agrotehnicii noi. A 
scris și a citit materiale, despre 
importanța executării însămîn- 
țărilor la timp și despre necesi
tatea executării arăturilor adinei, 
le-a recomandat tinerilor cărți 
și broșuri în care se vorbește 
despre aceste lucruri.

La cercurile de citit din co
mună se prezintă și informări 
politice cum au fost acelea care 
au dezbătut probleme legate 
de lucrările celei de-a XV-a se
siuni <a Adunării Generale a 
O.N.U. și alte evenimente inter
ne și internaționale.

La cercul nr 1 din satul Do
sul Napului, s-a discutat cu viu 
interes povestirea lui Marin 
Preda „Desfășurarea", După ce 
cartea a fost discutată, midii 
dintre membrii cercului, au ce
rut conducătoarei cercului, tov. 
Milea Eugenia, cartea s-o mai 
citească odată și acasă.

RADU GLIGOR
corespondent voluntar

COLECTIVIȘTI
ÎN EXCURSIE

Zilele acestea 300 de colecti
viști din regiunea Oltenia ;iu 
vizitat în cadrul unei excursii 
organizate de O;N.T.rCaipați. 
muzeul Doftana și stațiunea cli
materică Sinaia. După o plim
bare făcută Cu autocarele pe 
Valea Prahovei, colectiviștii vor 
vizita Capitala. Peste cîteva 
zile aii» 600 de colectiviști din 
aceeași regiune vor face o 
excursie asemănătoare.

( A ger preș)



La școala frumosului — A R TA PL AS TICA
Tot ce ne înconjoară 

poartă azi amprenta 
unei frumuseți noi, pe 

măsura vremurilor ce le 
trăim. Fabrica în care mun
cești, tinere cititor, școala în 
care înveți, lăcașul de cultură 
în care intri nu numai ca 
spectator, să înveți din como
rile artei, ci depui suflet să 
făurești frumuseți — sînt fru
museți nemaiîntâlnite în tre
cut. Și cîmpiile patriei au îm
brăcat haină frumoasă; odată 
cu haturile, dispar ampren
tele sărăciei și mizeriei secu
lare.

Revoluția socialistă are în 
vedere și cerințele estetice. Și 
tot ce ne înconjoară dovedeș
te aceasta cu prisosință. Fru
mosul izvorăște și pătrunde 
tot mai adînc in viața noas
tră de fiecare zi. Bunul gust 
primează. Am fost in sate și 
am văzut artiști amatori pe 
scenă, în lumina reflectoarelor, 
în fața șevaletelor, sau cusătu
rilor. Am simțit din jocul lor, 
din lucrările pline de prospeți
me și sinceritate, ca și din vor
ba lor, că sînt stăpînii și făuri
torii frumosului. De unde al
tădată despre artă se vorbea 
in București și încă in două,

MUNCITORI 
ARTIȘTI

Pe pictorii amatori ai 
Reșiței, pe „prietenii 
culorilor" de toate vîr- 

stele i-am cunoscut la lu
cru. în atelierul special 
atribuit lor din mîndrul 
lăcaș de cultură al metalur- 
giștilor domnea o atmosferă 
specifică creației în acest do
meniu : unii, așezați în fața 
șevaletului, amestecau culo
rile pe paletă, alții, cu hîrtia 
și creionul de desen în mină, 
urmăreau atenți liniile mo
delului din față. Profesorul, 
Zoltan Falusi, se oprea din 
cînd în cînd lîngă cîte unul 
dintre ei și — după ce înde
părta puțin de ochi pînza sau 
desenul — arăta unde sînt 
necesare îndreptări, retușuri.

Pe toți îi caracterizează 
pasiunea pentru această înde
letnicire din timpul liber, 
materie de studiu la „școala 
frumosului", a perspectivei, 
umbrei și luminii, armoniei 
și ritmului puse în slujba 
desvăluirii adevărului vieții. 
Dar fiecare dintre ei are pro
pria lui personalitate artisti
că care se evidențiază în lu
crări, este valorificată în 
cercul de artă plastică subli- 
niindu-i-se laturile bune, în- 
Iăturîndu-se treptat lipsurile. 
Tînăra desenatoare tehnică 
Elza Meingast a simțit o deo
sebită atracție pentru peisaj. 
Ca și tovarășii ei din cerc, 
care parcă toarnă în culori 
ceva din frumusețea orașului 
lor muncitoresc, îi place să 
contemple Reșița mai ales 
noaptea, cînd flăcările din 
halele cuptoarelor se reflectă 
în sticla ferestrelor în nuanțe 
viorii, verzui ori purpurii, sau 
flacăra argintie a metanului 
ea o torță veșnic vie slăvind 
munca neobosită o oțelarilor. 
în pictura „Vedere generală 
a oțel ariei" a surprins cadrul 
plastic de o frumusețe im
presionantă a inimii Reșiței.

Personalitate picturală vă
desc și Aurică Popovici, oțelar 
și cocsarul Nicolae Niță. Aces
ta din urmă este profund im
presionat de atmosfera locu
lui în care muncește, de îm
binarea de culori sobre cu 
sentimentul de tenacitate cu 
care oamenii transformă ma
teria. Cele două compoziții la 
care lucrează în prezent 
transpun plastic procesul 
muncii la cuptoarele de cocs.

Nu poți să începi să pic
tezi fără să fi învățat bine 
cum se desprinde conturul 
lucrurilor, cum este dispusă 
lumina și umbra pe supra
fețe, cum se reproduce pe 
hîrtie perspectiva, mișcarea. 
De aceea, se dă aici o mare 
atenție desenului pentru care 
s-au procurat mulaje din ghips 
reproducînd fie diferite părți 
ale corpului omenesc, fie 
fragmente din sculpturi cla
sice ale Greciei antice. Ar fi 
bine ca studiul desenului, și 
în general al artei plastice 
aci, să fie mai mult însoțit 
de problemele teoretice ale 
acestei arte. Nu e suficientă 
vizitarea colectivă a unor ex
poziții sau răsfoirea întâmplă
toare a albumelor de artă. 
Cartea, studiile critice tipă
rite, monografiile despre ma
rile figuri ale artei plastice 
romînești și universale ar

ADEVĂRATE 
COMORI

de I. ]a!ea
artist al poporului

Președinte al Uniunii Artiștilor plastici din R.P.R.

trei orașe mai mari din țară, 
acum sînt sate întregi în care 
se string lucrări plastice care 
vor alcătui noi muzee.

Nu mai e pentru nimeni 
motiv de mirare întâlnirea Ia 
Muzeul de Artă al Republicii, 
într-o discuție aprinsă în fața 
unei pînze de Grigorescu sau 
Rembrandt, cu minerul Văii 
Jiului sau electricianul din 
Craiova, cu crescătorii de ani
male din Banat, Crișana sau 
Suceava. Comorile artei nu le 
mai sînt ascunse, sînt ale lor, 
și, spre înțelegerea frumuseții 
lor se străduie zi de zi.

Și cite taine nu se pot dez

trebui să fie nedespărțite de 
pregătirea pictorilor amatori.

M-am apropiat de Mihai 
Bîrza, lăcătuș mecanic la 
C.F.R., care este înscris în 
cerc de-abia din toamna a- 
ceasta.

— Aproape că nu-1 mai cu
nosc, îmi spunea despre Bîr
za un tovarăș de muncă și 
totodată un prieten de-al său, 
care-l aștepta să termine 
orele de desen. De cînd a în
drăgit pictura e mai răbdă
tor, mai perseverent.

într-adevăr arta plastică, 
pe lîngă că dezvoltă perso
nalitatea oamenilor, cultivă 
însușirile lor, le educă și răb
darea, destinde, odihnește. Și 
în cercul de artă plastică al 
amatorilor de la Reșița se 
face un lucru bun în acest 
sens. Succesele sînt nu
meroase. De ele se bucură 
și tovarășii de muncă ai ar
tiștilor amatori, publicul expo
zițiilor anuale organizate la 
casa de cultură a metalurgiș- 
tilor. Dar n-ar fi rău dacă 
conducerea cercului de artă 
plastică cerînd sprijinul orga
nizației U.T.M. din Combi
nat s-ar gîndi să facă și 
mai larg cunoscute preocupă
rile lui, în special în rîndul 
tineretului. Fiecare tânăr tre
buie să cunoască legile fru
mosului. Și artiștij amatori îi 
pot ajuta. Ei ar putea invita 
tineri muncitori la discuții, 
le-ar explica cum creează, 
le-ar descoperi lumea minu
nată a culorilor.

S. VOINESCU

Privind un tablou
Odihnă pe cîmp" din ciclul 

1907, de Corneliu Baba 
e o compoziție cunoscută 

și prețuită de publicul nostru 
(și de cel de peste hotare, unde 
a fost ades expusă) și tocmai 
de aceea invităm cititorul să o 
mai privească o dată, atent.

Primul aspect pe eare-1 înre
gistrează privitorul este subiec
tul : o familie de țărani a po
posit în cîmp ; femeia veghea
ză somnul bărbatului și al copi
lului. Chipul femeii reflectă 
tristețea, oboseala. Căutătura 
fixată în gol, meditativ, crispa
rea amară a gurii, curba umeri
lor lăsați, iată indicii fizice ale 
stării sufletești. Portretul psiho
logic are aici implicații sociale : 
oboseala vine din truda nerăs
plătită, tristețea — din lipsa 
unei perspective de viață mai 
bună, asprimea — din obișnuin
ța de a răbda oboseală și tris
tețe. Portretul se proiectează pe 
realitatea socială a exploatării 
din timpul regimului burghezo- 
moșieresc, care a modelat ca
racterele figurii Privitorul ia 
cunoștință de subiect printr-un 
proces mintal asemănător citirii. 
Dacă s-ar mulțumi cu atît, ar 
comite însă, un act de documen
tare, nu de contemplație este
tică.

Or, caracterul de „artă" al 
tabloului constă tocmai în cali
tatea imaginii de a pătrunde în 
conștiință pe căile sensibilității, 
nu numai prin procesul logic 
al lecturii lui. 

lega privind un tablou, urmă
rind liniile calde, vii ale unei 
sculpturi în marmoră sau în 
lemn I Spre aceste taine ești 
chemat, tinărul meu prieten. 
Și expoziția de la arie, și cea 
de la clubul fabricii ca și ma
rile muzee sînt organizate 
pentru tine, să-ți umpli sufle
tul de frumusețe, să sorbi din 
comorile artistice ale poporu
lui nostru. Și dacă ceasurile 
nu ți-au îngăduit să vezi to
tul dintr-o dată, mai vino a 
doua oară, de zeci de ori, pînă 
poți expune în vorbe la fel de 
frumoase ca tabloul, comoara 
închisă în el. Te-am văzut, ti

Membrii cercului de artă plasti că de la Uzinele „1 Mai" 
Ploești aplică in practică cunoștințele primite la cerc.

Compoziția este încărcată cu 
ideile și sentimentele pictorului 
pentru eroii săi, iar comunica
rea lor artistică trezește în pri
vitor un ecou emoțional. Lu
crul acesta se petrece prin 
intermediul formei artistice, 
care impune sensibilității în
țelesuri întocmai cum cuvintele 
unui poem impun gîndirii sen
sul poemului.

în „Odihnă pe cîmp", forma 
compozițională cheamă la trăi
rea unui moment de adine uma
nism. Cele trei personaje sînt 
grupate strîns. Dacă am încon
jura grupul eu o linie imagina
ră, pornind de la degetul prun
cului pînă la vîrful piciorului 
tatălui, am dobîndi un cerc în
trerupt de marginile cartonului; 
iar relieful obținut prin efectul 
accentelor luminoase (mai in
tense la mîinile femeii) în an
samblul întunecat, sugerează di
mensiunea adîncimii, așa dar 
cercul acela apare conturul unei 
sfere. în această formă stau a- 
dunați eroii scenei ca niște nu
clee într-o celulă de umanitate 
sugerînd că cei trei compun o 
unitate în conflict cu elementele 
sociale care sînt dincolo de ramă, 
cu o orînduire socială care îi a- 
pasă și ghemuiește.

Formele dau în acest tablou 
senzația de concret, de realitate, 
fiind modelate prin lumină și 
umbră. Nu e însă o realitate 
imediată, copiată pe carton, ci 
o traducere artistică a realității: 
căci artistul alege din viață nu
mai elementele necesare și esen

nere cititor în bibliotecă, a- 
plecat peste albumul de artă 
și fără să știi țî-am spus : o- 
prește-te îndelung la fiecare 
filă, privește și citește, ia-o și 
acasă ! M-ai ascultat. O știu de 
cînd te-am văzut că lingă car
tea din propria-ți bibliotecă 
ai început s-așezi și albumul 
de artă, pe care cu siguranță 
îl deschizi în orele de răgaz.

Dar mai sînt multe lucruri 
pe care le poți face pentru ca 
frumosul pe care l-ai îndrăgit 
să-l stăpînești cu adevărat. 
Arta noastră nouă, îndrumată 
de partid, te cheamă zil
nic un ceas în muzeu, îsi 
expoziție să-i înțelegi mesajul, 
să te pătrunzi de adevărul zi
lelor noastre, să lupți ca tot 
ce ne înconjoară să fie mai 
frumos. Artistuî se întâlnește 
cu tine și împreună pătrun- 
deți în lumea fermecată a ope
rei de artă, care vorbește des
pre munca ta, despre viața 
noastră.

Setea de cunoștințe, de fru
mos, trebuie să fie din zi în 
zi mai împlinită, și nu ur
mează decît să vrei să deschi
zi ușa lăcașului ce păstrează 
comorile artei. Deschide-o cît 
mai des, și n-o să-ți pare rău !

țiale pentru exprimarea conținu
tului omenesc pe care vrea să-l 
comunice. Astfel, lumina de i pe 
mîini și obraji pune accente dra
matice în ansamblu și declanșea
ză sentimentele privitorului, îl 
face să simtă o înfruntare drama
tică între aceste personaje și în
tunericul rece din jur.

Prin acest complex limbaj lo
gic și sensibil, privitorul înțele
ge n» numai ceea ce este efec
tiv înfățișat pe tablou ci 
și raportul dintre ei și lumea 
din afara ramei.

Semnificația ideologică a a- 
cestui tablou se impune ca o 
concluzie a tuturor sentimente
lor și ideilor pe care el le ge
nerează la privitor : acuza
rea societății bazată pe ex
ploatare, care a întipărit amără
ciunea pe chipul femeii, solida
ritatea artistului eu oamenii 
simpli, ca cei reprezentați aici.

în fața unui tablou realist ai 
senzația că ai cunoscut din 
lume un domeniu infinit 
mai intens decît dreptunghiul 
zugrăvit — un domeniu în care 
găsești viața interioară a artis
tului, în oare găsești gîndpri și 
sentimente ale tale, amplificate 
ca de ecou. Și cu atît mai mult 
îți dăruiește, în experiență spi
rituală, opera de artă, cu cît 
te obișnuiești a-1 înțelege.

ANCA ARGHIR

e la muncă, venind aca
să, omul care a adus pe 
lume un număr de noi 

mașini-unelte, sau a croit vii
toarea noastră haină pentru 
sezonul de primăvară, sau a 
terminat de tencuit etajul al 
șaptelea al unui bloc în con
strucție, cunoaște dorința le
gitimă de a se odihni. Iar un 
lucru este absolut limpede: 
odihna nu se cheamă numai 
și numaidecît somn. Pe omul 
muncii îl odihnește o carte, 
un disc, un album de repro
duceri, o emisiune de radio 
sau televiziune, ca să spicuim 
doar cîteva dintre toate ele
mentele pe care le poate oferi 
căminul său. Și îl poate o- 
dihni însuși interiorul cămi
nului dacă este astfel alcătuit 
incît să fie plăcut, estetic, 
frumos.

împodobirea propriei locu
ințe e departe de a fi astfel 
o chestiune lăturalnică, ne
semnificativă — ci privește 
reconfortarea spirituală a o- 
mului și, pînă la un punct, îl 
definește. Spiritul de discer
nământ, bunul gust trebuie și 
aici educat, ca în orice alt do
meniu. Un tablou înrămat în- 
tr-un fel nepotrivit poate 

0 preocupare 
a organizației

U. T. M.

Cireșica Nedelcu este o ute- 
mistă harnică pe care o 
laudă multi tovarăși de 

muncăK Are 23 de ani și înde
plinește munci; de operator prin
cipali în secția extracție vitami
na B 12 la Fabrica de antibio
tice din Iași. Vizitîndu-i locuitr 
ța răcnii plăcut surprins de mul
țimea admirabilfflor reprodu
ceri după tablouri celebre ale 
clasicilor noștri : Aman, Grigo
rescu, Băncilă, Luchian.

De multe ori, în timpul 
ei liber, poate fi întâlnită 
la Muzeul de iartă sau la 
Muzeul de istorie și etnografie 
a Moldovei, care se află în Pa
latul culturii, la casele memo
riale „Ilie Pintilieu și „lan 
Creangă*6 unde sînt multe și 
frumoase tablouri, la Galeria 
fondului plastic Iași. Pictura o 
incintă, o odihnește, o face 
să înțeleagă mai adînc și
să iubească mai mult via
ța, frumusețea ei inepuiza
bilă. Asemenea ei sînt mulți 
alți tineri în fabrică : lă
cătușul Gheorghe Chitic, din <a- 
telierul mecanic central, opera
torul Radu Gr os am etc.

înțelegînd necesitatea de a-i 
ajuta pe tineri să-și însușească 
sporite cunoștințe în această di
recție organizația U.T.M. din 
fabrică a întreprins unele ac
țiuni folositoare. Poate fi amin
tită astfel invitația adresată, 
spre sfârșitul anului trecut, unui 
grup de graficieni bucureșteni 
de a organiza o expoziție în fa
brică. Două săptămâni a stat 
deschisă expoziția în holul mare 
din vecinătatea clubului. Maeștri 
ai penelului ca Perahim, Ciucu- 
rencu, Vasal, prin arta lor au 
înaintat privirile și sufletele ti
nerilor din fabrică, le-au înari
pat pasiunea și elanul în muncă. 
Unii pictori din Iași, invitați 
aici, au vorbit vizitatorilor 
despre valoarea ‘exponatelor.

Este și acesta un lucru lăuda
bil. Se ivește totuși o tendință 
nu prea bună. Anume, că în 
privința educării la tineri a 
gustului pentru pictură, organi
zația U.T.M. de la această fa
brică caută sa inițieze numai 
acțiuni mari, „de răsunet” cum. 
se exprima cineva în fabrică

In fabrică este angajat un 
pictor. El a creat de vreo jumă
tate de an și un cerc de pic
tură cu cîțiva tineri talentat i. 
Apoi cîțiva tineri de aici 
sînt elevi la Școala popu
lară de artă. La Casa regională 
a creației populare se găsesc a- 
parate de proiecție și filme 
despre arta plastică.

Toate acestea sînt posibilități 
care ar putea fi folosite mai 
mult de organizația U.T.M. din 
Fabrica de antibiotice pentru a 
contribui la dezvoltarea gustu
lui pentru frumos al tuturor ti
nerilor. Ce trebuie făcut pe 
viitor ? înșiși tinerii propun: să 
se invite in fabrică tovarăși de 
la Casa regională a creației popu
lare cu aparatele de proiecție și 
filmele despre care am vorbit. Să 
se invite de asemenea pictori ie
șeni, care să le vorbească tinerilor 
despre arta plastică, despre 
anumite genuri ale picturii 9 
despre curente și școli plastice, 
în felul acesta, într-adevăr, se 
va putea vorbi despre amploare, 
însă in sensul participării masei 
largi de tineri la acțiunile în
treprinse.

C. SLAVIC

CORNELIU BABA „Odihnă pe cîmp"

Frumosul, acasă
pierde toate calitățile intrin
sece. O statuetă vulgară, sau 
pur și simplu neinspirată, a- 
runcă o lumină nefericită a- 
supra unui întreg interior.

Trebuie să învățăm să ale
gem; fără pripă, chibzuind se
rios, cerînd sfatul celor mai 
competenți, să aducem în casă 
obiecte de artă spre care să 
putem privi cu desfătare, per
fect potrivite locului destinat, 
integrate pe deplin atmosferei 
căminului nostru. Vom vizita 
așa-aar expozițiile artiștilor 
noștri plastici avînd în minte, 
foarte vie, imaginea camerei 
pe care o dorim împodobită, 
conștienți că nu numai aspec
tul unui singur perete se mo
difică prin apariția unui ta
blou, ci că se schimbă, intr-un 
fel sau altul, toate raporturile 
dintre obiecte, și care, toate 
la un loc, formează intimita
tea atît de mult prețuită. Ce 
ar căuta o pînză zugrăvind o 
scenă tragică în tonuri întu

Artiștii piastici amatori din cercul Casei de cultura a tineretului din raionul „I. V. Sta lin 
București au discutat la o lecție trecuta despre viața și activitatea pictorului Luchian. Foto- 
reporterul nostru i-a întilnit dupâ cîteva zile la Muzeul „Zambaccian“ unde tov. E. Elmasi, 

instructorul cercului, îi ajuta sâ înțeleagă operele marelui pictor.

Drumul înțelegerii 
frece prin muzeu

Omul începe să guste fru
mosul de la o virsto des
tul de fragedă și apre

ciază acest frumos in tot 
timpul vieții sale în funcție de 
cultura pe care o are, in func
ție de contactul pe care-l în
treține cu arta în general sau 
cu un anumit gen de artă.

in societatea noastră, partidul 
ne cere să cultivăm frumosul 
să contribuim in mod substan
țial k> desăvirșirea culturii oa
menilor muncii, a tineretului 
nostru.

Muzeul Brukenthal posedă 
una din cele mai vechi ga
lerii din această parte a Euro
pei, constituită după începerea 
celei de a doua jumătăți a se
colului al XViil-iea.

în forma in care a fost moș
tenit a-cest bogat oșezămint 
de cultură, in care creația 
plastică deținea locul de 
frunte, nu se putea vorbi des
pre condiții corespunzătoare 
muncii cultural-educative. în 
întregul său complex și deci 
Implicit in pinacotecă, aranja
mentul nu atrăgea pe vizitator, 
expozițiile deveniseră învechite, 
greoaie, reci.

în anii puterii populare după 
marile lucrări de construcții și 
amenajări, s-a trecut la orga
nizarea unor expoziții noi, ma
terialul s-a expus cu gust, după 
criterii moderne, științifice, vizi
tatorul putând urmări dezvolta
rea artei in cursul istoriei.

Una din surprizele pe care 
ni le-a oferit galeria de pic
tură sibiană a constat din fap
tul că în sinul ei au fost des
coperite piese aparținînd unor 

necate, sumbre, în odaia cu 
pătuțuri de copii ?

Să ne ferim de ispitele ief
tine ale producțiilor cu apa
rențe „artistice" pe care, din 
păcate, le mai găsim oferite 
spre vînzare prin diferite iar
maroace, tîrguri și alte punc
te de afluiență populară. Amo
rași de gips, bibelouri repre
zentând animale diforme, date 
cu vopsea proastă, coșulețe 
purtind galeșe flori de hîrtie, 
statuete aproximative, „naturi 
statice” lucrate în serie, scoar
țe brodate cu inscripții — în 
cel mai bun caz de genul 
„gospodina cînd e bună / ros
tul casei merge strună" — ce 
să caute asemenea dulcegării 
de două parale în casele noas
tre pe care le dorim cu ade
vărat frumoase ? Trebuie res
pinse hotărît obiectele care 
compromit ideea de artă, și 
trebuie definitiv înlăturată po
sibilitatea unor nechemați de 

artiști ce seamă, de anvergură 
mondială. Identificarea autori
lor acestor pînze a stârnit un 
viu interes în rindul amatorilor 
de artă. Și era firesc 1 Nu este 
un lucru lipsit de importanță 
ca într-o pinacotecă să desco
peri la un moment dat existen
ța a două tablouri de Rubens, 
a unor picturi de van Dyck sau 
de Jordaens, a unei pînze a- 
parțimnd lui Tizian, sau lucrări 
de brodere fină executată pe 
desene de Boticelli, fără să 
mai amintim de nenumărate 
alte lucrări cărora pină acum 
nu le-a fost stabilită paterni
tatea. Oameni și istorici de 
artă de peste hotare au rămas

Din activitatea 
Muzeului Brukenthal 

în educarea plastică 
a tinerilor

surprinși de aceste „evenimen- 
te“ și cartografii lui Rubens 
sau van Dyck și-au completat 
evidențele cu ,,noile" piese ce 
le-au fost atribuite.

In trecut comorile artistice 
ale muzeului erau ascunse ma
selor muncitoare. Regimul nos
tru democrat-popular a creat 
cîmp larg satisfacerii setei de 
frumos a poporului muncitor. 
Atragerea vizitatorilor, mai ales 
a celor tineri, călăuzirea pri
milor lor pași spre înțelegerea 
comorilor artistice din muzeu, 
spre împlinirea gustului lor de 
frumos, - este sarcina noastră 
de căpetenie, preocuparea în
tregului colectiv. Un rol deo
sebit în aceasta îl are și ghi
dajul. In muzeul sibian s-a pus 
un deosebit accent pe această 
formă de muncă. Ghidajele 
model și discuțiile purtate in 
colectiv pentru îmbunătățirea 
activității îndrumătorilor au dat 
roade și tinerii vizitatori ai 
muzeului cer tot mai mult să fie 
îndrumați de ghizi.

Printre formele de atragere 
a tineretului spre arta plastică 
sînt expozițiile temporare, care 
pe lingă faptul că prezintă va
rietate față de unele expoziții 
de bază, împrospătează con
comitent cunoștințele amatori
lor. Muzeul Brukenthal a or
ganizat in ultima vreme expo
ziții cu desene ale copiilor. 
Ele au animat pe „micii cetă
țeni", au interesat și pe ma
turi și oferă pe lingă aceasta 
și posibilitatea sporită trierii și 
stimulării din timp a talentelor, 
lată că in acest fel, tineretul 
școlar pînă la vîrsta de 14 sau 
15 ani a fost antrenat într-o 
preocupare legată nemijlocit de 
frumos și stimulat spre ceea ce 
trebuie să tindă în creația 
plastică.

a comercializa cu trivialitate 
aspirațiile spre frumos ale o- 
mului muncitor. Secțiile de în- 
vățămînt și cultură ale Sfatu
rilor populare trebuie să aibă 
aici cuvîntul hotărîtor.

O simplă reproducere, tipă
rită în condiții grafice supe
rioare a unei capodopere de 
artă este de mii de ori pre
ferabilă produselor „origina
te” de genul eelor enumerate 
mai sus. Cîteva anemone ivite 
din penelul lui Luchian, un 
cap de copil zugrăvit de To- 
nitza, o scenă pictată de Cor- 
>teliu Baba, chiar în reprodu
cere. aduc în căminele noas- 
re fiorul artei mari.
Frumusețea interiorului nu 

se obține în nici un caz prin 
iglomerare de obiecte costisi
toare. Luxoasele vile burghe
ze etalau deseori sumedenie 
de lucruri valoroase, dacă 
erau considerate fiecare în 
parte, dar efectul general acu

Expoziții temporare organiza 
te de muzeul nostru ou avut 
loc in mai multe rinduri. Nu
mai in 1960 au fost deschise 
12, fie in centre muncitorești, 
fie în stațiuni balneo-c imctce.

Solicitând sprijinul comitetelor 
U.T.M. din fabrici, instituții și 
școli am căutat să găsim for
me cît mai atractive pentru sti
mularea interesului față de 
arta plastică o unui număr din 
ce in ce mai mare de tineri 
din orașul nostru. Vizite'e in 
colectiv, vizitele-lecții co-e 
s-au organizat cu periodicitate 
pentru colective de tineri mun
citori, elevi, întâlnirea acestora 
cu artiști plastici, au fost prin
tre acțiunile educative mult a- 
preciate. Venind in întâmpina
rea dorinței tinerilor de a ști 
să citească un tablou, să cu
noască viața ți activitatea unor 
personalități artistice, să înțe
leagă frumusețea adevărată, 
am organizat la muzeu un ci
clu de conferințe pe diverse 
teme — fiecare conferință fiind 
însoțită de explicații cu ajuto
rul diapozitivelor și diafiimelor.

Creșterea numărului de vizi
tatori, în special a celor tineri, 
de la 3.500 anual (1939) la 
81.000 (în 1960), cărora li se 
adaugă alți 97.000 de vizita
tori ai expozițiilor volante, este 
foarte concludentă. Și desigur 
că la sporirea aceasta nemai
întâlnită a numărului de vizita
tori au contribuit și emisiunile 
de radio locale, de la radio- 
te'eviziunea din București, fap
tul că muzeul a fost de multe 
ori folosit în tematica emisiu- 
n lor „Drumeții veseli" etc.

Colectivul muzeului nostru 
trebuie să întreprindă însă 
mereu mai multe și mai inte
resante acțiuni pentru a face 
din fiecare tânăr din oraș un 
prieten al comorilor artistice 
din muzeu. De aceea, cerînd 
ajutorul organizațiilor U.T.M., 
va trebui să întreprindem largi 
acțiuni de cunoaștere a dorin
țelor tinerilor pentru a le oferi 
cele mai interesante și instruc
tive manifestări. Intenționăm să 
organizăm împreună cu organi
zațiile U.T.M. concursuri gen 
„Cine știe, cîștigă" pe teme de 
artă plastică, pe marginea 
exponatelor din muzeul nostru. 
De asemenea vom căuta să 
extindem lecțiile-vizită pentru 
grupuri de tineri muncitori, 
vom antrena artiști plastici 
amatori din întreprinderi prin 
care să ținem permanent legă
tura cu tinerii.

Pătrunderea mesajului artei 
noi, realist-sccialiste, înțelegerea 
comorilor artei adevărate îi îm
bogățește spiritual pe tineri, îi 
ajută să cunoască și să pre- 
țuiască frumosul.

N. LUPU
directorul Muzeului Bru- 

kenthal-Sibiu

za sărăcia spirituală a pose
sorului. Domnul X, cunoscut 
fabricant de galoși, domnul Y, 
marele misit al terenurilor de 
imobil, domnul Z, întreprinză
torul, proprietar al grajdurilor 
cailor de curse ș.a.m.d. achizi
ționa tablouri și sculpturi, 
goblenuri și ceramică de artă 
minat de snobism pe de o 
parte, pe de altă parte, și mai 
ales, din dorința de a-și am
plasa o parte din avere în va
lori stabile, cîteodată cu sigu
ranță mai stabile decît inves
tițiile în fabrica de galoși, te
renurile de imobil, grajdurile 
cu cai ș.a.m.d.

Cu totul alte rațiuni îl de
termină pe un om al muncii 
să cumpere, astăzi, opera de 
artă plastică. Ea ii împrospă
tează energiile, îi stimulează 
efortul creator, ea se integrea
ză în coordonatele conștiinței 
lui — a împlini, a înfrumu
seța necontenit viața noastră. 
Accentul pe calitate, impera
tiv pe care-l cunoaște în 
munca lui de producție, tre
buie să funcționeze și la îm
podobirea căminului său.

ȘTEFAN IUREȘ



Oamenii muncii propun cu mare entuziasm 
candidați! Frontului Democrației Populare

Oamenii muncii 
susțin cu căldură 

candidaturile propuse
Concomitent cu adunările de 

iepunere a candidaturilor pen
tru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și 
în sfaturile populare, în nu
meroase întreprinderi și insti
tuții au loc adunări în care 
oamenii muncii susțin propu
nerile de candidaturi depuse 
Uleie trecute.

însuflețite adunări au avut 
loc la Uzinele „Nicolae Cris- 
tea“ și la Uzina mecanică din 
Galați, în cadrul cărora mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
au susținut propunerea candi
daturii tovarășului Gheorghe 
Apostol în circumscripția elec
torală nr. 1 Galați-est

Și în regiunea Argeș, la 
Uzinele textile, la fabrica de 
tananți „Argeșul" și la

I.P.M.P.B.-Pitești ; 
asemenea adunări 
cărora colectivele 
tori, tehnicieni, 
funcționari au 
căldură propunerea candida
turii tovarășului Nicolae Ceau- 
șescu în circumscripția electo
rală nr. 1 Oraș Pitești.

La întreprinderile din Tg. 
Mureș, Fabrica de zahăr 
„Bernath Andrei", Complexul 
C.F.R. Tg. Mureș, întreprinde
rea „Encsel Mauriciu". au 
avut loc adunări însuflețite în 
cadrul cărora oamenii muncii 
au susținut propunerea ca to
varășul Alexandru Moghioroș 
să candideze în circumscripția 
electorală nr. 1 Tg. Mureș- 
nord.

Tovarășul C. Burtica
desemnat candidat al 
electorală nr. 32 „Ilie
De.pre condițiile de învăță

tură și de trai mereu mai 
bune create de partidul și gu
vernul nostru fiilor oamenilor 
muncii s-a vorbit pe larg la 
adunarea cetățenească din cir
cumscripția electorală nr. 32 
„Ilie Pintilie” din Capitală. 
Alături de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la Uzinele 
„Semănătoarea", de lucrători 
ai Institutului de cercetări chi
mice și de cetățeni din car
tier, în sală se aflau sute de 
studenți ai Institutului poli
tehnic din București, care lo
cuiesc în raza circumscripției 
respective. Candidat al F.D.P. 
în alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională 
pentru această circumscripție 
a fost propus tov. Cornel 
Burtică, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele Consiliu
lui Uniunii asociațiilor studen
ților din R. P. Romînă.

Țara noastră, un vast șan
tier al construcției vieții noi, 
are nevoie de tot mai multe 
cadre de specialiști cu o înal
tă calificare, a spus în cuvîn
tul său, studentul Vasile Puia 
din anul II al Facultății de 
Electrotehnică. Pentru a ne 
însuși tehnica și știința înain
tată, pentru a deveni specia
liști capabili să contribuim la

Ho-
tractorist 

de la >

7 r act ori st ul fruntaș
e yicoloe 

lot.
fruntaș 

S.M.T, Salcaa, l-am 
cunoscut cu multe 
luni în urmă pe o~ 
g oarele întinse ale 
G.A.C. din comuna 
Scheia Cîștigase în
trecerea între trac
toriști și era fericit.

Ieri l-am întUnii 
din nou. Mi-a po
vestit că G.A.C. 
Scheia din regiunea 
Suceava a obținut a- 
nul trecut peste 1.300 
kg grîu la ha. Mi a 
spus-o cu satisfacția 
și mîndria omului 
oare e conștient de

contribuția pe care 
a adus-o la dobândi
rea acestor rezultate 
frumoase.

Pentru priceperea 
lui, pentru entuzias
mul cu care pune u- . 
mărul la lupta pen
tru obținerea de re
colte bogate, țăranii 
muncitori din cir
cumscripția electora
lă nr. 36 Mitocu Dra- 
gomirnei l-au propus 
candidat in alegerile 
pentru Sfatul popu
lar regional.

La sediul circum
scripției electorale se 
adunaseră peste 600 
de țărani muncitori

Avînd încrederea 
colectiviștilor

Două sute cincizeci de miini 
s-au ridicat deodată în sus. 
Două sute cinciâeci de țărani 
colectiviști din comuna Afu
mați, raionul .,1 Mai”, votau 
în această clipă, in cadrul 
unei entuziaste adunări popu
lare care a avut loc în după- 
amiaza zilei de ieri la căminul 
cultural, drept candidată a 
Frontului Democrației Popu
lare pentru circumscripția e- 
lectorală orășenească nr. 122 
pe Maria Velicu, o simplă ță
rancă, o colectivistă, tovarășa 
lor de muncă,

— O cunosc de mic copil — 
a spus în cuvîntul său colec
tivistul Dociu Ilie. Născută 
dintr-o familie de oameni să
raci, tovarășa Maria Velicu a 
trăit din muncă cinstită. Mo
destă, colectivistă harnică și 
cu simț gospodăresc, ajutată 
de noi toți, sînt sigur că își va 
îndeplini bine îndatoririle sale

(Urmare din pag. Ta)

tru știință. Este demn de ur
mat în această privință exem
plul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. Plopu, re
giunea Galați, care în anul 
trecut a mobilizat la activita
tea casei laborator un mare 
număr de tineri și s-a intere
sat permanent de felul cum se 
pregătesc aceștia aici. Rezul
tatul : a scăzut simțitor nu
mărul celor ce executau, din 
nepricepere, lucrări de proas
tă calitate, a crescut numărul 
tinerilor fruntași în muncă, au 
sporit recoltele. Aceleași mă
suri le-a luat organizația de 
bază U.T.M. și pentru anul a. 
cesta. Nu există insă pre
tutindeni asemenea preocupa
re pentru folosirea mai bună 
a casei-labn^ator. Organizația 
de bază U.T.M. din gospodă
ria colectivă „Zorile socialis
mului" din comuna Săucești, 
regiunea Bacău, de exemplu, 
a privit cu indiferență faptul 
că, în anul trecut, casa labo
rator a gospodăriei a ră
mas 
da 
fost 
tru

a gospodăriei a
Închisă toată perioa

de iarnă. Și acesta a 
unul din motivele pen- 

care însușirea de către

au avut 
în

loc 
cadrul 

de munci- 
ingineri și 
susținut cu

F.D.P. în circumscripția 
Pintiiie" din Capitală
înfăptuirea programului desă- 
vîrșirii construcției socialiste 
în patria noastră, trasat de 
Congresul al III-lea al parti
dului. ne-au fost create toate 
condițiile. Numai în acest an 
studenții Institutului politeh
nic București au primit în fo
losință un nou cămin cu 1.000 
de locuri și o nouă cantină ; 
peste 65 la sută dintre stu
denții institutului au burse și 
cam tot atîția locuiesc în că
mine.

Luînd cuvîntul inginerul 
Tudor Boiangiu de la Icechim, 
tehnologul Mircea Ungureanu 
de la Uzinele .,Semănătoarea", 
studentul Constantin Navlea 
oe la Facultatea de Metalur
gie, gospodina Victoria Ciocîl- 
teu au susținut cu căldură 
propunerea făcută. Ei au ară
tat totodată largul și profun
dul democratism al orânduirii 
noastre populare, transformă
rile importante petrecute în 
Capitala patriei noastre, mă
rețele realizări obținute de 
ca.nenii muncii, sub condu
cerea partidului, în construi
rea socialismului.

Adunarea a aprobat în una
nimitate propunerea făcută.

în încheiere tov. C. Burtică 
a mulțumit pentru încrederea 
ce i-a fost acordată.

tineri și virstnici. 
Cei prezenți la adu
nare' au susținut eu 
multă căldură candi
datura tinărului trac
torist Nicolae Halat. 
Toți vorbitorii, prin
tre care Vasile Ada- 
movici, Teodor 
dinciuc, llaria 
tamaniuc sau 
Croitoru din 
au subliniat aprecie
rea și stima de care 
se bucură acest trac
torist harnic in rin- 
durvle tinerilor mun- 
dtori.

Ro-
Va-

Vasile
Mitoc

D. PREPELIȚĂ

cît de mult s-au 
prin grija parti- 

patriei noastre, 
cînd două sute

de deputată in sfatul orășe
nesc.

Au cerut cuvîntul și alți co
lectiviști: Anghel Anica, Ghe- 
țu Petre, Gheorghe M. Ilie și 
alții care în numele vieții noi 
pe care o trăiesc astăzi au 
susținut propunerea făcută. 
Oricine ar fi ascultat cuvîntul 
acestor oameni care și-au unit 
pământurile și au pornit pe 
calea belșugului ar fi înțeles 
mai profund 
transformat, 
dului, satele

De aceea, 
cincizeci de colectiviști au ri
dicat mîna, ei nu făceau alt
ceva decît își exercitau un 
drept de care altă dată erau 
lipsiți, acela de a-și desemna 
candidatul pentru conducerea 
treburilor obștești. Maria Ve
licu este un adevărat repre
zentant al voinței lor.

P. MARIN

de ridicare a 
profesionale, la 
caselor labora 

propagandiștii

cursanți a lecțiilor predate la 
cursuri a fost nesatisfăcătoare. 
Anul acesta o situație identică 
se găsește la gospodăria colec
tivă din comuna Căzănești, re
giunea București.

Un rol important în atrage
rea tinerilor mecanizatori 
muncitori din gospodăriile a- 
gricole de stat și colectiviști 
la cursurile 
calificării 
activitatea 
tor îl au propagandiștii 
acestor cursuri, tinerii ingi
neri și tehnicieni agronomi și 
zootehniști. Lecțiile pe care le 
țin ei atrag atenția, inte
resul cursanților numai dacă 
sînt legate direct de activi
tatea în producție a acestora, 
dacă explicațiile teoretice sînt 
demonstrate pe loc, practic, 
folosind posibilitățile și condi
țiile locale. Este necesar ca 
în această iarnă propagan
diștii cursurilor agrozootehni
ce să insiste mai mult asupra 
acelor probleme a căror cu
noaștere insuficientă a avut 
influențe negative asupra pro
ducției în anul trecut. Pen
tru a stimula interesul cursan
ților față de însușirea științei 
agricole, inginerii și tehnicie-

Om de știință, 
pedagog, 
cetățean

Puțini dintre acei ce-și pe
trec cotidian alături de 
profesorul Constantin Din- 

culescu, orele de muncă în la
borator, în sălile de curs sau 
la rectoratul Politehnicii bucu- 
reștene, în bibliotecă sau in 
sala de consiliu a Academiei, 
au putut vedea pe fața atit de 
expresivă a profesorului, sem
nele unei bucurii mai adinei, 
unei emoții mai puternice, ca 
in după-amieza zilei de ieri, 
când zeci de cetățeni ai circum
scripției electorale „Banu Man
ta" a raionului „Grivița Roșie" 
din Capitală și-au manifestat 
dorința de a-l propune drept 
candidat în alegerile de depu
tați pentru Marea Adunare Na
țională.

Semnele acestei bucurii c- 
dinei, le găseai nu numai pe 
fața profesorului ci și pe ale 
tuturor vorbitorilor care, in cu
vinte pline de căldură, susțineau 
propunerea tovarășului L Con- 
stantinescu, președintele Consi
liului raional F.D.P. „Grivița 
Roșie".

Tarcu loan, muncitor la I.A.T., 
C. Mehidințeanu, muncitor la 
I.R.E.B., C. Antonache, secreta
ra unei organizații P.M.R. din 
cartier, C. V-îlciu, inginer șef la 
I.R.E.B., Al. lorgufescu, medic 
șef al raionului „Grivița Roșie" 
au vorbit despre profesorul Din- 
culescu, inginer cu o vastă ex
periență în producție și in ac
tivitatea de cercetare, profesor 
a zeci și sute de ingineri care 
iși dăruiesc toate forțele luptei 
pentru progresul tehnic al in
dustriei noastre, cercetător pa
sionat în domeniul electrotehni
cii, membru corespondent al 
celui mai înalt for științific el 
țării, conducător al Politehnicii 
bucureștene, intelectual înaintat, 
profund atașat cauzei clasei 
muncitoare.

Emoționante sint cuvintele 
muncitorilor care vorbesc des
pre incita ținută profesională și 
morală a inginerilor din între
prinderile lor, formați in institu
tul condus de profesorul Dincu- 
lescu, emoționante sînt cuvinte
le inginerului șef al I.R.E.B-ului, 
fost student dar și colaborator 
al profesorului, care vorbește 
despre meritele inginerului Con
stantin Dinculescu în traducerea 
in viață a planului de electrifi
care a țării.

Tuturora le-a răspuns candi
datul care, subliniind excepțio
nalele condiții de muncă pe 
care partidul clasei muncitoare 
le-a pus la dispoziția oameni
lor de știință din țara noastră, 
s-a angajat să fie la înălțimea 
încrederii deosebite pe care i-o 
acordă partidul, poporul.

S. IOACHIM

(Agerpres)

(Urmare din pag- I'a)

După adunare colectivista Maria Velicu in mijlocul unui grup de tineri.

să-și 
de 

din

antrene-

nii agronomi, zootehniști, me
canizatori au datoria 
creeze un iarg activ 
colaboratori, îndeosebi 
rîndul tineretului, mai dor
nic de învățătură, cu ajuto- 
ul căruia să-i 

te pe toți ceilalți la cursuri și 
lucrări practice, la activitatea 
oaselor laborator.

In sprijinul celor ce frecven
tează cursurile agrozootehnice, 
a tuturor celor ce lucrează in 
agricultură, statul nostru de
mocrat-popular a pus la dis
poziție un bogat material do
cumentar : aparate de labora
tor, filme, diafilme, planșe di
dactice, pliante, fotogazetc, 
cărți, broșuri. Toată această 
bogăție documentară trebuie 
folosită din plin. în librării 
au apărut o mulțime de cărți 
și broșuri de agricultură, zoo
tehnie, mecanizare. Prin uni
tățile Ministerului Agricultu
rii au fost difuzate gratuit 
numai în ultimul timp broșuri 
și cărți care conțin peste 50 
de teme din cele mai actuale, 
rezultate ale institutelor de 
cercetări și metode ale frun
tașilor. Au fost tipărite, de a- 
semenea, numeroase planșe 
didactice. Pentru ca planșele,

Cătălin Ghilea — Oradea

Aretia Bădescu — Ploeșfi

ia sută din rezervele de me
tale neferoase. 70 la sută din 
rezervele de păduri, 80 la sută 
din rezervele de pământuri a- 
rabile.

Cornelia Florescu, Valentin 
Popescu. Radu Mușatescu, Le
ita Stefănescu și Dorn Pred es
eu — București

încheierea tratativelor comerciale 
între R. P. Romînă și R. P. Albania

în urma tratativelor care 
au avut loc Ia București în
tre delegația Republicii Popu
lare Române și delegația Re
publicii Populare Albania, la 
data de 13 ianuarie a.c, s-au 
semnat, la Ministerul Comer
țului, Acordul privind schim
bul de mărfuri și plățile în
tre cele două țări pe perioada 
1961—1965, Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plă
țile pe anul 1961, precum și 
o Convenție pentru reglemen
tarea problemelor de

Tratativele au 
tr-o atmosferă 
și de înțelegere

credit 
decurs in- 
prietenească 

reciprocă.

delegației de oameni de afaceri 
de către ministrul Industriei 

Petrolului și Chimiei, Mihail Florescu 
și ministrul Comerțului, Gogu Rădulescu

Primirea 
francezi

Ministrul Industriei Petro
lului și Chimiei. Mihail Flo
rescu, a primit joi după-amia- 
ză pe d-nii Jean Laurens Del- 
pech și Jean Forgeot, condu
cătorii delegației de oameni de 
afaceri din Franța, reprezen
tanți ai firmei „Schneider— 
Creusot". S-au discutat pro
bleme tehnice legate de insta
lații și utilaje care interesea
ză industria petrolului și chi
miei din țara noastră.

Vineri la amiază oamenii de 
afaceri francezi au fost pri
miți de ministrul Comerțului. 
Gogu Rădulescu. Cu această 
ocazie s-au discutat proble
me legate de livrări de insta
lații, utilaje și mașini pentru 
industria noastră, precum și 
posibilitățile de dezvoltare re

Ș* 
co
ca 

cei

cărțile și celelalte materiale 
de studiu să poată fi folosite, 
este nevoie ca organele care 
răspund de difuzarea lor 
secțiile agricole regionale 
raionale, sfaturile populare 
munale — să se preocupe 
toate acestea să ajungă la 
cărora le sînt adresate.

Pe de altă parte, este nece
sar »ca serviciul de resort din 
Ministerul Invățămîntului și 
Culturii să avizeze un tiraj 
sporit pentru o serie întreagă 
de cărți și broșuri cu caracter 
agricol care, din punct de ve
dere numeric, nu satisfac incă 
cerințele mari ale lucrătorilor 
din agricultură.

Există toate posibilitățile ca 
în anul acesta cursurile agro
zootehnice de masă să se des
fășoare la un nivel mult su
perior celui de anul trecut. La 
aceasta un sprijin deosebit îl 
pot aduce organizațiile U.T.M 
din agricultură. Unele din po
sibilități au fost amintite, însă 
ele sîni multiple. Pot fi orga
nizate, de exemplu, seri de 
vizionare a filmelor agricole, 
seri de întrebări și răspunsuri 
pe temele lecțiilor predate la 
cursuri. „Luna cărții la sate“ 
să fie larg folosită, urmărin- 

'«■r-F

ciprocă a schimburilor comer
ciale. La întrevedere și la 
discuțiile purtate au luat parte 
Ana Toma, M. Petri și V. Ste- 
riopol, ad juneți ai ministrului 
Comerțului.

(Agerpres)

Muzeul din Smeeni
Grupuri de țărani. muncitori* 

elevi împreună cu profesorii 
lor, reni/i din diferite localități 
ale raionului Buzău.. vizitează 
muzeul amenajrt in centrul co
munei Smeeni in localul școlii 
de 7 ani. Numeroase piese, prin
tre care unele datind din epoci
le bronzului și fierului, piese 
găsite în urma săpăturilor efec
tuate în comună alcătuiesc co
lecția acestui muzeu sătesc. Alte

Foto: N. Stelorian

de mîineA»

acest timp îmbogăți- 
bibliotecilor personale 
tinerilor mecanizatori,

bază 
de

du-se în 
re» 
ale 
muncitori din G.A.S. și colec
tiviști cu cărți și broșuri de 
specialitate. Cu această oca
zie este util și posibil să se 
organizeze mai multe prezen
tări de cărți tehnice agricole, 
mai multe seri de întrebări 
și răspunsuri pe marginea ce
lor citite, mai multe recenzii.

Varietatea acțiunilor de 
sprijinire a invățămîntului a. 
grozootehnic este mult mai 
mare și ele pot fi stabilite de 
fiecare organizație de 
U.T.M. în parte, în funcție 
condițiile locale.

Ceea ce trebuie reținut 
mod deosebit este faptul 
prin antrenarea tinerilor 
cursurile agrozootehnice 
iarna aceasta, prin îndruma
rea și sprijinirea acestora la 
învățătură, organizațiile de 
bază U.T.M. trebuie să urmă
rească eontinua îmbogățire a 
cunoștințelor profesionale pe 
care aceștia să le pună în 
practică în scopul obținerii 
□ nui belșug de produse agri
cole, în scopul îndeplinirii 
sarcinilor trasate de cel de-al 
m-lea Congres al partidului.

în 
că 
la 

din

Foto: AGERPRES

Cu prilejul 
celei de-a 300-a 

aniversări 
a presei poloneze

Cu prilejui celei de-a 300-a 
a presei poloneze, 

ambasadorul R- P- Polone la 
Jan-txz Zambrowicz 
t tineri seară în sa- 
ibasadei o întîlnire

anive

Bi

p. MM -. < 3 SC—
Au participat tovarășul Va

sile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter
ne. T»pre7eTiuntî ai presei cen
trale și radioteleviziuDii ro- 
mine precum și corespondenți 
ai presei străine și atașați de 
presă.

Ambasadorul Janusz Zam- 
browicz și corespondentul A- 
genției P AP. au vorbit des
pre însemnătatea acestei ani
versări.

(Agerpres)

obiecte ce pluguri de lemn, roți 
de eer etc. ilustrează viața ță
ranilor noștri ui vremea exploa
tării moșierești.

Recent muzeul s-a îmbogățit 
cu noi obiecte și documente din 
timpul răscoalelor de la 1907. 
De asemenea în colecția sa au 
intrat de curind vechi manete 
și costume țărănești,

Pină acum, muzeul din Sme
eni a fost vizitat de peste 2.000 
de țărani muncitori și alți oa
meni ai muncii.

In brigadă—nici un codaș
CITITORI i

fruntașul brigăzii, dar și Er
vin a câștigat alături de el 
măiestrie. Acum o lună de 
zile, prezentindu-se în fața 
comisiei, Ervin a mai căpă
tat o categorie de calificare. 
Și nu numai el.

Dar nu cu toți băieții lucru
rile au mers de la început 
strună. Matei Fălmășan, de 
exemplu, își spunea deschis 
părerea că dacă pe un șurub 
piulița se învârtește nu con
tează că filetul nu este per
fect Și în virtutea acestei 
păreri, omul a refuzat la în
ceput ajutorul. Rebuturi
nu dădea, dar nici piese de 
calitate superioară.

— Atunci pentru ce mai fa
cem parte din aceeași bri
gadă dacă fiecare încercăm 
să ne descurcăm cum putem? 
— i-au spus într-o consfătuire 
băieții. Cu toții am hotărât să 
muncim ajutîndu-ne tovără- 
șește astfel îneît și brigada, și 
fiecare din noi să ajungă pînă 
la urmă un fruntaș.

Și faptele au dovedit că în 
fața voinței și priceperii co
lectivului brigăzii nu sînt 
probleme de nerezolvat.

Cînd însă tinerii strungari 
din brigada lui Milea soco
teau că în brigada lor lucru
rile au fost puse la punct, bi
roul organizației bază

• In sala sporturilor Floreas- 
ca din Capitală se va desfășura 
astă seară, incepind de la ora 
17,30, intîlnirea internațională de 
baschet dintre echipele femini
ne Rapid București și Akademik 
Varșovia (R. P. Polonă), 
cadrul „Cupei campionilor 
ropeni“.

în continuare de la ora 
amatorii de sport vor putea 
mări meciul de baschet dintre 
echipele Dinamo și Rapid.

® A doua reuniune de box a 
sezonului se va desfășura dumi
nică de la ora 10 în sala de 
festivități a clubului „C.F.R. 
Grivița Roșie". Cu acest prilej 
vor evolua o serie de tineri pu- 
giliști reprezentind secțiile Ra
pid, Progresul, S.P.C. și Grivi- 
Ja Roșie. Programul cuprinde o 
serie de întîlniri care se anun
ță atractive, remareîndu-se 
in specia] partidele : T. Crîn- 
•rași—I. Dobre; Gh. Tănase— 
Grigore Dragoș și C. Crudu—Ion 
Ion,

(Agerpres)

Anul acesta vor avea loc 15 
concursuri internaționale de 
interpretare muzicală. Printre 
acestea se numără concursul 
tinerilor șefi de orchestră, în 
cadrul Festivalului Internațio
nal de muzică Besanțon; con
cursul de pian Liszt-Bartok 
de la Budapesta; cel de inter
pretare muzicală de la Gene
va; concursul de pian și vioa
ră Marguerite Long- Jacques 
Thibaud la Paris; concursul 
ie canto de la Toulouse; con
cursul „Primăvara la Prag a". 
La București se va desfășura 
in toamna acestui an cel de-al 
doilea concurs internațional 
„George Enescu".

In curind. se va deschide
Capitală, din inițiativa 

JLS-C. și a Consiliului Cen- 
■al ai Sindicatelor, o universi

tate populară de artă plastică 
ce va funcționa sub îndruma
rea Uniunii artiștilor plastici. 
Ciclurile de lecții, eșalonate pe 
doi ani, oferă cursanților — 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
funcționari din întreprinderi 
și instituții — cunoștințe de 
pictură, sculptură, grafică și 
artă decorativă. Expunerile 
vor fi însoțite de exemplificări 
pe bază de proiecții, vizite co
lective la muzee. întîlniri cu 
maiștri ai artei plastice etc.

Liviu Voiculescu — Galati

Cele mai bune substanțe 
pentru developat și fixat se 
găsesc de vînzare gata com
binate în comerț. Ele sînt în
soțite de notițe asupra modu
lui de întrebuințare. Totuși, 
puteți să vă preparați și sin
gur aceste băi.

Pentru baia de developare 
luați : un litiu apă, 150 gr. 
carbonat de sodiu cristalizat, 
70 gr. sulfat de sodiu cristali
zat, 10 gr. hidrochinonă. Se 
dizolvă în ordinea arătată.

Baia de fixare se prepară 
din : un litru de apă și 200 gr. 
hiprosulfit de sodiu.

Dacă imaginea apare ime
diat după introducerea mate
rialului sensibil în revelator, 
înseamnă că filmul a fost su
praexpus. Materialul trebuie 
spălat atunci într-o baie de 
slăbire care se prepară din . 
un litru apă și 75 gr. de hipo- 
sulfit de sodiu. Dacă însă ima
ginea este prea slabă se spală 
intr-o baie de întărire pe care 
o puteți prepara din 600 cm c 
de apă, 9 gr iodură de pota
siu și 3 gr bidorură de 
mercur.

Ovidiu Stroescu — Botoșani

imensele bo- 
ale Uniunii 
dispune de 

suta din re-

în Siberia se află o parte 
însemnată din 
gății naturale 
Sovietice. Ea 
circa 90 la 
zervele de energie hidroelec
trică, 80 la sută din rezervele 
de cărbune, 60 la sută din re
zervele de minereu de fier, 90

într-o consfătuire a 
a ridicat următoarea

U.T.M., 
brigăzii 
problemă :

— Cei care se descurcă 
mai greu sînt ajutați. îndru
mați, sînt puși să învețe. Dar 
oare fruntașii nu mai au ne
voie de învățătură ? Ei de ce 
nu învață ?

— Asta cam așa este, și-au 
spus băieții. Cine nu învață 
rămîne pe loc, iar tehnica nu 
ne așteaptă pe noi...

— Trebuie să învățăm!
Brigada a luat atunci o ho

tărâre care a și fost realizată. 
Toți — absolut toți — membrii 
brigăzii învață la cursurile de 
ridicare a calificării. Și rezul
tatele acțiunii generale de ri
dicare a calificării n-au întâr
ziat să se arate.

...Cînd m-am despărțit de 
membrii brigăzii m-am oprit 
pentru cîteva clipe în fața gra
ficului alături de care se afla 
un steguleț pe care stă scris : 
„Brigadă fruntașă pe secție". 
Am privit graficul. în dreptul 
numelui fiecăruia dintre cei 15 
membri ai brigăzii sub in
scripția P-480, stătea uneori 
scris R-520. alteori R-600. Așa 
cum ne-a explicat un norma- 
tor, P-480 este planul zilnic de 
lucru al fiecărui tânăr din bri
gadă exprimat în minute. 
R-520 este rezultatul cantita
tiv obținut de brigadă. La a- 
ceasta ar mai trebui adăugat 
faptul că deși, lucrează piese 
de mare precizie, brigada a 
exclus din activitatea ei defi
nitiv rebuturile. Toate acestea 
sînt rezultatul strădaniei indi
viduale, dar în același timp el 
exprimă efortul colectiv, spiri
tul tovărășesc de întrajutora
re. forța colectivă a brigăzii, 
care a făcut din fiecare mem
bru al brigăzii un fruntaș. Organizare și Normarea 

Muncii telef. 36.27,

Cea mai înaltă stațiune din 
lume pentru studiul electrici
tății atmosferice s-a instalat 
în munții Baubașat în sudul 
Kirghiziei, la o altitudine de 
4200 metri.

Regiunea Baubașat din Asia 
centrală este considerată ca 
fiind bântuită de cele mai in
tense furtuni care are o frec
vență suficient de mare : la 
5-6 zile o furtună.

Datorită poziției geografice 
a stațiunii, se pot observa nu 
numai furtunile ce se declan
șează pe povârnișurile sțînci- 
lor Fergana ci și in regiunile 
înconjurătoare din masivul 
muntos al Tian-Șanului Cen
tral.

Observațiile făcute în co
mun de Academia de Științe 
a Uzbekistanului și cea a Tad- 
jikistanului vor permite stu
diul electricității atmosferice 
al formării furtunilor, al 
cîmpului magnetic al pămân
tului, precum și al ionizării 
aerului.

I. luliu — Râșnov.
Cercetând sesizarea dumitale 

Direcția Planificării și Organi
zării Muncii din Ministerul 
Agriculturii ne-a comunicat 
că s-a prevăzut și pentru mai
ștrii zootehniști, care au o 
muncă nenormată, un conce
diu suplimentar până la 9 zile 
lucrătoare, peste cel prevăzut 
pînă în prezent.

D, Ion — Brașov.
Scrisoarea dumitale a fost 

trimisă Direcției Generale a 
Căilor Ferate. Aceasta ne-a 
răspuns că prin adresa nr. 
44/1037 din 3 decembrie I960 
a dat dispoziție Direcțiunii 
Regionale C. F. Brașov 
Secția C.T. Brașov — să jfneneie 
contract de bursă cu stridentul 
Irimia Dumitru.

Virgil Lungu — Cluj.
Comitetul Uniuni Europene 

de tenis de masă a hat iniția
tiva, în ultima sa șed^ță care 
s-a ținut la Viena, să organi
zeze o nouă com petit:» inter
națională. Este vorba <j« ram. 
pionatele Europei per--. e_ 
chiipele de dub. Prima e<^e 
a acestor întreceri va 
peste câtva timp.

Anul acesta concure.. 
deschis numai echipelor * 
culine de club, cite una 
partea fiecărei federații ej 
nale. O echipă va fi ales 
din trei jucători, învingă 
între două formații, va fi 
pa care câștigă cinci meet-— 
din totalul de nouă.

în prima jumătate a 
trecute Federația Romînă :• 
tenis de masă a trimis înscrie
rea pentru țara noastră. Ecr. - 
pa care ne va reprezenta va 
formația campioană repubk 
cană C.S.M. Cluj în alcătuirea 
căreia intră Radu Negul esc_ 
Gheorghe Cobîrzan, Adalbert 
Rethi și alții.

Pentru o moi bună și mai 
operativă aprovizionare cu 
cărțile științifice și tehnice 
de specialitate pe care nu 
le obțineți la librăria din 
orașul dv., adresați comenzi 

prin POȘTA la

Librăria Academiei
cartea prin poștă
București, Calea Victoriei 27 
raionul Tudor Vladimirescu 

telef. nr. 14.08.50.
Plata cărților se va face la 

primirea coletului.

FABRICA 
DE PORȚELAN 

CLUJ
Angajează prin concurs, 

ce se va ține în ziua de 16 
februarie 1961, orele 8 di
mineața :

1 inginer tehnolog 
produse refractare 

Condiții : Inginer cu 
men de stat și stagiu 
ani in specialitate.

Informații : Serviciul

exa- 
de 3

de



Lupta dreaptă a patrioților 
din Laos va fi încununată 

de succes
Schimbul de scrisori dintre N. S. Hrușciov 

și Fam Van Dong —

MOSCOVA 13 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 13 ia
nuarie 1961 Plenara Comite
tului Centrai al P.C.U.S. a 
continuat discutarea celei de-a 
doua probleme de pe ordinea 
de zi — îndeplinirea planului 
de stat și a angajamentelor 
socialiste în ce privește pro
ducția și vînzarea către stat 
a produselor agricole și ani
maliere în anul 1960 și măsu
rile pentru dezvoltarea conti
nuă a agriculturii.

In ședința de dimineață 
Plenara C.C. a ascultat ra
poartele prezentate de I. N. 
Zarobian, prim secretar al 
C.C. al P.C. din Armenia,
B. Ovezov, prim secretar al
C. C. al P.C. din Turkmenia, 
I. G. Kebin, prim secretar al 
C.C. al P.C. din Estonia.

In cuvîntul său Iakov Zaro
bian, prim-secretar. al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Armeană, a de
clarat că un rol important 
pentru continua dezvoltare a 
agriculturii trebuie să-1 joace 
știința.

El a arătat că anul acesta 
în Armenia va începe specia
lizarea fiecărui raion și colhoz 
intr-im domeniu sau altul al 
producției agricole. In această 
acțiune cercetările științifice 
vor avea o însemnătate deose
bit de mare. După părerea sa 
în locul punctelor raionale 
izolate care se ocupă cu cer
cetările în domeniul agricul
turii, trebuie create stațiuni 
științifice complexe zonale.

Primul secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Armeană a a- 
țăj^t de asemenea că în fața 
JLjblicii stă sarcina de a ex- 

:nde\ suprafețele însămînțate. 
v‘- a skPus ca ° mare însemnă- 
".e o*va avea dezvoltarea a- 
— culturii în regiunile de 
-unt® acest scop sînt ne- 
/Târi mașini speciale.

Zarobian a aprobat pro- 
yerea privitoare la crearea 
/organizații pentru aprovi-

R.S.S. Turkmenă, a 
canalul Kara-Kum 

fericirii" poporului 
O dată cu încheie- 

celei de-a

zionarea tehnico-materială a 
colhozurilor și sovhozurilor. 
Asemenea organizații trebuie 
să devină intermediare între 
industrie, pe de o parte, și col
hozuri și sovhozuri, pe de altă 
parte. Ele vor asigura cerin
țele agriculturii în ceea ce pri
vește tehnica și îngrășămin- 
tele necesare, precum și repa
rația mașinilor și construcțiile 
la sate.

Balîș Ovezov, prim secretar 
al C.C. al Partidului Comu
nist din 
denumit 
„fluviul 
turkmen.
rea construcției 
doua părți a canalului (a că
rui lungime totală este de 
540 km) se creează posibilita
tea de a se valorifica anul a- 
cesta încă 60.000 de hectare 
care vor fi însămînțate în 
special cu varietăți de bum
bac cu fibra fină, 
iriga sute de mii 
de izlazuri.

Balîș Ovezov a 
anul acesta va începe 
strucția celei de-a treia părți 
a canalului Kara-Kum cu o 
lungime de 360 km. Apele 
fluviului Amu.Daria vor fi 
aduse pînă la Așhabad — ca
pitala republicii.

Balîș Ovezov a 
republica dispune 
mativ 3 milioane 
mînturi înțelenite 
tru a fi cultivate, 
lorificarea lor el a propus să 
se construiască un baraj pe 
fluviul Amu-Daria precum și 
o a patra parte a canalului 
Kara-Kum — de la Așhabad 
pînă la Marea Caspică. Astfel 
lungimea totală a canalului 
va fi de 1.400 km. Se va crea 
posibilitatea de a obține a- 
nual în R.S.S. Turkmenă 
pînă la 1.000.000 tone bumbac 
brut.

Estonia va îndeplini sarci. 
nile septenalului în ceea ce 
privește producția de carne

și de a se 
de hectare

declarat că
con-

declarat că 
de aproxi- 
ha de pă- 
bune pen- 
Pentru va

Oamenii muncii din Belgia 
sînt hotărîți 

presiunilor
BRUXELLES 13 (Agerpres). 

Vineri după-amiază, Comera 
Deputaților a adoptat cu 115 
voturi pentru și 90 contra, 
proiectul de lege guvernamen
tal cu privire la „economii". 
In felul acesta guvernul bel
gian vrea să impună țării le
gea pe care clasa muncitoare 
a denumit-o „legea nenoroci
rilor" și pe care a condam- 
nat-o și a respins-o în modul 
cel mai hotărît. Rezultatul 
votului nu a surprins pe ni
meni întrucît coaliția guver
namentală a partidelor libe
ral și social-creștin dispune 
de majoritate în Camera Re
prezentanților. Proiectul de 
lege urmează să fie pus la vot 
și în Senat unde de asemenea 
coaliția guvernamentală dis
pune de majoritate,

într-un comunicat 
blicității vineri seara 
ducerea Partidului
Belgian se subliniază că „lupta 
împotriva „legii unice" și a- 
plicării sale va continua pînă 
la capăt". In comunicat se a- 
rată că „niciodată guvernul 
nu a dispus în țară de mai pu
țină autoritate și încredere ca 
acum". Conducerea Partidului 
Socialist Belgian se pronunță 
pentru dizolvarea parlamen
tului și efectuarea de noi ale
geri.

Se anunță de asemenea că 
sindicatul feroviarilor belgieni 
a hotărît vineri seara să con
tinue greva pînă la retragerea 
legii cu privire la „economii". 

In Valonia greva continuă 
să fie generală. într-unul din 
centrele principale ale Flan-

să nu cedeze 
guvernului
drei, portul Anvers, în ciuda 
insistențelor sindicatelor cato
lice docherii nu au reluat lu
crul. în urma unei ședințe a 
comitetului de coordonare a 
grevei. din Valonia întrunit 
sub președinția lui Andre Re
nard s-a dat publicității un 
comunicat în care se spune: 
„Greva continuă. Deși parla
mentul a adoptat „legea uni
ca', noi spunem : Proiectul de 
lege trebuie nu modificat ci 
retras imediat. Acesta este și 
rămîne obiectivul grevei".

dat pu- 
de con- 
Socialist

în patru ani, a declarat Ivan 
Kebin, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist al 
acestei republici.

Reorganizarea organelor a- 
gricole și crearea unor orga
nizații speciale la centru și în 
provincie cu rolul de interme
diare între industrie și col. 
hozuri și sovhozuri, va con
tribui la înzestrarea agricul
turii cu mașini, îngrășăminte 
și alte materiale necesare 
agriculturii, a declarat Ivan 
Kebin. El a sprijinit măsurile 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
reorganizarea conducerii agri
culturii țării.

Apoi a început discutarea 
rapoartelor prezentate la ple
nară cu privire la măsurile 
pentru dezvoltarea continuă 
a agriculturii în U.R.S.S.

Konstantin Pîsin, secretar 
al Comitetului de partid din 
Ținutul Altai și Ghennadi Vo
ronov, secretar al Comitetului 
de partid din regiunea Oren
burg, au arătat că orientarea 
spre valorificarea pămînturi- 
lor înțelenite a fost foarte 
justă și pe deplin îndreptă
țită.

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— TASS transmite : La Mos
cova s-a dat publicității co
respondența dintre N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. 
și Fam Van Dong, primul mi. 
nistru al R. D. Vietnam, în 
legătură cu situația din Laos.

Ca și guvernul R. D. Viet
nam, a declarat N. S. Hruș
ciov, guvernul sovietic cere ca 
S.U.Â. și unii din aliații 
din blocul S.E.A.T.O. să 
ceteze de a mai acorda 
torul ilegal militar și de 
natură rebelilor care 
nează împotriva guvernului 
constituțional al prințului Su- 
vanna Fumma.

N. S. Hrușciov i-a comuni
cat lui Fam Van Dong că gu
vernul U.R.S.S. depune toate 
eforturile pentru convocarea 
neîntîrziată a unei conferințe 
similare celei de la Geneva 
din 1954. N. S. Hrușciov a 
declarat, de asemenea, că gu
vernul U.R.S.S. se pronunță 
pentru reluarea activității 
Comisiei internaționale 
supraveghere și control 
Laos.

Președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S. și-a 
primat convingerea că lupta 

■’dreaptă a patrioților din Laos 
va fi încununată de succes.

lor 
în- 

aju- 
altă 

acțio-

de 
în

de 
ex-

In această luptă nobilă sim. 
patia și sprijinul oamenilor 
sovietici sînt întrutotul 
partea poporului laoțian, 
declarat N. S. Hrușciov.

★
MOSCOVA. N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. l-a primit la 
13 ianuarie pe K. P. S. Menon, 
ambasadorul Indiei în U.R.S.S., 
și a avut o convorbire cu el 
în problema situației din Laos.

*
HANOI 13 (Agerpres). — 

Postul de radio „Vocea Patet 
Lao" relatează că batalionul 
nr. 2 al unităților de luptă 
Patet Lao care a eliberat la 
4 ianuarie localitatea Ban 
Ban, acționînd în colaborare 
cu forțele armate ale guver
nului regal al Laosului, ur
mărește trupele rebelilor care 
se retrag la sud de Xieng 
Kuang.

La 10 ianuarie o unitate a 
trupelor Patet Lao împreună 
cu trupele guvernamentale i-a 
atacat pe rebeli la Muong Fan. 
La 11 ianuarie 
luptă Patet Lao 
guvernamentale laoțiene au 
ocupat satul Xieng Kong si
tuat între orașele Xieng 
Kuang și Ta Tong, pricinuind 
rebelilor pierderi grave.

SITUAȚIA DIN CONGO
• PATRiOȚII CONGOLEZI ISI INTENSIFICĂ ACȚIUNILE ÎMPOTRIVA MARIONETELOR 
KATANGA. • TRUPELE GUVERNULUI LEGAL ÂU TRECUT FRONTIERA PROVINCIEI ECUA- 

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE
Leopoldville, la 13 ianuarie, 
două coloane ale trupelor cre
dincioase guvernului legal al 
Congoului au trecut frontiera 
provinciei ecuatoriale.

*
NEW YORK 13 (Agerpres). 

— TASS transmite : în ședin
ța din dimineața zilei de 13 
ianuarie Consiliul de Securi
tate al O.N.U. a reluat exami
narea noilor acțiuni agresive 
ale Belgiei împotriva Republi
cii Congo.

Reprezentantul Franței a 
luat apărarea Belgiei. Eț a 
afirmat că folosirea teritoriu
lui sub tutelă Ruanda-Urundi 
pentru acțiuni armate împotri
va Republicii Congo ar fi „în
tru totul legală" și nu ar re
prezenta o agresiune.

Reprezentantul Turciei a re
levat că opinia publică mon
dială a fost serios alarmată 
de incidentul de la frontiera 
dintre Congo și teritoriul sub 
tutelă Ruanda-Urundi. în pre
zent însă, a spus el, guvernul 
belgian a asigurat O.N.U. că 
pe teritoriul Ruanda-Urundi 
nu mai există trupe străine.

Delegatul englez a afirmat, 
în pofida faptelor existente, 
că acuzațiile aduse Belgiei că 
a săvîrșit o agresiune ar fi 
„nefondate". El a declarat 
chiar că transportarea trupe-

TORIALE. •
LEOPOLDVILLE 13 (Ager

pres). — Potrivit știrilor sosi
te din Katanga, membrii tri
bului Baluba, care s-au răs
culat de cîteva luni împotri
va regimului marionetei bel
giene Chombe, și-au intensi
ficat acțiunile în diferite 
puncte ale teritoriului Katan- 
ghez. Ei au cucerit orașul 
Lueba unde se află cele mai 
importante mine de cărbuni 
din Katanga. La sud de loca
litatea Luena și în regiunea 
localității Bukama patrioții au 
distrus porțiuni ale căii-ferate 
care este folosită de autorită
țile lui Chombe pentru trans
porturi militare.

Agenția France Presse rele
vă faptul că înrăutățirea po
ziției marionetelor belgiene 
din Katanga nu reprezintă de- 
cît un aspect al agravării si
tuației întregii clici trădătoa
re congoleze. Agenția arată că 
după ce guvernul legal congo- 
lez și-a extins controlul asu
pra provinciei Kivu și regiu
nii de nord a Katangăi și par
tea de nord a provinciei Kasai 
înclină în favoarea lui Lu
mumba.

SECURITATE.
lor mobutiste cu avioane bel
giene în Ruanda-Urundi și 

■’atacurile întreprinse de ele 
împotriva trupelor guverna
mentale din Congo au avut 
loc fără știrea autorităților din 
teritoriul de sub tutelă.

Cu aceasta, ședința de di
mineață a Consiliului de 
Securitate a luat sfîrșit.

------------•-

★

LEOPOLDVILLE 13 (Ager- 
pres). — Agenția United Press 
International relatează 
potrivit știrilor primite

Mașini-unelte americane pentru mașinații și uneltiri imperialiste...

Oficialifăfi vesf-germane se pronunfă 
pentru stabilirea de relafii diplomatice 

cu toate fările socialiste
BONN 13 (Agerpres). — în

tr-un interviu acordat ziarului 
„Neue Rhein Zeitung", Da
ring, membru al Comisiei pen
tru Afacerile Externe a Bun- 
destagului' (Partidul liber- 
democrat), a declarat că este 
necesar ca R.F.G. să stabilea
scă relații diplomatice cu toate 
țările lagărului socialist. Da
ring s-a pronunțat de fapt

pentru renunțarea la așa-nu- 
mita doctrină Hallstein, potri
vit căreia R.F.G. nu trebuie 
să întrețină relații diplomati
ce cu țările care recunosc 
R.D.G. După părerea lui Da
ring, normalizarea relațiilor 
dintre R.F.G, și 
liste ar destinde 
ternațională.

țările soda- 
atmosfera in-

GENEVA, La Geneva are 
loc o reuniune a experților în 
domeniul productivității mun
cii, convocată sub egida Co
misiei Economice pentru Eu
ropa a O.N.U. Din partea 
R. P. Romîne, participă o de
legație condusă de Simion 
Zeigher, președintele Comite
tului de Stat pentru proble
me de muncă și salarii.

PARIS. — în
12 ianuarie la Paris a 
loc festivitatea înminării pre
miului „Steaua de Cristal11 al 
Academiei franceze de cine
matografie cunoscutei artiste 
sovietice Tatiana Samoilova.

seara zilei de 
avut

PARIS In dimineața zilei 
de 13 ianuarie în suburbia pa
riziană Ivry s-a deschis ple
nara C.C. al P-C. Francez. La 
plenară 
membru 
al P. C. 
raportul
țațele referendumului și 
lupta pentru pace din 
geria.

BRATISLAVA. - Recent, 
în munții Tatra din Slovacia, 
la o înălțime de 2.634 metri, 
a fost terminată construirea 
unui nou observator astrono
mic înzestrat cu o cameră 
Wilson pentru observarea ra
diațiilor cosmice.

Apucăturile demente ale
pictorului cu mustăți în 
formă de antenă învese

lesc de mulți ani pe cititorii 
cu bun simț ai gazetelor apu
sene. Cu o periodicitate remar
cabilă Salvador Dali apare 
scenă, oferă zgomotos 
tacol copios demn de 
unui ospiciu, apoi se 
sub privirile extaziate 
torva duzini de snobi 
plauzele unor scribi in goană 
după un titlu de senzație. 
După o bucată de vreme rea
pare la fel de zgomotos și țic
nit. Vorbește la Sorbona des
pre importanța conopidei, pe 
Velodromul de iarnă din Pa
ris 
din 
le 
zeci 
sea 
presare afirmînd că amalgamul 
lipsit de orice noimă obținut 
astfel ar reprezenta „prima 
imagine a lumii pe plexiglas".

Uneori ești tentat să te în
trebi dacă nu cumva Salvador 
Dali este un caz patologic ce 
necesită o examinare clinică. 
Poate că suferă de unele tul
burări mintale. De problema a- 
ceasta va trebui să se ocupe 

Salvador Dali 
al unei socie- 
de nevindecat, 
hrănite cu ge- 

milionarii 
perfect

în 
un spec- 

incinta 
retrage 

ale cî- 
și în a-

se plimbă într-un ou 
materie plastică, azvir- 

pe plexiglas conținutul a 
de tuburi de vop- 

pe care le amestecă prin

Waldeck Rochet, 
al Biroului Politic 
Francez, a prezentat 
cu privire la rezul

ta 
Al-

HAVANA. — După cum 
transmite din La Paz agen
ția Prensa Latina, președin. 
tele Boliviei, Paz Estensoro, a 
declarat că „guvernul boli
vian nu intenționează să rupă 
relațiile cu Cuba“.

medicina. Dar 
este un produs 
tăți bolnave și 
Demențele sale 
nerozitate de către 
occidentali ilustrează 
decăderea spirituală și descom
punerea morală a unei lumi 
condamnate definitiv de legile 
istoriei. Bufonul cu pretenții de 
geniu a găsit un teren prielnic 
și îl exploatează cu iscusință, 
Îepădîndu-se fără remușcări de 
elementara demnitate umană.

Revista vest-germană „Spie-

gel" a încercat, în primul său 
număr din acest an, să creio
neze un tablou al lui Salva
dor Dali. Intenția revistei din 
Hamburg nu a fost aceea de 
a publica un material polemic, 
ci doar o blîndă satiră care să 
distreze cititorii. Faptele în
deamnă insă la reflecții mai 
adinei.

Dali este darnic cu amănun
tele autobiografice. Aflăm din 
„Spiegel1* că într-o carte pe 
care a consacrat-o diferitelor 
forme ale mustăților sale și pe 
care o editură din New York 
a tipărit-o, Dali scrie : „Cînd 
aveam vîrsta de trei ani, do
ream să mă fac bucătar. La

/X

In

unitățile de 
și trupele

La 12 decembrie I960, orașul Quayaquil din Ecuador a avut loc o uriașă demonstra
ție împotriva acțiunilor agresive ale S.UA. La demonstrație au participat peste 50.000 de oa

meni. în fotografie : un aspect din timpul demonstrației

Relații frățești 
între colectiviști 

romîni și vietnamezi
HANOI 13 (Agerpres). - A- 

genția Vietnameză de Informa
ții transmite : La 8 ianuarie, la 
cooperativa agricolă de produc
ție „Hong Ha“ (fluviu! Roșu) din 
R. D. Vietnam, a avut loc o 
festivitate consacrată stabilirii 
de relații frățești cu gospodăria 
agricolă colectivă „Partizanii", 
comuna Gînciova din regiunea 
Oltenia.

Cooperativa ,,Hong-Ha“ este 
situată în regiunea Duy Tien, 
provincia Hai Dong, la est de 
Hanoi.

La festivitate au
Grigore Ismailescu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim, și alți mem
bri ai ambasadei R. P. Romîne 
în R. D. Vietnam.

participat

•--
Colaborarea 
științifică 

dintre Academia 
R. P. Romîne 
și Academia 

R. S. Cehoslovace
PRAGA. — La sediul Aca

demiei de Științe Cehoslovace 
din Praga a fost semnată la 
12 ianuarie înțelegerea de co
laborare 
cademia 
cademia 
slovacă, 
Planul pe 1961 prevede cola, 
borarea în domeniul tehnicii, 
medicinei și a științelor so
ciale.

înțelegerea de colaborare a 
fost semnată de Zdenek Ne- 
jedly, președintele Academiei 
de Științe 
acad. prof, 
cretar prim 
Romîne.

științifică dintre A- 
R. P. Romine și A- 
de Științe Ceho- 
pe anii 1961—1965.

Cehoslovace, și 
Ștefan Milcu, sc
ai Academiei R. P.

sîmplu o balanță cu două ta
lere, iar profesorilor indignați 
le-a explicat că „așa o văd eu 
și nimeni nu mă poate convin
ge de contrariu". Era prologul, 
Urmează nesfîrșita serie de bu
fonerii 
blouri 
lapte 
nici o 
Criticii 
Intr-o 
ra în secolul XX
Hamburq se afirmă că Dali a 
dat „cea mai înaltă expresie" 
unui nou gen de pictură 
dernă - 
ridic".

în lumea

pictate. Unul din ta- 
l-a intitulat : „Fîntini de 
care se revarsă fără 
rațiune în trei pantofi", 
burghezi se extaziază 

lucrare intitulată „Pictu- 
.“ apărută la

„supra realismul

celor cu bani

bîlciul

mo
ve-

în

Tineretul din Argentina 
își exprimă solidaritatea 

cu lupta poporului cuban
BUENOS 

pres). - Organizația de tineret 
a Partidului „Uniunea civică ra
dicală populară** din Argentina 
a dat publicității un comunicat 
special în care își exprimă soli
daritatea cu lupta poporului 
cuban pentru independență și 
condamnă politica de provocări 
dusă de Statele Unite împotri
va Cubei.

Comunicatul cere popoarelor 
din țările Americii Latine să ac-

Greva studenților 
din Haiti continuă

AIRES 13 (Ager- ționeze în apărarea Cubei și să 
condamne politica de agresiune 
dusă de Statele Unite împotriva 
Republicii Cuba. Lupta poporu
lui cuban pentru independență, 
se subliniază în comunicat, este 
lupta tuturor popoarelor din 
America Latină pentru adevă
rată eliberare.
tinian
nilor :
Cuba este și patria noastră. 
Nu o vom trăda.

Tineretul orgen- 
se alătură lozincii cuba- 

,.Patria sau moartea".

PORT AU PRINCE 13 (A- 
gerpres). — în Haiti continuă 
greva studențească declarată 
încă Ia 24 noiembrie anul tre
cut în semn de protest împo
triva metodelor dictatoriale 
ale președintelui Duvalier. Ce
lor 300 de studenți universi
tari li s-au alăturat și elevii 
altor școli superioare. Studen
ții au hotărît să boicoteze re
deschiderea cursurilor progra
mată pentru 16 ianuarie ; gu
vernul a declarat că va face 
pe părinți răspunzători dacă 
copiii lor nu se vor prezenta 
la cursuri.

UN LITTLE ROCK 1961
a Athens, micul orășel 
din apropierea capitalei 
statului Georgia, Atlan

ta, unde se află centrul uni
versitar local, situația este în
cordată. Ku Klux Klanul este 
mai activ ca oricînd. Toată a- 
ceastă zarvă a fost provocată 
de faptul că doi tineri, Ha
rold Holmes și Charlayne 
Hunter doresc să învețe, spre 
a deveni medic și respectiv, 
ziaristă.

Cei doi tineri s-au născut la 
Atlanta, au absolvit școala 
medie cu calificativul „foarte 
bine" și au hotărît să se în
scrie la universitatea din sta
tul lor natal. Hunter și Hol
mes sînt însă negri, iar la U- 
niversitatea din Georgia nu a 
fost admis nici un negru în. 
cei 175 de ani de existență a 
ei. Din nou s-au repetat eve
nimentele de la Little Rock. 
Din nou rasismul sălbatic 
practicat în S.U.A. revoltă o- 
menirea.

Dezmățul rasiștilor din 
Georgia a început încă din 
ziua de 6 ianuarie când, jude
cătorul federal Buttle a emis 
o hotărîre care obligă universi
tatea să-i primească pe cei doi

studenți negri. Guvernatorul 
statului, Valdiver, a amenin
țat cu suspendarea fondurilor 
alocate universității, Ku Klux 
Klanul a cerut închiderea i- 
mediată a universității, iar 
„marele dragon" (căpetenia 
Ku Klux Klanului — n.r.) a 
amenințat că dacă studenții 
negri își vor face apariția în 
sălile de cursuri ale universi
tății „unii studenți vor re
curge la forță". Se vede că 
„marele dragon" știa ce spu
ne. La 9 ianuarie cînd Hol
mes și Hunter și-au făcut a- 
pariția la Universitatea din 
Georgia, o serie de studenți 
rasiști au organizat o demon
strație sălbatică în curtea u- 
niversității. Ei au spînzurat și 
au dat foc unei momii repre- 
zentînd pe Holmes, au început 
să ardă cruci de lemn și se 
învîrteau în jurul lor. Provo
carea rasiștilor era minuțios 
organizată, Ku Klux Klanul, 
cu sprijinul autorităților, ac
ționa febril.

Harold Holmes și Charlayne 
Hunter nu s-au lăsat însă in
timidați. La 11 ianuarie, în 
ciuda tuturor manevrelor și 
amenințărilor rasiștilor, ei

nu scontează pe un succes al 
tablourilor sale, ci le asigură 
publicitatea prin neîncetate de
monstrații de demență". O 
mostră : agață de hainele sale 
pahare cu lichior în care înoa
tă muște moarte.

Dar unde credeți că o avut 
cel mai mare succes Salvador 
Dali ? în Parisul bîntuit de 
curente abstracționiste ? Nu ! 
Peste ocean, în S.U.A. Acolo, 
aflăm din „Spiegel", s-au găsit 
„specialiști" care „apreciază 
arta lui Dali ca superioară ori
cărei arte". Unul din aceștia 
este Hartford proprietarul rețe
lei de mari magazine 
descărcare „A & P“,

lumii burgheze

cu auto-

Salvador Dali în exercițiul 
funcțiunii

(Văzut de V. VASILIU)PICTURA DEMENTEI 
f 

face ravagii în 
dispoziții de fa-

șase ani doream să fiu Napo
leon". Dar îndată ce-i mijesc 
mustățile iși dă seama că a fi 
Napoleon este un vis minor. 
Ambițiile lui cresc odată cu 
anii ce se scurg. La 51 de ani, 
afirmă la Barcelona : „Mă nu
mesc Salvador pentru că provi
dența m-a ales pe mine să sal
vez pictura modernă și să pun 
temeliile picturii viitorului". 
Ideea aceasta îl obsedează pe 
Dali, nu-i dă pace și îi apro
vizionează bufoneria dementă. 
Pare-se că această idee 
nu l-a lovit la bătrînețe. 
rința de a-și manifesta

fixă 
Do- 

perso- 
nalitatea artistică - ne dezvă
luie „Spiegel" - se exprima 
încă din tinerețe. Pe atunci, Ia 
Academia de Arte din Madrid, 
avînd de pictat o madonă 
sculptată, a desenat pur și

care plictisul 
ciuda bunei 
țadă, Dali a însemnat o reve
lație. Cu un simț comercial in
contestabil, Dali pătrunde 
printre milionari. La o sindro
fie particulară pe malurile Se
nei a refuzat categoric să con
sume ceva. întrebat asupra 
cauzelor a replicat că urmează 
o dietă foarte strictă și nu 
hrănește decit... cu vitrina 
de sticlă, deoarece sticla 
sată nu-i pricinuiește nici 
inconvenient. Demența 
imediat prețul tablourilor, 
rele fac gălăgie, intrarea 
scena publică îi este 
deschisă, 
vînt spre a-și 
ții vilelor lor 
lui Dali. Cum 
„Dali pictează

se 
sa
Pi- 
un 

urca 
Zia- 

în
oricînd 

milionarii se dau în 
agăța pe pere- 
o mîzgăleală a 
scrie „Spiegel" : 
de zor, dar el

- j

chiziționat un tablou 
Dali pentru care se afirmă 
a plătit 250.000 dolari. întrebat, 
Dali a răspuns că „prețul 
confidențial, dar a fost 
mare".

Businessmenii americani 
teau suspine de admirație 
fața unor tablouri intitulate in 
acest gen : „Soția mea, act, 
urmărind cum carnea ei se 
transformă în scări, trei verte
bre ale șirii spinării, cer și 
arhitectură". Nimeni nu i-a ofe
rit o cămașă de forță nu l-a 
invitat să devină pensionar in
tr-un ospiciu. Dimpotrivă. Mi
liardarii americani își descope
riseră pictura de care aveau 
nevoie.

Acum, Dali zugrăvește „lu
mea pe plexiglas" aruneînd Ia 
întîmplare tuburi cu vopsea și

al lul 
câ

este 
mai

sco- 
în

apoi presîndu-le. Un exemplar 
al acestei opere va costa 
1.000.000 franci francezi noi. 
Iar cumpărătorii - stăpinii in
dustriei și finanțelor — nu se 
lasă așteptați.

Cineva a spus despre Salva
dor Dali că ar fi „mister țic- 
nitul".

Repetăm : tulburările mintale 
poate că nu-i lipsesc. In orice 
caz, excentricitățile sale incori
gibile nu sînt pur și simplu ro
dul unei bolnăvicioase pofte de 
publicitate. înainte de toate, 
Salvador Dali înfățișează per
fect bîlciul lumii burgheze, al 
unei lumi descompuse pentru 
care nu există viitor, ci doar 
trecut și pentru care prezentul 
este cumplit.

EUGENIU OBREA

s-au prezentat la primele ore 
de cursuri. A fost dealtfel pri
ma și ultima zi petrecută de 
ei în Universitatea din Geor
gia. Un corespondent al agen
ției U.P.l. care a fost de față 
descrie astfel „primirea" fă
cută celor doi studenți negri 
de colegii lor. „Cînd a intrat 
în aulă Charlayne Hunter, ni
meni nu a vrut să se așeze 
alături de ea. A fost întimpi- 
nată într-o tăcere mormînta- 
lă. Apoi, i s-a spus că va lo
cui și într-o aripă separată a 
dormitorului fetelor pentru a 
putea fi ferită cît mai mult 
de contactul cu studentele al
be". Lucrurile s-au petrecut, 
aproape identic și cu Holmes.

Autoritățile din Washington 
se felicitata de acum pentru 
„succesul" integrării rasiale la 
Universitatea din Georgia (din 
4500 studenți albi, Hunter și 
Holmes erau singurii negri — 
n.r.) cînd la Athens au izbuc
nit noi tulburări provocate de 
huliganii rasiști. Geamurile 
dormitorului unde se afla 
Charlayne Hunter au fost 
sparte cu pietre; membri ai 
Ku Klux Klanului și studenți 
rasiști manifestau împotriva 
integrării în școlile din Geor
gia. Dezmățul rasiștilor, care 
și-au bătut profesorii aflați 
în calea lor, luase asemenea 
vroporții incit conducerea u- 
niversității a chemat poliția. 
Potrivit agenției U.P.L, co
mandantul poliției a declarat 
însă că nu-și poate trimite oa
menii decît pe baza unui or
din al guvernatorului statu
lui, Valdiver. Acesta din 
urmă a dat intr-adevăr ordi
nul. Pe baza lui. cei doi stu
denți negri au fost luați de 
polițiști și conduși la... locu
ințele lor din Atlanta.

Ultimele știri transmise de 
agențiile de presă anunță că 
Harold Holmes și Charlayne 
Hunter continuă lupta pentru 
recunoașterea drepturilor lor. 
Cererea lor prezentată jude
cătorului federal din orașul 
Macon a rămas însă deocam
dată fără răspuns. Rasiștii din 
Georgia se agită în continuare 
și amenință cu noi demonstra
ții în cazul cînd cei doi stu
denți vor fi reprimiți în uni
versitate. Ei se simt tari, pen
tru că în spatele lor se află 
guvernatorul și întreg parla
mentul statului.

Cei doi studenți negri nu 
sînt însă singuri. Numeroși 
cetățeni americani cinstiți 
și-au exprimat solidaritatea 
cu lupta lor. După cum anun
ță agenția U.P.L, 300 de pro
fesori și asistenți ai Universi
tății din Geoigia au cerut gu
vernatorului statului ca Hun
ter și Holmes să fie reprimiți 
imediat la cursuri. După cum 
reiese din relatările unor zia
re, este îndoielnic că guver
natorul va da urmare cererii.

Intîmplarea din statul Geor
gia ilustrează odată mai mult 
ce înseamnă în practică „drep
turile" negrilor din S.U.A., 
cărora la O.N.U. le fac atîta 
reclamă diplomații americani.
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