
I

Proletari din toate firile ÎN NUMĂRUL DE AZI :
Literatură-Artă.

B. DUMITRESCU : Speranță 
(povestire).

CONSTANTIN BUCUR: Cronica 
unor remarcabile înfăptuiri 

(pag. 3-a).

— Marea întrecere de la poligo
nul Tunairi

Organ Central ai Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XI Seria Il-a Nr. 1979 4 PAGINI — 20 BANI Duminică 11 septembrie 1955

SĂ PREGĂTIM CU GRIJĂ

PE UCENICI

CU CITIVA ANI în urmă, Mi
hai Botnairiuc, Stelian Poșo- 
veanu, Victor Cocoș, Nicolae 

Ghimbeteanu au îmbrăcat uniforma 
<de elevi ai Școlii profesionale de uce
nici' „Electromagnetica” din Capitală. 
Drumul pe care ei și l-au ales, acela 
de a deveni muncitori priceputi, stă
ruința cu care au mers pe acest 
drum i-a adus astăzi printre fruntașii 
întreprinderii respective.

Asemenea lor, mii și mii de fii de 
muncitori și țărani au învățat și în
vață sub îndrumarea atentă a maiștri-

— C. TEODORIU : 
diofonică a unui 
pozitor.

— Pe scurt

Opereta ra
tio ăr com-

(pag. 2-a),
„ColectivaIOAN TEOHARIDE: 

noastră-i la Ioc de frunte”.
(pag. 3-a).

FLORICA GRIGORE : Cum am 
studiat în cercul politic

(pag. 3-a).

Campionatul republican de atle
tism (pag. 3-a).

Cultură Fizică și Sport.
— O nouă performantă valo

roasă a rugbiștilor noștri în 
Anglia

— N. BLIDÀRU : înotători -ta
lentati.

Tratativele dintre delegațiile 
vernamentale ale U.R.S.S. și R. 
F. Germane (pag. 4-a).

— Declarația lui N. A. Bulganin
(pag. 4-a).

DE PE ÎNTINSUL PATRIEI
Meseria se învață cu multă răb

dare, cu perseverentă. Acest lucru 
este -deja cunoscut de către elevi și 
multi urmăresc cu interes felul de 
lucru al fruntașilor și inovatorilor 
cautînd să-și însușească experiența 
acestora. Totul depinde acum de fie
care elev în parte. Dacă elevul va fi 
disciplinat, dacă-și va face temele cu 
regularitate, dacă 
respectarea disciplinei, pentru succe
sul brigăzii 
muncă, atunci muncitorii cu care Iu«- 

________________________ ___ v... crează vor observa acest lucru, îl vor 
lor și profesorilor tainele meseriei. In’ ajuta să pătrundă mai repede tainele 
tara noastră școlile profesionale de 
ucenici pregătesc noi cadre pentru 
complectairea numărului de muncitori 
calificați.

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei noastre naționale, sarcinile ce ni 
le pune în fată construcția socialis
mului cer necontenit cadre pregătite 
la nivelul tehnicii noi. Au rămas doar 
in amintire anii negri în care meseria 
nu se învăța, ci se fura. Absolvenții 
școlilor profesionale lucrează astăzi 
alături de muncitori vîrstnici care nu 
s-au bucurat de condiții prielnice 
pentru însușirea meseriei. Astăzi în 
orice parte a tării te vei duce, vei în- 
tîlni clădiri impunătoare, cămine spa
țioase, terenuri de sport, biblioteci, 
cabinete. Toate acestea stau la dispo
ziția elevilor, toate au fost construite 
pentru a crește cu grijă schimbul de 
mîine al clasei muncitoare.

Anul școlar care a început .este pri
mul an de aplicare a măsurilor prevă
zute în Hotărîirea partidului și guver
nului cu privire la organizarea școli
lor profesionale de ucenici, a școlilor 
tehnice și școlilor tehnice de maiștrî. 
Trecerea școlilor profesionale de uce
nici pe lîngă fabrici dă elevilor posi
bilitatea să cunoască încă din perioa
da de școală locul de muncă, mașinile 
moderne de mare tehnicitate cu care 
sînt înzestrate întreprinderile, iar în 
perioada practicii să-și poată însuși 
cele mai bune procedee de lucru, me
todele avansate, experiența bogată a 
fruntașilor în producție.

Marele scriitor proletar Maxim 
Gorchi considera funcția de muncitor 
drept cea mai înaltă funcție din lume. 
A te număra printre oamenii cu cele 
mai înalte funcții din lume înseamnă 
să-ți dai seama de frumusețea și utili; 
tatea meseriei pe care ți-ai ales-o, să 
lupți îndîrjit pentru a face ca ea să 
nu mai prezinte pentru tine nici o tai
nă, înseamnă ca încă din școală să 
lupți pentru a te perfecționa în me
seria aleasă.

Există toate condițiile ca industria 
noastră socialistă să primească mun
citori bine pregătiți. Faptul că în 
acest an elevii au fost recrutați nu
mai din absolvenții șcclilor de 7-10 
ani care și-au însușit un bagaj sa
tisfăcător de cunoștințe este unul din 
‘actorii care vor duce la pregătirea 
promoțiilor de absolvenți destoinici, 
piicepuți în mînuirea mașinilor și a- 
gregatelor de mare randament.

Odată cu începerea noului an șco
lar, în fața elevilor stă sarcina de 
a-și însuși temeinic cunoștințele teo
retice și practice. La locul de practi
că, organizați în brigăzi de produc
ție, echipe sau partizi, elevii lucrează 
alături de muncitori cu multă expe
riență de la care pot primi un ajutor 
tovărășesc de preț în însușirea mese
riei.

Energia atomică folosită 
în industria noastră 

petroliferă

Consfătuire cu specialiștii sovietici 
din domeniul agriculturii

Cătunul celor tineri

va lupta pentru

sau al locului său de

meseriei. Brigada este un colectiv mic 
dar puternic, o adevărată școală. Aici 
ucenicii învață mai repede meseria, 
învață să aibă o atitudine socialistă 
fată de muncă, să respecte onoarea 
și tradiția școlii și întreprinderii.

An de an tehnica.se dezvoltă. Pen
tru mînuirea și îmbogățirea tehnicii, 
avem nevoie de muncitori pregătiți, 
iscusiți, stă'pîni pe meserie. Maiștrii 
și tehnicienii, muncitorii vîrstnici sînt 
chemați să sprijine îndeaproape mun
ca de pregătire a schimbului de mîine.

Deosebit de mari sînt sarcinile care 
stau în fata organizațiilor U.T.M. din 
școli. Ele trebuie să mobilizeze elevii 
în munca de învățătură, să educe la 
ei simțul datoriei, să creeze o opinie 
de masă împotriva leneșilor, chiulan
giilor și indisciplinatilor. Organiza
țiile U.T.M. trebuie să sprijine condu
cerile școlilor și întreprinderilor în 
organizarea întrecerii socialiste dintre 
brigăzi, echipe și partizi.

Ca în fiecare an, pe porțile școli
lor profesionale de ucenici au pășit 
novicii, elevii din anul I. Aceștia se 
vor simți la început mai stingheri,, se 
vor încadrc mai greu în programul 
de școală. Se cere ca organizațiile 
U.T.M. să desfășoare o muncă de la 
elev la elev, să sprijine în mod deo
sebit pe ce> nou veniti în meserie.

Organizațiile U.T.M. din școlile 
profesionale de ucenici trebuie să 
sprijine direcțiunile în întărirea spiri
tului de ordine și disciplină în rîndu' 
elevilor. Ca o sarcină permanentă 
tiebuie considerată cultivarea la elevi 
a sentimentului de respect fată de 
profesori, maiștri și educatori, fată de 
muncitorii vîrstnici și de colegii de 
școală, educarea la elevi a sentimen
tului mîndriei că ei se pregătesc să 
facă pa. te din rîndurile clasei mun 
citoare.

O atenție deosebită trebuie acordată 
organizării timpului liber al elevilor. 
Vizionarea în colectiv a filmelor sau 
pieselor de teatru, organizarea discu
țiilor în jurul acestora, organizarea 
unei rodnice și interesante activități 
sportive și a unor concursuri literar«’, 
sînt numai cîteva căi prin care se vor 
pregăti muncitori culti, cu cunoștințe 
multilaterale.

Anul școlar a început de curînd 
Sarcinile sînt multe și de mare în
semnătate. îndeplinirea lor depinde de 
munca fiecărui elev, de activitatea fie
cărei organizații de bază a U.T.M., de 
felul cum ea va ști să folosească 
sprijinul primit din partea organiza
ției de partid din școală și din între
prindere.

Să muncim în așa fel îneît fiecare 
ucenic de azi să devină mîine un 
muncitor cu renume, un vrednic fiu al 
detașamentului clasei muncitoare.

Pe șantierul căii ferate
Ozana- Cracau

De la Dolea la Pipirig către Braniște, 
cu cîtva timp în urmă, o armată de ti
neri brigadieri ei muncii voluntare au 
pornit să dureze o cale ferată.

Dimineața, cîntece tinerești răzbat 
prin desimea fagilor și stejarilor:

„Noi urmașii lui Vasile Roaită...“
Coloane de tineri îmbrăoați în salopete 

cafenii sau albastre ies din tabără și se 
răspîndesc de-a lungul Ozanei pe o dis
tanță de mai bine de 10 km. I-am văzut 
la locurile de muncă. Unii lucrau la de
frișat sau ajutau la marcarea terenului, 
iar alții — cei mai mulți la număr — dis
locau piatra și pămîntul de pe munte și-l 
cărau cu roaba la cîțiva metri depărtare. 
La prima privire, se pare că munca asta 
nu are nimic deosebit. Văzîndu-1 însă 
pe Dumitru Ion, cel care nu a împlinit 
încă 17 ani, cu cîtă încăpățânare se luptă 
cu roca tare, o dislocă, o încarcă și o 
transportă, pu-ți mai vine să te desparți 
de el- Dar ce, parcă el este singurul care 

, face acest lucru? Sînt zeci. Sute chiar !
Intr-un asemenea punct de lucru l-am 

cunoscut pe Diaconu Eugen, conducător, 
de brigadă, venit aci pe șantier în pri
mele zile de la deschidere, om însurat, cu 
doi copii; și pe lîngă toate astea a mai 
fost brigadier și la Salva-Vișeu. L-a atras 
încă de mult viața asta frumoasă de con
structor. In prezent are o singură dorință. 
Să lucreze aci pe șantier, iar la 7 Noiem
brie, cînd primul tren va porni din Dolea 
către Braniște, să aducă și el Ozanei. din
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PLOEȘTI (de la corespondentul nos- 3 
tru).

Ca urmare a ajutorului tehn’co-știln- 8 
țific pe care nl-1 dă Un unea Sovietică | 
în folosirea pașnică a energiei atomice, 8 
la schelele petrolifere din regiunea 8 
Ploești au sosit — printre alte lnsta- 3 
lății automate sovietice — șl două stații 8 
de carotaj radioactiv. La punerea lor în 8 
producție a lucrat un colectiv de tineri % 
Ingineri din care fac parte Florlcel 
Gheorghîu, Șerban Goilav și Mihai 8 
Ghersan. 8

Aparatele stațiilor de carotaj radio- | 
activ sînt instalate în două autobuse 8 
moderne. 8

Mă aflu la una din sondele schelei | 
Morenl. Autobusul, un adevărat labo- 8 
rator în care sînt instalate aparatele jț 

‘stației de carotaj radioactiv, a sosit pe | 
8 poziție. Inginerul Șerban Goilav țm- ’ 
| preună cu operatorii Nicolae Alexan-8 
" dru șl Ion Secui pregătesc stația de ca- j 

rotaj radioactiv, care a stîrnlt atîta cu- 8 
riozitate între petroliști. Se lansează în | 
puțul sondei electroda radioactivă care | 
constă dintr-un tub lung de oțel prevă- 8 
zut cu aparatură deosebită: o fiolă care g 
rad’ază într-una neutroni, contorl pen- | 

8 tru înregistrarea radlațiunllor „gama 8 
3 naturale“ și „gama artific’ale“. Acest g 

„ochiul | 
8 g 

Pînă la această descoperire științi- g 
flcă de înaltă precizie straturile petro-1 
litere se investlgau cu ajutorul carota- 8 
jului electric — metodă cu care se ?, 
poate afla natura șl conținutul rocilor % 
după comportarea lor față de curentul * 
electric. Ea nu s-a dovedit însă a fl 8 
peste tot eficace. La unele sonde vechi g 
tubate, ale căror puțuri sînt străbătute | 
de sare, investigarea cu electricitate n-a 8 
dat rezultatele dorite șl numeroase stra- | 
turl bogate în petrol nu au putut fl 8 
descoperite. 8

Stația de carotaj radioactiv, această |
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8 permite cercetătorilor să determine cu 8 
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8 serie de sonde vechi părăsite de capi-1
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Harnicele gospodine din Bîrlad
BlRLAD (de la corespondentul nostru). 
In sala de ședințe a Sfatului popular 

regional Bîrlad s-au întîlnit zilele aces
tea peste 200 de gospodine din orașul 
Bîrlad.

în cadrul acestei adunări 6 dintre cele 
mai harnice gospodine care s-au eviden
țiat în mod deosebit în creșterea păsări
lor au primit din partea sfatului popular 
regional diplome de merit.

Cu viu interes au ascultat cei prezenți 
cuvintele gospodinelor Mar ia Ștefanovici, 
Ecaterina Costăchescu și Ana Corciova 
care au crescut fiecare peste 100 de pui.

în orașul Bîrlad au fost crescute în vara 
acestui an peste 173.000 de păsări. Cu 
ocazia acestei adunări s-au format 60 de 
echipe de femei care să îndrume gospo
dinele din orașul Bîrlad in prepararea 
conservelor.

SĂRBĂTORIȚII
fuga roților, salutul său. Brigadierii spun 
însă că Diaconu — băiatul ăsta care de-a- 
bia a împlinit 24 de ani — cu cîtva timp în 
urmă era tare necăjit. El însă îți poves
tește faptele așa cum s-au întîmplat lă- 
sîndu-te să tragi singur o concluzie. Cea 
pe care am tras-o eu este aceea că me
rită tînărul ăsta cinstea ce i s-a făcut de 
a fi numit conducătorul brigăzii a II-a.și 
de a purta în buzunar cel de al doilea car
net de brigadier, iar brigada ce o comandă 
să fie socotită drept fruntașă pe întregul 
sector.

...Intr-o noapte — pe la începutul lunii 
iulie — Ozana șina umflat pe neașteptate 
apele. Urlînd, clocotind vijelios s-a nă
pustit ca o vijelie peste tot ce lucraseră 
brigadierii. Pe malul stîng, prin locul 
unde au început lucrările pentru constru
irea unui pod, apele au întîlnit un ob
stacol puțin obișnuit : o macara pionier 
Cît ai bate din palme valurile au încon
jurat-o izbind cu furie în părțile-i meta
lice. Mai era doar puțin și apoi avea s-o 
tîrască și s-o înfunde cine știe unde. Oa
menii au prins însă de veste. Din barăci 
au ieșit brigadieri ca Negru Ștefan, Bui- 
cu Ion, Avădanii Ilie •— hotărîți să dea 
lupta'cu furia apelor. Nu lipsea dintre ei 
nici Diaccnu.

Singuri, în noaptea de smoală, demontau 
cu răbdare brațul macaralei și postamen
tul trăgîndu-le pe mal. Frînți de obo
seală, uzi pînă la piele, cînd s-au întors

în baracă s-au cufundat intr-un somn de 
plumb.

Intîmplări de toată ziua, cititorule. La 
Ozana-Cracău tinerii muncesc, cîntă și — 
ce este mai important — construiesc o 
cale ferată.

★
...Ploile ce căzuseră în ultima perioadă 

au făcut multe greutăți brigadierilor. Azi 
parcă și natura vroia să participe la săr
bătoarea ce va avea loc pe platoul de la 
sectorul II al șantierului. Peste noapte, 
ca din pămînt parcă, au răsărit aci o tri
bună, cîteva bănci, ghirlande de ver
deață. Ozana, tumultuoasă pînă atunci, își 
domolise valurile. Conducerea șantierului, 
organizatorul de partid, invitați de la alte 
sectoare, țărani d'n cătunul apropiat, cu 
toții participau alături de tineri la eve
nimentul deosebit.

„Careul’’ perfect aliniat aștepta cu ne
răbdare. In fața Iui. Dragomir vorbeș e 
despre aceste locuri, despre neîmblînzita 
Ozana, despre fagul și stejarul d'n pădu
rile ce se revarsă chiar pînă aci în poarta 
taberii, despre brigadierii de la BUmbești- 
Livezeni, despre cei de la Salva-Vișeu și în 
cele din urmă despre construirea socia
lismului. In fața careului se află acum un 
grup de tineri brigadieri. Diaccnu Aurel, 
Ani Vasile, Iovu Constantin, Apetrii Du
mitru, Sălăgeen Constantin — cel ce dădea 
zilnic cîte 3-4 norme — sînt printre acei 
care azi se bucură împreună cu întreaga 
tabără. Nu lipsește din rîndul lor nici Cio-

Sîmbătă dimineața, spe
cialiștii sovietici din domeniul 
agriculturii, Serghei Stepa- 
novici Praksin, candidat în 
științe agricole, locțiitor știin
țific al directorului Institutu
lui de cercetări științifice pen
tru cereale din zona fără cer
noziom a U.R.S.S., Aleksei 
Aleksandfovici Berezovski, 
candidat în științe agricole, 
șeful secției tehnologia fura
jelor din Institutul unional de 
cercetări pentru furajarea 
animalelor, Nikolai Sofrcno- 
vici Korobkin, inginer șef 
din secția de proiectări tip de 
la Institutul de stat pentru 
proiectarea construcțiilor in
dustriale și agricole, au avut 
o consfătuire la Institutul de 
cercetări zootehnice din Bucu
rești. La această consfătuire 
au luat parte specialiști în 
creșterea animalelor și în or
ganizarea bazei furajere din 
Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, de la Institutul de 
cercetări zootehnice. Academia 
R.P.R., facultatea de zooteh
nie a Institutului agronomic 
„N. Bălcescu” din București, 
Ministerul Industriei Alimen
tare etc.

Consfătuirea a fost desch'să 
de tov. Virgil Gligor, locțiitor 
al ministrului Agriculturii și 
Silviculturii.

A. A. Berezovski și N. S. 
Korobkin au răspuns la unele 
întrebări puse de specialiștii 
romîni asupra construcției și 
folosirii silozurilor în U.R.S.S., 
modul de cultivare a plante
lor destinate însilozării, teh
nica însilozării, folosirea nu
trețurilor de siloz în hrana 
animalelor și altele. Oaspeții 
au arătat felul în care este 
organizat și cum funcționează 
Institutul unional de cerce
tări pentru furajarea anima
lelor din Moscova, unde lu
crează numeroși special’șt; și 
îndeosebi zootehniști și bio- 
chimiști.

S. S. Praksin a făcut unele 
recomandări privind recolta
rea și însilozarea porumbului 
pe baza constatărilor făcute 
la demonstrațiile practice care 
au avut loc la Livedea, Sinan- 
drei și Iclod. El a subliniat 
importanța deosebită ce tre
buie acordată însilozării pe , 
scară largă a știuleților și 
tulpinelor de porumb, precum 
și' a altor plante de nutreț.

în numele delegației so
vietice, S. S. Praksin a mul
țumit apoi specialiștilor ro- 
mini pentru interesul mani; 
fesitat în cunoașterea bogatei 
experiențe sovietice în do
meniul creșterii animalelor. 
Oamenii de știință sovietici— 
a spus el — sînt gata oricând 
s'ă împărtășească tuturor din 
experiența lor. El a arătat 
că specialiștii sovietici au ră
mas impresionați de minu
natele soiuri românești de po
rumb și de alte plante, so
iuri 
vaite 
tică.

în
de la I.C.Z a vorbit tov. Ion 
Fișteag, director adjunct știin
țific al I.C.Z., care .a mulțu
mit oaspeților pentru pre
țioasele îndrumări date.

Tov. Virgil Gligor, locțiitor 
al ministrului Agriculturii și 
Silviculturii, 
crătorilor
mulțumit oaspeților pentru 
bogatele învățăminte împăr
tășite în această consfătuire, 
precum și în cursul celor trei 
demonstrații practice, as’gu- 
rîndu-i că în scurt timp ele 
vor fi aplicate pe scară largă, 
în special în gospodăriile a- 
gricole de stat și în gospodă
riile agricole colective.

în cursul după-amiezii oas
peții au vizitat orașul Bucu
rești. (Agerpres)

care ar putea fi culli
si în Uniunea Sovie-

numele colaboratorilor

în numele lu- 
din zootehnie, a

Arăturile trebuie grăbite 
în raionul Mizil

au trecut de cînd în raionul Mizil s-a 
treierat. Munca însuflețită depusă de

VIDRA (de la corespondentul nostru) •
Curios lucru va părea celui care va consulta harta comunei 

„30 Decembrie” și nu va găsi noul cătun care s-a format în 
anul acesta. Sînt case noi ridicate de 12 familii tinere de 
curînd întemeiate. Sînt tineri țărani muncitori dintre cei mai 
harnici și foarte buni gospodari.

In noul cătun al comunei „30 Decembrie’’ locuiesc tinerii 
Zmarandache Stelian, Ștefan Gheorghe Similea, Toma Gheor- 
ghe Similea, Neagu Alexandru, Ilie Gheorghea Sandu, Constan
tin Gologan, Stan Gheorghe Sandu și alții.

Exemplul lor .a fost urmat și de alți tineri din comună. Tine
rii Petre N. Dragomir, Ilie D. Similea, Preda Gh. Gheorghe șl 
Nicolae V. Mihai și-au ridicat și ei case noi.

Bunăstarea celor din comuna „30 Decembrie’’ crește odată 
cu recoltele bogate pe care ei le culeg de pe pămîn'turile mun
cite cu hărnicie.

PRIMA LECȚIE DE BOTANICA

Au început cursurile școlare. Bucuria de a afla lucruri 1 
noi, necunoscute, din viața plantelor și animalelor, din j 
marile taine ale .naturii însuflețește pe elevi și școlari. 1

E soare afară, frumos. Elevii din clasele mai mari ale ' 
Școlii elementare de patru ani din comuna Miniș, regiu- L 
nea Arad, țin prima lecție de botanică în grădina școlii. j

Mai mult de 16 zile 
încheiat campania de 
mecanizatori, țărani muncitori, colectiviști, membrii întovără
șirilor agricole a făcut ca raionul Mizil să devină fruntaș pe 
regiune la treieriș. Trebuie depus același entuziasm și în munca 
necesară însămînțărilor de toamnă.

în unele comune ale raionului Mizil s-au obținut în această 
privință rezultate frumoase. Organizația U.T.M. și tehnicienii 
agricoli au contribuit la mobilizarea țăranilor munci
tori pentru grăbirea executării arăturilor adinei. De pildă, 
în comuna Amaru s-a arat aproape 40 la sută din suprafața 
planificată. Asemenea succese au mai fost înregistrate și in 
comunele Glodeanu-Sărat, unde este tehnician agronom ute- 
mist.ul Stănescu Gheorghe și în Mihăilești și Fîntînele-

Colectiviștii sînt Și de astă dată printre fruntași. Cei din 
comunele Baba Ana, Bădeni-Miluiți, Colțăneni și altele au și 
arat între 50—80 la sută din suprafața pla- 
nificată.

Nu la fel se poate spune despre comu
nele Vintileanca, Tîireșanu, Fulga, unde 
sînt tehnicieni agronomi Ghiță Gheorghe 
Icniță Ariada, Gogu Elena și alții.

Este limpede că secția agricolă a sfatu
lui popular raional trebuie să-și intensi
fice mai mult activitatea în rîndurile sfa
turilor populare comunale. Comitetul ra
ional U.T.M Mizil are datoria să extindă 
în toate organizațiile de bază U.T.M. 
prețioasa inițiativă ă utemiștilor de la 
Armășești pentru organizarea grupelor de 
ajutorare și în actuala campanie de î: 
sămînțări.

tn-

banu Vasile, Leonte Ion, Găureanu Mihai, 
Moșu Nicolae — cunoscut în întreaga ta
bără pentru rezultatele deosebite obți
nute în muncă. A răsunat nu știu de cîte 
ori în acea zi pe acest platou tradiționalul 
,,de trei ori ca la brigadă“. Nu a lipsit 
nici cîntecul fruntașului de pe șantier, 
cîntec născut odată cu primii copaci do- 
borîți sau cu primele lopeți de pămînt 
așezat la temelia viitoarei căi ferate.

Panțică Constantin, cel dintr-a „IV-a‘‘, a 
fost în acea zi unul dintre cei mai solici
tați brigadieri. Mîinile-i obișnuite cu lo
pata și roaba, cu securea sau cu spraițul, 
făceau de astădată minuni pe clapele si
defate ale acordeonului. Și tinerii briga
dieri au făcut horă mare, cît se întinde 
platoul din fața baracamentelor. Briga
dierii au invitat, politicos la joc fetele 
oaspete venite din cătunul din apropiere. 
S-a dansat, s-a cîntat pînă tîrziu.

Primii tineri de la Ozana-Cracău primi
seră „certificatul de naștere“ al muncii 
voluntare.

★
Mă aflam deunăzi într-un autocamion 

„ZIS“ ce transporta de aci, de la Ozana, 
niște bușteni. Șoferul, un bătrîrel de 
prin părțile locului, pare-se, mi se adresă :

— N-au cunoscut aceste locuri atîta 
veselie de cînd îi lumea. De cînd cu tinerii 
ăștia, se schimbă și fața bătrînei Ozana.

...Grăbeam tot mai repede către Piatra 
Neamț. Călătoream cu rapidul de Bicaz 
și mă gîndeam dacă nu cumva aceste rîn- 
duri simt învechite. Peste ce este astăzi 
nou, alte fapte ale constructorilor vor veni 
mîine să le ia locul.

I. NEACȘU

într-o fabrică fruntașă
Muncitorii fabricii de tricotaje ,.Bela Bre’.ner“ din Capitală 

au îndeplinit înainte de termen sarcinile primului^ plan, cinci; 
nai. Produsele fabricii sînt mult apreciate de cumpărători.

Măsurile tehhico-organizătorice. luate au asigprat îndeplini:- 
rea ritmică a sarcinilor de plan. In luna august planul a fost 
îndeplinit în proporție de 105,2 la sută, calitatea produselor de 
bumbac a fost îmbunătățită cu 6,3 la sută, iar a produselor de 
lînă cu 3,1 la sută; Ca uirmare a acestui fapt, prețul de cost pe 
luna august a fost redus față de sarcina planificată, cu 2,79 
la sută.

Tineretul a contribuit din plin în decursul celor 7 luni la 
realizarea acumulărilor suplimentare în valoare de 2.661.000 
lei. Numai utemista Elisabeta Barbu, din brigada de la rundț- 
stuhl, a realizat în luna august o economie de 1.207 lei, iar brir 
gada lui Lucia Iordăchescu.a îndeplinit planul în proporție de 
102,8 la sută și a îmbunătățit calitatea produselor cu 5 la sută'.

Colectivul acesta puternic în . care lucrează mulți tineri vă 
lupta și mai mult pentru a 'se număra printre întreprinderile 
fruntașe, pentru a face tot mai apreciate produsele pe care lâ 
execută.

Corespondent ■> 
F. M1NDRUȚ

Teatrele din București 
pregătesc deschiderea stagiunii

★ ★
In sălile de repetiții, pe scenele teatrelor se desfă

șoară în aceste zile o febrilă activitate. In Capitală, 
teatrele pregătesc spectacolele cu care-și vor deschide 
noua stagiune. In fiecare an acest eveniment — deschi
derea stagiunii — este pregătit cu minuțiozitate de 
către colectivele artistice. Și anul acesta munca se d.s- 
fășoa-ă cu aceeași pasiune

★

Teatrul Național „I. L. 
Caragiale’’, care-și va des
chide stagiunea la 22 sep
tembrie cu piesele : „Cita
dela sfărîmată” de Horia 
Lovinescu (sala Studio) și 
„Mielul turbat” de Aurel 
Baranga (sala C.C.S.), pre
gătește pentru viitoarea 
premieră piesa „Apus de 
Soare’’ 
vrancea 
scenă a 
ai artei 
și Mihai 
nea, în 
prima 
prezenta în premieră pie
sele : „Dușmanii’’ de M. 
Gorki iîn regia lui Al. Finți, 
maestru emerit al artei, 
„Cupa răsturnată”, drama
tizare de Andrei Glova 
după un roman clas— chi
nezesc, precum și „Căsă
torie silită” si „Doctor fără 
voie’’ de Molière în regia 
lui Sică Alexandrescu, ma
estru emerit al artei din 
R.P.R. In repetiții mai este 
si piesa pentru copil a ti
nerei scriitoare Mioara 
Cremene „Trestiile de aur", 
care va fi pusă în scenă de 
un proaspăt absolvent al 
facultății de regie — Ion 
Cojan.

La Teatrul Municipal, co
lectivul artistic repetă -în 
aceste zile drama scrii-

de Barbu Dela- 
în direcția de 

maeștrilor emeriți 
Marietta Sadova 
Zirra. De aseme- 
această stagiune 

noastră scenă va

creatoare.

mânui lui Alexandru Du- 
mas „Cei trei mușchetari”. 
Spectacolul cu „Foloasele 
și ponoasele numelui’’ de 
Calderon de la Barca va 
putea fi urmărit de ase
menea pe această, scenă.

Cu o nouă lucrare a dra
maturgiei noastre contem
porane își va deschide sta
giunea Și Teatrul Tinere
tului. Piesa „Preludiu’’ a 
tinerel scriitoare Ana No
vac va vedea lumina ram
pei în interpretarea artis
tului emerit Al. Critico șî a 
tinerilor actori Vasile Nl- 
țulesou, Liliana Țicău, 
George Păunescu, Al. Ci- 
prian, Mircea Ipate Mareș. 
Din distribuție mai fac de 
asemenea parte Emilia Co- 
zachevlci, Marcel Gingu- 
lescu, I. Clonaru, N. Motoc, 
Ionel Țăranu, Marcela De- 
mețriad, Petre Asăn șl 
alții. Regia aparține lui 
George Dem. Loghin și 
Dina Cocea, iar decorurile 
sînt semnate de I. Mitrici. 
Teatrul Tineretului pregă
tește de asemenea din 
noua noastră dramaturgie 
piesa „Zorile Parisului” 
(„Asaltul”) de Tudor Șoi- 
maru.

în afara premierelor, în 
anul acesta spectai'.orii 
vor putea urmări pe 
scenele noastre și cele mai 
reușite spectacole intrate 
în repertoriul permanent 
al teatrelor — lucrări ale 
scriitorilor noștri, piese so
vietice, opere ale scriitori
lor clasici ruși și universali, 
precum și piese ale drama-

★

torului clasic romîn B. P. 
Hașdeu „Răzvan și Vidra’’. 
In rolurile principale vor 
apărea Tanți Cocea și Mi- 
haela Juvara (Vidra), Sep- 
timiu Sever, Sorin Gabor și 
Dinu Dumitrescu (Răzvan), 
Șt. Ciobotărașu, Jules Ca- 
zaban, Chiriță Mihail și 
alții. Regia aparține lui 
Ion Olteanu, iar decorurile 
și costumele sânt semnate 
de Mircea Marosin. Pentru 
această stagiune Teatrul 
Municipal mai pregătește 
din repertoriul clasic uni
versal : „Soțul ideal’’ de 
Oscar Wilde, iar din dra
maturgia noastră originală 
noua piesă a lui M. Davi- 
doglu „Horia’’.

Teatrul Armatei își va 
deschide stagiunea la sala 
din Bd. Magheru cu piesa : 
„La ora șase” de Petru Du- 
mitriu și Sonia Fil'p. Regia 
spectacolului este semnată 
de George Rafael. Pe 
aceeași scenă spectatorii 
vor putea vedea spectaco
lul cu piesa : „Dragoste 
tîrzie” de A. N. Ostrovski, 
în direcția de scenă a tînă- 
rului absolvent al Facul
tății de regie din Moscova, 
Ion Maximilian. Pe scena 
din „13 Septembrie’’ co
lectivul Teatrului Armatei
va prezenta dramatizarea turgilor progresiști con- 
lui Ion Șaihighlan după ro- temporani de peste hotare.

Și

tehnica.se
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la 
de 
am

tăteam cîțiva prieteni 
taifas intr-o cameră plină 
fum. Din vorbă-n vorbă, 
ajuns să pomenim și despre 
dragoste-

— Judecind la rece, spunea 
cel mai vîrstnic, noi nu prea

B. Dumitrescu

S P E R A N T Ă
avem ce povesti despre dragoste. De cînd 
mă știu, n-am întîlnit în viața de toate zi
lele amoruri mari care să înfrunte anii 
și vitregiile, iubiri celebre — Romeo și 
Julietta, Armând Duval și Margueritte 
Gautier, Tristan și Isolda- N-u, dragostea 
asta e practică și iptozaică, are ceva bru
tal în ea... Nu, brutal nu e bine zis, dar 
cum să vă explic, a dispărut farmecul- ei 
misterios, romantismul, suspinele, înflăcă
rarea aceea uriașă. Poate că e mai bine 
așa, dar mie, unul, nu-mi place.

Furios, un altul s-a repezit să-l oontra- 
zică.

— Cum poți să spui așa ceva ?
— Dar de ce să nu spun ? Ce. parcă tu 

nu știi cum e acum ? azi s-au cunoscut, 
mîine se căsătoresc, luna viitoare se des
part. Poate s-a schimbat .conținutul dra
gostei, poate se înțelege altceva prin acest 
cuvînt, poate nu mai e nevoie de dra
goste, și credința și înfocarea sînt con
siderate drept ceva învechit...

— Nu te supăra că te întrerup, a zis 
atunci Andrei, prietenul meu din copilă
rie, uite, eu aș încerca să povestesc o în- 
tîmplare despre dragostea și credința zi
lelor noastre. Apoi... o să mai vedem.

îndată ne-am potolit și am ascultat .cu 
luare aminte.

Călătorind odată prin Moldova, începu 
el, m-am adăpostit, într-o seară de viscol, 
într-un restaurant. N-am apucat bine să 
intru pe ușă, cînd am văzut becul pîlpîind, 
apoi stingîndu-se. încăperea s-a cufundat 
într-o beznă adîncă, străpunsă doar de 
jarul cîtorva țigări aprinse. Am înaintat 
totuși bîjbîind și m-am așezat la o masă. 
I-am cerut ospătarului să mă servească 
pe întuneric și am așteptat. Nu știu cît 
timp am stat astfel, cînd am auzit în față 
zgomotul provocat de mișcarea unui scaun 
și apoi un glas bărbătesc puternic :

— Ei, fraților lăutari, ce v-ați oprit ? 
Acum, pe întuneric, avem nevoie de mai 
multă muzică, să nu ne apuce urîtul. Ia, 
zice ți-i ceva !

Se vede treaba că lăutarii au fost încu
rajați într-adevăr de acest îndemn căci 
au început să cînte.

între timp, ospătarul mi-a adus un ape
ritiv și, minune mare, o lampă cu gaz pe 
cere a așezat-o pe masă. Am început să 
mă liniștesc și am privit cu interes în ju
rul meu. Omul la a cărui masă mă așe
zasem a ridicat ochii și m-a salutat.' Apoi 
s-a sculat și a mers să vorbească ceva cu 
muzicanții care se opriseră din cîntat. 
Peste puțin s-a întors la masă, iar or
chestra a intonat un cîntec ce mi se 
părea cunoscut,

Am mîncat aproape pe nemestecate, am 
mai comandat o jumătate de vin și am 
scos o mapă în care păstram un mers al 
trenurilor, Cînd am apropiat lampa să 
văd mai bine ce scria în cărticică, am 
scăpat mapa jos. Foarte binevoitor, tova
rășul meu de masă a ridicat mapa, a scu
turat-o puțin și. privind-o. m-a întrebat:

— Ați participat la Congresul corespon
denților ?

Auzind răspunsul, mi-a zis că și el a 
fost la Congres, deoarece era corespon
dent volunțiar la mai multe ziare, dar că 
în ultima vreme, fiind foarte ocupat, nu 
prea mai scria.

' — La ce ziar sînteți corespondent ? 
m-a întrebat.

Puțin jignit în demnitatea mea, i-am 
răspuns că nu sînt corespondent, ci gaze
tar. A tăcut puțin încurcat, cîteva clipe, 
în acest timp, l-am privit mai atent, atît 
cît îmi îngăduia lumina chioară a lămpii. 
In fața mea se afla un om înalt, uscățiv, 
îmbrăcat cu grijă. Avea părul castaniu, 
ochj mici și maxilare puternice- în în
treaga lui înfățișare era ceva simplu, 
obișnuit și totuși foarte atrăgător. Nu știu 
de ce mi se părea că e tatăl a numeroși 
copii ca.re-1 așteaptă cu nerăbdare să vină 
acasă și să le povestească ceva ou glasul 
plin, liniștitor.

După ce și-a aprins o țigară, necunos
cutul a zis din nou.

— Știți, îmi place mult să scriu, păcat 
Că nu prea am timp...

Vezi, eu cred că despre fiecare om de .pe 
șantierul unde lucrez s-ar putea scrie 
articole, chiar povestiri frumoase. Da, 
despre fiecare om. Pînă și despre mine 
s-ar putea scrie ceva interesant, adăugă 
ei îngîndurat.

Aici, omul meu s-a oprit din vorbă, a 
privit vinovat în jur și a tăcut încruntat. 
Apoi, socofindu-se pe semne dator cu o 
explicație, a continuat mai rar:

— N-am făcut vreo faptă deosebită în 
muncă, dar am trăit o întîmplare fru
moasă, o întîmplare care nu s-a sfîrșit 
încă Și despre care, dacă m-aș pricepe, 
aș scrie o povestire. Dar se va sfîrși cu 
bine. Neapărat se va sfîrși cu bine, mai 
zise el, parcă răspunzînd unei întrebări 
chinuitoare ce-1 frămînta.

îndată s-a trezit în mine o curiozitate 
aprinsă și l-am rugat să-mi povestească 
întîmplarea. Și, deși tovarășul meu se 
opunea, eu am insistat cu convingerea că 
omul acesta deschis nu putea avea o bu
curie sau un necaz fără a-1 împărtăși to
varășilor săi, chiar dacă aceștia îi erau 
ca mine, mai puțin cunoscuți.

— Fie. cedă pînă la urmă el. Să-ți po
vestesc- De altfel nu ești primul. Numai 
să nu rîzi sau să te uiți la mine ca la un 
nebun, cum fac unii. O să-mi pară rău. 
Știi, am pățit așa uneori. N-ai decît să-ți 
ții părerea pentru dumneata și gata, mai 
zise el și în ochi îi străluci o lumină 
aspră.

Ai reținut ce a cîntat adineauri orche
stra ? Nu ? Un tangou dintr-un vechi 
film sovietic : „Serdțe“, adică inimă. Bine.

De fapt, povestea începe în anul 1944. 
Eram pe atunci ucenic la o fabrică elec
trotehnică din București. Trăiam așa cum 
trăiau ucenicii : nici mai bine, nici mai 
rău. E limpede. Altceva însă, mai impor
tant trebuie să-ți spun. în acel an, viața 
prea luase o cotitură hotărîtoare. începu
sem să muncesc în ilegalitate. Nu-țî mai 
povestesc cum s-a petrecut aceasta, ci 
numai că aveam la activul meu cîteva 
mici misiuni îndeplinite și că eram ne
căjit doar că noaptea nu avea vreo două 
sute de ore să pot lipi destui „fluturași“, 
șau să scriu zeci de lozinci pe pereți, așa

cum aș fi vrut. Intr-o seară de iarnă m-.am 
întîlnit cu legătura mea, care mi-a comu
nicat că voi avea de lipit „fluturași” și 
dîndu-mi parola, locul de întîlnire și ma
terialul, m-a avertizat că, de data aceasta, 
voi merge la „lucru” cu o altă persoană 
decît de obieei. AI auzit probabil că 
atunci se obișnuia să se meargă în aseme
nea misiuni „în doi“, adică un băiat și o 
fată, ca să se dea impresia unei simple 
idile amoroase.

Așa se face că m-am dus repede la că
minul nostru, al ucenicilor, am împru
mutat un palton mai cumsecade, am băgat 
pe neobservate buretele de la 
baie în buzunar și, anunțîndu-1 
pe nea Mitică, portarul, cu o 
ochiadă ștrengărească, că voi 
veni mai tîrziu, am zbughit-o în 
stradă.

M-am dus la locul de întîlnire 
indicat și am văzut sub un fe
linar o fată care ținea în mînă, 
după cum era consemnul, un 
caiet. Am privit-o puțin- Era de 
statură mijlocie, subțire, blondă, 
cu un năsuc cîm. în obraji avea 
.o ușoară roșeață, dar nu una 
care transpiră' o sănătate sfidă
toare, nu ceea ce se numește bu
jori. Dimpotrivă, culoarea roză 
a pomeților accentua parcă pa
loarea restului feții, dînd impre
sia că fata roșea tot timpul din 
timiditate. Dar ai să vezi că hu 
era chiar timidă.

M-am apropiat de ea, i-am dat 
parola și am plecat 
spre cartierul care se 
atunci Lemaître.

Am mers așa un 
tăcând. ea încereînd 
ces să ducă o

împreună 
numea pe

eu

dis-

povestire
îneît iubita lui să nu-4 poată ajunge din car în ultima clipă a vieții. Dar nu se 
urmă. poate, ar fi prea crud.

Deși nu eram de loc de acord cu aprecie- Pricepi ? Cred că am 
rea fetei., am conșimțit să merg mai încet aceast§ „idee fixă“, cum 
fiindcă graba noastră putea pare suspectă, 
Fata m-a luat de braț și am pornit mai 
departe.

Dar nu-mi era dat să am liniște cu in- 
soțitoarea mea, care dovedise atîta pre
zență de spirit și reușise să înșele un po
lițist cu riscul nebănuit de a rupe farme
cul nevinovăției mele. Speranța, așa era 
numele ei conspirativ, m-a privit șăgalnic 
și mi-a spus :

— Tovarășe, fii te rog mai îndrăgostit I

s-o găsesc, am
Zic unii, că mă 

așteaptă, că ne vom iubi și vom fi feri
ciți. De cînd am această i<fee ? Nu știu. 
Poate din clipele acelea cînd eram intero
gat și bătut și cînd răspundeam la între
bările călăilor în așa fel încît să .înțe
leagă că nu neg că mai era cineva cu 
mine și că totuși n-am de gînd să divulg 
numele însoțitorului. Parcă-1 știam ? Tot 
ce pot să-ți spun este că chipul scump al 
acestei fete mi-a fost tovarășul cel mai
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timp, 
fără suc-

oarecare 
cuție, pînă ce am ajuns la locul 
unde trebuia să începem lucrul. 
Și am început. Ea se uita cu 
grijă împrejur, să se asigure că 
nu sîntem urmăriți, apoi scotea 
buretele din buzunar. Eu tre
ceam partea încleiată a „flutu
ratului” peste burete și-l lipeam 
pe un burlan, pe un geam sau 
pe zid. Deodată mi-am dat seama
că fata tremura. într-adevăr, afară era frig 
nu glumă și ea purta doarr o haină destul 
de subțire. Mi-am luat inima în dinți și 
i-am spus să-mi dea mie buretele. N-a 
vrut, a protestat, dindu-m' să înțeleg că 
cererea mea încălca regulile elementare 
ale muncii conspirative, cu care ea era fa
miliarizată de mult. Eram sigur că fetele 
sînt încăpățînate deși nu prea le ‘cunos
cusem îndeaproape, dar nu credeam 
că sînt chiar ca partenera mea care, mi 
Se părea mie, nu-și înțelegea propriile ei 
■interese. Așa că mi-am luat toată răs
punderea asupra mea și, fără multe expli
cații, cu un gest violent, i-am smuls bu
retele din mînă. A 
dar, văzînd că nu 
semnat și și-a pus

A mai trecut un 
mura. Obișnuit să iau hoțărîri de unul 
singur, mi-am scos paltonul și l-am pus 
pe umerii fetei. d<eși nici mie nu mi-era 
prea cald. Neavînd ce face, l-a îmbrăcat 
și a continuat să meargă lingă mine,’ s'm- 
țindu-se probabil puțin cam inutilă în 
acțiunea noastră. Eu eram însă 
poate de bucuros deoarece mi se 
că reușisem să mă port pentru 
dată „bărbătește“ cu o fată.

Ne-am continuat drumul și am 
în dreptul porții unei fabrici. Mă 
găteam să lipesc un „fluturaș”, 
mi s-a întîmplat ceva uluitor, , 
me, m-a simțit strîns puternic 
brațe și sărutat tare pe... nas, 
cit peste măsură, n-am fost 
să mai zic ceva. Stăteam încremenit 
brațele ei și nu pricepeam nimic. Poate 
că, dacă mi s-ar mai fi întîmplat 
vreodată să îmbrățișez o fată, n-aș fi-fost 
atît de paralizat fizic și moral ca atunci 
După un timp, îndată ce tovarășa mea a 
slăbit puțin strînsoarea și mi-am revenit 
în simțiri, am înțeles însă rațiunea ges
tului ei, văzînd un sergent de stradă care 
se îndepărta de noi, înjurînd printre 
dinți... „nici iarna nu se mai astîmpără... 
ai dracului mpcoși...“

Nu-ți. mai spun că 
început să asud ca 
și nu-ți mai descriu 
îndepărtat de locul acela. Ajunsesem pe 
cheiul Dîmboviței, cînd fata mi-a șoptit:

— Tovarășe, un îndrăgostit nu fuge așa

să-l poți „duce“ pe copoi cu mutra 
speriată. Numai a băiat amorezat
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încercat să zică ceva, 
obt’n,e nimic, s-a re- 

mîinile în buzunare, 
timp dar fata tot tre-

cît se 
părea 
prima

ajuns 
pre- 
cînd

Anu- 
în 

Zăpă- 
în stare 

în

de-abia atunci am 
în mijlocul lui iulie 
viteza cu care m-am

N-o 
asta 
arăți acum. Ce-i asta ?

Eu însă nu puteam ieși din starea de 
jumătate groază, jumătate timiditate 
ciorelnică în care mă aflam, dar mi-te 
să mai și vorbesc. Atunci, fata n-a găsit 
altceva mai bun de făcut decît să cînte 
încetișor tangoul despre care ți-am po
menit. N-am mai putut răbda, mi-am ieșit 
din fire și i-am zis :

— Sigur, dumneata o să-i prostești gro
zav pe copoi cîntînd un cîntec rusesc !

— Parcă idioții ăștia știu ce e un eîn- 
tec rusesc, a spus fata nepăsătoare con- 
tinuînd să cînte.

„Idioții“ nu știau, într-adeyăr, ce e un 
cîntec rusesc, dar găsiseră „fluturașii” și 
se luaseră pe urmele noastre. Am auzit 
deodată pași în urmă. M-am hotărît re 
pede. Am trîntit-o pe fată îrj zăpadă, cred 
că puțin cam prea „ferm’' și, ca s-o sal
vez pe ea, am fugit în direcția de unde 
se auzeau pașii. M-am ciocnit de doi in- 

• divîzi și m-am agățat de ei să-i țin pe 
loc. A început o bătaie înfundată, oarbă, 
cu icneli și înjurături. Deodată s-a pe
trecut ceva foarte curios. Atît eu cît și 
polițiștii am rămas o clipă descumpăniți, 
în noapte se auzea o voce de fată care 
cìnta-.. Ce cìnta ? Ai ghicit : „Serdțe“. 
Speranța voia să . mă salveze atrăgînd 
asupra ei urmăritorii. Ce voce minunată ! 
înghițeam pumni cu nemiluita, fiecare din 
ei mă durea cumplit și eu doream totuși 
ca vraja acelui cîntec să nu se risipească, 
să-l mai aud puțin, doar doar voi înțe
lege marea și frumoasa taină pe care mi 
se părea c-o tălmăcește.

îndată ce au reușit să mă imobilizeze 
însă, unul dintre polițiști a fugit să prin
dă și fata.

Habar n-am ce s-a mai întîmplat. M-am 
trezit la Siguranță unde am fost cercetat 
după cum erau obiceiurile. Cine știe ce 
s-ar mai fi ales de oasele mele, dacă nu 
venea 23 August. Am fost eliberat, am 
început apoi alte lupte. Partidul m-a tri
mis la învățătură, am devenit inginer, 
lucrez acum pe șantierul unei termocen
trale, dar n-am uitat o clipă pe fata aceea 
și n-am s-o uit cît voi trăi. înțelegi, o 
iubesc, da, o iubesc ca un nebun și o caut, 
o voi găsi, trebuie s-o găsesc. Uneori 
m-apucă așa o disperare și mi se pare 
că n-am s-o mai revăd niciodată, nici mă-
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8 Opereta radiofonică a

nu

fe-

fete mi-a fost tovarășul cel mai 
drag în închisoare și că era de 
ajuns să închid ochii atunci, ca 
și acum, pentru a-i vedea căp- 
șonul scump, părul blond, ine- 
lat, năsucul în vînt și mai ales 
roșeața din obraji, care pentru 
mine semnifica puritatea și bo
găția sufletească a acelei fete 
unice.

Adesea, stând în celulă cu 
ochii închișî șj visînd la ea, mi 
se părea că mă aflu din nou în 
noaptea aceea și aud vocea ei 
care mă caută, mă caută-. Parcă 
vedeam cum se deschid celulele, 
cum apare ea în prag înconju
rată de lumină, cum se apropie 
de mine zîmbind, mă ia de mînă 
și-mi zice : Vino 1 Iar eu, fără 
s-o întreb încotro mă duce, o 
urmez. Dar clipele acelea durau 
puțin. Deschideam ochii, ve
deam din nou pereții umezi, au
zeam .chițcăitul grețos al șobola
nilor. în aceste zile mi-a. intrat 
în cap ideea că nu întîmplător 
și-a ales ea numele conspirativ 
„Speranța”, că pentru mine a fă
cut-o, pentru a mă încuraja. Ca
raghios !

Cît n-am căutat-o după elibe
rare, de cîte ori n-am fost să 
văd filmul sovietic „Toată lu
mea rîde, cîntă și dansează”, în 
care se cîntă acel tapgo, de cîte 
ori nu l-am fredonat în preajma 
unei fete căreia nu-i vedeam 
fața, nădăjduind să-mi regăsesc 
iubita.. Dar totul a fost zadarnic. 

Au trecut șapte ani. Dumnezeu Știe dacă 
mai e în viață, dacă mă mai ține minte, 
dacă nu s-a căsătorit, dacă mă va iubi, 
dacă o . voi găsi. Dar eu trebuie s-o caut, 
nu pot altfel. Nădejdea de a o găsi mă 
fațe șă mă bucur de aer, dș lumină, de 
tot. Mă crezi ? întrebă necunoscutul pu- 
nîndu-și mina pe mîna mea și privindu-mă 
drept în

— Da, 
mîna.

— Nu 
această 
cei mai mulți, nu. Eu însă merg mai de
parte pe drumul meu, dar ce folos dacă 
nu reușesc s-o aflu ?

Să vezi ce mi s-a întîmplat de curînd 
La șantier lucrez într-un birou împreună 
cu mai multe desenatoare. Una din ele. 
Natalia o cheamă, avea o purtare oarecum 
deosebită față de mine. Pînă la un mo
ment-pu mi-am dat seama de acest lucru. 
Fata căuta să fie tot mereu în preajma 
mea, roșea cînd îi vorbeam, uneori era 
inexplicabil de veselă.. într-o zi mi s-a 
făcut dor de oraș, de un film. Așa, într-o 
doară, am invitat-o și pe ea. Fata a primit 
cu bucurie. După spectacol ne-am plimbat 
puțin prin oraș. Deodată aud :

— Tovarășe Vidrașcu, trebuie să-ți spun 
un lucru.

Fără să bănuiesc ceva, l-am zis : Te 
rog, ascult.

Fata a început să-și răsucească nasturii 
de la palton, să netezească pămîntul cu 
pantofii, apoi a zis cu greutate :

— Nu, mai bine altădată.
— Nu se poate Natașa — am intervenit. 

Dacă ai început — curaj, doar sîntem 
prieteni.

însfîrșit, după multe insistențe, fata s-a 
hotărît, a deschis gura și a izbucnit prin
tre hohote de plîns ; Mi se pare.... mi se 
pare că m-am îndrăgostit de dumneata.

îți dai seama că rămas trăznit. Fata 
a început să-și șteargă ochii și se uita me
reu în jos, dar cred că din cînd în cînd 
mă privea întrebător. Ce era să-i zic. I-am 
spus: Dragă Natalia, tu ești o fată de 
treabă, eu am despre tine părerea cea mai 
bună, știi cît te apreciez, dar să vezi... eu 
sînt îndrăgostit și pe cale să mă însor.

Nu știu cum de am putut să spun atunci 
asemenea cuvinte. Cred că numai încurcă-

ochi
te cred, am spus strîngîndu-1

ești primul căruia i-am povestit 
întîmplare. Unii mă cred, alții,

tura în care mă aflam m-a făcut să vor
besc astfel. Fata a izbucnit din nou în 
plîns. a fugit de lîngă mine și, cu toate 
eforturile mele, n-a fost posibil s-o ajung 
din urmă.

.Știu că a doua zi ,n-a mai venit la 
lucru și că celelalte fiete mi-au spus, pri
vindu-mă cu asprime, cînd am întrebat 
de ea, că . a venit la birou și șira cerut 
transferarea în altă parte. Nu pot să în
țeleg nici acum cum a obținut transfera
rea fără aprobarea mea, eare-i eram di
rect superior. Dar ce eram să fac ? Spune 
și dumneata ? Ce-i și cu fetele astea'!

Omul, s-a jucat un timp în tăcere cu cu
tia mea de chibrituri, a oftat adine și a 
continuat:

— înțelegi, cîteodată mi se pare mie 
însumi că sînt nebun, că. alerg după hi-- 
mere. Atunci mă apucă o disperare, în 
sufletul meu se dezlănțuie o furtună care 
mă pustiește Cumplit. Să nu dea dumne
zeu asemenea clipe. Noroc că nu durează 
mult. îmi revin din te miri ce. Atunci e 
iar frumos, soare, nădejde. Atunci oame
nii se uită iar lung la mine și clatină în
grijorați din cap. Dar nu toți. Uite, direc
torul, de pildă. Om cumsecade, înțelegă
tor. Deunăzi mă chemă. Am să-ți spun 
ceva, zice. Dar nu e urgent. Vino deseară 
la mine, acasă.

M-am dus și de cum am intrat, m-am 
simțit învăluit într-o atmosferă plăcută : 
o cameră frumos mobilată, căldură, fami
lia în jurul mesei. După ce m-am așezat, 
directorul, un om mic, rotofei, mi-a turnat 
ceai și m-a privit, nu știu cum, duios. Apoi 
m-a întrebat :

— Tot singur, Vidrașcule ?
Eu, ce eram să->i răspund ? M-am codit 

ce m-am codit și pînă la urmă, vrînd să 
termin, cel puțin cu el, i-am zis :

— De ce singur, tovarășe?
— Nu, zice rîzînd, nu mă lua așa „poli

tic“. Știu: Noi, tovarășe, nu sîntem sin
guri, alături de noi stă întreaga clasă 
muncitoare, toți,..

— Uite, îi spun, nu așa. Nu sînt burlac 
convins sau vreun dușman al femeilor. 
Știu și eu că un comunist adevărat e 
făcut să iubească, trebuie chiai- să iubea
scă, nu e împlinit la suflet dacă nu iube
ște, știu că e bine să fie căsătorit, la casa 
lui. Simt și eu nevoia unui cămin, dar mai 
ales trebuie să-mi umplu un gol din su
flet. îmi pare bine că m-ai adus aici și 
îți zic.; sînt pe c.ale să mă căsătoresc.

Ușurat și înveselit, directorul a lăsat 
paharul cu ceai. Ei bravo, mi-a spus, să fie 
într-un ceas bun. Cu cine, o cunosc și eu? 
I-am povestit ceea ce ai auzit și dum
neata. Ești liber să crezi ce vrei, i-am 
spus, te privește !

Și m-a crezut. Dar eîți sînt ca el? Pu
țini. De aeeea, am renunțat .să mai spun 
altora povestea mea și nu știu de ce am 
făcut-o astă seară. Chiar și în ochii di
rectorului evit să mă uit adesea. Dar nu 
se poate să n-o găsesc. Pînă cînd ? Trăiesc 
cu convingerea că o voi întîlni, dacă nu 
azi — atunci peste un an, peste zece. Nu 
se poate altfel. înțelegi, nu se poate !

Am vorbit mult în noaptea aceea cu 
inginerul care mergea la graniță să ia 
în primire niște mașini sovietice. Am pier
dut amîndoi trenurile. Deh, romantism ! 
Dimineața ne-am despărțit și de atunci 
n-am mai auzit de el.

Anul ăsta am fost pe teren la inaugura
rea unei .termocentrale. în timpul festivi
tății, cînd îmi notam ceva în carnețel, 
parcă l-am zărit undeva, în asistență, pe 
inginerul Vidrașcu. Dar n-a fost chip să 
dau de el. Mai tîrziu, m-am dus la masa 
tovărășească și pram gata să plec la 
București, cînd am fost invitat la o ser
bare cîmpenească, un fel de chermeză ce 
se organizase pentru tineret într-o pă
dure din apropiere. M-am dus într-o doară 
să văd și eu ce e pe acolo. Nimic deosebit. 
Băieți și fete,’ rîsete, glume, idile rapide, 
vînzători de înghețată, bufete, militari, 
bătr’îni curioși, costume naționale. Pe 
o estradă improvizată cîntă un fel de or
chestră. Apoi s-a anunțat la microfon că 
„tovarășii care au voce sînt rugați să se 
producă“. Nu se îndemna nimeni. Doar 
lîngă mine am auzit cîțiva tineri care se 
rugau de o fată blondă de vreo douăzeci 
și patru, douăzeci și cinci de ani:

— Tovarășe Bîrsan, cîntă-ne ceva.
Ea îi asculta amuzată, privind aiurea. 

Deodată s-a hotărît. A scuturat cu un 
gest energic capul, le-a zîmbit tinerilor și 
a pornit întins spre estradă, cu un mers 
apăsat Și totuși nu lipsit de feminitate. Se 
ținea de ea un tip mărunt cu părul vîlvoî; 
am aflat că e un activist de la secția 
gospodărie a regiunii U-T.M.

— Tovarășa Bîrsan, țipa el, nu e just. 
Cum să cînte secretara comitetului regio
nal U.T.M. așa, în public ? Care-i pres
tigiul nostru ? Ce, sîntem dizeuri ? Chiar 
așa pronunța, strîmbindu-și gura, „di
zeuri”. Tovarășa Bîrsan, gîndiți-vă, eu 
nu răspund. O să iasă vorbe.

Fata înainta netulburată, făcînd doar 
niște gesturi caraghioase prin care încerca 
să-l rețină pe grijuliul administrator. La 
un moment dat s-a întors și i-a spus indi
vidului mai mult veselă decît furioasă : 
D?că-i așa, am să stau Ș‘-o să cînt pînă 
seara, fără oprire.

Urcînd pe estradă, a vorbit ceva cu mu
zicanții, a potrivit .microfonul și a anun
țat cu un ușor accent ardelenesc: — Va 
eînta pînă seara tovarășa Maria Bîrsan, 
al doilea secretar al comitetului regional 
U.T.M. Urmează tangoul „Serdțe”. Vă 
rugăm să dansați.

Și a început să cînte. Nu-mă pricep la 
muzică, dar vă pot spune că avea o voce 
plăcută, mîngîietoare.

Drept în fata mea mulțimea a început 
să se agite; un om își făcea loc cu coa
tele spre estradă privind tot înainte. 
Ajuns în primul rînd, s-a oprit, șî-a săltat 
mîinile .și a rămas așa o vreme. Apoi și-a 
privit absent palmele, a ridicat din nou 
capul spre estradă și s-a urcat alături 
de „dizeură”. Ea eînta uitîndu-se îngrijo
rată la omul care părea că are de gînd 
să tulbure serbarea. Deodată, a pălit. L-a 
privit ca din depărtare, strîngînd din ochi, 
și a sSrit în cele din urmă în brațele lui. 
S-au îmbrățișat, s-au sărutat. El a închis 
ochii, pe obraji i se scurgeau lacrimi grele. 
După un timp, s-a potolit, a depărtat 
puțin capul și a întrebat-o:

— Ești- într-adevăr, Speranța?
Fata tăcea, emoționată.
Tinerii priveau în liniște această scenă, 

muzicanții rămăseseră cu gura căscată, 
iar despre administrator, bănuiesc că, în 
cel mai fericit caz, a leșinat. M-am înde
părtat de locul acela cu pași ușori ca și 
cum mi-ar fi fost frică să trezesc pe cine
va care visa un vis frumos. Asta-i po
vestea !

...Se făcuse noapte de-a binelea. PrJhși 
de povestire, _nu aprlnsesem lumina, ui
tasem chiar să mai punem lemne pe foc. 
Camera noastră era totuși viu luminată 
de pîlpîirea jarului din sobă,

Un nou cîntec 
„pe struna 
fuJflerelor“

Tinerețea sufle
tească e o trăsătură 
de caracter minunată 
și poeții o cîntă, ne- 
glijînd însă de multe 
ori să zugrăvească

tocmai — dacă putem spune astfel — fe
lul specific de a fi tineri al comuniștilor, 
avîntul tineresc romantic, specific vremi- 
lor noastre- Tocmai pe linia sublinierii 
acestui specific realizează momente de 
poezie adevărată. Mihu Dragomir în „Oda 
tinereții“, publieată în „Contemporanul” 
din 2 septembrie.

„Oda fulgerelor”, apărută anul trecut, 
făcea să răsune în creația poetului o 
strună nouă, mai gravă, cu un ton împli
nit, rotund. Pe aceeași strună poetul își 
închină azi oda sa tinereții. In 1946, în 
timpul seeeteî, eroul poemului — activist 
comunist, întors rănit din război — are 
un moment de puternică descurajare. Bă- 
trînețea — erou epic, așa cum este erou 
epic Moartea, în poemul lui Tvardovski 
„VasHi Tiorkin“ — vine să-și ia prada 
crezîndu-l pe erou înfrînt, gata să-i cadă 
în ghiare. Dar deși descurajat, aproape 
copleșit, acesta nu se dă bătut ?i reușește 
să o alunge.

In prima parte a poemului, autorul 
surprinde cu ascuțime unele caractere 
proprii tinereții pe care a trăit-o gene
rația sa și pe care continuă s-o trăiască și 
astăzi împărtășindu-se din tinerețea vre
murilor noastre. Sînt versuri pline de pa
tetism. convingătoare, care cumulează ca
lități întîlnite anterior în alte creații ale 
poetului; solemnitatea din „Oda fulgere
lor“ se împletește cu căldura confesiunii 
lirice din „Războiul”.

în cea de a doua parte a poemului, 
poetul părăsește descrierea luptei dintre 
Bătrînețe și erou, pentru a lăsa loc unui 
discurs liric cu pasaje izbutite — dar și 
cu unele lungimi — despre tinerețea co
muniștilor. Bătrînețea revine însă inexpli
cabil și neconvingător pentru cititorul 
care a socotit-o odată înfrîntă. Din pri
cina aceasta scopul discursului pe care-l 
ține eroul (scop care ar fi trebuit să fie 
alungarea Bătrîneții) devine cețos. In 
plus, eroul uită din eînd în eînd că el 
îi vorbește Bătrineții în anul de grație 
1946 și pomenește despre: „Zidarii ne-ntre- 
cutelor orașe / Noi, copilașii spice adu- 
nînd / Ostași- ce mînuiesc automatul / Eroii 
muncii plămădind în gînd / Șuvoiul ce-m- 
brăca-n lumină satul“, lucruri proprii 
unei perioade ulterioare, proprii prezen
tului.

Despre „Oda tinereții“ s-ar mai putea 
vorbi mult. Sînt numeroase versuri izbu
tite care ar trebui citate, s-ar putea 
spune cuvinte de laudă despre frumu
sețea limbii pe care o stăpînește poetul 
sau despre unele imagini deosebit de ca
racteristice pentru personalitatea sa. Cre
dem însă că principalul merit al poemu
lui rămîne efortul — încununat cu succese 
de necontestat — de a zugrăvi o tinerețe 
a vremurilor noastre.

S. VLAD

In arena îngrădită 
cu un puternic grilaj 
metalic au pătruns 
trei tigri fioroșî. Ur
letele lor fac pe fie
care spectator să se

tragă puțin înapoi, să privească încă 
odată grilajul pentru a se încredința de 
soliditatea lui- Dar iată că deodată apare 
alături de înfricoșătoarele animale un om 
îmbrăcat în alb, neturburat, vesel, zîmbi- 
tor. Este ■ renumitul dresor Malek de la 
circul „Humberto" din Praga. Nu are 
asupra lui decît un bici și o prăjină. Dar 
cîte figuri complicate nu obligi el nea- 
stîmpăratele fiare să execute cu ajutorul 
acestora! Aplauzele furtunoase care iz
bucnesc, dovedesc că publicul apreciază 
pe deplin curajul și dibăcia dresorului 
cehoslovac care realizează un număr de 
înaltă clasă cu tigrii și leii săi.

Dar aceasta nu este decît o pildă despre 
succesul unui singur număr din cele 
multe pe care le cuprinde programul no
ului spectacol al Circului de stat din Bu
curești, care — pe bună dreptate — poar
tă titlul „Arena curajului”. Trăsătura ca
racteristică a acestui spectacol — rod pre
țios al colaborării dintre artiștii noștri și 
cei de la Circul de stat din Praga {acro
bații excentrici Duo Emilio din Praga cu
ceresc și ei binemeritate aplauze) — este 
tendința manifestă care a călăuzit pe toți 
realizatorii de a da un program de cali
tate.

Intr-adevăr, de la inaugurarea Circului 
de stat s-a putut constata că nivelul ca
litativ a crescut vizibil de la un specta
col la altul, iar noua premieră a atins o 
treaptă superioară. Nu aveam să vorbim 
decît despre exercițiile acrobatice și în 
special despre trapezul realizat de Duo 
Ernesto, pentru a putea spune că acroba
tele au dovedit nu numai . îndrăzneală, 
agilitate, stăpînirea unui deosebit simț al 
echilibrului, ci și talent, îmbinat cu gra
ție și drăgălășenie. Același lucru se poate 
afirma și despre Gigi Bădulescu care 
execută impecabil balansul în cap, ca și 
despre scara pe picioare a cuplului Ton- 
cini.

Remarcabile salturi calitative au înre
gistrat și dresura de cîini a lui Mirco și 
exercițiile din numărul „Jocheul” al lui 
Alois Krateyl. O surpriză plăcută a con
stituit-o, de asemenea, apariția clovnilor 
muzicali Doicescu în numărul lor plin de 
inventivitate.

Păcat că intrările lui Titi Niculescu, 
Costel Dumitrescu etc. s-au menținut 
încă pe terenul comicului vulgar, lipsit 
de adîncime și fără mimică expresivă.

Afluența cu totul deosebită a publicu
lui la acest spectacol reprezintă un semn 
grăitor că progresul pe care îl realizează 
artiștii noștri de circ este urmărit cu in
teres și simpatie de tineret, de oamenii 
muncii, care le doresc noi și noi succese.

MIRCEA ANDREI

Arta curajului 
și agilității

unui tînăr compozitor
cînd tînărul compozitor află că Doina a plecat să 
un filfizon. Firea sensibilă, poetică a lui Mihu __ ____T._
în această a.rje care nu este lipsită de accente pateticeT Mălina 
are și ea aria ei, în stilul unui cîntec popular care pentru as
cultători apare ca fiind chiar mai reușită decît „Cîntecul pri
măverii“ Scris pentru solist, cor și orchestră, folosind frag
mente din aria Mălinei, „Cîntecul primăverii” răsună la sfîr- 
șitul operetei vrind să fie un simbol al tinereții și optimis
mului.

In legătură cu muzica operetei se poate face o observație 
interesantă. Muzica căreia Mihu îi dă glas pînă jntîlnește pe 
Mălina, (primul cîntec studențesc, duetul cu Doina și aria) 
este mai legată de intonațiile muzicii orășenești. Odată cu apa
riția Mălinei în viața și sufletul lui, pătrund în arta lui Mihu 
intonațiile muzicii populare. Mălina nu-i aduce lui Mihu numai 
fericirea personală, ci și legarea mai profundă de muzica 
populară. Din păcate, libretul nici nu pomenește de o aseme
nea problematică la Mihu. De altfel, libretul este în genere de o 
superficialitate regretabilă- Nici un personaj nu este caracteri
zat mai profund.

La o eventuală transformare și punere în scenă a operetei, 
care ar putea fi binevenită, libretul va trebui prelucrat radical, 
în primul rînd în direcția adâncirii și îmbogățirii sufletești a 
personajelor.

Evident și în muzică se mai pot aduce îmbunătățiri- în pri
mul rînd muzica va trebui să se întrepătrundă mai organic cu 
acțiunea însăși. Rolul ei actual de „intermezzo-muzical" trebuie 
să se transforme într-un rol dramatic activ. Aceasta nu va fi 
cu putință decît prin folosirea mai îndrăzneață a dezvoltării, a 
prelucrării motivelor, prin adâncirea concepției compozitorului 
despre dramaturgia muzicală.

Ar fi bine de asemenea ca S- Cosman să lărgească sfera into
națiilor de muzică populară folosite. Studiul și asimilarea fol
clorului îi vor deschide tînărului compozitor orizonturi nebă
nuite, vor duce la lărgirea paletei sale muzicale-

Să-i urăm spor la muncă I

g- Tînărul compozitor Sașa Cosman — cunoscut ascultătorilor 
8 posturilor noastre de radio din piese muzicale ca „Valsul ține- 
| reții“,- „Cîntec de prietenie“ (scrise pentru Festivalul din Bucu- 
8 rești), „Așteptare“. „Cîntecul lui Jackie Brown”, „Cîntă plo
ii pii îp șoaptă’’ ș.a, — căutând în ultimul! timp să depășească 
| genul pieselor mici, și-a încercat talentul și cunoștințele într-o 
8 lucrare de mai mari proporții: opereta radiofonică „Cîntecul 
8 primăverii“ (libret de H. Nicolaide și Sanda Diaconescu ; ver- 
£ suri de Radu Costăchescu), Șă ne aruncăm privirea mai întîi 
8 Pe libret. Subiectul operetei evocă dragostea dintre stu- 
" dentul la compoziție Mihu Lemnea și Mălina, talentata coristă 

a echipei artistice din satul unde studenții vin în timpul verii. 
Dragostea dintre cei doi tineri este însă umbrită de apariția 
fostei prietene a lui Mihu, Doina, o ființă ușurafecă, preocu
pată numai de lux și plină de dispreț ciocoiesc față de popor,' 
ca-re reușește să-i despartă pe cei doi tineri. Finalul operetei 
aduce regăsirea celor doi îndrăgostiți, cu prilejul unui concurs 
artistic de amatori la pare Mălina e premiată,

Pornind de la acest libret, Sașa Cosman a scris o muzică 
plină de ayînt tineresc, din care nu lipsesc momentele de duio
șie, de cald lirism. Să vorbim mai întîi de cîntecelg studențești 
ale operetei. Primul (compus de Mihu cu prilejul onomasticei 
tovarășului său de cămin, Nică) apare ca o izbucnire a entuzias
mului viitorilor ingineri, chimiști, mediciniști sau juriști înse
tați să cucerească cetatea științei. Un al doilea cîntec studen
țesc, tot optimist, pito de voie bună, este marșul sportiv „Sus, 
în poiană la Diham“ (textul este aci mai forțat, mai greoi) al 
cărui refren mobilizator revine în toate împrejurările în care 
apar și studenții.

Alături de aceste cîntece studențești, Ș. Cosman a compus 
mai multe arii și duete de o factură mai complexă. Duetul 
Mihu-Doina este un vals lent pe un text, din păcate, foarte 
banal. Poate că cel mai izbutit duet e cel dintre Mălina și 
Mihu. De astă dată cea mai bună coardă lirică a Jui Sașa Cos
man vibrează dînd melodiei căldură și naturaleță, pregnanță 
și prospețime-

- In operetă există două arii, Cea a lui Mihu răsună în cabană C. TEODORIU
^OOOOOOOOCCOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOCOOOOCCOOCOOOOOOCOOOOCCOOOCOOOOOOOCOOOC-JOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaOOOOOOCMeecOOOOOOOOOOOeOCOOOOOOOOOOOOOeOQOOOOOOOOOOCX)«

șe plimbe eu
Se oglindește
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Cum am studiat 
în cercul politic

Puțin timp ne mal desparte de ziua ■ 
în care se vor deschide cercurile I 
politice și cursurile serale din cadrul! 

învățămîntului politic U.T.M.
Și în întreprinderea noastră „Cle-1 

ment Gottwald“ din București anul! 
acesta se vor deschide numeroase for- ] 
me de învățămînt: cercuri politice 1 
pentru începători, cursuri serale, ] 
cercuri pentru studierea Istoriei ] 
P.C.U.S. șl cercul pentru studierea1 
Istoriei Partidului Muncitoresc Romîn. ] 
Numai o simplă enunțare a acestor ) 
forme de învățămînt ne arată cit de 1 
largi sînt posibilitățile de învățătură | 
ale utemiștilor și tinerilor. Acum, cînd i 
ni s-au creat asemenea posibilități, e | 
necesară numai o voință puternică de { 
a învăța. 1

Din păcate însă, mai există unii ti- ) 
} neri care încearcă să demonstreze că ] 
(n-ar avea timpul necesar pentru stu- 1 
l d'u. Asemenea demonstrații sînt neîn- [ 
[ teme'ate. Faptele arată că atunci cînd ] 
1 există voința fermă de a învăța, de ) 
[ a-ți îmbogăți cunoștințele, există șl 1 
[timpul necesar pentru aceasta.
I Pentru a nu spune vorbe goale, voi { 
[ povesti din propria-mi experiență. Anul 1 
[ trecut am urmat cursurile cercului po- ] 
(litic pentru începători.
[ Cum am reușit să-mi planific 1 
! timpul ? Am adoptat o regulă : să stu- ! 
(diez în fiecare zi, cel puțin cîte o ju- ] 
[ mătate de oră, din materialul bibliogra-1 
(fie indicat la cercul politie. Uneori, ] 
l desigur, surveneau unele sarcini a că- ) 
[ ror îndeplinire nu admitea amînare. 1 
[ Pentru aceasta sacrificam orele de stu-' 
l diu, însă după aceea eu mă străduiam ) 
[ în ziua următoare să recîstig timpul 1 
[ de studiu învățînd mei mult. Niciodată ] 
l n-?m lăsat pregătirea lecției pentru ] 
l ulilma zi. 1
f Din primele zile ale studiului, mi-am ] 
l dat seama că nu e bine să treci să stu. ) 
! diezi alt capitol pînă cînd nu înțelegi 1 
l adine ceea ce ai studiat pînă atunci, ] 
l De un mare ajutor în această privință 1 

mi-au fost notițele luate cu atenție 1 
atunci cînd propagandistul preda) 
lecția. ]

Dar pentru a lămuri problemele po- 1 
liticii partidului nostru, diversele eve-! 
nimențe internaționale, era necesar să ] 
consult material de actualitate, în ge- 1 
neral, articolele din ziare, pe care le j 
citesc zilnic, mi-au fost de mare folos, ) 
învățînd, de exemplu, despre luptai 
partidului pentru dezvoltarea agrlcul-] 
turli, eu am studiat amănunțit materia-) 
le, în legătură cu hotărțrile plenarei 1 
lărgite a C.C. al P.M.R. din 19-20 au
gust 1953.

De asemenea literatura, vizionarea 1 
diverselor filme, piese de teatru m-au ] 
ajutat să înțeleg mai bine problemele ) 
pe care le-am studiat la cercul politic i 
și aș putea spune că niciodată nu m-am ] 
plîns că nu am timp.

Aș vrea acum să spun cîteva cuvinte l 
despre conspecte. Un studiu cu ade- ] 
vărat serios nu poate exista fără con- i 
spect. Lipsită de experiență, la început, 1 
căutam să notez aproape toate cuvin- [ 
tel?, pe care le citeam. Acest lucru îmi ] 
răpea însă mult timp și nici nu era ] 
metoda cea mai bună de conspectare.J 
Acum procedez cu totul altfel: exprim [ 

I pe scurt ideea principală și notez anu-! 
[mite date( nume, citate pe care le con- ! 
isider foarte necesare.' " 1

Cînd întreg materialul a fost cons- { 
( pectat, numai atunci încep repetarea, ) 
l numai atunci îmi întocmesc planul de ] 
[seminar. )
( Planlf!cîndu-ml timpul de studiu, 1 
[ învățînd cu perseverență zl de zi, am ] 
[reușit să, termin cu bine cursurile] 
{cercului politic pentru Începători șj în 1 
[ același timp să absolv și clasa a VlII-a- 
} a liceului seral.
( Studiul individual mă ajută să-mi 1 
[îmbogățesc cunoștințele, îmi lărgește ] 
1 orizontul. Acum, după vacanță de-abîa ] 
1 aștept să înceapă cursul seral la care 1 
j m-am înscris. Dorință pentru învăță- ] 
} tură, perseverență și insistență în în ) 
tsușirea celor predate, iată ce se cere 1 
[acum de la noi, cursanțll cercurilor ] 
[țfl cursurilor politice. 1
! FLORICA GRIGORE ]

montatoare la fabrica ) 
„Clement Gottwald“ 1

București ]

zidite în lanț,

Cifrele nu au grai, 
însoțite însă de ima
gini vii, ele îți arată 
progresul , în.,. toată 
frumusețea Iul: cărămizile 
sudoarea frunții care le-a stropit și mai 
cu seamă, bucuria lucrului împlinit, bu
curia constructorului.

La expoziția „11 ani de la eliberare“ din 
Arad* imaginile fixate pe pelicula apara
tului de fotografiat, produsele executate 
în miniatură sau în mărimi naturale, ală
turi de grafice, cifre, procente, îți dau 
o imagine clară asupra înfăptuirilor 
Arad în cei 11 ani de la eliberare.

înaintezi în expoziție cu pas încet, 
m-ai încet. Ai sta să tot privești...

din

tot

Aradul se mândrește 
cu industria sa...

...Uzinele de vagoane „Gheorghi Dimi- 
trov“ au expus, printre altele, un regula
tor automat de tensiune pentru ilumina
tul vagoanelor. în bogăția de mașini, apa
rate, piese, acest regulator pare neînsem
nat. Șl totuși...

Regulatoarele acestea înainte vreme se 
importau. Astăzi ele se produc la uzinele 
„Gh Dimitrov“ (încă de la începutul anu
lui), costă cu 50 la sută mai puțin și sînt 
tot atît de bune ca și cele aduse de pe 
alte meleaguri.

Există oare măsură care să poată arăta 
cît de imensă este bucuria muncii libere 
în care oamenii își dăruiesc tot elanul, 
toată capacitatea lor creatoare ? Acest 
lucru îl înțelegi și mai adînc atunci 
cînd compari panoul cu fotografii — „Uzi
nele „Astra“ în timpul exploatării capita
liste“, înfățișînd fețele supte ale munci
torilor storși de vlagă, spinările gîrbovite 
de muncă istovitoare și bucuria de avar 
a patronului numărtadu-și banii pentru 
care niciodată n-a muncit, cu un alt pa
nou de fotografii — „Uzinele Gheorghi Di
mitrov în anii puterii populare“. Halele, 
mistuite de flăcări și bombe în timpul răz
boiului, au renăscut moderne, mai mari, 
mai frumoase. Se produc aici atît vagoane 
elegante de clasă cît și vagoane noi spe
ciale pentru cereale care vor purta de-a 
lungul și de-a latul tării rodul 
cîmpiilor noastre. Un grup de 
muncitori și tehnicieni lucrează 
tipul unui nou și elegant vagon

Alături, un strung modern aruncă cu

bogat al 
ingineri, 

la proțo- 
de clasă.

„Colectiva noastră-i la loc de frunte“
Înainte de cîntatul cocoșilor, colectiviștii 

din Agriș au ieșit la cîmp. Membrii celor 
trei brigăzi de tineret! trebăluiesc de zor. 
Distanțele dintre ele nu sînt prea mici. Cu 
toate acestea ei pot vedea ce se întîmplă 
în brigada vecină. In această zi ei execută 
cea de a patra prașilă a porumbului. Sem
nele ce și le fac de la distanță s-ar tăl
măci cam așa :

— „Lasă, lasă... N-aveți voi grijă! Pînă 
în amurg mai e vreme. Azi vrem să 
schimbăm locurile de pe graficul colecti
vei. Mai vrem să fim și noi în frunte“.

Jos — acolo, spre sat — e brigada a II-a 
de tineret a lui Andrei Nagy ; spre Botiz, 
brigada I-a, a lui Desideriu Ari, iar pe mu
chea aceasta de deal, învecinată cu pă
durea, e brigada a III-a, condusă de Ca- 
rol Koșa.

Aceasta — adică a III-a — este cea mai 
harnică brigadă de tineret. Ea are de pră
șit nu numai cele 36 de hectare cu porumb 
obișnuit — cît au celelalte, ci încă două 
hectare cultivate cu porumb hibrid. Carol 
Koșa trece de la o echipă la alta. De multe 
ori pune și el mîna și dă ajutor, iar în 
calitate de responsabil al brigăzii, contro
lează fiecare palmă de loc. Iată, acum s-a 
oprit la echipa a Vil-a. Utemistul Eme- 
ric Popelaș, împreună cu Elisabeta Docse, 
lucrează mult mai repede ca alții. Dar 
lucrează mai rău decît ei. Lui Koșa i se 
strînge inima. Cînd dai lucrul peste cap 
de dragul întrecerii, nu-i semn bun. In
tr-adevăr, controlul efectuat în urma pră- 
șitului dovedește pe deplin acest lucru. 
Buruienile mai dăinuiesc nestingherite, iar 
fire destul de sănătoase de porumb zac cul
cate la pămînt,

E greu să reții oamenii din lucru pe 
cîmp, să le explici că au lucrat prost. Dar 
și mai greu e să-i lași să continue așa. 
Iată de ce t'înărul brigadier găsi necesar 
să-și adune brigada în plin cîmp și sâ or
ganizeze o consfătuire-fulger. Cei oare au 
luat cuvîntul, i-au criticat pe „fruntașii” 
oare dau lucrul peste cap. Au luat 
cuvîntul și tînărul Francisc • Simen și 
E. Popelaș și mulți alții. Critica nu poate 
ave® gust de miere, în schimb are puterea 
de a schimba omul. Nu mai e de loc util 
să insisțăm asupra faptului - că eroii ne
glijenței au trecut printr-o transformare 
puternică. în fiecare zi după aceea au 
obținut procente de calitate corespunză
toare unor fruntași.

La arie
.„Nici prînzul, cu potopul său de căl

dură, nici noaptea, cu vălurile negre în
tinse pînă dincolo de zare, n-au oprit tre- 
ierișul griului și al celorlalte păioase. Co
lectiviștii din Agriș au aria electrificată 
și... parcă și sufletul la fel. Lumina tainică, 
dulce — bucuria adusă de obținerea unor 
succese frumoase — poți s-o citești și pe 
chipurile lor. Iată, tractoristul Francisc 
Mandy zîmbește triumfător mașinii sale, 
ștergîndu-și vaselina de pe mîini. Cu cinci 
minute mai înainte tractorul își oprise bă
tăile „inimii“. El e ..medicul“ acestui trac
tor și cit de ușor i-a dăruit din nou viață !

Sus pe batoză se găsește comunistul Va- 
sile Sebe — secretarul organizației de par
tid din colectivă. El bagă snopii în gura 
batozei. Bineînțeles, după ce ei au fost des- 
făcuți de harnica utemlstă Ecaterina la- 
gher.

I n f o r
In cadrul acordului de colaborare cul

turală dintre R.P.R. și R. Cehoslovacă, la 
sfîrșitul. săptămînii viitoare va părăsi 
țara plecînd în republica prietenă or
chestra simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu” sub conducerea maes
trului George Georgescu, artist al po
porului, laureat al Premiului de Stat. Or
chestra va avea ca soliști pe pianista 
Silvia Șerbescu, artistă emerită a R.P.R., 
pe violonistul Ion Voicu, artist emerit al 
R.P.R., laureat al Premiului de Stat și Pe 
violoncelistul Vladimir Orlov, laureat ai 
Festivalurilor Mondiale ale Tineretului și 
Studenților de la București și Varșovia

La Praga, orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat „George Enescu” va da 
două concerte, după care va întreprinde 

Cronica unor remarcabile înfăptuiri

foată viteza așchiile albastre. E strungul 
romînesc „Iosif Rangheț“-Arad, pre; 
țuit nu numai în patria noastră, dar și 
peste hotare. Uzinele „Iosif Rangheț“ s-au 
înălțat peste mărăcini și moloz, peste rui
nele unor ateliere mistuite de urgia răz
boiului. Uzina deși s-a născut odată cu 
primul cincinal, i-a luat-o acestuia cu un 
an și trei luni înainte. Producția globală 
a uzinei în acest an este cu 194 la sută 
mai mare decît în 
existență — 1950.

Strungul prezentat 
întregească tabloul creșterii nestăvilite a 
producției industriale, dă o imagine con
vingătoare asupra mașinilor șl uneltelor 
trainice, de precizie, moderne, produse în 
orașul Arad.

este cu 194 la sută 
primul său an de

în expoziție vine să

...Și cu produsele sale 
de larg consum

hartă mare a patriei noastre. Din 
de

O 
dreptul Aradului pornesc fire roșii 
mătase care indică centre din toate regiu
nile țării noastre. Firele pornesc toate de 
la Arad, de la cooperativa meșteșugă
rească „Solidaritatea tîmplarilor“. Firele 
roșii arată cît de prețuită este munca 
harnicilor cooperatori. Mobila lor este ce
rută și de minerii din Lupeni și de pes
carii din Deltă și de țesătoarele din Bo
toșani.

Mobila arădeană nu este vestită numai 
prin produsele de la „Solidaritatea tîmple 
rilor“, ci și prin produsele cooperativei 
„1 Mai“. Muncitorii de aici dau în ulti
mul an al cincinalului cu 491 la sută mai 
multe produse decît în anul 1951. între
prinderea „Gh. Doja“ din Arad produce 

'acum mobilă de lux, durabilă, plăcută, 
pentru oamenii muncii.

Expoziția arată convingător cum a cres
cut producția bunurilor de larg consum 
și în alte întreprinderi din oraș. Fabrica 
„Tricoul Roșu“ a renăscut puternică, le 
„Teba“ producția globală a crescut cu 55 
la sută fată de anul naționalizării, iar la

Au trecut zile după zile... *Treierișul s-a 
terminat. Recolta a fost transportată în 
magaziile colectivei. Bogată recoltă ! 1.850 
kg. grîu ,în medie la hectar ! 314,5 tone de 
grîu, în loc de 272 tone, cît planificaseră 
el să obțină de pe suprafața cultivată cu 
grîu... Adică cu peste patru vagoane mai 
mult... Iată la ce a dus aplicarea agroteh
nicii — adică plivitul griului de trei ori, 
cît și alte lucrări executate mai înainte, 
cum • sînt: semănatul în rînduri drepte, 
cu semănătoarea, aplicarea îngrășăminte
lor și amendamentului cu var, iar în pri
măvară — șanțurile protectoare pentru 
scurgerea apei abundente provenită din 
ploi.

E bine în colectivă!

Intr-una din zilele trecute, în sat s-a 
încins horă și mare veselie. Președintele 
colectivei, Papp Antal, anunțase împăr
țirea avansului de 40 la sută. Cei mai har
nici așteptau cu bucurie. Printre ei se nu
mără si Gheorghe Csintalan. Cu cei trei 
fii al săi — Iuliana. Gheorghe și Parasca 
— în acest an, au realizat 660 zile- 
muncă. Cei trei utemiști, împreună cu 
tatăl lor. lucrează în brigada a III-a, Nu-i 
de mirare că pentru hărnicia de care au 
dat dovadă au dus acasă 1980 kg. grîu, 182 
kg. secară. 1320 lei și multe altele.

Comunistul Gheorghe Iagher, cu cei doi 
fii ai săi — ut'emiștii Alexandru și Eca
terina — au avut pînă la' această dată 
600 zile-muncă. Cei 1200 lei, 1800 kg. grîu 
și toate celelalte venituri primite ca avans 
sînt o răsplată binemeritată a muncii. 
Aceasta scoate la iveală faptul că și în 
brigada a II-a sînt fruntași, după cum se 
poate vorbi și despre Alexandru Gaty din 
brigada I-a, cu 574 zile-muncă, Simion 
Valentin cu 530 zile-muncă și alții.

Ar fi nepotrivit să vorbim despre codași. 
Aici codași sînt acei care rămîn cu 
cîte 2—3 zile-muncă în urma celorlalți. De 
fapt, acest lucru ni-1 pot povesti tinerii 
Ion Docs din brigada o. III-a și Uonka 
Biics din brigada I-a. Intr-una din zilele 
treierișului, deși nu era o zi de lucru — ei 
nu au respectat hotărîrea colectiviștilor 
și au plecat să se plimbe. Seara le-a părut 
rău că pierduseră ziua degeaba, iar e 
doua zi deabia au reușit să intre în 
voia tovarășilor lor de muncă, de
oarece aceștia erau supărați, foarte supă- 
rați pe ei. Dar să-i lăsăm în pace. „Lec
ția” primită o vor ține minte ani de-a 
rîndul...

...Se făcuse seară. Soarele se pierdea în 
valuri de foc, dar hora din curtea colecti
vei era în toi. în ea s-au prins și alții care 
nu era-u colectiviști. Așa au fost Francisc 
Pouți, Francisc Koșa, Caricaș Etelca...

Cît de bine te simți în colectivă !
Șl ce mai bucate au colectiviștii ! Pleacă 

spre case cu căruțe întregi, cu buzunarul 
plin de bani... Și dacă ar fi numai atît... 
Cîmpul e încă plin de cartofi, varză, po
rumb, floarea-soarelui...

Crește familia colectiviștilor

...Se pun în discuție azi opt cerAi. Opt 
familii vor să intre în gospodăria agricolă 
colectivă. Printre acestea se găsesc șl ale 
celor ce au venit la horă în ziua împăr
țirii veniturilor.

Cînd adunarea aprobă și cererea lui Ion 
Papelaș — și porniră într-un ropot pu-

mâții
un turneu în principalele orașe din R 
Cehoslovacă.

★
între 11 și 18 septembrie, va avea loc 

la Bruxelles Congresul internațional al 
bibliotecilor și centrelor de documentare 
organizat de un comitet internațional pre
zidat de Plerre Bourgeojs, președintele 
Federației Internaționale a asociațiilor de 
bibliotecari.

Țară noastră, care a fost invitată să 
participe la lucrările Congresului, va fi 
reprezentată de o delegație compusă din 
Ștefan Gruia, directorul Direcției biblio
teci din Ministerul Culturii și Mircea Ma 
lița, directorul bibliotecii Academiei 
R.P.R.

Membrii delegației au părăsit zilele tre
cute Capitala plecînd pe calea aerului 
spre Bruxelles. (Agerpres)

0-00

însemnări dintr-o expoziție —
0-00

uzinele textile „30 Decembrie" producția 
a crescut cu 120 la sută față de același 
an — 1948.

Poltsan Tiberiu surîde din fotografie 
tuturor. Priviți-1 îndelung cu respect și 
admirație. El a creat numai anul acesta 
45 de desene noi de imprimeuri pentru 
ca fetele noastre sfi fie gătite — cum se 
spune — ca și miresele...

Oameni culți, sănătoși, 
viguroși 

Ca să ne dăm mai bine seama ce a în
semnat regimul burghezo-moșieresc pen
tru oamenii muncii din această regiune, 
e grăitor și acest exemplu : în anul 1944 
existau zeci de mii de analfabeți. în ul
timii zece ani însă 59-016 cetățeni foști -La „Astra” 
analfabeți au învățat tainele slovei, ci
tesc singuri ziare, reviste, chiar cărți- 
Pentru copiii de vîrstă școlară au fost 
deschise numeroase școli unde se predă 
în limba maternă, romînă, maghiară, ger
mană, sîrbă, cehă sau bulgară.

în anii regimului de democrație popu
lară, o mare dezvoltare a luat activitatea 
de culturalizare a maselor. Față de anul 
1944 sînt cu 450 la sută mai multe că
mine culturale și echipe artistice- Teatrul 
de Stat din Arad a avut numai anul a- 
cesta cu 960 la sută mai mulți spectatori 
decît ta anul 1939.

Expoziția dă o imagine limpede și asu
pra progreselor însemnate pe tărîmuf sa
nitar. Sînt astăzi în regiunea Arad 533 
case de nașteri. Copiii se nasc în materni
tăți și case de nașteri modeme. Sînt în 
anul acesta cu 200 la sută mai multe dis
pensare T.B.C., mortalitatea infantilă a 
scăzut cu 56 la sută, numărul bolnavilor 
de malarie cu 99,06 la sută iar al celor 
de tifos exantematic cu 100 la sută. De să
nătatea oamenilor muncii îngrijesc zeci, 
sute, mii de doctori și surori. în mijlocul 
panoului care arată aceste realizări este 
așezată fotografia doctorului Ioan Pesca-

temic aplauzele — el lăsă privirea în pă
mînt și nu mai putu spune nimic.

— Poate s-a răzgîndit feciorul — se 
auzi un glas.

— Nu, nu m-am răzgîndit — răspunse 
el. Trebuie să vă lămuresc asupra unui 
lucru, pentru a mă înțelege cu toții. To
varăși, eu am vrut să iau niște știuleți de 
porumb hibrid. Dar nu acum. Lucrul ăsta 
vroiam să-l fac la toamnă, cînd s-o coace. 
Voiam să însămînțez și pe pămîntul meu... 
Am înțeles însă că numai în colectivă va 
rodi pămîntul meu...

— Da, ai dreptate, copile ! Numai în co
lectivă poți face treabă — îi vorbi bă- 
trînul Csintalan, fost altă dată slugă la 
chiaburii satului- Cît privește supărarea, 
las-o ! Ducă-se pe pustii ! Bine că n-ai 
făcut-o- Acum ești și 'tu colectivist. Mai 
bine spune-ne cum ai de gînd să mun
cești la noi, în colectivă. Pentru că noi te 
știm om de ispravă. Și — bătrînul făcu o 
pauză pentru a-și răsuci mustața — noi 
mai știm că ești și utemlsf.

în ochii tînărului nostru se ivi o seta
tele, care îi lumină repede toată fața.

— Pentru mine, dragi tovarăși această 
problemă e o problemă hotărîtoare. Nu-mi 
vin în gînd, cuvintele așa cum le vreau 
eu. Dar lasă... Vă voi dovedi eu la lucru 
ce pot...

„Cucuruz te leagănă“...

„Cucuruz te leagănă 
în bătaia vîntului 
Și în ritmul ciutului ; 
Cîntului miriștilor 
Și al colectiviștilor...“

(Dintr-un cîntec nou. auzit în sat)
—Pa-ra-scooo-.. Pa-ras-co !...

Parasca se auzi strigată din urmă și se 
opri. Pe cale venea Margareta lui Gaty •

— Stăi, să viu și eu...
Parasca stătu locului. In ochii ei mici 

se citea fericire. Margareta o ajunse din 
urmă și apoi plecară mai departe, pe 
ulița cotită a satului. Și uneia și celeilalte 
le venea parcă greu să vorbească. Pînă 
la urmă tot Parasca rupse tăcerea :

— De ce m-ai oprit, nănucă ?
— Așa, știi, să mergem împreună.
— Ai văzut ? Te-a lăudat la ședința 

utemeului...
— Ei, parcă pe tine nu...
— Mai ții minte cit cucuruz zicea secre

tarul că realizăm peste angajament ?
— Cum de nu ! Cel puțin 2000 de măji. 

în loc de 3434 măji, vom culege peste 
5.500...

— Ai văzut ce mîndru se leagănă ? Ai 
văzut ce știuleți ? Curind, curînd, vom în
cepe și culesul.

— Dar și feciori-s harnici. Cînd o zîs 
Mandy că trebuie să ajute cu toții la lu
cratul coșarului (hambarului), epăi toți 
au zis că trebuie. în cele trei coșuri pe 
care le aveam, cucuruzul n-ar fi încăput, 
în coșul nou însă, poate intra și un tren 
întreg...

— Amu, .așa-1... Amu nu mai mi-e ciudă. 
Știi cînd am rămas noi in urmă ? îmi 
venea să dau jos graficul. Ei, dar acum e 
altceva. Colectiva noastră-i la loc de 
frunte. Sîntem din nou fruntași ai recol
telor bogate.

IOAN TEOHARIDE, 
corespondentul „Scìnteli tineretului“ 

pentru regiunea Baia Mare

In Editura de Stat 
pentru literatură politică 

au apărut în broșură :
N. S. HRUȘCIOV — Cuvântare ros

tită la adunarea festivă pentru sărbăto
rirea celei de a 11-a aniversări a eli
berării Romîniei.
14 pag. 10 bani

GH. GHEORGHIU-DEJ — Cuvîntare 
rostită la adunarea festivă pentru săr
bătorirea celei de a 11-a aniversări a 
eliberării Romîniei.
46 pag. 55 bani

riu, care, pentru ac
tivitatea sa neobosită 
în slujba apărării 
vieții poporului mun

citor, a primit titlul de , Medic emerit al 
R.P.R.“.

Există un colt în expoziție care vorbeș
te despre amploarea pe car« au luiat-o 
cultura fizică și sportul în Arad. în cele 
365 de zile ale anului 1944 n-a fost orga
nizată nici o competiție sportivă. în ul
timii unsprezece ani s-au organizat 98.000 
competiții sportive. Vitrina cu cupe și fa
nioane sportive, plachete și medalii ob
ținute de fotbaliștii de la „Flamura Ro
șie” U.T.A. în țară și peste hotare, de 
gimnaștii de la „Gh. Dimitrov”, de șahiș
tii de la „Artex”, de handbaliștii de la 
„Recolta”, „G.A.S. Variș”, vine să con
vingă vizitatorii de avîntul mișcării spor
tive din Arad. în anii puterii populare în 
Arad, numărul campionilor naționali la 
diferite discipline sportive a crescut cu 
50 la sută, bazele sportive cu 211 la sută, 
iar a colectivelor sportive cu 169 la sută. 
Tot în anii regimului de democrație popu
lară a fost clădit frumosul stadion „Fla
mura Roșie” U.T.A. cu peste 15.000 locuri, 

în 1944 nu se vorbea nici de 
șah și nici de turism. Anul acesta colec- 
t’vul sportiv „Metalul” de la uzinele „Gh 
Dimitrov” a organizat 110 competiții de 
șah și 55 de excursii turistice.

Remarcabile sînt realizările din Arad și 
în domeniul înfrumusețării, a ușurării 
vieții omului. în 1944 nici nu se pute® 
vorbi de radioamplificare locală. Astăzi 
însă această rețea cuprinde 16.200 de di
fuzoare.

Parcuri 
străzi nou 
natbrii de 
toate au fost făcute pentru ca viața omu
lui să fie mai frumoasă. îh anii puterii 
populare a fost introdusă rețeaua tram- 
vaelor electrice. Pe străzi circulă, pline cu 
călători, elegante autobuse sovietice 
„ZIS-155“ conduse de șoferi sutamiiști.

Expoziția „11 ani de la eliberare“ din 
Arad, vizitată zilnic de mii și mii de 
oameni ai muncii romînl, maghiari, sîrbi, 
germani, este o cronică a 
minunate cu care întregul 
mîndri.

CONSTANTIN 
corespondentul „Scînleii tineretului’ 

pentru regiunea Arad

noi. grădini, teatrul de vară, 
asfaltate, școli, restaurante, sa- 
noapte, cofetării,. stadioane —

unor înfăptuiri 
popor se poate

BUCUR

O noua performantă de valoare 
a rugbiștilor noștri în Anglia

LONDRA 10 (Agerpres). — Sîmbătă 
după-amiază, pe stadionul Twickenham 
din Londra, în prezența a peste 20.000 de 
spectatori, echipa de rubgi a orașului 
București a susținut cel de al treilea și 
ultimul meci al turneului pe care l-a în
treprins în Anglia. Rugbiștii romîni au 
jucat împotriva puternicei echipe metro
politane „Harlequins“, care a aliniat o 
formație întărită cu cei mai buni jucători 
de la echipele universităților Oxford și 
Cambridge.

După un joc dîrz disputat și apreciat 
ca cel mai frumos din cele trei susținute 
de echipa romînă în Anglia, întîlnirea 
s-a terminat cu rezultatul de 9—9.

Jocul a început în nota de superioritate 
a echipei londoneze care a obținut două 
încercări în primele 14 minute. Gazdele 
nu au reușit să transforme loviturile ast
fel că tabela de marcaj indica 6—0 în fa
voarea lor. în minutul 19 echipa Harle
quins își mărește avantajul la 9—0 prin
tr-o lovitură de pedeapsă. Rugbiștii ro
mîni nu se descurajează, ba dimpotrivă 
joiacă mai bine și preiau inițiativa, redu-

Marea întreeere de Ja poligonul Tunari
în mijlocul pădu

rii Băneasa — depar
te de freamătul o- 
bișnuit al Bucureștiu
lui — pe cea mai 
frumoasă bază spor
tivă de tir a patriei 
noastre, încep mari
le întreceri ale Cam
pionatelor Europene 
de Tir. De un timp 
îndelungat, acestei 

complexe baze sportive i s-au făcut ame
najări speciale. După cum a spus și d-1 
Karl August Larsson secretarul Uniunii 
Internaționale de Tir, „poligonul complex 
de la Tunari poate oferi astăzi posibilita
tea organizării ireproșabile a oricărei în
treceri mondiale de tir”.

Pe lîngă standurile de tragere, semnali
zatoare electrice pentru arbitraj, schim
barea mecanică a țintelor, la poligonul 
Tunari s-au montat tribune pentru spec
tatori, iar ceva mai departe, într-o poie
niță înverzită, s-au instalat corturile oas
peților. Nu au fost uitate nici chioșcu
rile pentru ziare și reviste și nici cele cu 
răcoritoare.

La Campionatele Europene de Tir din 
anul acesta vor participa peste 285 de 
trăgători veniți din 22 de țări. La loc de 
frunte sînt renumiții trăgători sovietici 
care la acest sport dețin multe titluri de 
campioni mondiali : Anatolii Bogdanov, 
Nikolai Kalinitcenko, Borisov și alți 63, 
îruntași ai tirului sovietic. întrecerile vor 
prilejui dispute dîrze ținînd seama de 
valoarea deosebită a concurenților care au 
în palmaresul lor numerose recorduri și 
performanțe.

Campionatele Europene de Tir vor con
stitui un minunat prilej pentru strânge
rea legăturilor de prietenie și colaborare 
între sportivii din țările participante. De
osebit de semnificativă este declarația fă
cută de Enric Walfrield Carlsson, preșe
dintele Uniunii Internaționale de Tir la 
sosirea pe aeroportul Băneasa : „Este fi
resc să ne bucurăm, cînd putem asista la 
întreceri cum sînt jocurile Panamericane 
sau Campionatele Europene de Tir care 
vor începe peste cîteva zile. Noi sîntem 
siguri în același timp, că întrecerile se

înotători
Pentru. Viorica Kelemen din Oradea — 

sfîrșitul de august a fost nespus de fru
mos. El î-a adus două mari bucurii. Pri
ma este deplina reușită la examenul de 
admitere la Institutul de cultură fizică. 
Chiar în ziua în car.e s-au comunicat re
zultatele examenului șl au luat sfirșit 
emoțiile viitoarei studente, pentru Viorica 
au început alte emoții* oare va reuși și 
la examenul de sportivă fruntașă 9 Răs
punsul a venit cîteva zile mai irziu, la 
Cluj, cînd Viorica Kelemen a cucerit tit
lul de cea mai bună junioară la sări
turi de la trambulină și turn. Aceasta, a 
fost cea de a doua -mare bucurie : primul 
ei titlu de campioană a țării.

„Marea” ei adversară a fost pioniera 
Hanelore Gabani din Sibiu (în noiembrie 
împlinește... 12 ani). Aceeași vîrstă au 
și surorile Iordan de la ștafeta 4 x 100 
m. liber a asociației Dinamo. Erau foarte 
mîndre cînd li s-au înmînat diplomele și 
insignele pentru locul III pe care l-au 
cucerit după o luptă aprigă. Ți-era mai 
mare dragul să. le vezi, mici de-o șchioapă 
dar luminate de un zîmbet de deplină fe
ricire.

Fiecare dintre noii campioni și-au vă
zut răsplătite eforturile cu cîte o meda
lie de aur pe care scrie : „campion junior 
al R.P.R.”. Unii dintre ei — de pildă Hu- 
bert Bock sau Aurel Zahan — au cucerit 
mai multe medalii. Deși foarte tineri, 
Bock și Zahan nu-s nume noi în natație. 
Cei care au urmărit rezultatele concur-

Campionatele republicane de atletism
CLUJ 10 (Agerpres). — Sîmbătă au con

tinuat la Cluj întrecerile din cadrul fina
lelor campionatelor republicane de atle
tism. Numeroase probe au scos în evi
dență forma bună a atleților tineri, care 
în luptă cu sportivi de frunte au obținut 
rezultate de valoare, cucerind totodată 
titluri de campioni ai R.P.R.

O performanță excelentă a obținut în 
proba de aruncare a greutății Ana Rotb 
(Dinamo). Ea a aruncat bila de oțel la 
13,94 m-, rezultat care constituie un nou 
record al R.P.R. Vechiul record era de 
13,54 m. și aparținea aceleiași atlete. 
Maestra sportului "Alexandra Sicoe (Ști
ința) a cîștigat cel de al treilea titlu de 
campioană a țării terminînd învingătoare 
în proba de 200 m. plat cu timpul de 
25’T/IO, (la numai o zecime de secundă 
de recordul R.P.R).

Două rezultate neașteptate au fost. înre
gistrate în probele de înălțime și suliță 
bărbați La săritura în înălțime, victoria 
și titlul de campion al R.P.R. a revenit 
dinamovisțului Alexandru Merică care a 
trecut ștacheta înălțată Ia 1,97 m. Locul 
doi a fost ocupat de Ion Soeter (C.C.A.) 
cu 1,94 m., iar pe locul 3 s-a clasat I.

Atletul maghiar Iharos a doborît
în prima zi a meciului de atletism din

tre echipele R. P. Ungare și R. P. Polone, 
care se desfășoară pe Stadionul Popular 
din Budapesta, atletul maghiar Sandor 
Iharos a doborît recordul mondial al pro- 

cînd scorul în minutul 24 tot prlntr-o lo
vitură de pedeapsă realizată de Titi Io- 
nescu.

După pauză londonezii slăbesc ritmul 
în timp ce selecționata Bucureștlului do
mină insistent, făcînd un joc de înaltă 
factură. în minutul 70 Titi Ionescu înscrie 
cu o frumoasă lovitură de picior căzută, 
iar 5 minute mai tîrziu Moraru culcă ba
lonul în terenul de țintă al echipei Har- 
lequins. Scorul este 9—9 și echipa noastră 
poate să cîștige dar Titi Ionescu ratează 
lovitura așezată. în ultimele minute Pen- 
ciu execută o lovitură de picior de la cen
tru însă balonul întîlnește bara, astfel 
că întîlnirea se termină nedecis.

Cu partida de la Londra echipa de 
rugbi a orașului București, jucînd în com
pania celor mai bune formații engleze 
și-a încheiat turneul în Anglia, ale cărui 
rezultate pot fi apreciate ca pozitive. 
Rugbiștii noștri au cîștigat o partidă 
(19—3) cu Swansea au pierdut una la li
mită (3—6) cu Candiff, ier cea de a treia 
s-a terminat la egalitate (9—9). Scorul to
tal al celor trei întîlnjri este de 31—18 în 
favoarea echipei Bucureștiului.

vor desfășura într-o atmosferă de adevă
rată prietenie pentru ca ele să contribuie 
la apropierea dintre participanți, astfel 
ca acest exercițiu să rămînă pentru tot
deauna numai în sport”.

în vederea acestor campionate, trăgă
torii noștri care și-au creat un frumos 
prestigiu în lumea tirului, s-au ptegătit te
meinic. întîlnirea prietenească cu trăgă
torii bulgari a constituit pentru sportivii 
noștri Un serios prilej de verificare a for
țelor lor și totodată un bun schimb 
de experiență. în anul acesta, alături de 
maestrul emerit al sportului Iosif Sîrbu 
și maeștrii sportului H. Herșcovici, Pe
tre Cișmigiu, Iudith Moscu, Marieta Ju- 
verdeanu și alți trăgători de frunte ai pa
triei noastre, vor participa și juniori ca : 
N. Dumitreșcu și alți numeroși tineri, 
speranțele de mîine ale tirului romînesc.

Trăgătorii noștri sînt hotărîți să obțină 
rezultate cît mai bune pentru a ridica 
prestigiul tirului nostru pe o treaptă nouă, 
superioară.

Tineretul nostru le urează lor și tutu
ror celorlalți participanți la campionate 
— succesul cel mai deplin !

★
Vineri dimineața, Ia poligonul Tunari 

a avut loc solemnitatea de deschidere a 
primului campionat european de tir pen
tru bărbați, femei și juniori. în tribuna 
Instalată în fața platoului central au luat 
loc conducători a! Comi.tetutai pentru 
cultură fizică și sport, maeștri ai spor
tului, numeroși oaspeți de peste hotare, 
ziariști străini și romîni.

în sunetele marșului sportiv prin fața 
tribunei defilează echipele participante. 
Rînd pe rînd, trec echipele de trăgători 
din Austria, Belgia, R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, Danemarca, Egipt, Elveția 
Finlanda, Franța, Germania, R.P.F. 
Iugoslavia, Marea Britani«, Monaco, Nor
vegia, R. P- Polonă, Saar, Suedia, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. și R.P.R.

După festivitatea de deschidere a cam
pionatelor, la standurile de armă liberă 
calibru redus, pistol' viteză și talere au 
început întrecerile pentru insigna de tră
gător maestru, urmând ca probele contînd 
pentru Campionatele Europene de Tir să 
înceapă duminică 11 septembrie.

talentati
șurilor sportive ale Festivalului știu că 
în bazinul C. W. K. S. din Varșovia, 
Bock a doborît recordul de juniori al 
țării la 100 m. liber pînă- la 59,1 sec. 
Iar despre Zahan știm că faoe parte din 
echipa de polo care a cucerit acolo meda
liile de bronz.

Aurel Zahan și-a serbat chiar la Var
șovia cea de-a 17 aniversare a zilei sale 
de .naștere : 8 august. Cu vigoarea carac
teristică celor 17 ani ai săi s-a avântat și 
la Cluj în întrecerea tinerilor înotători, 
cucerind 3 medalii de aur la 100 m. spate, 
100 m. fluture și 800 m. liber.

Pe foarte mulți dintre participanți! la 
campionatele republicane de înot, sărituri 
și polo ale juniorilor îi revedem la între
cerile din cadrul campionatelor naționale 
pentru seniori care se dispută în aceste 
zile la Ștrandul tineretului din Capitală.

Tot acum se va hotărî și care este cea 
mai bună echipă de juniori la polo : 
Voința-Tg. Mureș sau Progresul—Bucu
rești. La Cluj jocul dintre aceste două 
formații n-a putut da un cîștigător, nic> 
după patru prelungiri.

O vom întîlni și ,pe Viorica Kelemen, 
studenta din anul I a Institutului de cul
tură fizică. Poate că începutul de septem
brie îi va aduce o nouă bucurie, pe lîngă 
ce.a a primelor zile de studenție : o me
dalie de aur de campioană senioară 
a R.P.R.

N. BL1DARU 
antrenor de natație

Knaller (Metalul) cu 1,90 m. în proba de 
aruncare a suliței pe primul loc s-a cla
sat tînărul Iulius Iordan (Locomotiva) cu 
rezultatul de 67,37 m. Locurile următoare 
au revenit lui D. Zamfir (Dinamo)—66,80 
m. și A. Demeter (Dinamo) 61,02 m.

.în celelalte probe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Bărbați 800 m. plat : 
1- Palade Ursu (Dinamo) l’53”l/10; 2. I. 
Marin (Dinamo) l’53”3/10; 3. Vamosz
(Știința) l’54”4/10; 200 m. plat: 1. L. Marcs 
(Locomotiva) 21”8/10 ; 2. A. Stoenescu
(Dinamo) 22”l/10; 3. I. Măgdaș (Știința) 
22”4/10. 3000 m. obstacole: 1. C. Aioanei 
(C.C.A.) 9’12”0 ; 2. T- Strzelbinski (Di
namo), 9’18”8/10 ; 3. Niculescu (Construc
torul) 9’35”8/10. Ciocan: 1. C. Dumitru 
(Locomotiva) 57,30 m. ; 2. -N. Rășcănescu 
(C.C.A.) 53,79 m.; 3. Iacoveanu (Locomo
tiva) 53,38 m-

Femei : S0 m. garduri : 1. Ana Șerban 
(Știința) ll”7/10 ; 2. S. Băltăgescu (Meta
lul) U”9/10; 3. M. Domocoș (FI. Roșie)
11”9/10 Lungime : 1. L. Pascu (Locomoti
va) 5,32 m-; 2. Knoblock (Constructorul), 
5,30 m. ; 3. O. Haiduc (Știința) 5,17 m.

Astăzi se desfășoară probele progra
mate în cea de a treia și ultima zi a cam
pionatelor-

recordul mondial pe 5.000 metri
bei de 5.000 m. plat, realizând timpul de 
13’50”8/10. Vechiul record mondial era de 
13’51”2/10 și aparținea atletului sovietic 
Vladimir Kuț.



Tratativele dintre guvernamentale
ale IL R. S. S. și R. F. Germane

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Lq 10 septembrie, la ora 10 dimineața, 
ora Moscovei, a avut loc cea de a doua 
ședință a delegațiilor guvernamentale ale 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
și Republicii Federale Germane.

La propunerea conducătorului delega
ției sovietice, N. A. Bulganin, ședințele 
smt prezidate pe rînd de conducătorii ce
lor două delegații. Ședința din 10 sep
tembrie a fost prezidată de cancelarul 
Republicii Federale Germane, dr. K. Ad"- 
nauer.
. La ședință a continuat discutarea pro

Declarația lui N. A. Bulganin
MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 

transmite: Declarația făcută de N. A. 
Bulganin la 10 septembrie 1955 .în cadrul 
tratativelor dintre delegațiile guverna
mentale ale U.R.S.S. și R. F. Germane-

Am ascultat ieri declarația cancelarului 
federal K. Adenauer, care reprezintă pen
tru no! un interes cert și merită o atenție 
serioasă. Domnul' cancelar a vorbit despre 
marea însemnătate a tratativelor începute 
aici, precum și despre dificultățile legate 
de aceste tratative. Și noi ne dăm pe 
deplin seama de acest lucru.

Domnul Adenauer și-a exprimat dorința 
de a duce aceste tratative în spiritul unei 
sincerități depline. La rindul nostru vrem 
să-i răspundem la fel.

Nu se poate să nu fim de acord cu con
siderentele exprimate ieri în legătură cu 
primejdiile pe care le implică .pericolul 
izbucnirii unui nou război în Europa.

Poporul sovietic știe bine ce. înseamnă 
un război în actualele condiții. El a trecut 
prin aceasta foarte recent, deși n-a ame
nințat pe nimeni, n-a atentat la teritorii 
străine și a vrut să trăiască în pace cu 
toate popoarele. în decursul celor patru 
ani ai Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, oamenii sovietici au trecut prin 
atîtea nenorociri, au îndurat atîtea su
ferințe din partea cotropitorilor și a cri
minalilor de război, încît și astăzi fie
care familie sovietică nu poate să nu-și 
amintească de aceasta cu un sentiment de 
adîncă amărăciune și protest firesc-

Pierderi și distrugeri grele a adus 
războiul popoarelor Poloniei, Iugoslaviei 
și Cehoslovaciei, popoarelor Franței și 
Angliei, Belgiei și Olandei. Popoarele în
tregii Europe nu pot să uite șl nu vor 
uita crimele militarismului și fascismului 
german, care a dezlănțuit cel de al doilea 
război mondial.

Poporul german se afla într-o altă si
tuație. Dar la urma urmelor, nici .pentru 
el războiul nu a adus nimic în afară de 
jertfe și nenorociri uriașe. Este de pre
supus că aoum poporul german urăște tot 
atît de' mult războiul ca și poporul so
vietic. Dacă vorbim despre popoarele so
vietic si german, este mai presus de orice 
îndoială că gindurile și sentimentele lor 
au probabil în această privință multe tră
sături comune. în orice caz presupun că 
ele nu vor să admită un nou război și 
credem că ele trebuie să se apropie între 
ele pentru a asigura pacea și securitatea, 
luoru pe care îl doresc și în care sînt in
teresate toate popoarele Europei și nu 
numai ale Europei.

Noi am prcm's să fim sinceri și trebuie 
ră vă spunem dvs. reprezentanților Re
publicii Federale Germane, că după ter
minarea războiului Uniunea Sovietică a 
și stabilit cu o parte a poporului germen 
relații bune, prietenești. Aceste rela
ții dintre U.R.S.S. și Republica Demo
crată Germană s-au stabilit pe baza trai
nică a colaborării multilaterale și nu ne 
îndoim că prietenia și colaborarea dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Democrată 
Germană este atît în interesele poporului 
sovietic cîț și ale celui german. Aceste re
lații se vor dezvolta și pe viitor pe baza 
egalității în drepturi și a neamestecului 
în treburile interne ale celuilalt.

Uniunea Sovietică vrea să stabilească 
relații normale și cu Republica Federală 
Germană. Considerăm că nu există argu
mente serioase, oricîtă artă s-ar depune 
în căutarea lor care să justifice în actua
lele condiții tergiversarea normalizării 
acestor relații. O asemenea tergiversare 
nu ar fi nici în interesele poporului so
vietic nici în interesele poporului german. 
Cel care dorește pacea, întărirea păcii și 
care își amintește într-adevăr de jertfele 
și nenorocirile pe care le aduce un război, 
acela va fi de acord cu necesitatea nor
malizării relațiilor dintre statele noastre- 

în Germania occidentală se rostesc une
ori discursuri în care se afirmă că cu 
Uniunea Sovietică trebuie să se discute 
,,de pe poziții de forță”. Nu putem vorbi 
fără iron’e despre o astfel de argumentare. 
Asemenea argumente nu pot fi decît luate 
în derîdere. Wehrmachtul german, Ger
mania, poporul german știu mai bine de

Primirea de către M. P. Tarasov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U. R. S. S., a dr. K. Adenauer, cancelarul federal 

al Republicii Federale Germane
MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 
La 10 septembrie. M. P. Tarasov, vice

președinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U;R.S..S, l-a primit pe dr. K. 
Adenauer. cancelarul federal al Republicii 
Federale Germane.

Spectacolul de la Teatrul Mare 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS
La 10 septembrie, delegația guvernamen

tală a Republicii Federale Germane a a- 
sistat la Teatrul Mare al U.R.S.S. la spec
tacolul cu baletul ,.Romeo și Julieta“ de 
S, Prokofiev.

în loje se aflau cancelarul federal dr. K. 
Adenauer și membrii delegației: dr. II. von 
Brentano, dr. W. Hallstein, dr. H. Globke, 
G. Blankenhorn. dr. W. Grewe, dr. G. 
Reinhardt, dr. H. von Scherpenberg, dr. 
II. von Triitzschler, V. von Eckardt, dr. E. 
Mohr, dr. von Walter, dr. U. Mtihler, dr. 
K. Koch,- precum și persoanele care înso
țesc delegația : K. Arnold, K. G. Kiesinger 
și K. Schmid.

împreună cu oaspeții, la spectacol au 
asistat membrii delegației guvernamentale 
a Un'unii Sovietice : N. A.. Bulganin, 
președintele Consiliului -de Minșfri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, V. M. Molotov, 
M. G. Pervuhin, I. G. Kabanov, V. S. Se- 
mionov. 

blemei stabilirii relațiilor diplomatice și 
comerciale directe, precum și. a relațiilor 
culturale dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Federală Germană, precum și alte 
probleme care interesează cele două părți.

La ședință, N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
conducătorul delegației sovietice, a făcut 
o declarație. Au urmat apoi declarațiile 
rostite de cancelarul K. Adenaiuer, con
ducătorul delegației R. F. Germane, și 
H. von Brentano, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. F. Germane. Au luat apoi cu- 
vîniul N. S. Hrușciov, membru al Pre- 

cît oricine ce a reprezentat Uniunea Sovie
tică și ce reprezintă ea In prezent.

Ce se poate spune despre asemenea dis
cuții în privința politicii ,,de pe poziții de 
forță”, care se duc în Germania occiden
tală ? Probabil că acest lucru îl spun 
aceia cărora nu le-au ajuns nici măcar 
învățămintele celui de al 2-lea război mon
dial. Noi, participanții la actualele trata
tive, am putea, cred, să fim de acord că 
dacă vreunul din. noi s-ar menține acum 
pe o astfel de poziție, atunci tratativele 
care au început la Moscova nu ar mai 
avea nici un sens.

Delegația sovietică salută declarația 
d-lul Adenauer că Republica Federală 
Germană nu pune nici un fel de ,,con
diții preliminare" pentru normalizarea re
lațiilor cu Uniunea Sovietică. Aceasta ar 
fi în contradicție ou corespondența dintre 
noi care a precedat începutul acestor tra
tative. Aceasta nu ar fi în interesele po
poarelor sovietic și german;

în ceea ce privește cele două probleme 
atinse în mod special în declarația can
celarului federal, este necesar să se ex
pună punctul de vedere al guvernului so
vietic în fiecare din aceste probleme.

Problema prizonierilor de război.
Domnul cancelar federal Adenauer a 

ridicat ca primă problemă, problema pri
zonierilor de război. După părerea noas
tră, este vorba aici de o evidentă neîn
țelegere. în Uniunea Sovietică nu există 
nici un fel de prizonier de război ger
man. Toți prizonierii de război germani 
au fost eliberați și trimiși în patrie. în 
Uniunea Sovietică există numai criminali 
de război din fosta armată hitleristă — 
criminali condamnați de justiția sovietică 
pentru crime deosebit de grave săvîrșite 
împotriva poporului sovietic, împotriva 
păcii și omenirii. într-adevăr, la 1 sen- 
tembrie în tara noastră se mai aflau 9.626 
de oameni’din această categorie. Aceștia 
smt însă oameni care, după normele Și 
legile cele mai umane, trebuie să fie ținuți 
în detențiune ca criminali. Aceștia sînt 
oameni care au pierdut chipul de om. sînt 
siluitori, Incendiatori, ucigași de femei, 
copii, bătrînl. Ei au fost condamnați pen
tru faptele lor de justiția sovietică si nu 
po't fi considerați ca prizonieri de război.

Poporul sovietic nu poate uita astfel 
de crime grave, săvîrșite de acești crimi
nali de drept comun, ca împușcarea a 
70.000 de oameni la Kiev, la Babi Iar. Nu 
putem uita milioanele de oameni împușcațl, 
sufocați și arși de vii în lagărele germane 
de concentrare. Pot fi oare uitate tonete 
de păr de femei tăiat femeilor ucise în 
ch’nuri și strîns în depozitele din Maida
nele ? Noi, cei care sîntem de față, am 
văzut, noi înșine tot ceea ce s-a întîmplat 
la Maidanek. în lagărele de la Maidanele 
și Oszwiencin au fost uciși peste 5.500.000 
de oameni cu totul nevinovați.

Poporul ucrainean nu va uita niciodată 
pe oameni; uciși fără nici o vină la Har- 
kov, unde au fost împușcațl și sufocați 
multe mii de oameni. Aș putea numi lagă
rele de concentrare din Smolensk, Kras- 
nodar, Stavropol, Lvov, Poltava, Novgorod, 
Oriol, Rovno, Kaunas, Riga și multe al
tele, unde hitleriștii au omorit în chinuri 
sute de mii de cetățeni sovietici.

Nu pot fi uitați oamenii nevinovați 
uciși, sufocați, îngropați de vii, nu pot fi 
uitate orașele și satele arse, femeile, ti
nerii și copiii uciși. Și acești 9.626 de oa
meni despre care am amintit, sînt crimi
nali de drept comun care au săvîrșit 
aceste crime monstruoase.

Aș vrea să menționez în continuare că 
dacă ar fi vorba să se examineze aici pro
blema acestor criminali, aceasta ar tre
bui să se facă în așa fel încît la exami
narea problemei să participe atît repre
zentanții Republicii Federale Germane, cît 
si reprezentanții Republicii Democrate 
Germane. Această problemă se referă la 
ambele părți ale Germaniei. Deoarece nu 
credem că delegația guvernamentală a 
R F. Germane ar considera că ar fi de do
rit pentru ea în actualele condiții o astfel 
de examinare a problemei menționate cu 
participarea reprezentanților R.F. Ger
mane și R.D. Germane, este evident că nu

Dr. K. Adenauer a fost însoțit de dr. 
H. von Brentano, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. F. Germane ; dr. W. Hallstein, 
secretar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe ; dr. H. Globke, secretar de stat 
al cancelariei cancelarului federal; dr. E.

Ședința Subcomitetului Comisiei O.N.U. pentru dezarmare
NEW YORK 10 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 9 septembrie a avut loc ședința or

dinară a Subcomitetului Comisiei O.N U. 
pentru dezarmare, prezidată de H. Stas- 
sen, reprezentantul S.U.A.

După ședința Subcomitetului, răspun- 
zînd la întrebările corespondenților, A. A. 
Scbolev, reprezentantul Uniunii Sovietice 
a declarat : ,,în ședința de astăzi a Sub
comitetului, delegația sovietică a arătat 
că e>a tot mai așteaptă ca delegația ame
ricană să răspundă la întrebările puse de 
delegația sovietică în ședința din 1 sep
tembrie-. După cum se știe, aceste întrebări 
se refereau Ia nivelul la care urmează să 
fie reduse forțele armate ale celor cinci 
mari puteri și alte altor state, data intră
rii în vigoare a interzicerii total® a arme
lor atomice în cadrul programului general 
de dezarmare, încetarea experiențelor cu 
arma atomică, precum și asumarea de că
tre state a obligației de a nu folosi arme 

zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
V. M. Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. A urmat apoi declarația 
lui W. Hallstein, secretar de stat al Mi
nisterului Afacerilor Externe al R. F, 
Germane.

In încheierea ședinței s-a hotărît să se 
considere ca încheiat schimbul de păreri 
între delegații în problemele de ordin 
general. Miniștrilor Afacerilor Externe ai 
celor două țări li s-a încredințat sarcina 
să se ocupe cu pregătirea unor propuneri 
concrete ținind seama de schimbul de 
păreri care a avut loc.

este oportun ca această problemă să de
vină un obiect al actualelor tratative.

Problemele reunificării Germaniei.
împărtășim întru totul părerea că pro

blema reunificării Germaniei este o im
portantă problemă națională a poporului 
german. Guvernul sovietic a fost și este 
în mod consecvent pentru reunificarea 
Germaniei ca stat unit, iubitor de pace, 
democrat. Vă rugăm să nu-i credeți pe cei 
care prezintă lucrurile ca și cum Uniunea 
Sovietică ar nutri temeri în legătură cu 
reunificarea Germaniei ca stat iubitor de 
pace și democrat. Considerăm necesar să 
dăm această explicație în legătură cu una 
din declarațiile făcute ieri în această pro
blemă în, intervenția domnului cancelar.

Nu a.m fi cu totul sinceri dacă nu am 
spune că de la ratificarea acordurilor de 
la Paris. în calea reunificării naționale a 
Germaniei s-au ivit obstacole care ar fi 
putut fi înlăturate. Știți foarte bine că 
Uniunea Sovietică a avertizat în repetate 
rînduri în legătură cu aceasta în perioada 
în care se discutau acordurile de la Paris, 
în virtutea cărora Republica Federală 
Germană a intrat în grupări militare ca 
Blocul Atlanticului de nord și Uniunea 
militară a Europei occidentale și se în
făptuiește în prezent remilitarizarea Ger
maniei occidentale. Nu este pentru nimeni 
un secret faptul că aceste grupări mili
tare sînt îndreptate împotriva Uniunii So
vietice și altor state europene iubitoare 
de pace. Acest fapt nu poate fi tăgăduit 
cu cuvinte despre pretinsul caracter de
fensiv al acestor grupări militare.

Uniunea Sovietică este nevoită să țină 
seama de situația creată. Totuși; în ciuda 
acestui fapt, noi căutăm posibilități de a 
învinge greutățile create și de a găsi căile 
pentru a pune cel puțin treptat capăt ori
căror grupări militare în Europa. Acestor 
țeluri le corespunde propunerea Uniunii 
Sovietice cu privire la crearea unui sis
tem general european de securitate colec
tivă. Pe calea creării sistemului european 
de securitate colectivă, care să ducă la 
lichidarea grupărilor mili'tare în Europa, 
ar putea fi găsit un mijloc mai sigur de 
rezolvare a actualei probleme germane, 
inclusiv problema restabilirii unității Ger
maniei.

S-,a discutat aici despre obligațiile pe 
care le au cele patru puteri în ce privește 
rezolvarea problemei germane. Cu acest 
lucru nu se poate să nu fii de .acord. Dar, 
Uniunea Sovietică a recunoscut întotdea
una că rezolvarea problemei germane, in
clusiv problema reunificării Germaniei 
este în primul rînd o chestiune a germa
nilor înșiși, iar. în consecință în actualele 
cond'ții, este vorba de eforturile comune 
ale Republicii Federale Germane și Re
publicii Democrate Germane.

Se știe 'că în Republica Democrată 
Germană această părere este împărtășită 
de marea majoritate a populației. Ar fi 
cu totul de neînțeles ca acest lucru să fie 
refuzat de Republica Federală Germană. 
Noi credem totuși că germanii din cele 
două părți ale Germaniei pot găsi un lim
baj comun, vor găsi timp să se întîlnească 
unii cu alții si, împreună, vor face să pro
greseze rezolvarea problemei germane, 
biruind greutățile ce există pe această 
cale.

Nădăjduim că actualul sch’mb de păreri 
dintre noi își v.a dovedi utilitatea atît în 
ceda ce privește examinarea întregii pro
bleme germane cît și, în mod direct, în 
ceea ce privește normalizarea relațiilor 
între Uniunea Sovietică și Republica Fede
rală Germană.

In ultima parte a declarației sale, dl. 
Adenauer a confirmat că guvernul fede
ral este gata să discute problemele stabi
lirii de relații diplomatice, economice șt 
culturale între U.R.S.S. și R.F. Germană. 
Dar el nu și-a exprimat încă punctul de 
vedere față de propunerea prezentată de 
guvernul U.R.S.S cu privire la stabilirea 
relațiilor diplomatice între țările noastre, 
instituirea ambasadei U.R.S.S. la Bonn și 
a ambasadei R F. Germane la Moscova, 
precum și la schimbul de ambasadori. 
Am dori să cunoaștem părerea și răs
punsul guvernului Republicii Federale 
Germane la această propunere.

Mohr, trimis, șeful protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

La convorbirea lui M. P. Tarasov cu 
dr. K. Adenauer a fost de față A. F. Gor
kin, secretar adjunct al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

nucleare pînă la intrarea în vigoare e 
acordului cu privire la interzicerea totală 
a armelor atomică și cu h'drogen. Decla
rația dlui Stassen că S.U.A. își rezervă 
dreptul de a-și preciza poziția în ceea ce 
privește toate propunerile prezentate an
terior Subcomitetului, nu permit să se cre
eze o idee clară despre atitudinea S.U.A. 
față de propunerile sovietice din 10 ma! 
După cum se știe, aceste propuneri cu
prind un program complect de reducere a 
armamentelor și de interzicere a armei 
atomice.

A. A. Sobolev a spus că delegația sovie
tică a cerut delegației americane să pre
cizeze dacă propunerea președintelui Ei
senhower cu privire la un schimb de in
formații referitoare la forțele armate se 
referă atît la informații despre arma
mente clasice cît și la informații despre 
armele atomice și cu hidrogen.

Următoarea Ș&u'nță a Subcomitetului a 
fost fixată pentru 13 septembrie.

Plenara G G al U. T. M. 
din R. P. Albania

TIRANA 10 (Agerpres) — A.T.A. trans
mite :

In zilele de 7 și 8 septembrie a avut loc 
la Tirana cea de a 10-a Plenară a Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor din R.P. Albania.

Plenara a ascultat și discutat raportul 
consacrat unor probleme în legătură cu 
educarea comunistă a tineretului, în urma 
hotărîrii Plenarei din aprilie a C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, precum și un 
raport cu privire la sarcinile organizațiilor 
de tineret și de pionieri din școli.

Plenara a eliberat pe Rarniz Alia din 
funcția de prim-secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Muncitor din R.P. Albania 
în legătură cu trecerea Iui la o altă muncă 
și a ales pe Todi Lybon ca prim-secretar 
al C.C.

La lucrările Plenarei a luat parte Enver 
Hodja, prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania.

Succesul pavilionului R. P. R. 
la Tîrgul de la Izmir

IZMIR 10 (Agerpres). — Pavilionul Re
publicii Populare Romine de la Tîrgul 
internațional de mostre de la Izmir 
(Turcia), care s-a deschis la 20 august, 
este vizitat zilnic de mii de oameni. Aten
ția vizitatorilor este atrasă îndeosebi de 
standul în care sînt expuse mașini-unelte 
și utilaj pe care stă scris „Fabricat în 
R.P.R.”. Strungurile, mașinile de găurit, 
utilajul modern fabricat în țara noastră 
Sg bucură de aprecierea unanimă a vizi
tatorilor și a delegațiilor comerciale ve
nite din 15 țări din Europa și Asia.

O intensă activitate se desfășoară în 
biroul tehni-co-comerclal al Republicii 
Populare Romîne, unde reprezentanții co
merciali ai țării noastre încheie numeroa
se tranzacții cu oameni -de afaceri din 
diferite țări, care doresc să cumpere pro
duse romînești-

La 29 august a avut loc în pavilionul 
Republicii Populare Romîne o recepție la 
care au participat diplomați acreditați pe 
lingă guvernul turc, membri în medjlis 
(parlamentul tuje), ziariști, directorii pa
vilioanelor țărilor participante la Tîrgul 
de mostre, oameni de afaceri din diferite 
țări.

Agricultorii americani 
despre U. R. S. S.

Ziarul „Des Moines Register’’ a publi
cat o serie de articole consacrate vizitei 
în Uniunea Sovietică a delegației agricole 
americane. Intr-un, articol se arată că 
„U.R.S.S. dispune de uriașe posibilități 
pentru sporirea producției agricole. Rușii 
dispun de mai mult pământ de calitate 
superioară decît oricare altă țară din 
lume... Dacă am judeca dună cele văzute 
în timpul vizitei în U.R.S.S., planurile de 
extindere a suprafețelor însămânțate cu 
cereale și de sporire a numărului vitelor 
vor avea un succes sigur”.

în articol se subliniază unitatea care 
există în rîndurîle poporului sovietic în 
ceea ce privește rezolvarea problemelor 
care Stau în fata lui arătîndu-se că „ata
șamentul față de ideologia comunistă este 
aproape de lOOolo”. Statele Unite, se spune 
în articol, ar putea cîștiga mult prin în
curajarea continuării schimbului de 
vizite.

Scurte știri
• La 10 septembrie a vut loc la Varșo

via o conferință de presă a ziariștilor po
lonezi și străini în fața cărora a luat 
cuvîntul Hugo Hanke, premierul „guver
nului polonez din emigrație de la Lon
dra“ care s-a înapoiat în Polonia.

© Profesorul iTarold Berman de la Uni
versitatea Harvard (S.U.A.), care Sg află 
în prezent la Moscova, a prezentat la 9 
septembrie la Institutul juridic de pe lin
gă Academia de Științe a U.R.S.S. un re
ferat eu privire la studierea dreptului so
vietic în S.U.A.

• După cum anunță agenția vest-ger- 
mană D.P.A., feldmareșalul Mcntgomery, 
locțiitorul comandantului suprem al for
țelor N.A.T.O. din Europa, însoțit de ma
reșalul aerului Dawson, șef adjunct al 
statului major, a sosit la Bonn unde a 
avut convorbiri cu Theodor Blank, minis
trul apărării și cu funcționari superiori 
din acest minister cu privire la organiza
rea viitoarelor forțe vest-germane.

• Un număr de 249 delegați la cel de al 
87-lea congres anual al Sindicatelor brita
nice, printre care cinci membri ai Came
rei Comunelor, au adresat președintelui 
Eisenhower o telegramă în care îi cer să 
intervină pentru acordarea unui pașaport 
celebrului cîntăreț american Paul Robe- 
son. După cum se știe, departamentul de 
stat refuză de cîțiva ani să acorde un pa
șaport lui Robeson, ceea ce îl împiedică 
să dea concerte în străinătate.

• Uzina de stat constructoare de mașini 
pentru industrie energetică „Borsig Berg- 
mann“ do Berlin va fi una d’ntre primele 
uzine din R. D Germană care va folosi 
izotopi radioactivi pentru controlul ma
terialelor.

• La 8 septembrie, distrugătoarele po
loneze „Blyskawica“ și „Burza“ au sosit 
la Portsmouth cu prilejul întoarcerii vi
zitei de curtoazie pe care o fac flotei re
gale britanice

® Editura de stat pentru.litera tură, mu
zică și artă dri Praga a publicat recent 
în traducere în limba cehă romanul isto
ric „Nicoară Potcoavă“ de scriitorul ro- 
mîn Mihail Sadoveanu.

© La invitația Agenției TASS, la 10 
septembrie a părăsit Copenhaga, îndrep- 
tîndu-se pe calea aerului la Moscova, un 
grup de redactori ai celor mai importante 
ziare daneze.

Acordul americano^chinez cu privire 
la repatrierea persoanelor civile

GENEVA 10 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

La 10 septembrie a avut loc o ședință 
ordinară a ambasadorilor R.P. Chineze și 
S.U.A. Din declarația comună dată publi
cității după ședință reiese că tratativele 
în problema repatrierii de către cele două 
părți a persoanelor civile s-au încheiat 
printr-un acord. In declarație se spune că 
atît cetățenii chinezi, care se află în 
S.U.A., cît și cetățenii americani, care se 
află în R. P. Chineză, se pot înapoi® în 
patrie dacă doresc aceasta.

Acordul realizat stabilește condițiile re
patrierii, precum șl faptul că interesate 
cetățenilor S.U.A. vor fi apărate de Ma
rea Britanie, iar a cetățenilor R. P. Chi
neze de India.

în textul declarației comune a ambasa
dorilor se spune :

,.Ambasadorii R. P. Chineze și S.U.A. 
au căzut de acord să anunțe măsurile pe 
care guvernele lor le-au luat în vederea 
repatrierii de către cele două părți a per
soanelor civile.

Din însărcinarea guvernului Republicii 
Populare Chineze, Van Bin-nan, ambasa
dorul R. P. Chineze, l-a informat pe W. 
A. Johnston, ambasadorul S.U.A., că :

1. R. P. Chineză recunoaște că cetățe
nii americani care se află în R. P. Chi
neză și doresc să se înapoieze în S.U.A. 
au dreptul să facă aceasta și declară că 
se vor lua măsurile corespunzătoare pen

Conferința Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite
BANGKOK 10 (Agerpres). — Lucrările 

Conferinței Federației Mondiale a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite au continuat 
pe comisii. Comisia politică a terminat lu
crările aprobînd în unanimitate rezolu
țiile privind universalitatea O.N.U. și ins
tituțiilor specializate, coexistența, colabo
rarea și securitatea colectivă. Rezoluția 
privind recunoașterea drepturilor R. P. 
Cirneze a fost adoptată în majoritate dc 
voturi; s-au abținut S.U.A. și Olanda, a

Primul ministru suedez va vizita U. R. S. S.
STOKHOLM 10 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 9 septembrie presa din 
StC'kholm a publicat declarația Ministru
lui Afacerilor Externe al Suediei în care, 
se arată că primul ministru Erlander a 
acceptat invitația guvernului sovietic de

Funeraliile academicianului
Ștefan Vencov

Sîmbătă după amiază au avut loc fu
neraliile academicianului Ștefan Vencov, 
profesor șef de catedră la Institutul po
litehnic din București, membru în colec
tivul de conducere al Institutului de fi
zică al Academiei R.P.R.

în cursul dimineții, numeroși academi
cieni, oameni de știință și cultură, stu- 
d.enți, prieteni au venit în aula Acade
miei R.P.R. să aducă un ultim salut dis
părutului. La catafalc au fost depuse co
roane din partea Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, a Prezidiului Academiei 
R.P.R.. Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, Ministerului Învățămîntulul, 
Institutului politehnic din București etc. 
La-catafalc se găsesc de asemenea co
roanele depuse pe sicriul defunctului din 
partea unor instituții centrale din R. D. 
Germană — a Prezidiului Camerei Popu
lare a R. D. Germane, Prezidiului Aca
demiei Germane de Științe, Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Germane, 
Consiliului german al luptătorilor pentru 
pace etc.

In jurul catafalcului fac ultima gardă 
academicienii : I. Murgulescu, Șt. S. Ni- 
colau, S. Stoilov, Iorgu Iordan, H. Hulu
bei, C. D. Nenițescu, V. Malinschl și Tra- 
ian Negrescu.

La ora 14 a avut loc adunarea de do
liu.

A luat cuvîntul acad. Șt. MUcu, secre
tar prim al Academiei R.P.R. Academia 
R.P.R. — a spus vorbitorul — a pierdut 
prin dispariția academicianului Ștefan 
Vencov un membru devotat, un distins 
om de știință, un organizator experimen
tat și un bun tovarăș.

A luiat apoi cuvîntul W. Eggerath, am
basadorul R. D. Germane la București.

Adunarea de doliu din orașul Karl Marx din R.D. G.
BERLIN 10 (Agerpres). — în după 

amiaza zilei de 8 septembrie, în orașul 
Karl Marx din R. D. Germană a avut 
loc o adunare de doliu în memoria acad, 
prof. Ștefan Vencov.

Au luat parte delegații străini care au 
participat la „Zilele Păcii“ organizate de 
Comitetul German al Păcii, reprezentanți 
ai Consiliilor de pace din regiunea Karl 
Marx și ai consiliilor comunale, precum 
și un mare număr de oameni ai muncii. 
A fost de fată ambasadorul plenipotențiar 
și extraordinar al R.P.R., Gheorghe Stoi
ca.

Au luat cuvîntul primarul general. al 
orașuldi Karl Marx, Bertran, vice-preșe- 
dinta consiliului raional pentru pace, dr. 
Mandre. în numele delegaților străini care 
participă la manifestările din cadrul „Zi
lelor Păcii“ a vorbit Pauli Nieminen, de
legatul Comitetului de Pace din Finlan
da.

In dimineața zilei de 9 septembrie Ia 
aeroportul Schonefeld din Berlin, de unde 
avionul cu corpul neînsuflețit al acad, 
prof. Ștefan Vencov a plecat sPre țară, a 
avut loc un miting de doliu.

Au participat Paul Wandel, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., dr. Harig, secretar de 
stat pentru învățămîntul superior, Fritz 
Grose, membru în Colegiul Ministerului 
de Externe al R.D.G., d- Kleinschmidt,

SPECTACOL
TEATRE: VTNT DE LIBERTATE - Teatrul de 

Stat de Operetă, la teatrul de vară ,.N. Bălcescu“; 
DAVTD COPPERFIELD — Teatrul Tineretului, la 
grădina ..Ptlimon Strbu"; GAIȚELE — Tea
trul Național „I. L. Caragiale”, la teatrul de 
vară ..I. V. Stalin“'; STELE RĂTĂCITOARE - Tea
trul Evreiesc de Stat: DIVERTISMENT UMORIS
TIC. PUIU CALINESCU — Ansamblul de Estradă 
al R.P.R.. la grădina Boema; SELECȚltlNI DIN 
SPECTACOLE DE ESTRADA - Ansamblul de Es
tradă al R.P.R., la teatrul de vară .,23 August": 
ARENA CURAJULUI - Circul de Stat, orele 10,17 
și 20,30.

CINEMATOGRAFE : N-A DANSAT DECIT O 
VARA — Patria, Filimon Sîrbu; LILIACUL — 
IVcurești, Republica: ORIZONTURI FARA SFÎRȘIT 
— Elena Pavel, Cultural, Rahova; SUFLETE IM
PIETRITE — Magheru, I. C. Frimu, Flacă- 

tru ca el să-și poată rezolva mai reped® 
acest drept.

2. Guvernul Marii Britanii v» fi invitat 
să sprijine înapoierea acelor americani 
care vor dori să facă următoarele :

a) dacă vreun cetățean al S.U.A., care 
se află în R. P. Chineză, consideră că în 
ciuda hotărîrllor anunțate de R. P. Chi
neză, el se va lovi de piedici în calea îna
poierii sale, el poate în acest caz să infor
meze pe însărcinatul cu afaceri al Marii 
Britanii în R. P. Chineză și să-l roage să 
se adreseze în numele său guvernului 
R. P. Chineze. La dorința S.U.A., guvernul 
Marii Britanii poate de asemenea să cer-’ 
ceteze faptele în oricare caz de acest fel.

b) Dacă vreun cetățean al S.U.A., care 
se află în R.P. Chineză >i care dorește să 
se. înapoieze în S.U.A., are dificultăți bă
nești legate de înapoierea sa, guvernul 
Marii Britanii poate să-i acorde ajutorul 
financiar necesar.

3. Guvernul R. P. Chineze va face o 
largă publicitate a acordului mai sus men
ționat și același lucru poate fi făcut de 
însărcinatul cu afaceri al Marii Britanii în. 
R. P. Chineză”.

In continuare, în declarație se spune 
că ambasadorul S.U.A., W. A. Johnston 
l-a informat în același termen pe Van 
Bin-nan, ambasadorul R. P. Chineze, că 
guvernul S.U.A. va lua exact aceleași mă
suri pentru repatrierea cetățenilor R. P. 
Chineze care se află în S.U.A. și caro 
doresc să se înapoieze în R. P. Chineză.

votat contra Australia. Delegația R.P.R. n 
intervenit în di«cutarea problemelor 
coexistenței, universalității O.N.U. și se
curității.

Delegația R.P.R. a fost invitată la masă 
de delegația S.U.A. Vineri 9 septembrie, 
delegația R.P.R. a oferit o masă la. car» 
au participat 120 de persoane: delegați, 
observatori, reprezentanți ai O.N.U. și 
altor organizații internaționale.

a vizita Uniunea Sovietică. Vizita oare a 
fost fixată pentru începutul anului viitor 
va avea un caracter neoficial. Primul mi
nistru va sosi în U.RS.S. împreună cu 
soția.

Guvernul R. D. Germane și Comitetul 
Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania — a spus vorbitorul — m-au 
însărcinat să vă exprim dumneavoastră, 
tuturor, adinei condoleanțe pentru greaua 
pierdere încercată prin dispariția omului' 
de știință mult apreciat și în țara noas
tră, a luptătorului curajos pentru pace 
și un viitor faricit al popoarelor — oare 
a fost Ștefan Vencov.

împărtășim suferința dvs., sîntem con
vinși că elevii lui Ștefan Vencov vor ști 
să se ridice la înălțimea idealului pen
tru care a luptat profesorul lor.

Din partea secției de științe matematice 
și fizice a Academiei R.P.R a vorbit acad. 
S. Stoilov.

Prof. univ. Florica Mezinoescu, vicepre
ședinte a Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R. a vorbit des
pre rodnica activitate a academicianului 
Ștefan Vencov în mișcarea pentru pace 
din țara noastră.

A vorbit apoi acad. Eugen Bădărău și 
prof univ. C. Dinculescu, rectorul Instig 
lutului Politehnic din Capitală.

înhumarea a avut loc la cimitirul Ghen< 
cea.

La ceremonia funebră a luat cuvîntul 
acad- Șerban Țițeica care a vorbit despre 
personalitatea academicianului Ștefan Ven
cov și despre valoroasa sa activitate știin
țifică în domeniul fizicii.

I.n numele studenților academicianului 
Ștefan Vencov a vorbit studentul Nicolae 
Stanciu din anul 5 al Facultății de Elec
tronică.»,

O ga?dă de onoare cu muzică și drapel 
dă onorul.

Răsună apoi salvele gărzii de onoare, 
urmate de acordurile solemne ale Imnu
lui R.P.R.

membru al Prezidiului Comitetului Ger
man al Păcii, d. Wittbrodt, director al 
Academiei de Științe din R.D.G., . prof. 
Kamnitzer, de la Universitatea „Hum- 
boldt”, Gertrud Keler, secretară a Socie
tății pentru Relațiile Culturale cu Străi-, 
nătatea din R.D.G., dr. Gothardt Eberle, 
secretarul organizației pentru soluționarea; 
pașnică a problemei germane.

Au luat parte de asemenea reprezen
tanți ai consiliilor pentru pace din Ber- 
l.n și din orașele Frankfurt pe Oder, Cot- 
bus, Postdam, Konigswusterhausen, oa-, 
meni de știință și cultură, ziariști, oa
meni ai muncii.

Au luat cuvîntul Gheorghe Stoica, am
basador plenipotențiar și extraordinar al 
R.P.R., d. Kleinschmidt, în numele Pre
zidiului Comitetului German al Păcii șl 
Paul Wandel, secretar al C.C. al P.S.U.G.

Au fost depuse coroane din partea C.C. 
al P.S.U.G., Prezidiului Camerei Populare 
a R.DG., Comitetului German al Păcii, 
Ministerului de Externe al R.D.G.ț Aca
demiei de științe a R.D.G.. Societății pen-, 
t'ru Relațiile Culturale cu Străinătatea dini 
R.D.G., Consiliilor pentru pace din Berlin, 
Potsdam, Cotbus, Frankfurt pe Cder, 
Konigswusterhausen.

A fost depusă de asemenea o coroană 
din partea Ambasadei R.P.R. 1® Berlin.

ELE DE AZI
ra ; LILIOMFI — înfrățirea Intre ponoare, 
Moșilor, Volga; IN GHEȚURILE OCEANU
LUI — Maxim Gorki ; MAESTRU ARTEI 
INDIENE. UN MECI NEOBIȘNUIT, ȘTIINȚA SI 
TEHNICA NR. 54/1955 — Timpuri Noi; SALARIUL 
GROAZEI — Victoria, Popular ; CHEMA
REA DESTINULUI — Tineretului; LUMINA FARU
LUI — Lumina; MĂNĂSTIREA DIN PARMA — 
Central; PUTEREA DRAGOSTEI - Gh. Doja, M. 
Eminescu: ORDINUL ANNA — Al. Popov: TINE
REȚE ZBUCIUMATA — 8 Martie: MISTERELE
LACULUI LAN MUNȚI - Vasile Roaltă; CADA
VRUL VIU — Unirea; 2x2 - CITEODATA 5 — 
C. David; PRIETENUL MEU FABIAN - AL Sa- 
hia; DRAGOSTEA UNEI FEMEI - A-.ta, N. Băl
cescu: DAMA CU CAMELII — Carpațl, 23 August; 
INIMA RECE - Munca; TĂUNUL - 1 Mal; AL- 
TURA - T. Vbdlmlrescu: BRUTARUL DIN VAs 
LORGUE — Miorița, Boleslaw Blorut.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA t București, Piața „ScInJeU", Tel. 7.60.13, Secția scrisori. Tel. 7.66.91, TIPARUL: Combinatul Poilgraltq Casa ȘctnteU „L Jf, Sta lin', STAS = 3452 ea 52


