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Directivele Congre
sului al II-lea al 
P.M.R. cu privire la 
cel de al doilea plan 
cincinal prevăd că la 
sfîrșitnl anului 1960 
producția de fontă a 
patriei va crește de a- 
proape 2 ori față de 
anul 1955.

Pregătiri pentru muncile 
agricole de primăvară înfăptuim

Pe cîmp
ORADEA (de la corespondentul nostru). 

Tinerii Alexandru Balogh și Mihai Szabo din 
brigada utemistului Francise Fabian _ ca 

agricolă de stat Salonta, regiunea Oradea, 
mai lucrează încă în cîmp, executînd arături

. „ 1 |- Uligdu-i uicnuoiuiui i i aiivioc i au.au va
Și in Gtehere mulți alti tineri tractoriști de la gospodăria

hotărîrile Congresului partidului
adinei. Pînă acum cîteva zile această brigadă și-a depășit planul 
anual cu peste 600 hantri, ajungând brigadă fruntașă pe gospodărie. 
Succesele obținute nu mulțumesc însă pe tinerii tractoriști. Ei se 
străduiesc ca în aceste zile, cît vremea bună mai permite, să 
adauge tot mai mulți hantri la bilanțul realizărilor. In timp ce 
brigada lui Francisc Fabian și alți tractoriști mai muncesc încă în 
cîmp. mecanizatorii reîntorși în stațiune muncesc cu spor la gră
birea reparațiilor la tractoare și mașini agricole pentru marea bă
tălie a recoltelor din primul an al celui de al doilea plan cincinal. 
Munca de reparații a fost și ea bine organizată, ne posturi de 
lucru după metoda sovietică de reparații pe ansamble și suban- 
sainble. Tinerii din brigada utemistului Iosif Szabo au fost fruntași 
în muncile de cîmp, fruntași sînt și la repararea tractoarelor și 
a celorlalte mașini agricole. Cel mai harnic din brigadă s-a dove
dit a fi și de data aceasta Ludovic Mie. Tot atît de harnici sînt - 
și tinerii din brigada tînărului Ladi'slav Szabo. Munca avîntată a 
mecanizatorilor de la gospodăria de stat Salonta își arată roadele. 
Pină la 11 ianuarie în gospodărie au fost reparate 8 tractoare, 
aproape 50 la sută din semănători, precum și un număr însemnat 
de pluguri, grape și altele.

Mecanizatorii de la S.M.T.-Sîntana zoresc 
terminarea reparațiilor mașinilor și unelte
lor agricole. Organizîndu-și munca pe an
samble și subansamble ei au reparat pînă 
acum 46 la sută din totalul tractoarelor, peste 
20 la sută din plugurile pentru tractoare și 

aproape toate cultivatoarele stațiunii. S-au evidențiat mecaniza
torii din echipele mecanicilor Ioan Hirch și Spiridon Rizea.

(Agerpres).

La S. M. T.
Ssntana

★

Printre ramurile 
industriale create 
In țara noastră în 
anii primului cin
cinal se numără și 
producția de utilaj 
petrolifer. Alături 
de turlele de foraj, 
de granicele puter
nice și de mesele 
rotative, pompele 
de noroi triplex 
sînt mult apreciate 
de sondori.

In fotografie: in
ginerul Dragomi- 
rescu Dumitru și 
maistrul Mihăilescu 
Ștefan de la uzine
le „1 Mai"-Ploești 
fac o ultimă veri
ficare a pompei 
triplex.

★

Țesături 
peste

Cu ajutorul tehnologiei înaintate
Anul acesta, la uzinele „7 Noiembrie“ din Craiava vor intra 

in fabricație noi mașini și unelte agricole. Se vor construi 
pentru prima dată in această uzină autocisterne, grape rota
tive, un nou tip de tăvălug, tocătoare de nutrețuri, stropitori 
de vie, teascuri etc.

Pentru realizarea acestor produse întregul colectiv al uzinei 
se preocupă de introducerea și folosirea tehnologiei înaintate. 
In secția turnătorie s-a trecut la extinderea metodei de turnare 
a pieselor în cochile. După inovația maistrului Ion Tănăsescu 
s-au construit trei baterii de cochile pentru turnarea rotitor de 
vagonefi. Prin folosirea noii metode, productivitatea muncii a 
crescut de 2,5 ori, iar unele operații, cum ar fi strunjitul ban
dajelor, au fost eliminate, eliberîndu-se astfel pentru alte ope
rații două strunguri. Totodată, prin reducerea adausurilor de 
prelucrare la fiecare roată de vagonet se realizează o economie 
de 2 kg. metal.

Serviciul proiectări-utilaje din cadru! uzinei se preocupă de 
confecționarea altor 5 cochile pentru turnarea unor repere după 
noua metodă pentru grapele stelate și greble mecanice G.T.B.

Inginerii Romulus Dimitriu și Nicolae Perian studiază pro
blema introducerii turnării din fontă modificată, metodă prin 
care se obțin importante economii de oțel. Piesele din fontă 
modificată au o durabilitate mai mare.

In sprijinul introducerii tehnologiei înaintate, laboratorul 
uzinei a fost înzestrat de curînd cu un banc metalografic pen
tru executarea analizelor de structură a materialelor turnate.

(Agerpres).

Directivele Congresului 
partidului cu privire la cel 
de al doilea plan cincinal 
prevăd ca în următorii 5 ani, 
pe baza îmbunătățirii gra
dului de folosire a agregate
lor existente să se obțină în 
industria siderurgică o spo
rire simțitoare a producției.

Pentru realizarea acestei 
sarcini, siderurgiștii combi
natului „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Hunedoara au făcut nu
meroase propuneri pentru îm
bunătățirea organizării pro
ducției, folosirea pe scară 
largă a experienței înain
tate, introducerea de noi 
perfecționări tehnice. îmbu
nătățirea calității minereu
lui aglomerat, schimbarea 
greutății optime a șarjelor 
la furnale, introducerea in 
procesul de producție la fur
nalul nr. 4 a minereului a- 
glomerat în locul minereului 
brut, extinderea aplicării me
todei sovietice Filipov, la 
furnalele vechi, sînt propu-

GALAȚI (de la corespondentul nostru). 
Primele zile ale acestui an au constituit 
pentru țesătoarele de la întreprinderea 
„Munca" din orașul Galați zile spornice 
în lupta pentru traducerea în viață a sar
cinilor ce le revin în primul an al ce
lui de al doilea plan cincinal, 
însuflețirea cu care au lucrat munci
toarele de aici a făcut posibilă obținerea 
de noi succese.

întreprinderea a produs peste plan în 
prima decadă a lunii ianuarie o cantitate 
de 519 metri pătrați de țesături. O pre
țioasă contribuție la obținerea acestor 
succese au adus-o comuniștii și utemiștii 
din fabrică. Astfel, comunista Atanasiu 
Maria a realizat cu 99 metri pătrați mai 
multe țesături decît prevedea planul pe 
cele 10 zile, iar utemista Vasilica Ioanides 
cu 86 metri pătrați. De asemenea, țesă- 
toarea Niculina Topoleanu a produs 
peste plan în această perioadă 162 metri 
pătrați de pînză, iar muncitoarea Sima 
Bița și-a depășit cu mult planul primei 
decade din luna ianuarie.

Succesele 
siderurgiștilor

neri importante care vor da 
siderurgiștilor posibilitatea 
să obțină o sporire simți
toare a producției pe aceeași 
suprafață de producție. Prim- 
topitorii, maiștrii și ingi
nerii oțelari de la cuptoa
rele Siemens Martin fac a- 
cum săptămînal cursuri în 
vederea însușirii și aplicării 
cît mai perfecte a meto
dei oțelarului sovietic Matu- 
lineț, de elaborare a șarjelor 
rapide.

Datorită măsurilor tehni- 
co-organizatorice luate, indi
cele de utilizare a agregate
lor s-a îmbunătățit în pri
mele 10 zile ale anului aces
ta, față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, 
la fabrica de aglomerare cu

hunedoreni
16 la sută, Ia furnale cu 14 
la sută, la otelăria specială 
cu 29 la sută, fapt care a a- 
tras după sine o sporire sim
țitoare a producției și pro
ductivității muncii. Colecti
vul fabricii de aglomerare a 
dat furnalelor în prima de
cadă din această lună cu 32 
la sută mai mult minereu 
aglomerat decît în perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut. Colectivul de la o- 
țelăria specială a dat în pri
ma decadă a acestei luni cu 
14,5 la sută mai mult oțel 
special peste prevederile pla
nului. Laminatorii și-au rea
lizat planul de laminare a 
oțelului în perioada de 1-11 
ianuarie în proporție de 101,8 
la sută.

PETROȘANI (de la corespondentul 
nostru).

Realizările obținute pe prima decadă 
a acestei luni la mina Lupeni dovedesc 
că minerii de aici au trecut cu ho țări re 
să traducă în viață sarcinile puse în fața 
lor de cel de al doilea plan cincinal. In 
această perioadă, în fruntea întrecerii pe 
întreaga mină s-a clasat sectorul 5 sud 
unde sarcinile de plan au fost depășite 
cu 25 la sută, iar productivitatea muncii 
a crescut cu 9 la sută față de cea plani
ficată. In fruntea acestui sector s-a cla
sat brigada de tineret condusă de comu
nistul Letean Petru care a dat 30 tone 
cărbune peste sarcinile de plan, urmată 
fiind de brigada de tineret condusă de 
comunistul Mătăsăreanu Ion care a rea
lizat 20 de tone cărbune peste plan. Și 
alte brigăzi ca, de pildă, cele conduse clp 
tovarășii Iușan Grigore și utemiștii! 
Costaș Emil de la sectorul 4 B au reali
zat cu 26 tone și respectiv cu 30 tone 
cărbune peste sarcinile de plan. Brigada 
minerului Foste Alexandru, aplicînd me
toda graficului ciclic, a reușit ca in prima 
decadă a lunii ianuarie să dea cu 36 
tone cărbune peste prevederile planului.

însemnate sînt și realizările minerilor 
ce muncesc în abataje frontale. Astfel, 
brigăzile conduse de minerii Dobai Ion 
și Lupaș Aurel au dat cite 20 tone căr
bune peste sarcinile planului.

Sporesc vitezele de foraj
La Trustul de foraj nr. 2 — Pitești, 

prima decadă a acestei iuni s-a încheiat 
cu însemnate succese pe linia măririi vi
tezelor de foraj.

In fruntea sondorilor se află comun știi. 
La Oficiul 2, brigada fruntașă condusa de 
comunistul Ion Dorobanțu a săpat aproa
pe 250 m. peste prevederile planului. La 
sonda 22, brigada fruntașului în producție 
Traian Balaș a realizat 260 m. peste plan.

La Oficiul 3, brigada tineretului de la 
sonda 403, condusă de comunistul Con
stantin Palade, a săpat în prima decadă 
a lumi ianuarie cu 353 m. mai mult decît 
prevedea planul.

(Agerpres)

AI patrulea concurs pe țară 
al echipelor artistice de amatori

grafie, Mihu Dragomir, in subcomisia pentru brigăzile 
artistice, și Ion Irimescu, maestru emerit al artei, in sub
comisia pentru artele plastice.

Au fost apoi constituite grupele de 
siei centrale care vor îndruma munca 
a tării.

Constituirea Consiliului F. D. P. 
al orașului București

Bătălia reparațiilor e în toi. Pentru mecanicul utemist Ene 
Nicolae de la centrul mecanic Otopeni, o nouă zi înseamnă o 
nouă izbîndă în muncă. In luna decembrie 1955 el și-a depășit 
cu regularitate normele de lucrli cu 140—155 la sută. Lucrînd 
la montarea motoarelor de tractor K.D.-35, așa cum ni-1 înfă
țișează fotografia, el muncește pentru realizarea angajamentului 
de a termina cu două zile mai devreme sarcinile ce-i revin din 
planul pe ianuarie.

Vineri după-amiază a avut loc la Ministerul Culturii 
ședința de constituire a Comisiei centrale a celui de al 
patrulea concurs pe țară al echipelor artistice de amatori 
din cadrul căminelor > culturale, caselor raionale de cul
tură, colțurilor roșii din gospodăriile agricole colective 
și a celei de a doua expoziții republicane de artă plastică 
și aplicată a creatorilor populari.

Ședința de constituire a fost prezidată de tov. Con
stantin Prisnea, prim locțiitor al ministrului Culturii. ____ __ ,_________________  __ r. _ ____

După ce s-a dat citire Ordinului ministrului Culturii de-al 4-lea Concurs pe țară al cercurilor artistice de 
cu privire la instituirea Concursului și a regulamentului 
de desfășurare, s-a trecut la alegerea președinților sub
comisiilor centrale de specialitate. Au fost aleși ca pre
ședinți ai subcomisiilor centrale Costache Antonia, artist 
al poporului, în subcomisia pentru teatru, Sabin Drăgoi, 
maestru emerit al artei, in subcomisia pentru problemele 
muzicale, Gheorghe Baciu, în subcomisia pentru cort-

membri ai comi
tă cite o regiune

★
în sala de festivități a Gării de

vineri după'amiază deschiderea primei etape a celui
Nord a avut loc

amatori ale sindicatelor, concurs organizat de Consi
liul Centrat al Sindicatelor, Ministerul Culturii și 
C.C. al U.T'.M.

Cu acest prilej formațiile artistice de amatori ale 
Gării de Nord âu prezentat un frumos spectacol.

La sfîrșitul spectacolului, cei prezenfi au făcut a- 
precieri asupra spectacolului prezentat.

INTELECTUALUL SATULUI
1 caut pe tovarășul Gheorghe Dia- 

Îconeci...
— Agronomul nostru ?... Păi, stai 

să vedem cam pe unde-1 poți găsi, 
că el e veșnic pe drumuri, dus cu 

treburi...
„Agronomul nostru" — așa îl r.umesc 

țăranii muncitori de prin partea locului 
pe tînărul inginer agronom Gheorghe 
Diaconeci, șeful punctului agricol din co
muna Bărbătești, raionul Gilort.

...„Agronomul nostru“, „învățătorul nos
tru“, „doctorul nostru'' — auzi vorbin- 
du-se din ce în ce mai mult prin cătune, 
sate, comune. Ce altă satisfacție și răs
plată mai de preț a strădaniilor poate 
avea un tînăr intelectual care trăiește și 
muncește la țară decît prețuirea caldă, 
recunoștința și dragostea cu care-1 în

conjoară cei din juru-i I
Ca Gheorghe Diaconeci, găsim astăzi 

în satele patriei noastre mii și mii de 
tineri intelectuali, care iși înțeleg nr 
nirea lor. care luptă din răsputeri pen 
tru a duce lumina culturii pînă în cel 
mai îndepărtat cătun, pentru a-și da din 
plin contribuția la realizarea sarcinilor 
importante puse de partid pentru trans
formarea socialistă a satului, la opera de 
ridicare politică și culturală a țărănimii 
noastre muncitoare.

Nu poți vorbi, de pildă, despre rod
nica și bogata viață culturală pe care 
o trăiesc astăzi țăranii muncitori din co
muna Peretu, regiunea București, fără să 
amintești despre munca Însuflețită a in
telectualilor din această comună în mo
bilizarea țăranilor muncitori la căminul 
cultural, fără a aminti în același timp de 
contribuția lor la lichidarea analfabetis
mului în comună. Și comuna Peretu nu 
este singurul exemplu. Ca ea sînt sute, 
mii de sate și comune de pe întinsul pa
triei. De pildă, în comuna Vișad, raio
nul Săcueni, regiunea Oradea, cadrele

cornului didactic — în dorința de a atra
ge marea masă a țăranilor muncitori la 
activitatea culturală — s-au situat in 
fruntea acțiunilor culturale creînd, prin
tre altele, o echipă artistică ce desfășoa
ră o rodnică activitate. Este demnă de 
urmat inițiativa Comitetului raional 
U. T. M. Sfîntu Gheorghe din Regiunea 
Autonomă Maghiară, care a organizat o 
consfătuire cu tinerii ingineri agronomi 
și aiți tehnicieni agricoli din raion. La 
consfătuire au fost dezbătute pe larg sar
cinile tinerilor ingineri agronomi in mo
bilizarea țăranilor muncitori vîrstnici și 
tineri pentru obținerea de recolte mari și 
în sprijinirea muncii politice de convin
gere a țăranilor muncitori să intre în 
întovărășiri agricole, gospodării colective, 
sau în diferite forme simple de asociere 
în producția agricolă.

Tinerii intelectuali, teșiți din mijlocul 
poporului, sînt neobosiți agitatori și pro
pagandiști în răspîndirea învățăturii mar- 
xist-leniniste, a cunoștințelor științifice 
despre natură și societate, in combaterea 
rămășițelor capitaliste în conștiința oa
menilor — a prejudecăților și misticis
mului. a șovinismului și a naționalismu
lui burghez.

Fără îndoială că fiecare tînăr intelec
tual, în specialitatea sa de inginer, agro
nom, doctor, profesor. învățător sau a.ta, 
trebuie să-și îndeplinească conștiincios și 
cu entuziasm sarcinile pe tărîm profesio
nal și să obțină astfel încrederea și pre
țuirea țărănimii muncitoare. Dar el nu se 
poate rezuma numai la aceasta. Ingine
rul, agronomul, medicul, profesorul. în
vățătorul, pregătindu-se pentru profesiu
nea sa, a învățat, a acumulat cunoștințe 
prețioase, a devenit un om cult. Este de 
datoria sa — o datorie nobilă — să facă 
totul pentru ca cunoștințele sale să de
vină un bun al tuturor.

Sîntem acum în perioada de iarnă, pe-

rioada cea mai prielnică pentru desfășura
rea unei intense munci culturale, artistice 
în rîndul oamenilor muncii de la sate. 
S-au deschis cursuri și cercuri agrozoo
tehnice, se țin mai des conferințe agro
tehnice, de popularizare a științei, expu
neri asupra situației politice interne și in
ternaționale. Formațiunile artistice — 
echipe de teatru, cor, dansuri — activează 
acum mai intens. Cei ce au învățat de 
curînd carte, trebuie ajutați să adinceas- 
că învățătura primită. Toți țăranii mun
citori trebuie să cunoască lumina slo
velor. Bibliotecile trebuie să atragă noi 
cititori iar tinerii de Ia sate trebuie să 
participe in mai mare măsură la con
cursul „Iubiți cartea'

Prin forme și metode variate, potrivit 
cu priceperea și înclinațiile sale, fiecare 
tînăr de la sate este chemat să facă cu
noscute succesele obținute de patria noas
tră pe drumul construirii socialismului, 
sub conducerea partidului, să mobilizeze 
țăranii muncitori la îndeplinirea sarcini 
lor în agricultură, prevăzute pentru cel 
de-al doilea plan cincinal. Tinerii inte
lectuali trebuie să devină ajutoare pre
țioase, agitatori neobosiți și pricepuți în 
lupta pentru transformarea socialista a 
agriculturii, să explice țăranilor muncitori 
cu răbdare și în mod convingător că nu
mai gospodăria agricolă colectivă, numai 
munca in comun a pămintului și folosirea 
tehnicii înaintate pot asigura belșug și 
bunăstare în casa fiecăruia. In munca 
politică de convingere a țărănimii mun
citoare asupra avantajelor agriculturii 
socialiste, o însemnătate deosebită au do
cumentele Congresului al Il-lea al parti
dului, în care se arată limpede cum 
trebuie dusă munca și care sînt căile ce 
asigură victoria socialismului la sate.

intelectualii satului trebuie să fie neo
bosiți propagandiști ai învățăturii mar- 
xist-leniniste și ai politicii partidului în

mijlocul țărănimii muncitoare. Ei o pot 
face ca propagandiști ai cercurilor poli
tice U.T.M., conferențiari pe lingă cămi
nul cultural, în cercurile de citit etc. Ex- 
plicînd politica partidului, ei trebuie să 
arate țăranilor muncitori că atîta timp cît 
clasele exploatatoare n-au fost complect 
lichidate, lupta de clasă este lege a dez
voltării societății noastre.

Sub conducerea organizațiilor de par
tid, intelectualii satului, utemiștii pot da o 
mare contribuție în munca culturală de 
masă la sate. Aceasta depinde însă și de 
munca organelor și organizațiilor U.T.M., 
care trebuie să-i mobilizeze intens, să se 
preocupe neîncetat, cu toată atenția de 
educația lor politică și ideologică.

Plenara a Ill-a a C.C. al U T.M., în 
Hotărîrea cu privire la sarcinile U.T.M. 
pentru îmbunătățirea muncii politice, cul
turale și sportive de masă în rîndurile 
tineretului de la sate, a cerut organelor 
și organizațiilor U.T.M. să se preocupe 
cu grijă de tinerii intelectuali de la sate, 
atrăgîndu-i în mai mare măsură la munca 
de organizare și îndrumare a activității 
politice, culturale și sportive de masă.

Comitetele regionale și raionale U.T.M. 
au datoria să se ocupe de îndrumarea 
tinerilor intelectuali de la sate nu spo
radic și întîmplător, ci în mod continuu, 
cu perseverență și cu simț de răspundere. 
Organele și organizațiile U.T.M. trebuie 
să cunoască temeinic pe tinerii intelec
tuali din fiecare comună, posibilitățile si 
pregătirea lor, să le cunoască problemele 
de muncă și de viață, să-i antreneze în 
permanență, astfel ca ei să-și poată aduce 
întreaga contribuție la bogata activitate 
cultural-educativă în rîndul țărănimii 
muncitoare.

Scìntela tineretului

Vineri seara a avut loc în sala de festivi
tăți a Sfatului popular al raionului „1 Mai“ 
din Capitală, ședința de constituire a Consi
liului Frontului Democrației Populare al 
orașului București care va conduce și coor
dona în Capitală campania electorală a or
ganizațiilor componente ale F.D.P. în vede
rea alegerii deputaților în sfaturile populare.

Au fost prezenți reprezentanți ai organi
zațiilor de partid și ai organizațiilor de 
masă, precum și un mare număr de. oameni 
ai muncii din întreprinderile 'și instituțiile 
Capitalei.

Tov. Ștefan Cruceru, secretar aț Comite
tului orășenesc București al P.M.R.. a vorbit 
despre importanța alegerii deputaților în 
sfaturile populare și despre sarcinile sfa
turilor populare în atragerea maselor de oa
meni ai muncii în conducerea treburilor 
obștești, la îndeplinirea sarcinilor 
organelor locale ale puterii de stat 
de al II-lea Congres al P.M.R.

în urma propunerilor făcute, a fost
tuit apoi Consiliul F.D.P. al orașului Bucu
rești din care fac parte, printre alții: Flo- 
rian Dănălache, membru aț C.C. al P.M.R., 
prim secretar al Comitetului drășenesc 
București al P.M.R.. Aurel Gold. secretar al 
Consiliului orășenesc sindical București, ing.

trasate 
de cel

consti-

D. Praporgescu. rectorul Institutului de Con
strucții. Miron Olteanu prim secretar al Co
mitetului orășenesc București al U.T.M., An- 
foaneta Alexovici, fruntașă în producție de 
la uzinele textile „7 Noiembrie“, acad. Al. 
Graur. Spiridon Bulete. secretar al Con
siliului orășenesc A.R.L.U.S. București, 
Niky Atanasiu, artist al Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“, laureat aț Premiului de 
Stat, Mihai Dobrescu, pensionar. Constan
tin Doncea. vicepreședinte al Sfatului Popu
lar al Capitalei. I. Dragomir, fruntaș în pro
ducție la uzinele „Mao Țze-dun“, Vasile 
Popescu , prim secretar aț Comitetului raio
nal Grivița Roșie al P.M.R., Ana Tălmă- 
ceanu-Dinescu, artistă emerită a R.P.R., so
listă a Teatrului de Operă și Balet al R.P.R., 
I. Săndulescu, secretar al Comitetului oră
șenesc București de luptă pentru pace, Emil 
Ștefan, ziarist, redactor șef al ziarului „In
formația Bucureștiului“ și alții.

După terminarea ședinței 
cei 25 membri ai Consiliului 
șului București au ales un 
întocmi planul de muncă, 
coordona munca în vederea
Capitală a campaniei electorale pentru ale
gerile din 11 martie 1956.

de constituire, 
F.D.P. al ora- 
birou care va 
va conduce și 
desfășurării în

(Agerpres)

Zilele acestea s-au deschis în Capitală Cîteva patinoare ce cunosc animația, ve
selia și zarva — nu lipsită de scene comice uneori — specifice sporturilor de iarnă.

In clișeu : un aspect de pe patinoarul din parcul sportiv „Dinamo“. Primii pași 
sînt întotdeauna și cei mai grei...
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Cel de al doilea Congres al P.M R. 
a deschis noi și mărețe perspective de 
dezvoltare literaturii din țara noastră. 
El a trasat cu limpezime linia pe care 
trebuie s-o urmeze critica noastră li
terară in lupta pentru promovarea rea-i 
f lismului socialist.

( In această direcție, o sarcină perma-j 
| nentă, niciodată învechită, este anali- j 
J zarea și dezbaterea celor mai valoroasei 
f opere apărute în ultimii ani- Una din-j 
l tre aceste opere, In domeniul drama-j 
} turgiei, este „Citadela sfărimată” de) 
( Horia Lovinescu, de care se ocupă ar- j 
(ticolul de mai jos.

A Tret tineri și dragostea

Piesa începe printr-o explozie de exube
ranță tinerească, Kuki și-a luat bacalau
reatul și e în culmea veseliei. Acum se 
„simte" bărbat în toată puterea cuvîntului 
Nu mai e Kuki, e domnul Petru Dragomi- 
rescu. Un „domn“ foarte copilăros încă, dar 
plin de însuflețirea cuceritoare a adolescen
ței. i_...muri înaripate îl îndeamnă să se a- 
runce în viitoarea luptei, îl cheamă spre o 
viață plină, bogată Pfff I Jos cu zidurile 
Bastiliei I Jos cu meschinăria și conformis
mul stupid 1

Vezi însă, „domnule“ Petru Dragomi- 
rescu, te-ai cam pripit. Uiți că trăiești încă 
în anul de grație 1943 și ești vlăstarul unei 
familii care, prin mamă, se trage, ce-i drept, 
din mediul unor oameni cinstiți și munci
tori, în schimb din partea tatălui ea își 
are obîrșia într-o viță de pseudo-in.telec- 
tuali lingăi și parveniți Ți-o va aminti cu 
promptitudine intrarea neașteptată a tată
lui, care cu gravitate impozantă va reduce 
revoluția ta adolescentă la proporțiile unei 
glume nesărate. Intr-un discurs plin de su
ficiență imbecilă, el îți va aminti că ești „un 
Dragomirescu“, adică membrul unei fami
lii la fundamentul căreia domnia sa tatăl 
tău —- după cum singur declară cu emfază 
■— a pus principiile: dumnezeu și tronul, 
respectul pentru cei mari, intransigența mo
rală etcetera, etcetera...

Oh 1 Ce rușine, cîtă scîrbă îți fac toate a- 
cestea I Cum te sufoci în această cușcă a 
Dragomireștilor 1 Nu, Petru nu mai poate 
și nu mai vrea să rabde, are să evadeze, are 
să lupte... Dar este el oare pregătit pentru 
adevărata luptă, pentru acea luptă care să 
sfarme însăși zidurile și lanțurile închisorii 
care-l înăbușă ? Din păcate, nu, Petru vede 
în față o singură ieșire — e calea pe care 
i-a insuflat-o fratele său Matei : evadarea 
în aventură, actul gratuit, primejdia pentru 
primejdie, „autorealizarea“ pe planul unei 
existențe ideale, „dincolo de bine și de 
rău“.

Petru se avîntă cu toată ființa sa către 
această lume de himere. Nu din convinge
re politică — dimpotrivă, ignorînd și dis- 
prețuind orice politică — doar pentru plă
cerea riscului și a aventurii, el face incon
știent jocul propagandei fasciste, hotărîn- 
du-se să plece voluntar pe frontul antisovie- 
tic, de unde se va întoarce orb și decepționat.

Aceleiași false evadări îi plătește tribut 
și Irina. Dăruindu-șe cu totală încredere 
mirajului îmbătător al unei dragoste exal
tate, pe care i-o oferă Matei, ea va înțelege 
pînă la urmă că acesta nu e în stare s-o 
ducă spre fericire, căci pasiunea sa este 
hrănită cu miazmele îndepărtării de viață, 
ale refugiului în individualismul „celor pu
țini și aleși", cu miazmele unei filozofii 
morbide, descompuse.

Urmărind destinele lui Petru și al Irînei, 
Horia Lovinescu reliefează una din laturile 
profund tragice ale epocii noastre de mari 
transformări sociale. In chinurile agoniei 
sale, orînduirea burgheză zdrobește multe 
din forțele vii ale societății, schilodește 
multe vieți sănătoase, otrăvește multe con
științe cinstite, umple de amărăciune multe 
suflete nevinovate. Agățîndu-se de ultimul 
pai al existenței sale, burghezia întunecă 
anii cei mai frumoși ai unor tineri ca Pe
tru și Irina, îi strivește sub teascul mora
lei egoiste a banului — iar dacă nici așa 
nu reușește să le înfrîngă dorul de liber
tate, îi aruncă în ghiarele unei ideologii 
amăgitoare care duce la disperare și moarte.

Dar tragedia aceasta nu e fără salvare. 
In partea a doua a piesei, vedem cum în 
condițiile democrației populare viața cea 
nouă pătrunde irezistibil prin zidurile „cita
delei“ Dragomireștilor, atrăgînd puțin cîte 
puțin pe Irina și Petru și, în cele din urmă,

absorbindu-i cu totul, recîștigîndu-i, smul- 
gîndu-i din mijlocul bălăriilor ce-i împre
suraseră. Fără a ocoli tragicul din viață, 
dezvăluindu-1 cu multă înțelegere a dure
rilor omenești, autorul 
sumbre a lui Matei, o 
timistă a vieții.

Clarificarea treptată .
lui Petru și Irina sînt rezultatul firesc al 
aceluiași proces istoric care pecetluiește 
definitiv falimentul filozofic și uman 
al lui Matei. E cunoscută încă din „Lumina 
de la Uimi“ predilecția lui Horia Țovinescu 
pentru demascarea zvîrcolirilor ideologice 
ale burgheziei muribunde. In „Citadela sfă
rîmată“, dovedind creșterea puternică a ta
lentului său, Lovinescu face un examen 
mult mai profund al căilor și consecințe
lor acțiunii ' ideologice a dușmanului, in
tr-unui din cele mai importante domenii — și 
anume înșelarea, inducerea în eroare a unor 
tineri cinstiți. Autorul face aici un serios 
pas înainte în ceea ce privește analiza amă
nunțită a drumului plin de torsiuni sufle
tești, care duce de la individualismul filo
zofic, disprețul față de oameni și retrage
rea în „turnul de fildeș“, pînă la pactiza
rea directă cu burghezia pe tărîm politic. 
Fără a sugera justificări psihologice ale 
personajului negativ — cum au avut poate 
unii impresia — această analiză îi pune 
carne și oase, îl înfățișează în realitatea sa 
vie și complexă, dînd imaginii sale o deo
sebită forță de generalizare.

Autorul nu se mulțumește să-i lipească lui 
Matei eticheta de otrăvitor de suflete A- 
ceasta ar fi redus semnificația lui la pro
porțiile unei răspunderi individuale. Matei e 
însă înfățișat ca o rotiță într-un funest an
grenaj. El este un exponent al descompu
nerii culturii burgheze — el însuși produs 
și totodată propagator al acestei descom
puneri. II vedem afundîndu-se tot mai a- 
dînc în nisipul mișcător al ideologiei lui 
mincinoase, otrăvindu-se cu propria sa otra
vă, așa încît sinuciderea sa apare ca o su
premă confirmare a sterilității și falsității 
lumii lui de miraje.

Dar dacă în persoana lui Matei este acu
zată întreaga cultură putredă burgheză, e 
oare micșorată prin aceasta vina lui perso
nală ? Nicidecum. Zadarnic încearcă Matei 
să cerșească, la 'un moment dat, compătimi
rea fratelui său, sub pretextul că este ca un 
actor, obligat să joace așa cum i-au impus 
condițiile exterioare — viața, împrejurările, 
educația Zadarnic pozează el în victimă a 
unui determinism inexorabil — el, același 
Matei care pretindea că filozofia pe care o 
profesează dă cheia libertății absolute. Con
cepția filozofică a lui Matei e strînsă astfel 
în cleștele propriilor ei .contradicții. Elemen
tele de bază ale arsenalului ideologic al lui 
Matei sînt supuse unei necruțătoare con
fruntări cu viata reală și sînt infirmate pe 
scenă în chip deosebit de convingător — 
ceea ce. constituie unul din meritele princi
pale ale piesei lui Horia Lovinescu. Infăți- 
șîndu-1 pe Matei în evoluția sa treptată, alu- 
necînd tot mai mult pe panta dezechilibrului 
intelectual și a decăderii morale, autorul 
subliniază nenumăratele posibilități pe care 
le avea Matei de a alege un alt drum, de 
a „arunca pe foc textul vechi“ — cum se 
exprimă Petru. Cîtă vreme vedem încă în 
Matei un om aflat pe poziții greșite, dar 
sincer în zbuciumul său, crezînd în propriile 
sale ficțiuni, în sufletele spectatorilor conti
nuă poate să-și găsească locul un sentiment 
de milă și o speranță de îndreptare. Ca și Pe
tru, îl compătimim încă întrucîtva pe Ma
tei, considcrîndu-1 un om nenorocit. Sau, 
împreună cu Irina, mai așteptăm din partea 
lui un efort prin care să-și refacă viața Dar 
Matei nu va face acest pas, căci e prea slab, 
prea îngîmfat. prea egoist, prea orgolios și 
individualist, prea lipsit de dragoste pentru 
oameni. Pe măsură ce-1 vedem devenind o 
„baltă stătută“, o zdreanță omenească, ajun
gem să.l disprețuim și să-l urîm, ca pe un 
impostor, ca pe un complice al foștilor afa
ceriști. al speculanților, sabotorilor și spio
nilor. alde Adela, Costică, Găttescu. După 
lăsarea cortinei, în sufletul spectatorului nu 
mai rămîne nici urmă a unui sentiment de 
compasiune pentru Matei — cum li s-a pă
rut unor critici teatrali. Sinuciderea lui Ma-

Andrei Băleanu

opuneț însă blazării 
viziune profund op-

și victoria morală a

tei șe produce abia după ce,' 
în desfășurarea conflictului, el 
a fost despuiat de întreaga fa
țadă strălucitoare pe care și-o 
confecționase și ne apare lim
pede în adevărata sa goliciune 
interioară.

După cum se vede din piesă, lui Horia 
Lovinescu îi plac contrastele ascuțite, suc
cesiunea rapidă sau chiar simultaneitatea 
unor situații care se neagă reciproc, punînd 
în lumină dezumflarea miturilor și sfărîma- 
rea mirajelor. Astfel, în relațiile dintre Matei 
și Irina. alternarea momentelor de pasiune 
și speranță cu ciocnirile ascuțite, mărește 
încordarea dramatică și oglindește cu pu
ternic realism grelele încercări sufletești 
prin care trece Irina, pierzind treptat încre
derea în dragostea în care a pus totul și 
pe care se străduiește cu disperare s-o sal
veze, să n-o lase să se spulbere ca un balon 
de săpun.

Contrastul este părintele comediei, ca și 
al tragediei. Dacă mirajele plăsmuite de 
Matei se.sparg în cioburi cu reflexe tragice, 
citadela familială idolatrizată de Grigore 
Dragomirescu pleznește „ca un dovleac răs
copt“, dezvelindu-și caraghios miezul zbîrcit, 
zaharisit și insipid.

Ramolitul Grigore Dragomirescu din 1948, 
care se rățoîește comic în pragul ușii: „Eu 
sînt stăpin aici, eu comand. Nu dau voie 1 
Nu permit 1“, pentru a se întoarce apoi la 
acțibildurile sale, nu este decit o copie ca
ricaturală a nu mai puțin ridicolului Grigore 
Dragomirescu din 1943, care, în calitatea 
sa de tată de familie respectabil, proclama 
patetic : „Eu sînt un om tare...“. „Ai noroeul 
că te-ai născut într-o familie onorabilă, care 
e o piatră solidă la temelia societății“. Tot 
ceea ce spune și face Grigore, capătă auto
mat sensul exact opus. Astfel încît străduin
țele sale de a ridica moralul patriotic al 
familiei după Stalingrad („Ai noștri ca bra
zii!“), ca si încercările pe care le face în 
1948 de a da aparența că se poartă în spiri
tul vremii (vorbește numai cu „tovarășe“, 
scrie articole la gazeta de stradă) apar, 
spre hazul spectatorilor, ca o expresie a 
neputinței totale de a înțelege cît de mult 
a fost depășit de istorie. Ramolismentul său 
dobîndește astfel valoare de simbol — e 
ramolismentul unei clase întregi care a pier
dut definitiv orice simț al realității. Cu cît 
își închipuie Grigore că este mai dibaci și 
mai pătrunzător, cu atît apare mai comic, 
mai 'ridicol.

Oglindind veridic soarta complexă a inte
lectualității din mediul burghez în perioada 
de trecere de la capitalism la socialism, Ho
ria Lovinescu a creat imaginea tipică a fa
miliei Dragomireștilor sub forma unui mo
zaic, în a cărui compoziție se găsesc atît 
slugi servile ale capitalismului cît și oameni 
care nu și-au găsit încă drumul, atît cava
leri ai mistificării ideologice burgheze cît 
și elemente înaintate, care pășesc hotărît ală
turi de poporul muncitor. Acestei din urmă 
categorii îi aparține bunica lui Matei și Pe
tru. Savanta Dinescu este întruchiparea omu
lui de cultură cinstit, progresist, de o înaltă 
factură intelectuală și morală. Reușita lui 
H. Lovinescu — care reprezintă totodată o 
experiență prețioasă a dramaturgiei noastre 
noi — constă mai ales în aceea că bunica 
este într-adevăr mult superioară tuturor ce
lorlalte personaje, le depășește și le domi
nă, e mult mai vie și mai bogată sufletește 
decțt ele. nu numai în intenția autorului, ci 
în fapt, în chip sensibil pentru spectatori. 
E imaginea unei femei dintr-o bucată, o fi
gură originală, de o nesecată energie și ti
nerețe, jn plină putere de creație la o vîrstă 
foarte înaintată. Cu un ochi critic neiertă
tor, ea înfierează tot ce e putred în familie, 
caracterizează locul real al fiecăruia în scara 
valorilor umane. Atunci cînd bunica se află 
în scenă, toate celelalte personaje sînt ra
portate în chip npcesar la ea. In fața ei pă
lește strălucirea inteligenței sterpe a lui Ma
tei, se frînge trufia Adelei. Lîngă ea și Pe
tru și Irina devin mai lucizi, mai maturi; 
de la ea învață ei multe lucruri care-i ajută 
să regăsească drumul spre omenire și încre
derea în viață.

Mult mai palid sînt redate în piesă carac
terul Caterinei și a lui Dan Pleșa. Acțiunea 
binefăcătoare a învățătoarei asupra lui Pe
tru se petrece aproape numai în afara sce
nei. Cît privește pe Dan, el nu ilustrează prin 
propriul său exemplu frumoasele și justele 
cuvinte pe care le rostește : „Cred că medio
critatea nu-i atît a omului, cît a scopului... 
Dacă-i dai unui om, oricît de obișnuit ar fi 
el, un scop mare, îl smulgi din mediocri
tate“, Dan apare ca o figură ștearsă și me
diocră, pe care nu-1 credem capabil să um
ple golul lăsat în sufletul Irinei de Matei. 
De altfel, dragostea lui Matei pentru Irina

păstrează pînă la sfîrșit o aureolă de căl
dură, sinceritate și profunzime, atrăgîndu-i 
din partea publicului o simpatie care n-o me
rita. In schimb sentimentele lui Dan, ca și 
dragostea ce se înfiripă între Petru 
terina, se comunică spectatorului în 
fade, lipsite de emoție.

și Ca- 
clișee

puter-Una din laturile unde se manifestă 
nic talentul literar al lui Horia Lovinescu, 
este zugrăvirea ciocnirilor de idei, în țesătura 
vie a conflictului dramatic. învățînd creator 
din exemplul lui Gorki, autorul stăpînește 
arta de a construi dialoguri-în care se dez
bat cu multă plasticitate probleme ideologice 
înalte Proclamate nu ca o lecție învățată 
pe dinafară, ci ca principii de viață izvorîte 
dintr-o adîncă înțelegere și adeziune perso
nală, marile adevăruri filozofice și politice 
familiare spectatorului, nu sună pe scenă 
șablon, ci dobîndesc o nouă putere de con
vingere. Tocmai această contopire totală a 
eroilor cu ideile pe care le exprimă, dă 
luptei ideologice din piesă o atare valoare 
emoțională, în fața căreia ironiile lui Matei 
(„Mă îndoctrinezi ?“, „Ai încejmt să vorbe
ști în clișee propagandistice“) nimeresc în 
gol

„Citadela sfărimată" ridică de altfel nume
roase probleme de măiestrie, care ar merita 
să fie dezbătute mai pe larg de critica lite
rară. Vrem să subliniem aci, de pildă, pri
ceperea cu care dramaturgul creează, în con
dițiile cerute de specificul scenei, împreju
rările tipice ale conflictului său. Piesa „Lu
mina de la Ulmi“ a fost pe bună dreptate 
criticată pentru coincidențele forțate, căutate, 
puse la cale de autor în mod artificial, în 
vederea unui anumit deznodămînt. Creșterea 
meșteșugului dramatic al lui Horia Lovine
scu se vede și în strînsa înlănțuire logică 
a acțiunii din „Citadela sfărîmată“, unde 
înseși coincidențele se produc, în cea mai 
mare parte a cazurilor, foarte firesc, ca și 
oricare alt element al vieții, prilejuind 
scene pline de umor (intrarea solemnă a 
tatălui, care primește uluit în cap perna 
aruncată de Petru, în vreme ce acesta 
strigă : „Jos imbecilii I") sau momente de 
mare tensiune (intrarea sau ieșirea din 
scenă a unor personaje, fără ca Petru să le 
poată vedea).

O particularitate a stilului 
vinescu este talentul său de 
concis un om sau o situație 
gine bine aleasă, expresivă și 
Astfel Grigore este 
un prost. Un prost 
semidoctului, un soi 
șit un mic burghez 
de pioneză“. Adela 
totuși un caz : proastă ca o gheată, însă cînd 
e vorba de afaceri sau de intrigi, își des
coperă un soi de geniu“. „Cînd intri mata 
în casă, bunico, parcă se deschid ușile și 
ferestrele“, îi spune Petru savantei Dinescu. 
In general, limbajul este folosit (mai ales în 
cazul lui Grigore) ca un bun instrument 
de tipizare a personajelor. De aceea soco
tim că sînt scăpări ale autorului atunci cînd 
bunica trîntește netam-nesam o exclamație 
pe franțuzește sau cînd Petru spune în chip 
nefiresc de căutat față de caracterul lui sim
plu și deschis : „Sînt singur pe 
nericului meu...”

Calităților remarcabile ale 
s-au alăturat eforturile rodnice 
celorlalți factori răspunzători 
spectacolului de la Teatrul Național, obținîn- 
du-se astfel un însemnat succes nu numai 
al dramaturgiei noastre dar și al artei noa
stre teatrale.

Colectivul care a realizat spectacolul de la 
Teatrul Național a știut să împletească în 
chip deosebit de expresiv imaginea de an
samblu a destrămării crescînde ce-și face loc 
în casa Dragomireștilor, cu grija pentru de
taliile care dau culoare, imprimînd scenei o 
anumită atmosferă ce contribuie 
spectatorului iluzia trăirii unor 
reale.

Iluzia trăirii reale 1... Căci în 
altceva e teatrul decît o iluzie, 
înscenată cu farduri și sufler, 
ruri de carton ? Piesa lui Horia Lovinescu, 
folosind cu măiestrie mirajul scenei ca in
strument de spulberare a mirajelor este o 
nouă dovadă că teatrul adevărat nu ne în
depărtează de via
ță, ci ne apropie de 
ea, ne ajută să des
lușim mai bine 
tîlcurile ei adînci.

lui Horia Lo- 
a caracteriza 
printr-o ima- 
cuprinzătoare. 

„un cabotin de hîlci și 
pedant, cu fanatismele 
de Mr. Homais, în sfîr- 
mai plat decît un cap 

— spune bunica — „e

insula tntu-

textului li 
ale tuturor 
de izbînda

la a sugera 
evenimente

definitiv, ce 
o ficțiune 

între deco-

Să fiți trei buni prieteni, 
tineri, hotărîți să plecați 
într-o lungă călătorie de stu
dii pe mare și deodată să 

' observați că unul dintre voi 
s-a îndrăgostit, vrea poate 
să se și căsătorească. Nu, 
hotărît, nu puteți rămîne 
indiferenți! Căsătoria aceas
ta tnseamnă că nu veți mai 
locui împreună tn cămin, că 
nu veți mai putea învăța și 
nu vă veți • mai plimba îm
preună și chiar călătoria 

. mult visată o veți face poate 
numai in doi.

Astfel gtndeau și Mark și 
Andriușa despre prietenul lor 
Kostik. Trebuie să recunoaș
tem că aveau puțină dreptate. 
Numai că, vedeți, in viață se 
tntîmplă lucruri neprevăzute 
și însăși viața este aceea care 
va infirma părerile lor. 
Vreți Să știți poate ce-au fă
cut cei doi pentru „salvarea“ 
tovarășului, căci așa cum 
spun ei pe o melodie sim
patică : „O prietenie din co
pilărie / Nu-i o jucărie..." ? 
Ajungem și acolo. Deocam
dată trebuie să vă arătăm că 
eroii despre care e vorba 
aparțin comediei muzicale so
vietice „Cu dragostea nu-i 
de glumit“ de B. Dlhovicinti 
și Siobodskoi care s-a mon
tat de curind pe scena Tea
trului de Estradă din Capi
tală și vă recomandăm să pe- 
treceți clteva ore alături de 
aceștia in glume, cîntece și 
voie bună. De altfel nu sînt 
acestea singurele foloase pe 
care le veți trage de pe urma 
cunoștinței cu tinerii noș
tri. De, cine știe, poate ați 
auzit despre cazuri asemănă
toare și — fără să vă în
chipuiți că lucrurile s-ar pu
tea petrece întocmai — o 
să puteți da totuși un sfat.

In două direcții și-au în
dreptat atacul Mark și An
driușa : 1. compromiterea lui 
Kostik in fața presupusului 
socru care să nu-i mai per
mită Zoiei să-l ia de băr- ♦- 
bat șl 2. inventarea unei „ne
veste“ pentru unul din ei cu 
sarcina de a-l convinge pe 
Kostik de toate „pacostele“ 
pe care le presupune căsni
cia. Și au trecut la acțiune...

N-o să vă istorisim toate . 
întîmplările prin care trec ( 
eroii noștri, pentru ca întllni- ( 
rea voastră cu ele să nu-și ( 
piardă hazul. Vă vom spune , 
doar că actorul Florin Vast- ( 
tiu de la Teatrul Tineretului. , 
în rolul lui Mark, realizează ( 
cu farmec și umor caracterul , 
acestui tinăr serios, bun prte- ( 
ten și tovarăș, nevoit să faca ( 
față unor împrejurări cara- . 
ghiouse in care devine „soț ( 
fără voie". Ochii Nastenkăi ( 
(artista Didi lonescu-Felea) ( 
pe Ungă privirile reci, ascu- ( 
țite, de „nevastă“ rea și ci- ( 
călitoare pe care le aruncă, , 
mai pot exprima și altfel de , 
sentimente. Și Mark, cu tot ( 
disprețul lui pentru „sexul ( 
frumos“, se trezește prizonie- . 
rui acestor ochi.

Poate credeți că Andriușa ( 
(interpretat de Nicolae Ni- ( 
(eseu care se dovedește a fi ( 
nu numai un bun cîntdreț de ( 
muzică ușoară) are temei să ( 
rldă de el? Aș I Și el o pă- < 
țește. După ce împreună cu < 
Mark face pe bețivul, îngtm- ( 
fătul, amoralul, în casa ta- < 
tălui Zoiei, pentru ca aceasta ( 
să vadă ce fel de prieteni ( 
are băiatul pe caro l-a ales ( 
fiica lui, băieții află că profe- (

O scenă din piesă
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sorul nu e altul decît condu
cătorul expediției în care vor 
ei trei să plece. De încurcă
tura asta scapă el pînă la 
urmă, nu scapă însă de far
mecul Zoiei (interpretă Doi- 
na Șerban) care nu-i nici pe 
departe logodnica lui Kostik 
— cum bănuiau — ci viitoare 
membră a aceleași expediții.

Cum rămîne cu Kostik a- 
tunci ? Nici o grijă. Kostik, 
(interpretat de tlnărul A- 
drian Pop), pe Ungă gradul 
de matroz de 
care-l capătă, 
lui, devine in 
subalternul și
timonierului de pe vas, Olga 
Atamanenko (Jeni Săndu- 
lescu). Ce vreți, „cu dra
gostea nu-i de glumit“ !

Nu putem decit să salu
tăm acest spectacol tineresc 
al Teatrului de Estradă, pus 
In scenă cu vervă de regizo
rul N. Frunzetti, și prezentat 
sub direcția muzicală a lui

rangul II pe 
ca și prietenii 

același timp 
„jumătatea"

Gelu Solomonescu, care pune 
în valoare melodiile vesele, 
încîntătoare, pline de poezie 
ale compozitorului sovietic 
Bogoslovski. E un spectacol 
care lărgește varietatea re
pertoriului teatrului, Intr-un 
gen mult gustat de public.

De aceea, ni se pare cu to
tul nepotrivită muzica intra, 
dusă tn finalul fiecărui act, 
în spectacolul de la Estradă. 
Rezonanța ei de fanfară cu 
un zgomot asurzitor pe care-l 
fac instrumentele de suflat 
amintește de sfirșitul nume
relor de circ, cind leii sau 
tigrii părăsesc arena, și nu e 
potrivită aici.

Cu montarea acestei noi 
comedii muzicale, Estrada 
noastră a dovedit că se poa
te debarasa de vechile prac
tici ale fostului teatru „ae 
revistă“, realizind creații 
scenice de bun gust, la un 
nivel artistic mai ridicat.

SUZANA VOINESCU

Ștefan Iureș

VENUS

Decît pînza de păianjen horbota mal

Spuma albă împietrită peste-eresul vechi rămlrte, 
Chipul supraviețuiește zeităților păglne.

Și-am rămas din treaptă-n treaptă însetați de 
frumusețe

Ca, pe plaiul Mioriței, vraja ei să se reșsfețe.

Sus la stlnă baciul taie fluieraș din ramuri frînte 
Și-l încrustă ca șl-auzui și privirea să-și Incinte,

Mai spre vale poarta mare și-o-nflorește gospodarul 
Parcă-altminteri pe sub poartă n-ar putea să-și 

scoată carul.
Decit pmza dc păianjen horbota mai fină este, 
Chiamă-altițele păcatul la fecioare șl neveste...

Ți-e și drag să bei din cofa smălțuită-n chip și fel. 
Un brad-nalt, cu vîrfu-n soare, avu meșterul penel.

Bucurie, -naripare, sprijin, rază, mîngîlere, 
In comorile acestea află omul — și le cere.

Iar poporului, frumosul este pasă-mi-te oglindă 
Ca, privindu-se într-însa, chipul său să și-l desprindă

Marea simplicitate a

Este evident că nu e vorba de un raport can
titativ ; cind două sau mai multe arte își dau 
mina, efectul transmiterii mesajului de idei este 
mai profund, specificul fiecăreia din ele complec- 
tîqdu-se reciproc în reliefarea mai pregnantă a 
unor imagini bogate în semnificații. De aceea 
este cinematografia atît de populară, iubită și 
apreciată de mase, cărora le încheagă într-un tot 
unitar mijloacele diverselor arte, convergînd în 
realizarea unei opere ce devine astfel mai convin
gătoare, mai accesibilă.

In lumina aceasta, ni se pare că editarea re
centă a impresionantului poem al Măriei Banuș 
„Ție-ți vorbesc, Americă“, cu desene de Florica

Cordescu, nu reprezintă o simplă carte ilustrată, 
ci oferă un exemplu concludent de sinteză supe
rioară, născută prin colaborarea creatoare a două 
arte.. în carte desenele sînt astfel dispuse îhcît 
fiecare din ele vine să dea o mai mare plasti
citate momentelor principale ale poemului, adîn- 
cindu-le sensurile politice viguroase, atît de ac
tuale. Aici credem nimerit să semnalăm faptul că 
desenatoarea a pătruns în structura distinctă a 
operei literare și a înțeles ce anume se, cere de la 
creionul ei, 
urmări ca 
Cordescu a 
mîntări ale 
fel de film .. . ..... .
figuri de stil proprii artei cuvîntului vorbit, ce nu 
și-ar fi putut găsi o încarnare fericită în desen

De pe coperta volumului privește una din cele 
două mame al căror dialog de gînduri alcătuiește 
miezul poemului; chipul desenat se adresează 
parcă la unison cu eroul liric: „Ție-ți vorbesc, 
Americă“ — nu numai țării de peste ocean, ci 
fiecărui om cinstit din lume. Femeia are în- 
tr-adevăr o înfățișare zguduitoare, conformă cu 
gravitatea întrebării

In poemul Măriei Banuș, dialogul se poartă 
între mame, fiindcă 
omului poartă cea

neayenturîndu-se în încercarea de a 
o umbră conturul poemului. Florica 
fixat pe hîrtie oglindirea marilor fră- 
eroilor pe chipurile acestora, creînd un 
al poemului și lăsînd de o parte acele

esențiale care-i arde buzele.

mamele care dau naștere 
mai omenească răspundere
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pentru această viață al cărei preț devine — în 
lumina uriașelor cuceriri făcute pentru salvarea 
și înfrumusețarea ei — cu atît plai mare cu cît 
primejdia care o amenință e mai năpraznică decît 
oricînd. Dialogul se poartă între mame deoarece, 
nefiindu-i teamă de aparente repetiții, de reluarea 
unei imagini care a mai fost folosită, poeta a în
țeles ce resurse încă neexplorate ascunde această 
imagine literară apropiată de inima oricărui om 
Și a ales-o tocmai fiindcă o asemenea imagine, 
pătrunzînd nemijlocit pînă în adîncul conștiinței 
omenești, fie ea oricit de înstrăinată de artă, era 
necesară în frămîntarea unei întrebări de al cărei 
răspuns atîrnă soarta omenirii. *

Imaginea acpasta este numai o singură dovadă 
despre marea simplicitate a poemului, simplicitate 
care — după cum spunea Ilya Ehrenburg într-un

maturității artistice
studiu despre Pablo Neruda — este a „înțelep
ciunii pe care o cîștigă artiștii la vîrsta maturi
tății“. De altfel, citatul acesta poate fi folosit și 
pentru o apropiere între poemul despre care vor
bim și creația marelui scriitor chilian ca și cea 
a lui Walt Whitman, cu care are contingențe în 
larga respirație, în forța ideilor majore, răscoli
toare, exprimate, în tonul direct, deschis, plin de 
patos, pretinzîhd un răspuns imediat, categoric.

„Ție-ți vorbesc, Americă“ clocotește de viață, 
folosirea cu precădere a personificării conferin- 
du-i o mare expresivitate. Dușmanii vieții și ai 
popoarelor sînt reprezentați prin minciuna care 
s-a încolăcit tn jurul mamei; fascismul este „că
țeaua cu ochii injectați" care pretinde să vorbească 
în numele Europei, deși este călăul bătrînului con
tinent.

Gîndurile celor două mame care se încrucișează 
în eter apropie universurile lor, casele și fami
liile lor, dizolvă marile întinderi de apă și pă- 
mînt. Astfel ni se sugerează ideea despre faptul 
că în zilele noastre oamenii sînt mai legați ca 
oricînd între ei, soarta unuia depinde de cea a 
tuturor; depărtarea dintre ei nu poate constitui 
o apărare în fața primejdiei războiului, după cum 
nu reprezintă nici o justificare pentru pasivitate, 
pentru reținerea protestului în fața crimei pregă
tite de cercurile imperialiste ,visînd la dezlănțuirea 
unui nou război. Chestiunea apărării păcii devine 
evident o chestiune personală a fiecărui om de pe 
glob, interesat fățiș în asigurarea liniștei și feri
cirii căminului său, chemat să acționeze ferm îm
potriva primejdiei războiului.

Și iată acum cîteva cadre ale filmului desenat 
de Florica Cordescu, care însoțesc poemul. 
Mama americană scrutează neliniștită spațiile și 
timpul, îpcercînd să adulmece de unde pîndește 
războiul. Banda de trustmeni, politicieni și mili- 
tariști, care uneltesc împotriva popoarelor, e țin
tuită la stîlpuj infamiei de patosul desenului ca 
și al poemului, Mama de dincoace de ocean, tre
zită din somn de visul groaznic ce-i reamintește 
nenorocirea războiului trecut, avertizînd acum 
împotriva unui nou măcel. Și apoi deznodămîntul:

Fost-au alții — blestemat le fie numele in veci — £ 
Slabi la minte, grei la fiere și la inimă prea seci, 

Grămădeau podoabe scumpe cîte n-au mai încăput 
Să-și acopere cu ele sufletul uscat și slut.

Că pe cărnuri veștejite de dorințe nesătule
Se boțeau mătăsuri mîndre și păleau măiastre scule. 

...Dar a fost deajuns să-mpingem iazma de ciocoi pe 
trepte

Ca podoaba să sclipească și mătasea să se-ndrepte. 

Lacrima din alte timpuri s-a făcut mărgăritar.
Fără frumusețe, mîine, n-om trăi o zi măcar.
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cele doua mame, fața-n față, tot mai aproape, pre
vestind ziua cind noroadele se vor cunoaște și 
uni într-atît, încît să strivească definitiv pe ațî- 
țătorii la război, spre liniștea și pacea globului, 
a maternității — izvor de viață, a cărei icoană 
duioasă, liniștitoare, fremătînd de dragoste a 
prins-o atît de bine în ultima ilustrație Florica 
Cordescu. Nu încape îndoială că succesul acestei 
împletiri între cuvînt și desen trebuie căutat în 
primul rînd în felul cum cele două artiste au știut 
să-și acordeze instrumentele la același diapazon, 
blînde și iubitoare în prezența mamelor, necruță
toare în șarja asupra ticăloșilor purtători de 
moarte, imperialiștii dornici de noi războaie.

Iar cititorii poemului, fiind în același timp admi
ratori ai desenelor, nu pot decît să mulțumească 
celor două creatoare de frumos.

MIRCEA ANDREI

Sînt jurăminte care țin o zi.
Rostit, uitat — ce viață efemeră... 
Iar altele străbat din eră-n eră.

Pe-o bancă, două umbre. Treci grăbit 
Să nu fii martor
Al căror drum îl știi de mai-nainte... 

„Deapururi”, „pe vecie” și „etern’
Au ele-acoperire-n aur, oare, 
Rostite de ființe muritoare ?

Copilărește poți s-ajungi sperjur 
Cînd veșnicia-ți cade așa, din gură, 

parcă-i strop sau e firimitură!

însoțirea dintre două inimi 
cere jurămîntul, ca și-un tei 
străjuie deasupra, deobicei...

...M-aud îndrăgostiții, mînioși.
Mi-e dragă -nfierbîntata lor revoltă.
Să-și jure deci, netulburați, sub boltă, 

unul cred în dorurile mari 
trec peste firavele decenii 
care-aveam noi parte, pămîntenii.

cred în acel unic jurămînt 
sînge scris pe pietrele cetății

? Atunci, la cucerirea libertății-

v Eu cred în jurămîntul popular
v Ce-nchide pacea-n miezul său fierbinte 
\ Pecetluit cu mii de jertfe sfinte.
$ Eu cred în jurămîntul tăinuit
\ Pe care-l face sieși omenirea
\ Privind, pe roșii piscuri, fericirea.

\ Acolo-n vastul cor universal 
z Auzi și glasul meu. Și nt; e solo.
a Răsună jurămîntul meu acolo, 
a In fluviul fără moarte, simplu val.

unor mari cuvinte
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— Nu pot, tovarășe. N-am timp, 
și simplu n-am timp .Trebuie să am 
de casă, trebuie să învăț. Mi-am 
planul meu de învățătură pentru 
an... Irina ridică din umeri puțin 
vată de neînțelegerea celor care o 
maseră.

— Tovarășă Georgescu (ton greu, sec, 
oficial). Se poate? Dumneata să vor
bești in felul acesta ? Și secretarul —- 
Dudău Gheorghe — se uită dojenitor la 
fata slăbuță ce stătea în fața lui. Tocmai 
dumneata, se poate ?

— Dar. înțelegeți-mă șl pe mine, îmi 
vine greu...
— Tovarășă! E sarcină de organizație,

— Bine, dar,..
— Tovarășă! (ton intrigat) Dumneata 

crezi că ne jucăm 
cu sarcinile ae or
ganizație ? Și Du
dău se uită la in
structorul raional 
care-i aruncă o pri
vire aprobatoare. 
Unde-i sarcină, 
nu-i tocmeală, to
varășă, asta ca să 
știi. (Infierblntat).

birou nu a rămag decît ea. Deschide fe
reastra să primenească aerul și respiră 
adine. Faptul că simți în orice clipă că 
ai ceva de făcut, ceva de care răspunzi 
tu, îți dă un sentiment atît de plăcuți 
Trecerea aceasta agitată prin bruschețea 
ei, de la infinita adunare a cifrelor — 
necesară și firească în contabilitate — la 
controlarea atentă a caietelor de studiu 
ale unor oameni pe care tu îi ajuți să în
vețe, la lămurirea unei mame și gospo
dine să vină regulat la cursuri și apoi la 
treburile tale gospodărești, te face să vi
brezi intr-un mod deosebit, plăcut, la 
cea mal mică atingere a vieții. Șt Irina 
trăiește cu toată ființa ei în viitoarea vie
ții.

...Citește dintr-un caiet notițele scrise

[Propagandista

. întărirea alianței ? Toate aceste întrebări 
le-a pus ea pe rînd. Pină la urmă, 
răspunsul a fost complect, dar cu greu
tate, cu timp mult. „De ce așa“ ?

Irina intră in casă, se uită în jurul 
ei fără să știe ce să facă. Se trînti pe pat 
și continuă să se gîndească.

„Nu, dacă ei ar judeca mai mult, dacă 
ar gîndi mai adine fiecare problemă, ar 
înțelege ca lumea și nu ar mai repeta 
lucruri învățate ca pe o formulă matema
tică : minus b pluș sau minus, radical 
din... Și aici se cere o judecată adîncă, 
d-apoi la învățarea problemelor din cer
cul nostru!“

In seara aceea, Irina s-a culcat de-abia 
după ce și-a stabilit un adevărat plan in 
mijlocul căruia stăruia : „atenție la pre
gătirea lecțiilor și atenție mare la senii- 

narii, aici oamenii 
trebuie să explice, 
aici am încă o po
sibilitate bună să-i 
jac 
mai 
apoi 
Sînt
ceștia—

l-a căutat . . .
secretarul comitetului

să gîndească 
profund. Și 

cu 
trei

prezența, 
și cu a- Intr-o comună
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E ger. In unele regiuni ale țarii, au în
ghețat rîurile, bălțile și lacurile. Pe luciul 
sticlos al gheții au apărut patinatorii. A 
venit vremea minunatelor întreceri ale ho- 
cheiștilor.

La Miercurea Ciuc și la Orașul Stalin 
s-au desfășurat de curînd întrecerile seriilor 
campionatului R.P.R. de hochei pe acest an. 
Iată două aspecte din cadrul acestor în
treceri.

în prima fotografie, o fază la poarta echi
pei „Flamura roșie“ Sighișoara din întîlnl- 
rea cu echipa „Avîntul“ Miercurea Ciuc. 
A doua fotografie înfățișează un aspect din 
intîlnirea echipelor C.C.A. și Dinamo Tg. 
Mureș.

nerăbdă-grăbit, neglijent și treptat o cută l se 
adtncește pe frunte.

„Ei, nu! De data asta am să Do zic de 
la obraz. Da ce, tovarășe Matei, noi ne 
adunăm aici să ne pierdem timpul sau 
să învățăm ? Dumneata nu-ți notezi cu 
regularitate esențialul și așa nu mai 
merge. Noi trebuie să înțelegem mai bine 
viața, da, da, viața, tovarășe Matei, iar 
dacă dumneata nu vrei, atunci, atunci... 
lasă-ne pe noi în pace. Da, așa am să-i 
zic, ce crede el !“• Și trînti înciudată caie
tul pe colțul unei mese, luă un altul și 
începu să-l răsfoiască.

...Mergea spre casă îngîndurată, nebă- 
gînd în seamă nimic din ce era în jurul 
ei. Impresiile din caietele citite, reconsti
tuirea unor frînturi, acp.ni semnificative, 
din seminariile trecute, toate i se ameste
cară în cap ca o adevărată harababură.

Treptat insă lucrurile se limpeziră 
și tn mintea Irinei luă formă din ce în 
ce mai clară principala concluzie: „Exi
stă deci tendința de a învăța papagali
cește, de a repeta mecanic formule învă
țate pe de rost“. Iși amintea exact de 
seminarul la lecția „Perioada de trecere 
de la capitalism la socialism". Parcă îl 
aude și acum pe Dobre Mărgărit vor
bind. Sta aplecat .puțin peste birou și 
vorbea încordat, repettnd parcă o lecție 
învățată pe dinafară... „In perioada de 
trecere este necesar să întărim alianța“... 
Apoi, citeva generalități... Dar de ce este 
necesar, ce înțelegem prin această alian
ță, care-i baza ei, cum se realizează

t....... , ...... Și mă rog, unde-i
conștiința dumitale ? Da, da, degeaba te 
uiți mirată. Conștiința dumitale unde 
este ?

Irina oftă și apoi răspunse resemnată:
— Bine, tovarășe. Șpuneți-mi ce am 

de făcut.
— Așa da, tovarășă Georgescu, mai 

putem sta de vorbă. Și-i aruncă instruc
torului o privire triumfătoare: „Ai vă
zut ?“

Irina a plecat puțin cam abătută de la 
coltul roșu al atelierului de zonă C.F.R. 
Buzău. Era acum propagandistă la cursul 
seral anul doi și trebuia să meargă la 
cabinetul de partid de cîte ori va fi anun
țată. Și nu pentru asta era abătută, ci, 
așa cum gtndea ea, pentru lipsa de înțe
legere a secretarului: „Ce drac.u, parcă 
ei n-ar fi om...“

Seara, Irina s-a trezit răscolind casa 
tn căutarea caietelor cu însemnări de la 
cercul politic pe care-l condusese cu un 
an în urmă. Le cercetă cu atenție și apoi 
se apucă să-și linieze și să-și pregă
tească altele.

în casă începu să miroase a mtncare 
arsă.

...A uitat de discuția cu secretarul, a ui
tat de clipele clnd se străduia să-i de
monstreze că-t greu. Era tn firea ei acea 
calitate a omului deosebit care atunc 
clnd se apucă de un lucru nu mai poate 
avea reticențe, își pune tot sufletul in 
realizarea lui.

Prima lecție a ținut-o odată cu adu
narea festivă de ' '' 
învățămînt politic. A vorbit simplu, cald, 
s-a străduit chiar să mal spună și ctte o 
vorbă de duh. Vroia să nu plictisească 
oamenii, să-i facă să aștepte cu nerăb
dare ședințele cercului. S-a îmbrăcat fru
mos, cu grijă. Nu s-a ferit, în decursul 
timpului, să discute cu fetele din cerc 
nici despre „problema" modelelor de 
rochii, a pieptănăturii etc...

Încă din anul de învățămînt trecut și-a 
făcut obiceiul de a cerceta periodic ca
ietele de studiu ale cursanților. Acum în „V'dascăl“ dTșcollă de“

deschidere a anului de

PE URMELE MATERIALELOR
NEPUBLICATE

A fost îndepărtat din muncă 
și deferit justiției

Cetățenii din comuna Bolintinul din Vale, 
raionul Crevedia. au dorit multă vreme să 
afle ce cotă de carne au de plătit către 
stat pe anul 19o5. Tovarășul Ghimpe Tu- 
dorică, colector în această comună, care a- 
vea datoria să le predea obligațiunile la în
ceputul anului, nu s-a grăbit însă să o facă. 
Și astfel a trecut o lună, au trecut două, a 
trecut și primul trimestru, pînă cînd, în 
sfîrșit. tovarășul Ghimpe și-a amintit să le 
dea obligațiunile.

Cînd după atîtea luni de așteptare cetă
țenii au primit obligațiunile, au constatat că 
ele nu corespund realității. în obligațiuni 
erau trecute cote restante, de fapt inexis
tente, iar cantitățile de carne predate nu 
erau trecute decît în parte în obligațiuni.

In felul acesta colectorul Ghimpe Tudo- 
rică „jongla“ cu banii, cu carnea, cu obli
gațiunile, avînd grijă ca din această „com
binație’ să-i iasă și lui un ciștig.

Ar mai fi jonglat el multă vreme astfel, 
din ce în ce cu mai multă „măiestrie", dacă 
un corespondent voluntar al ziarului nos
tru nu ne-ar fi scris despre toate aceste 
„combinații”.

La rindul nostru am Informat forurile 
competente despre această situație, care do- 
vedindu-se reală, a fost soluționată imediat. 
Colectorul Tudorică Ghimpe a fost îndepăr
tat din muncă și deferit justiției.

A doua zi, Irina 
toare pe Dudău, 
U.T.M. L-a găsit la colțul roșu

— Tovarășe Dudău, nu știu cum să 
mai procedez cu trei tovarăși care lipsesc 
mereu.

Dudău, absent, preocupat de hîrtiile 
din față :

— Lasă, rezolvăm noi.
— Da' cînd, cum ?
— Măi, tovarășă, acum am treabă, 

altceva mai important. (Totul spus cu un 
ton de „lasă-mă-n pace“).

— Bine tovarășe, dar cine vrei să mă 
ajute ?

— Mai încearcă și dumneata. Ești fată 
deșteaptă doar, trebuie să poți.

Irina enervată se aplecă peste birou 
șl-i strigă lui Dudău in față.

— Da’ ce, tovarășe, crezi că ne jucăm 
cu sarcinile de organizație ? Unde-i sar
cină, nu-i tocmeală. Asta ca să știi.

Dudău o privi mirat: „Măi, măi, uite-o 
cum se rățoiește“.

Stătea din nou în fața lui, subțire, și-l 
privea încruntată, cu ochii strălucitori. 
„Da’ ce crede secretarul, că ne jucăm ?“

Dudău se sculă de pe scaun, ocoli bi
roul, se opri în fața Irinei și din senin 

un gest cald și 
fetei supărarea 

ti puse mina pe

izbucni în rts. Apoi, cu 
prietenos care-i alungă 
și-o făcu să zimbească, 
umăr :

— Spune-mi cum îi 
la el.

cheamă și hai
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Cunoașterea meseriei nu are limită...
Astăzi se ține iarăși cursul 

de minim tehnic. Comunis
tul Grigore Pop, conducăto
rul cursului, este inginer. 
Totuși, părerea tinerilor este 
că el seamănă mai de grabă

cît cu un inginer.
Așa o fi ? Să vedem.
Iată-1 în biroul său: își 

rînduiește pe masă tot felul 
de materiale didactice și de
monstrative pe care Ie va 
folosi la curs. Va ține lecția 
și din nou îi va îndemna pe 
tineri să Învețe și iar să În
vețe.

De fapt, în privința învă
țăturii, ei constituie pentru 
tineri un exemplu viu. Deși 
a trecut de anii tinereții, 
comunistul acesta e unui 
dintre proaspeții absolvenți 
de frunte ai Institutului 
nic din Cluj. Calea lui 
inginerie este o cale 
sebită. Pe rînd, el a 
ucenicul Pop, pe urmă mun
citorul calificat Pop, apoi 
studentul Pop și în sflrșit, 
astăzi, este inginerul Pop.

— Tinerii trebuie să-și în
sușească tehnica nouă, mi-a 
spus el. Ei trebuie să-și cu
noască bine meseria. Numai 
așa putem progresa. Acesta 
este și scopul cursului de 
minim tehnic.
- Și
- Să 

fapt, a 
aproape 
In secția noastră au fost a- 
duși doi flăcăiandri: Cos- 
tin și Chioreanu.

„Amîndoi sînt lăcătuși — 
mi s-a spus. Pentru probă 
vor lucra aici“.

teh- 
spre 
deo- 
fost

obțineți rezultate ? 
vă povestesc un 

spus el. Au trecut 
opt luni de atunci.

A doua zi, băieții au venit 
la mine. Le-am dat să lu
creze aceleași piese ca și ce- 
lorlați muncitori calificați 
din secție. Costin și Chio
reanu se uitau la desen și 
nu pricepeau nimic. Am ob
servat că nici dalta nu știau 
s-o țină bine în mină. M-am 
apropiat de ei și am intrat 
în vorbă. Mi-au povestit bă
ieții că după absolvirea unei 
școli profesionale au fost re
partizați unul în Oltenia, al
tul în Dobrpgea. După cîte- 
va luni de zile însă, au lă
sat atelierele de întreținere 
și au pornit spre Cluj.

A trecut o zi, două, trei... 
Secția noastră avea tot mai 
muiț de lucru. La noi se 
montau pe atunci mașini 
textile de tot felul. începu
sem chiar fabricarea în serie 
a războaielor automate de 
țesut și aveam nevoie de 
muncitori calificați, 
reanu și Costin însă nu 
deau nici un semn că 
putea face față. Ne-anj 
pe gînduri: ce să facem? 
ganizația de partid 
spus atunci cuvîntul:

— Dacă ei promit că se 
vor face băieți de treabă, să 
fie angajați. Tineri cu califi
care profesională slabă mai 
avem doar în secție. Ne vom 
ocupa de toți...

Organizația de bază U.T.M, 
mi-a cerut apoi sprijinul ca 
să organizăm un curs de mi
nim tehnic. Am hotărit să-i 
încadrăm în curs și pe a- 
cești doi tineri, care fuse
seră angajați și repartizați 
la secția montaj Mie mi s-a 
încredințat sarcina de a mă

Chio- 
dă- 
vor 
pus 
Or- 
și-a

ocupa de ridicarea califi
cării lor profesionale.

Costin și Chioreanu 
au lipsit niciodată de 
cursul de minim tehnic 
învățau din zi în zi mai 
bine. Rezultatul ? Tinerii 
noștri au învățat meseria. 
Au făcut progrese la care 
nici nu mă așteptam. Poate 
este de necrezut, dar Costin 
și Chioreanu au ajuns să 
cîștige chiar și cîte un sala
riu în plus, spuse în înche
iere conducătorul cursului 
de minim tehnic.

Mai important însă este 
faptul că ei au prins dra
goste de învățătură. Ingine
rul Grigore Pop are încre
dere în ei. Vor deveni doi 
muncitori de nădejde, de care 
întreprinderea are nevoie.

înainte de a pleca, m-am 
dus să fac cunoștință cu 
„flăcăiandrii“ inginerului 
Pop. Costin se pregătea să 
monteze piesele unui război 
automat de țesut. Chioreanu 
pilea cu grijă o piesă mică 
și foarte însemnată, tot pen
tru războaiele automate de 
țesut. Am stat de vorbă cu 
ei. Mi-au spus că inginerul 
Pop și ceilalți comuniști din 
secție i-au învățat în primul 
rînd să-și iubească meseria 
cu pasiune. A venit apoi lîn- 
gă noi și inginerul.

— Aceștia sînt băieții noș
tri, a spus el. Ne mîndrim 
cu ei. De învățat însă, mai 
au destule. Cunoașterea me
seriei nu are limită.

MARIN OPREA 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ pentru regiu
nea Cluj

nu 
la

* Plecarea delegației P. C. din Israel
Vineri dimineața a părăsit Capitala dele

gația Partidului Comunist din Israel, care 
a participat la lucrările celui de al II-Jea 
Congres al P.M.R.

Din delegație au făcut parte Zvi Arie 
Breitstein membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist din Israel, redactor șef 
al ziarului „Kol Haam“, și Saliba Khamis, 
membru al C.C. al Partidului Comunist din 
Israel, secretar de partid al districtului Na- 
zareth.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, dele
gația Partidului Comunist din Israel a fost 
salutată de tovarășii D. Coliu, Sorin Toma, 
D. Simulescu și alții.

* Noi manuale și cărți pentru școlari
Tn Editura de stat didactică și pedagogică 

a început tipărirea manualelor necesare șco
lilor de cultură generală din țara noastră în 
anul de învățămînt 1956—1957. Numărul to
tal al titlurilor manualelor școlare și lucră
rilor de literatură pedagogică ce vor apare 
în cursul acestui an va fi de aproape 280.

63 de titluri de manuale sînt gata tipărite. 
Printre acestea se află Aritmetica și Grama
tica pentru clasele 1, 2 și 3, Citirea pentru 
clasele 2 și 3, Fizica pentru clasa 10-a etc. 
Pentru școlile cu limbile de predare ale mi
norităților naționale au fost recepționate A- 
ritmetica pentru clasele 1 și 2 ale școlilor 
cu limba de predare maghiară, Citirea pen
tru clasa 4-a a școlilor cu limba de predare 
germană, Gramatica pentru clasa l-a 
iilor cu limba de predare idiș etc.

* Din nou în cursă
Vasul romînesc „Dimitrov“ s-a

Pentru oricine vrea să afle date despre 
producția de cereale a țăranilor muncitori 
din comuna Filipești, raionul Filimon Sîrbu, 
sînt mărturii statisticile de prin anii 1947— 
1948, care arată de pildă, că, de pe un hec
tar de pămînt, Gheorghe Bucur culegea 
450 kg. grîu sau Nicolae Neamu doar 
600 kg. porumb, iar Vasile Manolache 
nici 550 kg. floarea-soarelui, Petcu Buiescu, 
care avea 2,50 hectare, n-a cules în 1948 nici 
350 kg. de grîu. Asemenea recolte obțineau 
atunci și Grigore Giornea, Anica 
Stancu Mocanu, Costică M. Beliciu 
Necazul cel mare pornea din două 
Una era că pămîntul fărâmițat în 
mici nu putea fi muncit așa cum 
vine. Țăranul muncitor Cazacu N. Ion avea 
o bucată de pămînt într-un capăt al satului, 
iar o altă bucată în celălalt. Terenuri de-ale 
țăranilor muncitori din Filipești, însumînd 
peste 400 de hectare erau în, perimetrul altor 
comune, la depărtare de kilometri întregi. De 
multe ori, aceste pămînturi rămîneau ne
muncite ani și ani în șir. O altă pricină era 
că munca fiecărui țăran muncitor pe frîn- 
tura lui de pămînt era făcută cu mijloace 
înapoiate. Sămînța de grîu se arunca 
mîna, porumbul era pus în pămînt 
clorul. Mulți țărani n-aveau vite de 
și așteptau vreme îndelungată pînă 
pătau vite cu împrumut.

După reforma agrară din 1945, cei

Haideu, 
și alții, 
pricini, 
parcele 
se cu-

cu 
cu pi- 
muncă 
ce că-

După reforma agrară din 1945, cei din Fi
lipești au întrezărit lumina unei vieți noi, 
libere. Visau cu toții acum să aibă lanuri 
mai bogate în roadă, vite felurite în .bătă
tură ; cu fiecare an care trecea, acest vis 
începea să devină realitate. Mai tîrziu au 
aflat că mulți țărani muncitori din vecină
tăți sau mai de departe, ca cei din Golășei, 
Perișoru, Pechea și din alte comune, lucrau 
pămîntul mai bine, cu mașinile, aplicau 
tația culturilor, ceea 
recoltă. Acestea erau 
renul tarlalizat.

Tn organizația de 
început să se poarte

ce le aducea spor 
primele comune cu

ro
de 
te-

a șco-

întors
dintr-o nouă cursă la Istambul. Este prima 
cursă efectuată după reparația generală fă
cută la șantierul naval maritim Constanța.

Colectivul de muncitori și tehnicieni care 
a lucrat la modernizarea vasului grăbind pu
nerea lui în exploatare, a realizat economii 
de 12% din totalul cheltuielilor planificate. 
Printre fruntașii reparației se află brigada 
de tineret condusă de utemistul Gheorghe 
Enciu de la montaj mașini și șeful de echi
pă Constantin Uretu.

După lansare, vasul a plecat la Istambul 
de unde s-a întors ou o încărcătură de 5.000 
tone mărfuri.

* Conferință despre o vizită istorică
Societatea pentru Răspîndirea Științei și 

Culturii anunță că sîmbătă 14 ianuarie, ora 
18, va avea loc în sala Bibliotecii centrale 
universitare — Calea Victoriei 88— confe
rința „O vizită istorică (Conducătorii po
porului sovietic în India)“, pe care o va ține 
Eduard Mezincescu, vicepreședinte al 
S.R.S.C. După conferință va rula filmul 
„Doi acri de pămînt“.

Pasiunea Ancâi
și a prietenelor ei

Cînd am deschis ușa clasei a 10-a B, 
părea că din bănci treizeci de lebede își 
înalță capui privind Spre catedră: erau 
miinile elevelor ridicate spre a răspunde la 
întrebări

Barbu Olimpia a fost bolnavă și a venit 
mai tîrziu la școală ; de aceea, uneori mai 
șovăie în răspuns, cumpănindu-și cuvintele; 
în general însă dovedește că și-a ‘ 
deplin cuvintele noi din lecție.

Foarte bine răspunde Pavelescu 
lărgește cu mult cadrul lecției, răspunde 
viu, luptîndu-se cu faptul că vorbirea tn 
limba rusă nu poate fi încă pe măsura avîn- 
tată a gîndurilor ei și nu le poate urma de
plin Se mai poticnește la vreo construcție 
grea, mai strecoară cîte un accent greșit, se 
corectează, dar nu se lasă pînă nu lămurește 
problema.

Ora se desfășoară în continuare. Se vor
bește, ca și pînă acum, numai în limba rusă. 
Mulțimea notelor mari din catalog sînt con
cretizarea marii sîrguințe a elevelor pentru 
limba rusă; cind-urițe s-au adunat în 
multe rubrici ale catalogului: în dreptul nu
melor lui Costea Rodlca, Dragomir Geor
geta. Dumitrașcu Florica, 
Gabriela, Pavelescu Anca.

— Acum cîțiva ani, nu 
de azi ale clasei erau eleve 
rusă — îmi spune tovarășa 
sfîrșitul orei. De pildă Ionescu Vișan Ga
briela avea multe note mici...

Am privit mirat spre fata cu părul negru 
care vorbise în limba rusă, atît de sigur și 
pe larg despre bogățiile Uniunii Sovietice. 
...Primele note mari, Ionescu Gabriela le-a 
căpătat după Ce intrase în cercul de limba 
rusă, în clasa a Vlll-a. Și-a dat însă seama

însușit pe

Anca. Ea

Ionescu Vișan

toate fruntașele 
bune la limba 

profesoară după

că pentru o cunoaștere temeinică a limbii 
ruse îi trebuie o bună pregătire teoretică — 
bazată pe gramatică — și o practică cît mai 
susținută Și a început să ridice mîna tot 
mai des în clasă. De multe ori greșea. Fiind 
însă ascultată cu atenție de tovarășa pro
fesoară, fiecărei greșeli îi urma corectarea 
respectivă. Prin acest control la intervale 
mici Ionescu Gabriela a început să-și cu
noască principalele slăbiciuni si a ținut să 
le îndrepte. Avea de exemplu două exerciții 
de făcut acasă — ea le pregătea la cerc pe 
toate cele alăturate lecției respective; se dă
dea o lucrare scrisă la clasă și se cereau 
cinci exemple, ea dădea opt sau zece — cău- 
tînd să nu piardă nici o ocazie de a-și ve
rifica cunoștințele.

In plus a căutat să se familiarizeze cît 
mai mult cu conversația în limba rusă. îm
preună cu Dragomir Georgeta și Costea Ro- 
dica, a început să asculte cu regularitate 
emisiunea „Să învățăm limba rusă cîntînd“ 
(Și acum fetele pot să-ți înjghebeze la iu
țeală un trio cu „Tanchiștii“ sau „Cîntecul 
șoferului“) — apoi cursul radiodifuzat de 
limba rusă După un timp, cele trei eleve 
și-au propus să nu mai citească textul tra
dus de pe imaginile filmelor sovietice, ci 
să privească numai imaginea propriu-zisă, 
urmărind dialogurile în rusește. La început 
a fost tare greu — pentru că ochii tot fu
geau în jos; dar cu puțină voință și greuta
tea asta a fost înfrîntă. Textul romînesc 
era urmărit numai uneori ca verificare sau 
complectare a unor sensuri de frază. într-o 
zi toate trei au văzut filmul „Prințesa 
Mary“ : ei bine, au priceput filmul aproape 
în întregime, fără să citească un cuvînt 
din traducerea romînească.

*

Pavelescu Anca s-a dus 
ria noastră" să-și cumpere 
„Biblioteca școlarului“. A

odată la „Libra- 
niște cărți din 

plătit din banii

dați de tata și a plecat, luînd pachetul. Acasă, 
desfăcîndu-1, a constatat o metamorfoză 
ciudată : în pachet în loc de „Despot Vodă” 
— niște schițe pentru copil în limba rusă. 
Cum Pavelescu Anca nu crede în minuni 
și-a dat seama că la ambalaj se produsese o 
greșală. Din curiozitate și-a aruncat ochii 
pe conținutul cărților sovietice. A constatat 
cu uimire că lexicul folosit pentru cunoștin
țele copiilor era deosebit de simplu și rare
ori cerea dicționarul. Mai în joacă, mai în 
serios a început să citească isprăvile elefan
tului Mișa — și a doua zi, cînd a restituit 

de la
tuiui M1ȘI 
cartea, Anca s-a adresat vînzătoarei 
raionul „Cărți în limba rusă".

— Aș vrea o carte pentru copii.
— Da Care 

voitoare
- Nu

iești ?
- Cu
Vînzătoarea îi alese atent două volumașe; 

o rugă să revină după terminarea lor ca 
să-i dea altele, ceva mai grele, și așa, în
tr-un an jumătate Pavelescu Anca a evoluat 
de la istorioarele lui Marșak sau Erșov pînă 
la „Mantaup“ lui Gogol,

Dar Pavelescu Anca nu e numai o foarte 
bună elevă la limba rusă, ci și o foarte bună 
profesoară. In special e profesoara mamei ei. 
Stela Pavelescu, care este profesoară de 
științe naturale și chimie la școala elemen 
tară 164 și în același timp elevă la cursul 
popular de limba rusă din cadrul școlii.

— Mama e o foarte bună 
spune rîzînd Pavelescu Anca, 
de asemenea elev la un curs 
limba rusă. Mama e mai 
uneori chiar cînd croșetează 
să-i citesc conjugările sau declinările — 
așa că eu am învățat rusa destul de temei
nic... în familie-: odată singură, odată cu 
tata, odată cu mama. Dar pe toți trei ne-a 
întrecut., bunicul. Bunicul meu e pensionar. 
In timp ce eu îi dăscăleam strașnic pe tata 
și pe mama cu declinările substantivelor fe
minine, dînsul lăsa ziarul și rîdea pe sub 
mustață Și azi așa. mîine așa. numai ce-1 
aud odată pe bunicul spunînd așa într-o 
doară, ca o poezie, toate declinările Tot au- 
zindu le, le învățase. Apoi mai în glumă, 
mai în serios, a început să fie atent la toate

anume ? — întreabă 
vînzătoarea.
știu. Dumneata poți să mă

plăcere.

bine-

sfătu-

școlăriță — 
Și tata este 
popular de 

silitoare — 
mă pune

lecțiile cursului nostru... familiar de limba 
rusă. De curiozitate a început să-mi ceară 
cărțile, să le răsfoiască... Apoi mi-a cerut 
să-1 iau și pe dînsul „sub aripa mea ocroti
toare“ la limba rusă, că niciodată nu-i prea 
tîrziu ca omul să învețe ceva folositor. Eu 
eram foarte aglomerată cu lucrările pătra
rului IV din anul școlar trecut.

Dar iată că de la o vreme nu-1 mai ve
deam pe bunicul în parc, pe banca obișnuită. 
Nimeni din

După alt 
volum de 
fie ? Nu-mi 
Irinei, nici

Intr-o zi, îl surprind pe bunicul citind... 
Protestez — dar

casă nu știa unde dispărea.
timp observai că îmi lipsește un 
povestiri pentru copii. Unde să 
aminteam să-l fi împrumutat nici 
Doinei,

o istorioară a lui Marșak. 
el mă întrerupe:

— Spune mi toate astea 
îți convine. Și unde mă ia 
ruială în limba rusă, încît 
i le am mal observat, atît 
să, Bunicul urma fără știrea noastră cursul 
popular de limba rusă din cartier. Acum 
ne-a „tăiat 
mult decît 
bițios...

pe rusește, dacă 
bunicul cu o tu
nici greșelile nu 
eram de surprin-

‘ pe toți. Are și timp liber mai 
noi toți la un loc.

Anca și
Moscova

scrisori

Și e un am-

o prietenă la 
corespondență 

foarte intere-

★
colegele ei au 

Marusia. Sînt in 
de vreo doi ani

Marusia le trimite 
sânte.

— Atît de frumos scrie despre Moscova' 
că tare am dori s-o vedem,

— Pînă atunci noi o să căutăm __ ___
dăm prin Moscova pe altă cale. O să avem 
o adunare în cadrul clasei. - - • 
Moscovei Și în această adunare, totul dar 

recitări, discuții, 
limba rusă. O 
să nu o scoa 
pregătim bine, 
elevele noastre 
tradiție a suc-

să colin-

închinată

absolut totul — referat, 
concluzii — să fie purtate în 
să fie greu, dar nu se poate 
tem la capăt — căci o să ne 
Și unde s-a mai pomenit ca 
să facă de rîs mica noastră
ceselor la limba rusă ?! — spune Costea Ro- 
dica Peste puțin timp vom da examene la 
facultăți — unele dintre noi chiar la „Maxim 
Gorki“ — șj vrem să ne despărțim de Școala 
medie de fete nr. 15 din București cu încă 
o victorie.

MIHAI DIMIU

partid din Filipești 
discuții care exprimau 

dorința multor țărani muncitori de a lucra 
altfel pămîntul, cu mijloace mecanizate și 
după știință, avînd pămîntul laolaltă, fără 
haturi, în tarlale. Organizația de partid 
porni o intensă muncă politică printre țăra
nii muncitori pentru a-i convinge de bine
facerile lucrării pămîntului în tarlale mari, 
unele de grîu, altele de porumb, floarea-soa
relui etc. Aceasta se petrecea prin 1951.

Intr-o bună zi, comunistul Gheorghe 
Bucur se duse în vizită la Vasile Mano
lache.

— Uite pentru ce am venit, spuse Bucur, 
după ce schimbară cîteva vorbe despre sănă
tate și copii, Ne-am sfătuit noi, toți comu
niștii, într-o adunare a organizației 
tid, că-i mai cu judecată să muncim 
tul în tarlale, așa cum o fac mulți 
giune.

Vasile nu prea pricepea cum vine 
asta 
Văzîndu-i nedumerirea, Gheorghe zise:

— Să-ți spun mal pe îndelete, poate mă 
pricepi mai bine. Tu ai pămînt arabil în mal 
multe locuri. Ai o bucată aici, una către Mir- 
cea Vodă, alta mai știu eu unde. Spune 
drept, nu-ți vine greu să-ți îngrijești așa 
cum trebuie tot pămîntul ? Așa-i ?

Drept răspuns, Vasile dădu din cap a 
semn de aprobare.

— Ei vezi, n-ar fi mai bine ca tot pămîn
tul ăsta să fie laolaltă, să-l muncești așa 
cum trebuie ? Și Gheorghe Bucur vorbi apoi 
despre aducerea 
metrul comunei, 
lor, apoi despre 
spre mijloacele 
putea folosi cu ajutorul S.M.T.-ului Făurei 
la munca cîmpului, formînd tarlale mari pen
tru diferite culturi peste care tractoarele să 
tragă brazdă adîncă ca pentru rod bogat. 
In cele din urmă, Gheorghe Bucur întrebă:

— Ei, ce răspuns îmi
— Acum nimic, poate

au

de par- 
pămîn- 
din re-

vorba 
„să muncească pămîntul în tarlale“.

pămîntului risipit în peri- 
despre desființarea haturi- 
nimicirea dăunătorilor, de- 

mecanizate pe care le vor

sile.
Se 

voie 
lache

dai ?
altădată, zise Va'

despărțiră tn ziua
bună. Rămas singur, Vasile Mano- 
căzu pe gînduri, ca omul pus la în

curcătură. Nu
Gheorghe.
care i l-a
mîhnit pe

aceea cu vorbe de

de
Pe 
l-a

găsea nimic rău în cele spuse 
Se mustra chiar de răspunsul 
dat, știind că de bună seamă 
Bucur. Dar nu întîmplător se

purtase astfel. Multe se vorbeau în sat des
pre tarlalizare. Chiaburii Mareș, Angelesctr 
sau Stoienescu aruncau multe cuvinte otră
vite în urechile oamenilor cum că odată 
comasat în tarlale, țăranii vor pierde pămîq-1 
tul. Dacă Vasile Manolache i-ar fi spus a- 
ceasta lui Bucur, ar fi căpătat un răspuns 
limpede și înțelept. Dar așa nici el nu știa 
ce să creadă. In aceeași zi, plecă la Niculae 
Neamu și la Stan Cazacu să discute și CU 
ei despre tarlalizare. O vorbă de la unul, 
apoi alta, se adună și se face lumină în min
tea omului.

Mult au discutat cei trei în seara aceea 
și multe au înțeles. Au aflat chiar că și ti-’ 
nerii din comună au pornit să lămurească 
pe țăranii muncitori de avantajele tarlaliză- 
rii. Printre cei tineri erau Banu Petrache, 
Octavian Lazăr, Stan Negoiescu, Traian 
Brebenel, Oprea Cazacu și mulți alții. La 
căminul cultural Vasile Peltea, directorul, 
vorbea seara celor adunați despre ceea ce 
înseamnă tarlalizarea. Și iată că într-o di
mineață, Vasile Manolache, Nicolae Neamu 
și Stan Cazacu au venit la sfatul popular 
și au cerut să facă parte din cei care^și 
unesc pămîntul în tarlale. Aflară că comu
niștii convinseseră pe toți țăranii muncitori 
de importanța tarlalizării în obținerea ugor 
recolte sporite.

In luna septembrie a anului 1951, îp 
comuna Filipești, raionul Filimon Sîrbu, 
rănii muncitori au făcut tarlalizarea unei 
suprafețe de 2350 hectare. Tot pămîntul lor 
era acum strîns laolaltă, fără haturi. Cînd 
tractoriștii de la S.M.T.-Făurei au început 
să tragă brazde adînci și drepte de-a curme
zișul, peste haturi, țăranii muncitori din co? 
muna Filipești au sărbătorit încă o izbîndă.: 
strîngerea pămînturilor în tarlale. Munca 
parcă era mai cu spor, aratul și semănatul 
se făceau mai repede. Plantele creșteau 
mai bine, uniform, iar cînd unul începea 
să prășească sau să plivească, apoi i se ală
turau mai toți cei care aveau pămîntul în 
tarlaua de grîu, de porumb sau de floarea- 
soarelui. Tot același îndemn era și cînd ve
nea vremea recoltatului și niciodată nu se 
întîrzia cu culesul bucatelor. Așa se face 
că rodul era mai mare, mai îndestulător la 
casa omului. In 1952, Petcu Buiescu a cules 
de pe un hectar 2.000 kg. grîu. Constantin 
I. Brebenel 2.200 kg. porumb la hecW, 
Stancu Mocanu peste 2.200 kg. grîu. 
Gheorghe Bucur a cules 2000 kg. grîu și 
2200 kg. porumb la hectar.

Organizația de partid din comună nu și-a 
încetat munca politică odată cu tarlalizarea. 
Dimpotrivă, ea a continuat munca de con
vingere pentru formarea unei întovărășiri 
agricole. Țăranii muncitori vedeau că mun
ca pe tarlale mari dă rezultate bune și-și 
dădeau seama că dacă ar însămînța, ar îțt- 
îngriji culturile și ar recolta toți deodată, 
în comun, rezultatele ar fi șl mai mari. Co
muniștii Gheorghe Bucur, Grigore Giornea, 
Anica Haideu, Andrei Tudor și alții au fq|t 
printre cei mai însuflețiți luptători pentru 
înființarea întovărășirii agricole „Iosif 
Rangheț“, care a luat ființă la un an de’fță 
tarlalizarea întregii comune. Ei au fost aiiț- 
tați și de către organizația de bază U.T.M- 
Utemiștii Costică M. Cineașu, Tudor Baboi, 
Grigore Nistor au desfășurat, la îndemrîtil 
comuniștilor, muncă politică de lămurire 
pentru întovărășire. . „

Astăzi, toți țăranii muncitori sînt întovă
rășiți, iar ca președinte a fost ales comunis
tul Andrei Tudor. In întovărășire, în anal 
1955, Vasile Manolache a obținut 2300 kilo
grame porumb la hectar, Petcu Buiescu 2400 
kilograme grîu la hectar, Nicolae Neamu 
peste 1500 kilograme floarea soarelui la hec
tar.

Dar drumul spre recolte bogate care să 
încununeze munca harnică a tuturor țărani
lor din comuna Filipești nu este terminat. 
Comuniștii luptă pentru ca acest drum să 
continue spre rezultate și mai bune, spre 
gospodăria colectivă. Primele cereri pentru 
înfăptuirea gospodăriei au și fost primite d® 
către comitetul de inițiativă. Printre primii 
sînt Gheorghe Bucur și Tudor Andrei, Și 
zi de zi tot mai mulți țărani muncitori din 
Filipești se conving că numai în felul acesta 
drumul lor spre bună stare va fi asigurat.

G. IONESCUV-T t.
,a> *

A apărut în limbile: rusă, romînă, franceză, germană, engleză și spaniolă 

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!“

București, Organ al Biroului Informativ al Partidelor comuniste și muncitorești 
Nr. 2 (375) cuprinde:

Articol de fond: Succesele construcției socialiste în țările de democrație populară.
* * *: Oamenii muncii din U.R.S.S. se pregătesc să întfmpine cu noiizbînzi cel 

de-al XX-lea Congres al P.C.U.S.
Serge Lucien: Pentru crearea unui Front popular în Franța I
Fadil Pacirami: A 10-a aniversare a proclamării Republicii Populare Albania.
* * * : Revista presei — Avîntul mișcării pentru cooperativizarea agriculturii în 

China.
Miriam Suvanto: Finlanda în ajunul alegerilor prezidențiale.
Sandzo Nosaka: Problemele cele mai importante din hotărîrile celei de-a 6-a confe

rințe naționale a Partidului Comunist din Japonia.
A * * : "*__*"*

al Partidului Comunist din Malaya. " --- --- -----
* ★ * : Răspunsurile lui Eugen Dennis, secretar general al Partidului Comunist 

din S.U.A., la întrebările reprezentanților presei.
Jan Marek : Note politice : Autoajutorare...

De vînzare la toate librăriile, chioșcurile și debitele O.C.L.

: Lupta pentru independență, democrație șl pace în Malaya. Manifestul C.C;rs
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Consiliul de Securitate trebuie să condamne energic 
acțiunile Israelului în regiunea lacului Tiberiada

— Declarația reprezentantului U. R. S. S., A. A. Sobolev —
NEW YORK 13 (Agerpres). — TASS 

transmite : In ședfhța din dimineața zilei 
de 12 ianuarie, Consiliul de Securitate a 
continuat examinarea p'.îngerii guvernului 
Siriei împotriva acțiunilor Statului Israel, 
iii legătură cu atacul săvîrșit de forțele ar
mate israeliene în noaptea de 11 spre 12 de
cembrie asupra teritoriului Siriei în re
giunea lacului Tiberiada.

A fost prezentată spre examinare Consi
liului de Securitate scrisoarea adresată la 
9 ianuarie a.c. președintelui Consiliului de 
Securitate de către reprezentantul perma
nent al Uniunii Sovietice la O.N.U. In seri 
soare delegația sovietică propune votarea 
proiectului de rezoluție al Siriei, într-o for
mă întrucîtva modificată. Acest proiect de 
-rezoluție prevede condamnarea Israelului 
de către Consiliul de Securitate pentru ata
cul săvîrșit de unitățile sale armate la 12 
decembrie 1955 asupra teritoriului și forțe 
lor armate ale Siriei ca o încălcare a rezo 
luției din 15 iulie 1948, a acordului general 
de armistițiu dintre Israel și Siria și a obli
gațiilor asumate de Israel în baza cartel 
O.N.U. Proiectul de rezoluție cheamă Israe
lul să ia toate măsurile necesare pentru 
preîntîmpinarea unor astfel de acțiuni și il 
avertizează că repetarea lor pe viitor va 
duce la situația de a se cere Consiliului de 
Securitate examinarea problemei cu privire 
la aplicarea articolului 39 din Carta O.N U. 
In proiectul de rezoluție se propune- ca 
Israelul să achite Siriei o compensație pen
tru pagubele materiale și victimele cauzate 
de atac.

A fost prezentat spre examinare Consiliu
lui de, Securitate și un proiect de rezoluție 
a! S.U.A., Angliei și Franței, datat 11 ia
nuarie a.c., în care se condamnă atacul 
săvîrșit de Israel în noaptea de 11 spre 12 
decembrie. In acest proiect se propune ca 
Consiliul de Securitate să-și exprime neli
niștea față de neîndeplinirea de către guver
nul Israelului a obligațiilor sale. Proiectul 
de rezoluție cheamă guvernul Israelului să-și 
îndeplinească pe viitor aceste obligații. Pro
iectul nu indică însă măsurile concrete pe 
care Consiliul de Securitate le va lua in 
cazul repetării de către Israel a unor astfel 
de atacuri armate. Autorii proiectului de re
zoluție încearcă totodată să prezinte lucru
rile ca și cum și Siria ar fi răspunzătoare 
pentru atacul armat a[ Israelului din noaptea 
de 11 spre 12 decembrie 1955.

Reprezentanții Angliei, S.U.A. și Franței, 
care au luat cuvîntul în ședința Consiliului 
de Securitate, au condamnat atacul armat 
al Israelului asupra teritoriului Siriei. In 
același timp ei au aruncat vina și asupra Si
riei pentru acest atac. Reprezentantul 
Angliei a declarat chiar că acțiunile Israe
lului s-ar datora „provocărilor“ din partea 
Siriei. Reprezentanții Angliei, S.U.A. și 
Franței s-au pronunțat împotriva adoptării

încă o lecție 
pentru asupritorii colonialiști

Colonialiștii uită sau de multe ori se 
prefac că uită lecțiile istoriei. Dar is
toria nu o scriu niște școlari ce ră- 
mîn într-una repetenți, chiar dacă acești 
„școlari“ au ranguri ministeriale sau de 
alt soi. Istoria are un curs al ei inde
pendent de voința colonialiștilor. Ade
vărul acesta incontestabil a fost verifi
cat odată mai mult în dimineața cînd 
într-o mică localitate malayeză — Baling — 
din apropierea graniței tailandeze au început 
tratativele pentru restabilirea păcii tn Ma- 
laya. La masa tratativelor au luat loc repre
zentanții Partidului Comunist și ai armatei 
de eliberare națională din Malaya. Partenerii 
de tratative au fost Rahman, ministrul prin
cipal al Federației Malayeze și Marshall, 
ministrul principal al coloniei Singapore*).

Cînd răsfoiești colecțiile de ziare din ulti
mii șapte ani iar apoi recitești știrea care 
anunță tratativele din Malaya nu poți să 
nu te gîndești la apusul Iremediabil al co
lonialismului. Ani de-a rindul presa brita
nică și nu numai ea încerca să-și con
vingă cititorii că patrioții malayezi nu ar 
reprezenta decît „o bandă“ aflată în pragul 
înTringerii. Șapte ani ziarele burgheze au a- 
nur.țat că patrioții malayezi au fost făcuți 
inofensivi și totuși timp de șapte ani ace
leași ziare anunțau într-una măsurile excep
ționale ale comandamentului britanic. Zeci de 
mii de soldați britanici au fost trimiși pe 
urmele „bandei", pentru ca în ultimele zile 
ale Iui 1955 reprezentanții autorităților ma
layeze să ia loc la masa tratativelor cu re
prezentanții mișcării de eliberare națională, 
însuși faptul acesta — al tratativelor re
flectă înfrîngerea suferită de colonialiști în 
încercarea lor de a înăbuși forțele patriotice 
din Malaya și de a transforma această pe
ninsulă în bază strategică a S.E.A.T.O. Nepu
tința generalilor englezi de a-i birui pe pa- 
trioți din punct de vedere militar în ciuda 
uriașelor concentrări de forțe, eșecul încer
cărilor de a izola de popor pe patrioții re
trași în junglă, marea dorință a poporului 
malayez de a pune capăt pentru totdeauna 
dominației colonialiste — au fost factorii 
determinanți ai tratativelor pentru încetarea 
focului.

Venind la tratative reprezentanții autorită
ților din Malaya și Singapore au încercat 
să reducă discuțiile la „explicarea“ condi-

•) Prezenta reprezentantului autorităților din Sin- 
gaoore se explică prin faptul că această colonie a 
fost, printr-un act arbitrar al colonialiștilor, se
parată de Malaya. Singapore. care face parte din 
peninsula malayeză, este un puternic centru de luptă 
anticolonialistă și ■ britanicii âu ■ sperat că astfel 
t| vor putea înăbuși mai lesne. Speranțele lor nu 
s au împlinit. Tn prezent există un puternic cu
rent pentru reunirea Singaporelul cu o Malaye 
independentă.

------- .- - | 
„Scînteia tineretului“ I
Pag. 4-a 14 ianuarie 1956 I 

hotărîrii ca Israelul să achite compensații 
Siriei pentru pagubele provocate în urma 
atacului forțelor armate israeliene. Ei s-au 
pronunțat în termeni generali ca Consiliul 
de Securitate să avertizeze Israelul asupra 
neadmiterii unor astfel de atacuri armate 
pe viitor.

A luat apoi cuvîntul reprezentantul Uni
unii Sovietice, A. A. Sobolev. Consiliul de 
Securitate — a spus el — a ascultat decla
rațiile părților, în legătură cu plîngerea Si
riei împotriva Israelului privind incidentul 
din noaptea de 11 spre 12 decembrie 1955 
la frontiera siriano-israeliană. Consiliului 
de Securitate i-a fost prezentat de asemenea 
raportul șefului de stat major al Comisiei 
O.N.U. pentru supravegherea îndeplinirii 
acordului de armistițiu, in legătură cu ata
cul săvîrșit. Raportul cuprinde date bazate 
pe rezultatele cercetărilor efectuate de obser
vatorii militari pe teren, inclusiv interogarea 
martorilor. Aceste date confirmă că forțele 
armate israeliene au săvîrșit pe neașteptate 
in noaptea spre 12 decembrie 1955 un atac 
premeditat la Irontiera siriană, la est de 
lacul Tiberiada. Raportul confirmă de ase
menea că atacul forțelor armate israeliene a 
fost pregătit cu grijă dinainte și că pătrun
derea pe teritoriul sirian a unor mari unități 
militare israeliene a fost săvîrșită simultan 
din diferite direcții. Trebuie menționat că 
forțele armate israeliene au încălcat zona 
demilitarizată, stabilită prin acordul de ar
mistițiu dintre Siria și Israel.

In urma acestui atac neașteptat, care nu 
are nici o justificare, a continuat Sobolev, 
partea siriană a suferit pierderi omenești. 
După cum se arată în raportul șefului statu
lui major, 56 de soldați și civili ai părții 
siriene au fost omorîți. In afară de aceasta 
s-au înregistrat numeroși răniți și dispăruți 
precum și soldați sirieni luați prizonieri de 
israelieni. In urma acestui atac, partea si
riană a suferit pagube materiale, întrucît 
focul a distrus’construcțiile • din satele si
riene din imediata apropiere, barăci și cor
turi, precum și diferite construcții defensive 
situate de-a lungul frontierei siriano-israe- 
liene.

Aceste acțiuni ale Israelului, după cum se 
recunoaște în raportul șefului statului ma
jor, a declarat reprezentantul U.R.S.S., con
stituie o gravă încălcare a prevederilor acor
dului de armistițiu dintre Siria și Israel, 
inclusiv a statutului zonei demilitarizate. Nu 
putem să nu vedem că aceste acțiuni ale 
Israelului constituie o gravă încălcare a 
Cartei O.N.U. și duc la agravarea situației 
la frontiera arabo-israeliană.

Delegația sovietică consideră, a declarat 
Sobolev, că Consiliul de Securitate trebuie 
să condamne energic acțiunile Israelului în 
regiunea lacului Tiberiada. Luînd act că Is
raelul nu a îndeplinit de fapt nici rezolu-

{iilor de capitulare a armatei de eliberare 
națională, condiții formulate în septembrie 
anul trecut de către comandamentul britanic. 
Purtătorii de cuvînt ai patrioților malayezi 
în frunte cu Cin Peng, secretarul generai 
al Partidului Comunist din Malaya, au ară
tat că încetarea focului poate avea loc 
numai în momentul în care se va pune ca
păt dominației colonialiste, cînd Partidul 
Comunist din Malaya va avea drepturi poli
tice egale cu ale celorlalte partide și cînd 
particlpanții la mișcarea de eliberare națio
nală nu vor mai fi persecutați. După cum 
se știe, autoritățile colonialiste în cererile 
lor absurde, cereri ce dovedesc nu numai 
miopie politică dar și neputință, prevăd ca 
particlpanții la mișcarea de eliberare națio
nală să renunțe pentru totdeauna la calita
tea de membri ai Partidului Comunist și să 
se prezinte in fața autorităților .

Absurditatea unor asemenea cereri apare 
evidentă atunci cînd cunoști adevărata si
tuație a luptelor din Malaya. In prezent 
in Malaya în afară de mari forțe poliție
nești se află peste 40.000 de soldați. (Au fost 
aduse și trupe din Australia I) Potrivit da
telor agenției americane „United Press“ 
pierderile suferite de trupele și poliția colo
nialistă în războiul împotriva patrioților se 
ridică Ia aproximativ 2000 morți și peste 
4.000 de răniți și dispăruți. (Cifrele din sursă 
oficială sînt evident micșorate). Contribua
bilii englezi sînt nevoiți să suporte cheltuieli 
anuale ce reprezintă mari sume de lire ster
line. Și care este rezultatul? Chiar după a- 
firmațiile agenției „United Press“ rîndurile 
armatei de eliberare națională din Malaya 
cresc și se măresc necontenit.

Anglia stăpînește Malaya de la jumătatea 
secolului XVII cînd „compania engleză a 
Indiilor răsăritene“ și-a alungat concurentul 
—„compania olandeză a Indiilor răsăritene“. 
Două secole s-au scurs de atunci, două se
cole de cumplită dominație colonialistă. Ma
laya a ajuns în situația în care nu mai reu
șește să-și satisfacă nici măcar necesitățile 
interne de orez (înainte era exportatoare) și 
este nevoită să importe mari cantități de 
produse alimentare. In ultimii 20 de ani 
costul vieții a crescut cu 400 la sută în vre
me ce salariile s-au mărit de abia cu 20 la 
sută.

Paharul amărăciunilor s-a umplut însă 
pînă la capăt. 550 de lagăre de concentrare 
aii fost înființate pe teritoriul Malayei. 
50.000 de patrioți au fost întemnițați, depor
tați, iar parte din ei împușcați. Curge 
sînge în Malaya, dar cresc veniturile socie
tăților care dețin plantațiile de cauciuc. Sîn- 
gele acesta aduce aur. Dar pînă cînd va mai 
curge sînge și pînă cînd bogățiile Malayei 
vor fi traficate la bursa londoneză ?

Ineficacitatea represiunilor a determinat 

țiile anterioare ale Consiliului de Securitate, 
care au condamnat Israelul pentru agresiu
nea în regiunea Gaza și în regiunea Kibia 
și fiind conștientă că acțiunile războinice 
ale forțelor armate ale Israelului duc la a- 
gravarea situației de la frontiera arabo-israe- 
liană, delegația Uniunii Sovietice consideră 
că Consiliul de Securitate trebuie să ceară 
Israelului să iă toate măsurile în vederea îm
piedicării unor acemenea acțiuni în viitor 
și trebuie să avertizeze în mod serios Israe: 
Iul că repetarea unor asemenea acțiuni poa
te face necesară examinarea de către Con
siliul de Securitate a problemei aplicării ar
ticolului 39 din Carta O.N.U. Acest articol 
vorbește despre acțiunile Consiliului de Se
curitate pentru sprijinirea sau restabilirea 
păcii internaționale și securității în cazul 
încălcării păcii sau aj unui act de agresiune. 
Consiliul de Securitate trebuie să ceară Is
raelului îndeplinirea cu strictețe a acordului 
de armistițiu și a rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate.

Deoarece Siria a avut de suferit pagube 
materiale în urma agresiunii nejustificate a 
Israelului pe teritoriul sirian, credem că Con
siliul de Securitate trebuie să propună Israe
lului să plătească despăgubiri pentru pagu
bele cauzate Siriei.

Proiectul de rezoluție sirian cu amenda
mentele delegației sovietice corespunde întru 
totul scopurilor susmenționate.

In ședința din ziUa de 12 ianuarie Con
siliul de Securitate a continuat examinarea 
plîngerii Siriei împotriva Israelului.

Primul a luat cuvîntul reprezentantul Iu
goslaviei, Brilej. Din documentele prezentate 
Consiliului, a spus eî, reiese clar că Siria 
a fost victima unei agresiuni nejuștificate și 
neprovocate. Reprezentantul Iugoslaviei a 
cerut să se condamne cu hotărîre Israelul, 
pentru victimile omenești și pentru pagubele 
materiale cauzate Siriei. Brilej a declarat în 
încheiere că în interesul Consiliului de Secu
ritate și al popoarelor țări.lcr din această re
giune trebuie să șe ajungă la o hotărîre una
nimă a Consiliului în această problemă și să 
se încerce elaborarea unui proiect de rezo
luție care să poată fi acceptabil pentru toți 
membrii Consiliului.

Au luat apoi cuvîntul reprezentantul Ira
nului, Abdoh și reprezentantul Belgiei, van 
Langenhove.

începerea tratativelor de pace. Săptăminalul 
englez „Tribune“ a publicat un articol al 
deputatului Brokwell în care se arată că 
tratativele „nu au Tost duse de oameni li
beri. Miniștrii principali ai Malayei și Singa- 
porelui nu sînt încă ștăpîni în casele lor. 
Comandamentul suprem se află în mîinile 
englezilor“. Deputatul britanic precizează că 
colonialiștii britanici „au exercitat presiuni 
pentru transformarea acestor tratative în- 
tr-un pretext în vederea unei capitulări".

Desfășurarea tratativelor a arătat însă că 
dorințele colonialiștilor nu pot avea șanse 
de realizare. Forțele patriotice’ din Malaya 
sint mai puternice decît oricînd, iar siste
mul colonialist se află în destrămare. Ro
lul popoarelor coloniale și semidependente
— a căror conștiință a crescut considerabil
— a căpătat o mare însemnătate în viața 
internațională, fapt pe care îl constată orice 
observator obiectiv al evenimentelor. Asia de 
astăzi nu mai seamănă cu cea din trecutul 
apropiat. Or, faptul acesta nu putea să nu-și 
pună pecetea și pe evoluția situației din 
Malaya.

Tratativele din Malaya au durat două 
zile. Părțile au căzut de acord în principiu 
ca forțele de eliberare națională să înceteze 
lupta în momentul în care guvernul ales al 
Federației Malayeze va prelua în mîinile 
sale controlul deplin asupra securității in
terne și forțelor armate, control exercitat 
în prezent de colonialiștii britanici. Acest 
acord — așa cum a precizat Cin Peng — nu 
înseamnă că forțele de eliberare națională 
vor înceta lupta în condițiile propuse de au
torități. încetarea focului nu este cu putință 
fără asigurarea prealabilă a libertăților de
mocratice.

Tratativele au fost întrerupte, primul mi
nistru malayez plecînd la Londra. Potrivit 
declarației sale, la Londra urmează să dis
cute problema transferării puterii în mîinile 
autorităților malayeze. In același timp, par
tidul guvernamental malayez a adoptat o re
zoluție în care cere acordarea independenței 
depline a Malayei pînă în luna august 1957. 
Influența exercitată de forțele active ale 
mișcării de eliberare națională se face astfel 
resimțită în cercuri care altă dată se aflau
— și desigur nu întîmplător — în grațiile 
colonialiștilor.

Malaya dorește să fie liberă. Colonialiștii 
britanici vor trebui să părăsească și acest 
teritoriu. Ei n-au reușit să înfrîngă pe calea 
armelor mișcarea de eliberare națională și 
nici nu au reușit să amăgească masele cu 
un simulacru de independență.

Poporul malayez cere independență de
plină.

EDGARD OBERST

Cuvîntarea președintelui Tito 
la mitingul din Belgrad

BELGRAD 13 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Taniug, In cuvîntarea 
rostită la mitingul care a avut Ioc la Bel
grad cu prilejul înapoierii sale din călătoria 
făcută în Egipt ■ și Etiopia, președintele 
R.P.F. Iugoslavia, Tito, a declarat că în 
cadrul tratativelor pe care le-a dus în aceste 
două țări a fost realizată „o deplină înțe
legere reciprocă și identitate de vederi în 
principalele probleme cu caracter interna
țional, în problemele relațiilor noastre și 
ale dezvoltării noastre“.

Am vizitat țări, a declarat el, care au alte 
sisteme și am văzut că aceste sisteme și 
orînduirea lor internă nu împiedică nicide
cum colaborarea dintre state și popoare, 
dacă ele nutresc sentimente sincere unu]- 
față de celălalt, dacă nu intenționează să 
se amestece în treburile interne ale altora 
și vor să colaboreze pe bază de egalitate 
in drepturi și să se ajute reciproc.

După ce a subliniat posibilitatea de a re
zolva diferitele probleme fără a discuta „de 
pe poziții de forță“, fără zăngănit de arme 
și fără cursa înarmărilor, Tito a spus: 
Popoarele țărilor pe care le-am vizitat vor 
pace tot atît de mult ca și popoarele Iugo
slaviei, deoarece pacea le este deosebit de 
necesară. Ele își dau seama foarte bine că 
pot pune capăt rămînerii în urmă și crea 
condiții de viață mai bune numai dacă va fi 
menținută pacea în lumea întreagă.

N-am avut, a continuat Tito, nici un fel 
de alte intenții în afara dorinței de a cu
noaște popoarele acestor țări, de a cunoaște 
năzuințele lor, viața lor, de a lărgi și adînci 
și mai mult relațiile cu ele și de a ajunge 
la un acord asupra felului în care să ac
ționăm în comun pe viitor în scopul înfăp
tuirii idealurilor noastre, a idealurilor în
tăririi păcii. N-am intenționat să aprindem

Situație încordată în Iordania
DAMASC 13 (Agerpres). — TASS trans

mite : Corespondentul de la Amman al zia
rului ,,A1-Nasr“, relatează că în ciuda stării 
excepționale decretată în țară, în Iordania 
au continuat demonstrațiile populare împo
triva pactului de la Bagdad și a imperialis
mului englez.

Presa relatează că situația din țară con
tinuă să rămînă încordată.

Executînd ordinul englezilor, mari forțe 
irakiene sînt concentrate de trei zile la gra
nița Iordaniei. Ziarul „Barada" din Damasc, 
referindu-se la știri sosite din Ierusalim, re
latează că și Israelul a început să concen
treze forțe armate la granița Iordaniei.

După cum relatează presa, Kuatli, preșe
dintele Siriei, a cerut primului ministru 
Said Gâzi să înceapă tratative oficiale cu 
noul guvern iordanian, cu privire la acorda
rea unui ajutor financiar acestei țări din par

Să fie respectată neutralitatea Austriei!
VIENA 13 (Agerpres). — TASS transmite: 

Ziarul „Oesterreichische Volksstimme“ ă pu
blicat un articol tn care arată că ignorînd 
neutralitatea Austriei și neținînd seamă de 
suveranitatea aeriană a țării, în ultimul timp 
avioane americane au violat în repetate rîn
duri spațiul aerian al Austriei, în timpul zbo
rurilor pe care le efectuează pentru a răs- 
pîndi manifeste de propagandă în Cehoslova
cia și Ungaria.

Astfel, la 11 ianuarie, în apropiere de Auer- 
sthal (Austria Inferioară) au fost aruncate 
cîteva sute de manifeste în limba slovacă. 
In regiunea Waldviertel în apropiere de

Scurte știri
MOSCOVA: La 12 ianuarje, V. M. Molo- 

tov, ministrul Afacerilor Externe al 'UiR.S.S., 
l-a primit pe dl. Mohammed Saed, șeful de
legației parlamentare iraniene. In timpul 
convorbirii care a avut loc cu acest prilej au 
fost analizate probleme cu privire la relațiile 
sovieto-iraniene.

CAIRO: După cum anunță agenția France 
Presse, la 13 ianuarie a sosit la Cairo un 
grup de experți în construcții navale din 
R.D. Germană. Ei vor funcționa în calitate 
de consilieri pe lîngă serviciile egiptene în
sărcinate cu construirea unor șantiere na
vale.

NEW YORK: Agenția United Press rela
tează că la 12 ianuarie au avut loc. ciocniri 
între poliție și muncitorii de la două uzine 
din New Jersey ale societății „Westinghouse 
Electric Corporation“, care se află în grevă 
de aproape trei luni.

NEW DELHI: Biroul indian de informații 
citează o declarație oficială dată publicității 
de autoritățile din Hongkong, potrivit căreia
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Delegația organizațiilor de tineret 
din R.P. Chineză, care se află la Paris, 
a fost primită de E. Faure și A. Pinay

PARIS 13 (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, la invitația Centrului 
Național francez pentru dezvoltarea 
schimburilor culturale cu țările Extremu
lui Orient, la Paris se află o delegație a 
organizațiilor de tineret din Republica 
Populară Chineză. La 12 ianuarie această 
delegație a fost primită de șeful 
vernului francez, Edgar Faure și de 
nistrul Afacerilor Externe, Antoine 
nay.

In Madrid studenții și elevii 
școlilor superioare au declarat grevă

gu- 
mi- 
Pi-

MADRID 13 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, stu
denții șl elevii școlilor superioare din 
Madrid au declarat la 12 ianuarie o 
grevă de protest împotriva unor măsuri 
adoptate de guvern, care lovesc tn inte
resele studenților.

Studenții sirieni sînt solidari 
cu lupta poporului iordanez

DAMASC 13 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum anunță ziarul „As- 
Sarha", la 10 ianuarie au avut loc, tn 
semn de solidaritate cu lupta poporului 
iordanez, demonstrații ale studenților Si
rieni la Aleppe. Homse, Derra, Camlșlie și 
Der Ez-Zore. Demonstranții au parcurs 
străzile acestor orașe scandțnd lozincile: 

în aceste țări ura față de vreo altă țară, 
să subminăm autoritatea cuiva în rîndurile 
popoarelor acestor țări. Am vorbit însă des
chis, ca întotdeauna, despre tot ceea ce con
siderăm negativ și despre tot ceea ce consi- 
siderăm pozitiv.

Referindu-se la pactul de la Bagdad, Tito 
a spus : „In general nu laud niciodată pac
tele, iar aceasta nu a fost prima dată cînd 
am- criticat pactul de la Bagdad. L-am cri
ticat în repetate rînduri și în fața conducă
torilor marilor puteri,. deoarece consider (și 
m-am convins personal de aceasta la fața 
locului) că acest pact provoacă neliniște.

Consider că el este un element de dezbi
nare și nu de unire a țărilor Orientului Mij
lociu și a popoarelor arabe. Acest pact con
ține elemente de tulburare și creează noi 
focare ale unor eventuale conflicte.

Consider, a continuat Tito, că dacă po
poarele nu doresc un anumit acord, un anu
mit pact, nu trebuie ca el să le fie impus 
cu forța. Dacă există dorința de a ajuta 
anumite popoare și de a le cîștiga simpa
tia. acest' lucru poate fi făcut cu mare suc
ces acordîndu-le ajutor economic pentru a 
le scoate din înapoiere. Tito și-a exprimat 
părerea că prin diferite pacte militare nu 
se poate obține ceea ce doresc anumite 
state sau conducători, : adică . lealitatea și 
simpatia unei sau altei țări, a unui sau altui 
popor. Ele vor duce la rezultate contrarii.

Președintele Tito a subliniat din nou că 
este împotriva înarmării și cursei înarmări
lor.

Tito a declarat în încheiere că Iugoslavia 
dorește să aibă cele mai bune relații cu orice 
stat și cu toate popoarele care vor să stabi
lească relații pe bază de egalitate în drep
turi.

tea Siriei, Egiptului și Arabiei Saudite. In 
acest scop se așteaptă ca Said Gâzi să plece 
în curînd la Amman, pentru a duce în nu
mele celor trei țări arabe tratative cu Hu- 
sein, regele Iordaniei, în această problemă.

In ședința din 11 ianuarie a parlamentului 
sirian, primul ministru Gâzi răspunzînd la o 
interpelare a deputaților a confirmat în mod 
oficial hotărîrea guvernelor Siriei, Egiptului 
și Arabiei Saudite de a propune un ajutor 
financiar Iordaniei.

★
AMMAN 13 (Agerpres). — Potrivit agen

ției United Press, vorbind despre poziția 
noului guvern al Iordaniei, ministrul de ex
terne al Iordaniei, Hussein Fakhri el Kha- 
lidi a afirmat că Iordania „nu va adera ni
ciodată la pacte anticomuniste, de tipul ce
lui de la Bagdad“.

Gmunden s-a găsit un mare număr de „bro
șuri pentru crăciun“ în limba cehă, iar la 
Burgen, manifeste în limba ungară.

Manifeste împotriva țărilor de democrație 
populară au fost descoperite chiar și la 
Viena. Astfel, în cartierul Wering, au fost 
descoperite recent manifeste în limba cehă, 
lansate de avioane americane.

Călăuzindu-se de declarația cu privire la 
neutralitate și de dreptul internațional, sub
liniază „Oesterreichische Volksstimme“, gu
vernul este obligat să ia măsurile necesare 
împotriva încălcării neutralității.

guvernul ciancaișist a refuzat să predea au
torităților din Hongkong pe inculpatul în 
acțiunea de sabotaj săvîrșită împotriva a- 
vionului „Kashmir Princess“.

PARIS. — Juscelino Kubitschek, preșe
dintele ales al Braziliei a sosit joi la Paris. 
Vineri, președintele Rene Coty a oferit un 
dejun în onoarea sa.

Agenția France Presse anunță că la Paris, 
Kubitschek va avea importante convorbiri de 
ordin economic.

BUDAPESTA. — La 12 ianuarie, în jurul 
orelor 7 și 9 dimineața (ora locală) la 
Budapesta și în multe regiuni ale Ungariei 
a avut Iqc un cutremur de gradul șase. 
Cutremurul a făcut cele mai grave pagube 
în orașul Budapesta și regiunea Pest. Au 
avut de suferit de asemenea casele și con
strucțiile din regiunile Baranya, Bacsi- 
Kiskun, Feher, Komaron, Szo'.nok, Tolnay și 
Veszprem. Conform Unui comunicat oficial 
în urma cutremurului au pierit doi oameni 
și 38 au fost răniți.

„Jos imperialismul, alianțele și blocurile 
sale militare agresive „Jos pactul a- 
gresiv de la Bagdad I", „Popoarele arabe 
nu vor participa niciodată la pactele mili
tare ale imperialiștilor“.

De ce au fost expulzați din Anglia 
trei studenți irakieni

CAIRO 13 (Agerpres). — TASS trans
mite : Corespondentul la Londra al zia
rului „Al Gumhuria“ relatează că Mi
nisterul Afacerilor Interne al Angliei a 
cerut unui grup de trei studenți irakieni, 
care studiază în universitățile engleze, 
să părăsească Anglia pînă la 20 ianuarie 
în legătură cu faptul că „se pronunță 
împotriva pactului de la Bagdad și con
damnă politica guvernului Nuri Said“.

Corespondentul scrie că după expulza
rea lor din Anglia pe acești studenți îi 
așteaptă și tn patrie închisoarea, proba
bil pentru multă vreme.

Pentru merite deosebite
PHENIAN 13 Agerpres). — Agenția 

Centrală Telegrafică Coreeană trans
mite :

După cum anunță presa coreeană, cu 
prilejul celei de a 10-a aniversări a con
stituirii Uniunii Tineretului Democrat din 
Coreea și avind în vedere meritele ei re
marcabile în timpul războiului de elibe
rare șl în perioada construcției pașnice, 
Prezidiul Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene a decorat Uniunea Tine
retului Democrat din Coreea cu Ordinul 
„Drapelul de Stat“ de gradul I.

? 
?

RÄMTNEREA IN URMA A OCCIDENTU
LUI IN PREGĂTIREA DE CADRE 

ȘTIINȚIFICE

Ziarul „News Chronicle“ analizînd cifrele 
date de profesorul Zuckerman, președintele 
comisiei guvernamentale pentru cadrele 
științifice, scrie:

„In 1960, Rusia va avea între 2-3 milioane 
absolvenți de liceu iar Anglia, după actua
lele prevederi va avea 70.000,

Rusia se preocupă de știință, tn Uniunea 
Sovietică ies în fiecare an 60.000 ingineri 
diplomați în comparație cu 22.000 în Ame
rica și 3.000 în Anglia. Există de acum acolo 
aproape 2 milioane oameni de știință și in
gineri.

In Rusia există tot felul de stimulație 
pentru obținerea unei diplome a facultăților 
științifice.

Tezele de diplomă ale universităților ru
sești sînt la un nivel mai înalt decît în An
glia“.

URMĂRI ALE GREVELOR ÎN ANGLIA

Ziarul britanic „Daily Express“ din 4 ia
nuarie 1956, a relatat că „minele engleze au 
produs în 1955 cu 3.354.000 tone cărbuni 
mai puțin decît în 1954. Micșorarea produc
ției se datorește în proporție de 50% gre
velor.

Numai greva neoficială de două săptămînl 
de la minele din Yorkshire din mai 1955 a 
costat țara peste un milion tone cărbune.

Restul pierderii s-a datorat scăderii cu 
3.000 a numărului minerilor, cît și lipsuri
lor frecvente de la lucru“.

------ O------

I.A.R. 814-M.R.-2 și I.A.R. 817 - 
avioana romînești

Printre laureații Premiului de Stat se gă
sește și colectivul compus din inginerii Ra
du Manicatide, Ion Debău, tehnicianul Ion 
Lupșe, proiectanții Gheorghe Bogdan și Va- 
sile Dochiță care au proiectat și realizat a- 
vionul de transport și sanitar I.A.R. 814 — 
M.R.-2 și avionul utilitar I.A.R. 817.

Acest colectiv, ajutat de Academia R.P.R., 
a rezolvat cu succes greutățile legate de 
procurarea materiei prime, de rentabilitatea 
fabricației.

Nu de mult, de pe pista de decolare s-au 
desprins primele avioane de tip I.A.R. 814— 
M R.-2. Avioanele bimotor, cu tren escamo- 
tabil, sînt înzestrate cu tot confortul și au 
un consum de numai 5 litri benzină la suta 
de kilometri. Avionul sanitar a fost cons
truit pentru transportul bolnavilor între 
orașe.

Avionul utilitar I.A.R. 817 este necesar 
transporturilor sanitare între localitățile 
greu accesibile. Avionul poate fi folosit de a- 
semenea pentru legături poștale, salvare, 
pentru identificarea bancurilor de pești mari
timi, remorcaj aerian, pentru stropirea și 
prăfuirea pădurilor și în agricultură.

Trecînd cu succes toate probele de recep
ție în aer, atît avionul utilitar I.A.R. 817 
cît și avionul de transport și sanitar I.A.R. 
814—-M.R.-2, au fost puse în slujba omului.

------O------

Turul ciclist al Egiptului
CAIRO 13 (Agerpres) — Turul ciclist al 

Egiptului a continuat vineri cu disputarea 
etapei a doua între orașele Kenah și Sohag, 
pe o șosea îngustă și neasfaltată care șer
puiește pe valea Nilului. Lungă de 170 
de km., această etapă este una dintre cele 
mai dure ale competiției.

La Sohag, germanul Kirchoff trece primul 
linia de sosire, după un sprint disputat, în 
care Șandru a ocupat locul trei. Plutonul 
lui Veșely a sosit după cinci minute, urmat 
la mică diferență de un alt grup în care se 
aflau Dumitrescu, Gheorghiev și alții.

Clasamentul etapei: 1-4. Kirchoff (R. D. 
Germană) a parcurs 170 km în 4h.44’16’’ 
(medie orară 36 km.) ; 2-4. Koțev (R. P. 
Bulgaria), C. Șandru (RP.R.), Buga’ski 
(R. P. Polonă), toți același timp cu Kirchcîî, 
5-7 Vesely (R. Cehoslovacă) Funda (R. D. 
Germană), Tuller (R. D. Germană), toți în 
4h.49’09”.

Tricoul galben a fost preluat de germanul 
Kirchoff, care este urmat în clasamentul 
general de Koțev, Bugalski și Șandru.

Astăzi se desfășoară etapa a treia Sohag- 
Assiut (120 km.).

Campionatul republican 
de hochei pe ghiață

ORAȘUL STALIN 13 (Agerpres) — prin 
telefon :

Vineri a luat sfîrșit la Orașu] Stalin pri
ma parte a turneului campionatului repu
blican de hochei pe ghiață. In jocul decisiv 
echipa C.C.A. a întîlnit echipa Avîntul Miercu’ 
rea Ciuc. Această partidă s-a încheiat 
cu scorul de 4-1 (2-0, 2-0, 0-1) în fa
voarea echipei bucureștene. In deschidere 
echipa Știința Cluj a terminat învingătoare 
cu scorul de 9-3 (2-1, 4-1, 3-1) întîlnirea cu 
echipa^locală, Metalul Steagul Roșu.

După desfășurarea jocurilor din tur în cla
sament conduce echipa C.C.A. cu 6 puneîe 
urmată de echipa Avîntul Miercurea Ciuc cu 
4 puncte. Astăzi nu este programat nici un 
joc; Returul turneului final al campionatului 
va începe duminică seara pe patinoarul „Fla
mura Roșie“ din Orașul Stalin.
■’OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOeOOOOOOOOOOOOOOQOOO

SPECTACOLELE DE AZI
CINEMATOGRAFE: Stele pe aripi — Pa

tria, Elena Pavel; Alarmă în munți și Șu
rubul lui Marinică — Republica, București, 
Gh. Doja, 23 August, Libertății, Olga Ban- 
cic ; S-au cunoscut într-o trăsură — Fili- 
mon Sîrbu, 1. C. Frimu, înfrățirea între po
poare; Giuseppe Verdi — Vasile Alecsandri, 
Aurel Vlaicu; Lecția vieții — Lumina, N. 
Bălcescu; Seară de petrecere — Magheru, 
Central ; Domnișoara de Scuderi — Victoria, 
Al Popov; Fata mexicană — Tineretului; 
Spectacol de varietăți. Povestea unei săniu’e, 
Năzdrăvăniile unei păpuși — Maxim Gorki, 
Timpuri Noi; Prințesa Mary — Grivița; 
Scanderbeg — 8 Martie; La revedere, dom
nule Grock — V. Roaită: Ei au coborit 
din munți — Cultural, Flacăra; Spre țărmuri 
noi — Unirea, Popular; Este vinovat Ed. 
Martin ? C. David; Boris Godunov — Al. 
Sahia; Poteci primejdioase — T. Vladimi- 
rescu ; Pentru 14 vieți — Carpați; Soldatul 
Ivan Brovkin — Arta; Leana — Munca; 
Anna Zaccheo — Miorița ; Maclovia — Mo
șilor; Orizonturi fără sfîrșit — Donca Sirno; 
Cățelușul buclucaș — Ilie Pintilie; Tntr-o 
primăvară la Budapesta — M. Eminescu ; 
Dracul din Dealul morii — 1 Mai; Eu și bu
nicul —' Volga-; Căderea emiratului — 
8 Mai ; Tinerețe zbuciumată — Rahova; 
Zvăpăiata — Boleslaw Bierut; Maeștrii ba
letului rus — Gh. Coșbuc.
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