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Așa nu mai merge. •>
Nici n-ai chef de lucru ] 
cînd vezi dezordine, dar ) 

principalul e că îmi stînje- j 
nește munca, mișcările, pare j 
că spune tinărul Baltă Eu- ] 
gen, din secția mecanică I, î 
a uzinelor „Tudor Vfadimi- j 
rescu". Trebuie să fac ceva. -J 2 Ei, da! Așa mai zic j

și eu. Și mai ales că nici j 
nu se cer eforturi prea J 

mari pentru astfel de ordine, j 
~ - j

In legătură cu inițiativa J 
tinerilor de la uzinele „Tudor j 
Vladimirescu" din Capitală, j 
citit* articolul din pag Ii-a. )

Plecarea unei delegații 
guvernamentale a R.P.R. 

în Egipt
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala plecînd spre Cairo dele
gația guvernamentală a R.P.R. 
care urmează să trateze lărgirea 
schimburilor comerciale 
R.P.R. și Egipt.

--------------- -----------------

între

Lucrările Congresului 
matematicienilor 

romîni
Lucrările celui de al IV-lea 

Congres al matematicienilor ro- 
mîn.i. au continuat, marți. In 
cursul dimineții, in ședință ple
nară, au dezvoltat conferin
țe profesorii B. Segre (Italia), 
G. Hajos (R.P. Ungară), D. G. 
Bourgin (S.U.A.), Chenkien- 
kwong (R.P. Chineză), acad. E. 
Mayer și prof. O. Onicescu 
(R.P.R.).

După amiază au avut loc șe
dințe pe secții. Au prezentat co
municări matematicienii străini 
S. Schwarz (R. Cehoslovacă), R. 
Kochendorfer și W. Rinow (R.D. 
Germană), madame M. H. Sch- 
wartz (Franța), Vera T. Sos 
(R.P. Ungară), S. Hartman 
(R.P. Polonă), precum și cerce
tătorii romîni C. C. Popovici, N. 
Ciorănescu, I. Barbălat, A. Hala- 
nay, S. Sandor, T. Ganea, F. 
Obreanu. N. Schlomiuk, Al. Las- 
cu, A. Beleș, M. Mihailescu, A. 
Pîrvu, D. Dumitrescu, V. lonescu 
M. Misicu, V. N. Constantinescu. 
V. Visarion, D. Zo'.tan, S. Măr- 
culescu, C. Borș, Noti Mânu, A. 
Paralisseanu, V. David, C. Pri- 
con și alții.

Seara, congresiștii au asistat 
la spectacolul Teatrului de Operă 
și Balet al R.P.R. cu opera „Ion 
Vodă cel Cumplit“.

Proletari din toata firile, u nifi-vi l

Utemiștii își respectă angajamentul
Cu cîtva timp în urmă, la în

ceputul primăverii, era greu de 
pătruns pe ulițele comunei Mior- 
cani din raionul Darabani. Dru
murile erau stricate iar unele po
dețe nu mai prezentau prea mare 
siguranță, multe din ele nefiind 
reparate vreme îndelungată.

Dar, într-o bună zi, situația a 
început să se schimbe. Unii cu 
lopeți, alții cu tîrnăcoape și to
poare, 58 de utemiști au ieșit la 
repararea drumurilor și podețe
lor,.. Utemiștii din Miorcani avu
seseră adunare generală. Aici s-a 
discutat pe îndelete situația dru
murilor și podurilor din sat.

— Mai mare rușinea cu așa 
drumuri și poduri 1 au spus 
mulți dintre tinerii prezenți la 
adunare. Ar trebui ca noi să...

— Dar aceasta nu e treaba 
U.T.M.-ului 1 Sfatul popular ce 
face ? spuneau alții.

Concluzia discuțiilor a fost 
însă bună și concretă: „repara
rea drumurilor , și podețelor să 
fie o acțiune a utemiștilor“...

Sfatul popular a pregătit ma
terialul necesar iar utemiștii, în 
frunte cu comitetul lor, au înce
put să aplice în viață hotărîrea 
adunării.

Munca a fost bine organizată. 
Fiecărui utemist i-a fost reparti
zată o sarcină concretă: Ursu 
N. Gheorghe, Dumitraș Niculae,

Enache Gheorghe au avut sar
cină să construiască un podeț. 
Astfel de sarcini au avut și alți 
utemiști. Munca s-a desfășurat 
cu însuflețire și cu rezultate 
bune. Dar activitatea lor nu s-a 
terminat aici. Ei au hotărît de a 
lua sub patronajul lor drumurile 
din sat pentru a le întreține în 
bune condițiuni.

Prin delegatul lor la conferința 
raională U.T.M., tovarășul Vițe- 
laru Gheorghe, utemiștii din co
muna Miorcani au lansat o che
mare către toate organizațiile 
U.T.M. din raion ca în cinstea 
Congresului Uniunii Tineretului 
Muncitor, pe lîngă alte acțiuni 
pe care le vor întreprinde, să ia 
sub patronaj și să întrețină dru
murile și podețele.

★

Chemarea a avut răsunet în 
rîndurile tineretului. Pînă acum 
în întreg raionul au fost con
struite peste 36 poduri și podețe. 
Tinerii din satele Crasnaleuca și 
Cotu Miculinți au amenajat 5 
km. de șosea, iar în comuna Hu- 
dești peste 70 de tineri au ieșit 
la împrăștiat pietriș pe șoseaua 
din raza comunei.

Munca continuă cu însuflețire 
în întreg raionul. Delegații la 
Congresul U.T.M. vor raporta cu 
mlndrie despre realizările lor.

A. SUCEVEANU

O inițiativă prețioasă
Tn plenara lărgită a Comitetu

lui raional U.T.M. Zalău cu acti
vul, in care s-au discutat sarci
nile ce revin tineretului din di
rectivele celui de al Il-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, s-a analizat problema 
punerii în folosință a unor tere- 

I nuri virane și inundabile.'
In cadrul discuțiilor tov. Sipos 

Ioan a propus ca în comuna 
Dobrin să se deschidă un șantier 
al tineretului, pentru îndrepta
rea văii Sălajului. Propunerea a 
fost susținută și de alți utemiști 
ca de exemplu: Bogdan Elekh 
din Doba Mare, Marton Moise 
din Verveghiu și alții.

In urma discuțiilor s-a hotărît 
deschiderea șantierului (este 
vorba de o distanță de 15-16 
km.) prin csre se va asigura da
rea în folosință a circa 50-55 hec
tare pămînt arabil.

pregătiri

Comitetul U.T.M. pe comună, 
îndrumat de organizația de par
tid, a mobilizat pe toți utemiștii 
la această acțiune, care este o 
mîndrie a tineretului și a oameni
lor muncii din comuna Dobrin. 
Astfel, la 9 aprilie a.c., 153 tineri 
au ieșit pentru începerea lucră
rilor acestui șantier. Tn ajutor 
le-au venit 17 utemiști din Sîn- 
crai și 23 tineri din Doba Mică. 
Pînă în prezent, s-a executat să
parea văii pe o distanță de 7-8 
km. Cel mai mult a muncit Cso- 
po Sandor, care a săpat 40 me
tri, Bogdan Elekh, Kiss Viorel, 
Songot Jigmond și alții.

Tn cinstea celui de al Il-lea 
Congres al U.T.M., comitetul ra
ional va mobiliza organizațiile de 
bază din apropiere cum sînt: 
Cristur, Crișeni, Hereclean și al
tele, pentru a putea ajuta termi
narea lucrărilor începute.

O inițiativă asemănătoare a 
luat și tineretul din comuna A-

cinteia 
ineretului 

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
: • : A: • :
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AJUTORUL UTEMIȘTILOR
PENTRU O RECOLTA BOGATĂ

Treceau gînditori pe lîngă că
ruțele oamenilor care se întorceau 
de la crup. Dădeau bună seara și 
pășeau mai departe fără să mai 
aștepte răspunsul la salut. No
roiul îi silea pe toți trei să mear
gă unul după altul pe poteca 
strimtă de la marginea drumului. 
Cei din satul Măruntei îi cunosc 
destul de bine. Sînt membrii bi
roului organizației de bază U.T.M. 
Cînd au ajuns în fața sediului, 
nimic din înfățișarea lor nu se 
schimbase. Erau tot așa de gîn
ditori cum fuseseră pe distanta 
de trei kilometri pe care o par
curseseră. Cu aceiași pași urcară 
cele cîteva scări. lată-i acum in 
sediu.

— Sfatul comuniștilor — spuse 
Alexandru Ciurez, secretarul or
ganizației — trebuie urmat. Pîhă 
acum nu numai că nu ne-am gîn- 
dit la acțiuni și inițiative noi în 
munca cu tineretul, dar nici n-am 
aplicat pe cele întreprinse de alte 
organizații. Ei au dreptate. în cin
stea Congresului U.T.M. trebuie 
să găsim o formă de muncă prin 
care să atragem tineretul la lup
ta pentru creșterea recoltei.

Peste cîteva minute. liniștea 
puse stăpînire pe încăpere. Nu se 
mai auzeau decît pașii lui Tudor 
Polifronie, cel mai tînăr dintre ei, 
care se plimba de la un capăt la 
altul al sălii. Deodată se opri 
brusc și zise:

— Și eu zic la fel. dar ce... ce 
anume trebuie să facem ?

— La asta trebuie să ti- gîndim 
toți — îl întrerupse Anton Cioc r- 
lan — că doar pentru asta am 
venit aici.

Din nou cîteva minute de tă
cere. De data asta ea este alun
gată de secretarul organizației.

— Eu cred că este bine să apli
căm inițiativa tinerilor de la Ar
mășești.

— Părerea nu-i rea, zise Poli
fronie, dar eu mai am o complec- 
tare. Pe cei eare ne angajăm să-i 
ajutăm, să-i ajutăm și la întreți
nerea culturilor și la strînsul re
coltei.

Ceilalți doi au fost de acord 
cu propunerea lui. Discuțiile nu 
s-au terminat însă aici. Din sediu 
n-au plecat pînă n-au stabilit 
precis ce aveau de făcut în ziua 
următoare.

A doua zl
In biroul tovarășului Radu Du- 

mitrică, președintele sfatului 
popular, a avut loc o scurtă con
sfătuire la care au fost invitați 
tovarășii Ghiță Radu, secretarul

i Pe urmele inițiativei ] 
! tinerilor din comuna {I

Armășești I
1

organizației de partid, și tehnicia. 
nul agricol al comunei, utemis- 
tul Emil Rădulescu. De fată era 
și o membră a biroului raional 
IJ.T.M. Drăgănești-Olt. Scopul 
consfătuirii: să stabilească fami
liile care aveau nevoie de ajutor, 
celelalte obiective ale 
desfășurarea adunării

★

La ora fixată, toți 
utemiști erau prezenti în 
Erau prezenți și oîtiva tineri 
neutemiști. După alegerea 
diului, s-a petrecut un' lucru ne
obișnuit. Cuvîntul n-a mai fost 
dat secretarului sau unui alt 
membru din birou, ci tehnicianu
lui agricol. In referatul prezentat 
el a vorbit despre contribuția ti
neretului din sat la îndeplinirea 
planului de însămîntări.

Să citim împreună un fragment 
din referat:

„Comuna Mărunței, de care a- 
parține și satul nostru, a termi
nat printre primele comune din 
raion însămînțările din primăva
ra acestui an. Contribuția tinere
tului a fost cu mult mai mare ca 
în ceilalți ani. Urmînd exemplul 
comuniștilor, membrii biroului or
ganizației de bază U.T.M., toți 
utemiștii, și, la îndemnul lor, o 
bună parte din tineri au fost 
fruntași la însămînțări.

După terminarea însămînțărilor, 
întreținerea culturilor de toamnă 
și a celor însămîntate în primă
vară joacă un rol important în 
obținerea unor recolte bogate. 
Aplicarea inițiativei tinerilor de 
la Armășești va duce la creșterea 
aportului nostru la îndeplinirea 
acestei sarcini. In satul nostru 
sînt multe familii care din cau
za lipsei brațelor de muncă nu pot 
obține recolte satisfăcătoare de pe 
ogoarele lor. Să-i ajutăm noi“.

Și, tinerilor le sînt făcute cu
noscute cele 14 familii din sat 
care aveau nevoie de ajutor.

La discuții s-au înscris aproape 
toti utemiștii. Ei au vorbit despre 
felul cum se poate organiza mai 
bine ajutorarea, au făcut propu
neri, și-au luat angajamente. An
ton Ciocîrlan a cerut primul cu
vîntul.

— Badea Polifronie — a spus 
el — este invalid și singur n-o 
să poată plivi și prăși suprafața 
de 2,80 hectare însămîntate cu

acțiunii și 
generale.

cei 37 de 
sală.

prezi-

porumb și păioase. Cine mai mer
ge cu mine să-l ajutăm ? Patru 
uiemiști s-au ridicat în picioare : 
Dumitru Marin, Constantin Poli- 
fronie, Victor Șerban și Marin 
Berbecea. Noi mergem, au răspuns 
ei în cor. Utemiștii Tudor Cioba- 
nu, Constantin Călin și Jeane 
Terteleacu s-au hotărît să ușure
ze munca familiei lui Stanică Ni- 
colae, care-și face stagiul mili
tar, iar văduva Aneta Pascu va fi 
ajutată de utemistele Floarea Ciu- 
rez, Floarea Cojocaru și llinca 
Iova.

Printre cei care vor mai fi aju
tați la întreținerea culturilor și 
strîngerea recoltelor se mai nu
mără familia ostașului Radu Bă- 
descu, văduva Stanca I. Dumitru, 
invalidul Ion Nicola, bătrînul 
Florea Ciurez și alții.

In adunare, s-au mai luat și 
alte hotărîri. Una din ele spune: 
„In întîmpinarea Congresului 
U.T.M., tinerii, pionierii și școlarii 
din satul Mărunței vor plivi ori 
de cîte ori va fi nevoie cele 22 
hectare păioase ale întovărășirii, 
cele 9 hectare din lotul zootehnic, 
vor face polenizarea artificială 
pe suprafața de 15 hectare secară 
și 5 hectare lucernă ale sfatului 
popular și pe suprafața de 15 hec
tare porumb de la întovărășire.

In scopul mobilizării tineretu
lui din raion pentru a întreprin
de asemenea acțiuni tinerii din 
satul Măruntei au chemat la în
trecere patriotică pe cei din co
munele Comani, Drăgănești, Dă- 
neasa, Stoicănești și Gostavățu.

★

Acțiunea tinerilor va ajuta în
treținerea culturilor să se facă la 
timp și în bune conditiuni. Fap
tele vor dovedi în curînd acest 
lucru. Desigur, bătrînul Florea 
Ciurez și ceilalți vor fi bucuroși 
de ajutorul tinerilor. Mulțumirea 
lor va crește însă cînd vor afla 
că tinerii din
satul Mărunt x
sînt singurii X
care aplică a- b
ceastă iniția- v
tivă. x

GH. SOCO- 0
TEANU C

coresponden- x
tul „Scînteii A

tineretului" b
pentru regiu- \

nea Pitești X

Fruntași la întreținerea culturilor

Vatra Darnei
: e : • I
:

In pag. Il-a
• Pentru buna organizare 

a locului de muncă, curățe
nie, atitudine civilizată in 
producție.

In pag. Ill-a
• Vizita delegației Sovie

tului Suprem al U.R.S.S.
• Decada dramaturgiei o- 

riginale.
• Căldura casei părintești.

|n pag. IV-a
• Declarația făcută de N. 

A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., corespondentului
Agenției iugoslave Taniug. ;
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își așteaptă oaspeții
...Frumusețea peisajelor Dornei 

e demnă de așternut pe pînza 
ur.ui talentat pictor. Așezată la 
cota 806 metri, 
mun(i împodobiți 
molizi, stațiunea 
rînd un izvor de 
cei ce suferă de

Orașul se află 
tiune prin apa Dornei. Chiar dacă 
vii aici pentru prima dată, vei 
ghici fără ajutorul cuiva că din
colo de podul ce traversează rîul 
Dorna se găsesc stațiunea și vi
lele. Tot aici vezi cîteva indica
toare turistice care te îndreaptă 
spre Dealul Negru, Obcina Mare 
și Obcina Mică sau mai departe 
spre Rarău.

Ca simplu vizitator nu vei pu
tea pricepe munca de fiecare zi 
a colectivului stațiunii, a medici
lor de aici. Abia dacă stai de vor
bă cu ei, tot „secretul“ nu va mai 
fi un secret. Zile și nopți de-a 
rîndul munca 
menii aceștia 
torie.

Anul trecut 
neo-fizioterapie a trasat o serie 
de sarcini medicilor de aici pentru 
aplicarea unor tratamente după 
practica medicinei sovietice. Re
zultatele au fost analizate cu 
mult interes.

Pentru reumatici, în acest an 
s-au creat condiții de tratament 
cu nămol adus de la Poiana 
Stampei. Nămolul trebuie măcinat 
pentru a putea avea eficacitatea 
necesară. Și acest lucru a fost 
rezolvat. In momentul de fată 
moara de nămol recent construită 
e pe cale de a fi pusă în funcție.

Vara și iarna stațiunea funcțio
nează. La bucătărie se 
cinci regimuri alimentare, 
specificul fiecărei boli. Cine cre
de că bucătarii de aici sînt niște 
bucătari obișnuiți, se înșeală. Ei 
fac cursuri profesionale de specia
litate la fel cum fac și medicii, 
surorile și întreg colectivul sta
țiunii.

înconjurată de 
cu brazi, pini și 
este în primul 
sănătate pentru 
plămîni.
separat de sta-

nu contenește. Oâ- 
în alb, stau la da-

Institutul de Bal-

Staționarul principal are o sală 
de festivități, un club și o sală de 
sport. In fiecare săptămînă aici 
se dau spectacole pentru bolnavi, 
Sînt programate echipe artistice 
sătești și cele aparținînd între
prinderilor și instituțiilor. Chiar 
colectivul medical are o astfel de 
echipă.

Clubul e întotdeauna deschis. 
Aici domnește o curățenie „de 
farmacie“. In sala de lectură e 
liniște deplină. Pe fotolii îmbră
cate în alb, 20-30 bolnavi stau și 
citesc. Biblioteca e îngrijită de 
utemista Zancu Aspasia. Ea re
comandă cărțile cele mai bune.’ i 
Cele 7.300 de volume cîte se gă- ’ 
sesc aici, nu au „secrete“ față de 
ea. Chiar dacă nu le-a citit P® 
toate, ea cunoaște fie recenzile, 
fie conținutul lor povestit de citi
tori. i

O altă utemistă — Maria Nede- 
lea — este responsabila stației de 
radioficare. Ea a aranjat o casetă 
la îndemîna celor ce intră în club. 
In această casetă se depun bile
tele pentru muzică la cerere. Clu
bul posedă sute de discuri.

In cadrul clubului se organizea
ză audiții colective. Cînd — la 
difuzor — bolnavul își aude nu
mele și muzica cerută, încearcă 
un 
de 
ele 
în
bolnavului.

De obicei, se fac și excursii. 
Bolnavii sînt entuziasmat*. Une
ori ar fi în stare să urce pînă la 

prepară culmile Rarăului. Cu toate aces- 
’ după țe3i excursiile se fac pe distante 

mici.
Aceasta pe scurt — despre Va

tra Dornei. Cei ce pleacă acolo, 
gustă liniștea plăcută a unor 
minunate peisaje, se reîntorc cu 
sănătatea refăcută.

ION TEOHARIDE

sentiment de bucurie. Astfel 
emoții plăcute, oricît ar părea 
de curios, își au rostul lor 

scopul grăbirii însănătoșirii

grij, care se pregătește să în
ceapă îndreptarea văii Agrijului, 
lucrare car« va da în folosință 
aproximativ 20-25 hectare pămînt 
arabil.

Corespondent 
KIRALY MATEI

Colectiviștii utemiști din gospodăria 
colectivă „Progresul" din comuna Făcă- 
eni, raionul Fetești, s-au angajat ca tn 
întîmpinarea Congresului U.T.M. să ob
țină cele mai frumoase rezultate tn mo
bilizarea tineretului la munca de între
ținere a culturilor.

Angajamentul lor a devenit de acum 
fapt îndeplinit. Alături de vtrstnici, toți 
tinerii din gospodărie au contribuit la 
realizarea următoarelor lucrări: 20 hec
tare însămințate cu bumbac, 43 hectart 

floarea-soarelui, 18 hectare fasole și 37

hectare porumb prășite, 2,50 hectare să
pate in vie și 10 hectare livadă stropite 
a doua oară. Toate acestea s-au executat 
numai în cîteva zile. întrecerea a fost 
dîrză și victoria revenea tn fiecare zi 
altor tineri. Totuși, la data cînd s-au to
talizat aceste rezultate, fruntași erau ti
nerii din brigada a 11-a de cîmp. Și prin
tre fruntașii fruntașilor acestei brigăzi se 
numără Mar ița Panghe, Vasile Sgură, 
Ion și Anghel Cățeloiu și alții.

Corespondent 
CONSTANTIN FRINCU

PENTRU CEI MICI
Un oraț al copiilor

La sectorul doi suprafață de la mina „Teliuc" lucrează și echipa 
de mineri condusă de Florincaș Gașpar. Folosind la extragerea 
minereului metoda de pușcare cu găuri lungi, echipa reușește să-și 
depășească norma zilnică cu pes te 60 la sută.

In fotografie : minerul Florin caș Gașpar, împreună cu artificie
rul Modîlcă Abel, fac ultimele pre gătiri pentru pușcare.

Foto: AGERPRES

In orașul Iași, ca și în în
treaga țâră, se fac pregătiri 
pentru sărbătorirea Zilei in
ternaționale a copilului. Mici
lor cetățeni li se pregătește o 
frumoasă supriză: un oraș al 
copiilor. Acesta va fi amena
jat în incinta ștrandului — 
locul cel mai pitoresc din 
Iași. La organizarea orașului 
copiilor își dau contribuția or
ganizațiile comerciale locale 
care vor instala standuri și 
chioșcuri de răcoritoare și za
haricale, iar teatrul de păpuși, 
pentru care se va amenaja o 
scenă în aer liber, va prezen
ta cîteva spectacole.

Comisia de femei, organi
zează de asemenea un bazar cu 
obiecte de confecții pentru co
pii precum și o expoziție care 
va oglindi creațiile pionierilor 
și școlarilor in domeniul lucru
lui manual. Intre 1 șl 10 Iu
nie, în orașul copiilor se vor 
organiza concursuri sportive 
pionierești de tenis, volei, tro
tinete și biciclete. Pe terenul 
ștrandului se vor organiza 
concursuri de canotaj, jocuri 
de artificii, etc.

Realizarea orășelului copii
lor va constitui pentru micii 
cetățeni ai orașului Iași un 
prilej de bucurie și veselie.

IOAN AGHINEI

Bucurii pentru copii
Pe străzile orașului Fălti

ceni un grup de copii au ieșit 
cu trotinetele și tricicletele. 
„Au ieșit la plimbare să ia 
puțin aer", vor spune mulți. 
Dar dacă privești mai bine 
vei constata cu totul altceva. 
Micuții aceia îmbujorați, fii 
ai muncitorilor forestieri și ai 
funcționarilor din Fălticeni, se 
antrenează pentru concursul 
de trotinete și triciclete ce va 
avea loc In ziua de 1 Iunie, 
Ziua internațională a copilului.

La cercul de croitorie a Ca
sei de cultură din Fălticeni au 
început a fi confecționate 50 
obiecte de îmbrăcăminte și 30 
jucării. Cit mai multe lucruri, 
cit mai multe surprize copiilor.

De asemenea, în Întreaga re
giune au încenut pregătirile 
pentru Ziua internațională a 
copilului. Comitetul pentru a- 
pararea vieții copilului care a 
luat ființă de curind la re
giune, raioane și sate, in 
colaborare cu organizațiile 
U.T.M. și cu sprijinul acordat

de partid au Început să pregă
tească o serie de acțiuni inte
resante pentru copil. La casele 
pionierilor din Rădăuți, Boto
șani, Suceava se pregătesc 
carnavale. Cu ajutorul orga
nizației U.T.M. vor fi amena
jate 8 părculețe cu jucării. 
O.C.L.-urile din regiune ame
najează în cinstea zilei de 1 
Iunie 8 raioane cu produse 
destinate copiilor, iar in cofe
tării se vor găsi noi sortimen
te de dulciuri. La căminele 
culturale din comunele Bo- 
roaia, Ilișești, Vama se vor 
organiza seri de basme, re
cenzii pentru copii. De ase
menea, pentru copiii de vîrstă 
preșcolară se organizează in- 
tilniri cu muncitori care vor 
povesti despre viața grea din 
trecut a copiilor.

In regiune s-au luat măsuri 
ca. in cinstea Zilei internațio
nale a copilului, în 80 de gră
dinițe din sate să fie reparată 
prin muncă voluntară lingeria, 
să fie asigurată masa copiilor, 
pentru ușurarea muncii mame
lor care lucrează la cîmp.

In toate acțiunile Întreprin
se $e vede grija părintească a 
oamenilor muncii de a face 
copiilor o viață tot mai feri
cită.

AURELIA CACINA

Confecții 
pentru copil

Nu de mult, la o consfătuire 
de producție care a avut loc 
la fabrica „Textila Roșie“ din 
Orașul Stalin, brigada utemis- 
tei Doina Pop din secția con
fecții s-a angajat să depă
șească planul cu 50 la sută și 
tn același timp să atingă pro
centul de calitate de 101,3 la 
sută.

„Slntem doar brigadă frun
tașă pe fabrică. își spuneau 
tinerele. Trebuie să muncim 
din ce tn ce mai bine". Din 
ziua aceea munca brigăzii 
luase un nou avtnt.

Doina Pop, că responsabilă 
a brigăzii, are un program în
cărcat. De dimineață, ea se o- 
cupă de munca fiecărei tinere 
tn parte. în special Viorica Pe- 
ter, care este mai slab pregă
tită profesional, are nevoie de 
mal mult sprijin. Pe Ungă a- 
ceasta, ea adeseori nu folo
sește pe deplin orele de lucru 
stind de vorbă cu unii sau cu 
alții. O asemenea activitate 
ține pe loc munca întregii 
brigăzi.

Copilăria — neștiutoare, zburdalnică — copilăria jocurilor 
nu se încheie în pragul școlii. Ea continuă ca un ecou în su
fletul copilului strecurindu-și farmecul printre noile preocupări 
și primele griji serioase. Dar cînd seara se lasă peste oraș, 
zarva jocurilor se pierde și copiii strînși în jurul lămpii pre
gătesc lecțiile pentru a doua zi.

Cită gingășie și seriozitate în atitudinea micuței Mariana tn 
clipa dnd viața îi pune in față prima problemă...

Foto: R. COST1N

Tovarășele sale au căutat 
s-o sprijine pe Viorica.

— Vezi tu, Viorica, nu-i bine 
ce faci. Trebuie să folosești din 
plin cele 8 ore, să te strădu- 
iești mai mult, să-ți însușești 
munca la operațiile la care lu
crezi.

Se ivesc și alte greutăți tn 
muncă, dar tinerele le înving, 
într-o zi, din cauza întreru
perii curentului se oprise 
banda rulantă. Jumătate din 
membrele brigăzii au tnceput 
s-o ajute pe Mihaica Vintilă 
care rămase tn urmă cu pla
nul. Au trecut doar trei săp- 
tămlni de la consfătuire. în 
perioada aceasta graficul ves
tea că brigada și-a depășit an
gajamentul luat, planul bri
găzii a fost îndeplinit cu 170 
la sută. Fruntașele brigăzii 
sînt utemistele: Maria Ciu- 
belga, Ema Falk, Margareta 
Olteanu și Leontina Grama. 
Dar nu numai attt. Viorica Pe-

ter și Mihaica Vintilă au ajuns 
și ele să depășească planul.

Ați văzut tricotajele pentru 
copii, fabricate la „Textila Ro
șie" ?'Aceste produse realizate 
cu mult gust și în sortiment 
bogat constituie peste 75 la 
sută din producția întreprin
derii. în cadrul „lunii confec
țiilor pentru copii" organizată 
în cinstea zilei de 1 Iunie, în
treprinderea și-a propus să 
realizeze peste plan 400 pan
talonași, 400 jachete de copii 
și 700 bucăți diferite tricotaje.

Brigada lui Doina Pop a dat 
o contribuție de seamă la rea
lizarea produselor pentru co
pii. Tinerele au dat zor pentru 
a fi realizate produsele cu care 
întreprinderea întîmpină Ziua 
internațională a copilului.

Peste cîteva zile, magazine
le. din țară vor pune - in vln- 
zare mari cpntități de trico
taje.

CAROL SZABO
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atitudine civilizată în producție
Scurt istorie

Curățenia, buna organizare a 
locului de muncă și atitudinea ci
vilizată în producție sînt consi
derate pe bună dreptate drept 
condiții elementare pentru buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție. Se pune întrebarea : oare 
respectarea acestor cerințe, în 
general obligatorii prin legisla
ția muncii, poate fi socotită drept 
o inițiativă, drept o îniăptuire 
înaintată ?

Da.
In primul rînd, pentru că în

săși înfăptuirea tuturor prevede
rilor legate de organizarea so
cialistă a muncii cere, spre a fi 
asigurată, cea mai intensă mun
că de agitație politică în mase.'

In al doilea rînd, pentru că pe 
lingă cerințele elementare prevă
zute prin lege, in direcția asigu
rării unei curățenii ireproșabile, 
a unei mai perfecte organizări a 
locului de muncă și a unei ati
tudini cu adevărat civilizate este 
cimp liber pentru o permanentă 
înnoire, pentru măsuri la un ni
vel tot mai înalt.

Experiența existentă în această 
direcție poate folosi din plin ti
neretului din întreprinderile noa
stre, dornic să extindă inițiativa 
tinerilor de la uzinele „Tudor 
Vladimirescu“.

Musafirii din alte sectoare în
cepură să viziteze, plăcut sur
prinși, sectorul mecanic. Comite
tul U.T.M. a stat de vorbă și cu 
birourile U.T.M. din celelalte sec
ții. In zilele' următoare, consfă
tuiri asemănătoare s-au ținut în 
toate sectoarele uzinei.

Buna organizare
a locului de muncă

Pină de curînd, în sectorul 
mecanică I era înrădăcinat un 
spirit de 
Pentru „a 
ce lucra 
glomereau 
mezi de

.prudență excesiv, 
fi siguri“ că au 

mulți muncitori a- 
1 ngă mașini gră- 
semifabricate, pen-

tru cîte 3—4 zile. De aseme
nea. în dulapuri se găseau dispo
zitive și cuțite potrivite doar pen
tru un reper anumit și primite 
cu săptămîni și chiar tuni în 
urmă. Acum ele zăceau nefolosi
te, „păstrate" pentru eventualita
tea unei noi comenzi asemănătoa
re, sau pur și simplu urlate. In 
acest timp, sculăria trebuia să 
producă mereu altele, iar munci
torii care aveau într-adevăr ne-

Primii pași

In orice fabrică, cu străduințe 
■ poate fi asigurată o mai bună cu

rățenie și organizare a locurilor 
de muncă. întreprindere nouă, ri
dicată abia de cîțiva ani, uzinele 
„Tudor Vladimirescu“ din Bucu
rești, producătoare de mașini a- 
gricole, oferă cu atît mai mult a- 
ceste condiții. Cu toate acestea, 
situația de aici nu era, pînă de 
curînd, de loc mulțumitoare.

Cele mai dăunătoare lipsuri se 
găseau în sectorul mecanică I. 
După cum spunea tov. Bodea 
Traian, șeful sectorului, deși con
ducerea administrativă a depus 
oarecari eforturi pentru curățe
nie, totuși, aici, faptul că sute 
de muncitori lucrau fiecare apar
te făcea ca realizarea ordinei să 
fie greu de controlat, iar pe de 
altă parte, faptul că în sector se 
lucrează numai cu mașini ușura 
existența dezordinei — permanent 
pericol de defecțiuni mecanic» și 
accidente.

Răspunzînd dorinței tinerilor 
din sectorul mecanică I, ca și 
cererii conducerii acestui sector, 
comitetul U.T.M., în colaborare 
cu comitetul sindical și cu 
direcțiunea, sub conducerea or
ganizației de partid, a hotărît ca 
acțiunea de îmbunătățire a orga
nizării locurilor de muncă, a cu
rățeniei și a atitudinii civilizate 
în producție să fie pornită din 
acest sector, ca fiind cel mai po
trivit.

Au fost consultați maiștri, teh
nicieni și ingineri, iar pe baza 
propunerilor lor a fost întocmit 
un proiect de măsuri concrete.

Urma ca acest proiect de mă
suri să fie discutat cu utemiștii 
și întreg tineretul sectorului, ca 
și cu muncitorii vîrstnici de aici. 
Se hotărî ținerea unei consfătui
ri, dimineața, înainte de începe
rea lucrului.

Ținînd seama că un lucru fă
cut e mai convingător decît o 
sută de vorbe, biroul organizației 
de secție U.T.M. veni, în preaj
ma consfătuirii, cu o propunere 
bine gîndită: un grup de tineri 
să rămînă după amiază, să în
deplinească o sarcină de organi
zație puțin

A doua 
schimbul I 
nilor nu le 
șinile lor, 
ulei, acum 
pe un bulevard, linii albe demar- 
cau coridoarele de trecere. Prin 
ferestrele curate soarele intra 
după voie și numai perdeluțele 
îl mai opreau.

obișnuită aici.
zi dimineața, cînd 

sosi în secție, oame- 
venea să creadă. Ma- 
înainte năclăite de 

străluceau. Pe jos, C3

Discuția despre curățenie, ci
vilizație și ordine, întărită de 
exemplul viu, avu succes. Schim
bul I chemă la întrecere celelal
te schimburi.

L

I
O prașilă bună, dată la 
timp, face cît o ploaie! Tîl- 
cul acestei înțelepte vorbe îl 
cunosc bine colectiviștii din 
comuna Fundătura, raionul 
Gherla. Și tocmai de aceea, 
de îndată ce culturile au 
prins să se ridice, au ieșit la 
prășit.

lată-i, în fotografie, la 
prașilă pe întinsele tarlale 
ale colectivei. De pe aceste 

o tarlale, prășite 
2 la vremea po.
3 trivită, vor 
o. scoate, la
2 toamnă, recol- 
Ș te sporite la 

hectar.

gent un mare'nu-cum ea a devenit o acțiune or
ganizată, la care e .antrenată toa- 

e tineri exe-
a na
ției.
bucu

rie în acțiunea de curățire a sec- Niculae, Zamîir Gheorghe, 
loarei or și cliiariiși-a luat anga- Aurel, Roman Ion, Mari 
jamentul să amenajeze și o alee Dumitru 
în incinta uzinei, prin muncă vo
luntară.

Ca un rezuțtat indirect al 
muncii pentru curățenie, a fost 
strinsă o importantă cantitate de 
fier vechi: în sectorul III remorci 
au și fost colectate cca. 15 
tonei in sculărie cca. 5 tone etc.

Des igur.J-au -fost și la. „Tudor 
Vladimirescu“, cazuri cînd unii 
maiștri și unii tineri au tărăgă
nat înfăptuirea curățeniei. Mai
strul .Militarii Constantin de la 
forjei de pildă, n-a putut orga
niza curățenia în zona de care 
răspunde. Utemiștii n-au insistat 
prea mult: s-au adunat ei înșiși, 
din secții diferite, și au venit la 
forjă „s-o facă lună“. Se spune 
despre cei de aici că nu s-au 
simțit prea bine, că șeful secto
rului l-a chemat pe maistru la

Din experiența tineretului 
de la uzinele

„Tii do r Vladimirescu"

voie de aceste scule le căutau în 
zadar timp îndelungat.

Ca primă măsură, locurile de 
muncă și dulapurile au fost des
congestionate iar sculele și pie
sele de prisos au fost trimise la 
magazia de scule și la magaziile 
intermediare. In dulapuri s-au 
pus răftulețe.

Planul prevăzut abia a început 
să fie realizat, dar înfăptuirea 
lui se și simte .în muncă. Nici
odată ca acum, nu s-a văzut în 
sector ca lucrătorii să strîngă sin
guri de sub mașini deșeurile de 
prelucrare dînd astfel ajutor per
sonalului auxiliar.

După terminarea fiecărui 
schimb, se face curățenia mași
nilor. Tinerii nu mai ies pe poar
tă la primul sunet ai sirenei, ci 
fiecare caută să-și predea locul 
de muncă în bună rînduială. Ma
iștrii au observat că, chiar dacă 
unii din schimbul de noapte, mai 
obosiți, nu termină curățenia ma
șinii. tovarășii lor de dimineață, 
ca printr-o înțelegere, înainte de 
a începe lucrul fac ei aceasta.

In legătură cu mai buna orga
nizare a locurilor de muncă, cre
dem că ar trebui dată o mai 
mare atenție introducerii și folo
sirii mecanizării. I-n mai multe 
sectoare ale fabricii se lucrează 
încă manual repere de serie, a 
căror producție s-ar putea me- 
caniza relativ ușor. Chiar în 
mecanica I există încă atitudini 
înapoiate. Strungari fruntași ca 
tov. Roșu Dumitru, tînăr cult, 
inovator talentat și responsabil 
cu- producția în comitetul U.T.M.. 
ridică încă manual piese de zeci 
de kilograme, disprețuind maca
raua, car? așteaptă alături

o discuție între patru ochi., 
zultatui, însă, va fi pozitiv.

Re-

Ingrijirea individuală
și ținuta

Această cerință nu mai poate 
fi îndeplinită prin acțiuni colec
tive. Aici intră în joc educarea 
fiecărui om în parte.

In mod concret, e vorba de în
grijirea în așa fel a echipamen
tului de lucru îneît să i se mă
rească durata de folosință. Ținu
ta tinerilor muncitori trebuie să 
fie demnă și îngrijită, îmbrăcă
mintea lor de lucru garantînd 
protecția muncii, asigurînd liber
tatea mișcărilor și păstrarea cu
rățeniei. Pe bună dreptate se spu
ne că „așa cum îți place să te 
porți, așa îți va place să și mun
cești*. De asemenea, o sarcină de 
seamă este păstrarea în ordine 
și curățenie a dulapurilor de hai
ne și a instalațiilor tehnico-sani- 
tare din cadrul grupului social.

în cadrul „joilor tineretului“, 
comitetul U.T.M. plănuiește să 
organizeze mai multe conferințe, 
discuții sau — ar fi de preferat — 
momente vesele avînd ca subiect 
curățenia, igiena, ordinea. Desi
gur că aceste acțiuni vor avea și 
ele efectul lor.

Atitudinea civilizată
în producție

în

Desăvîrșirea curățeniei
în secții

Și înainte pe teritoriul sectoru
lui mecanică I se precizau uneori 
locurile de trecere. Aceasta însă 
numai întîmplător. Acum, marca
rea cu var a drumurilor de acces 
se face în mod organizat în fie
care săptămînă. Intre mașini și 
pe marginile străzilor astfel apă
rute au răsărit și însoțitoarele 
lor edilitare — coșurile de hîrtii. 
Se pare că aici ele se bucură de 
mai multă atenție decît pe rnilte 
din arterele Capitalei...

Sîmbăta, la ora 14, cînd se o- 
prește curentul electric, atunci în
cepe ceea ce în casa fiecăruia 
s-ar numi „curățenie generală“. 
Dacă înainte de prima consfătui
re curățenia a fost făcută de 
grup restrîns, ca o surpriză,

Printre cerințele prevăzute 
planul de acțiune al tineretului 
sectorului mecanică I, un loc de 
seamă îl are cultivarea atitudinii 
civilizate în producție.

Aceasta îmbrățișează aspecte di
ferite.

Pe de o parte e vorba des
pre folosirea din plin a locului de 
muncă, eliminarea timpilor morți, 
păstrarea unei atitudini 
față de maiștri,, muncitori 
vîrstnici, 
de muncă

încă din primele zile se con
stată aici
re. Astfel, 
din partea conducerii
III remorci, în care aceasta i se 
adresa cu cuvintele : „vă rugăm 
să ne salvați situația“ și cerea să

corecte 
mai 

față de toți tovarășii 
etc.

realizări îmbucurătoa- 
primind o notă internă 

sectorului

un
a-

Un nou magazin la Ghelar

De curînd, minerii din Ghelar au avut prilejul să se apro
vizioneze cu mărfuri de la noul magazin eare s-a deschis în 
orașul lor. Magazinul este aprovizionat cu mărfuri de bună ca
litate.

Stagiunea actuală de concerte 
s-a deschis sub auspicii foarte 
prielnice prin turneul întreprins 
la noi de un grup de valoroși 
muzicieni sovietici din care fă
ceau parte, între alții, 1. Zak și 
I. Oistrah. Mai tîrziu însă, ase
menea elemente valoroase, însu- 
flețitoare în viața noastră muzica
lă au fost relativ rare. Iată de 
ce nu-i exagerat să <jspunem ,că 
săptămînă trecută s-a apropiat 
din multe puncte de veaere de 
un nivel care ar trebui să fie 
propriu unei întregi stagiuni. 
După prima audiție la Filarmoni
că a Concertului de Bartok — a- 
ceastă capodoperă a muzicii con
temporane —- publicul a avut pri
lejul să-l asculte pentru prima 
oară pe Mîndru Katz interpretînd 
al cincilea concert pentru pian de 
Beethoven. Apoi să ia cunoștință 
de o splendidă „Doină“ inedită 
de George Enescu în cadrul con- 
oeriului-lecție comemorativ, pre
zentată cu știință dar și cu artă 
de prof. George Breazul și, în 
sfîrșit, duminică dimineață să 
aplaude cu entuziasm orchestra 
Filarmonică condusă de George 
Georgescu, solistă fiind Nicole 
Henriot.

Nu ne vom opri asupra tutu
ror acestor evenimente ci vom 
marca doar cîteva din ele.

Mîndru Katz este tipul artistu
lui foarte exigent față de sine, 
care preferă să-și reînnoiască re
pertoriul într-un interval de timp 
mai îndelungat decît să se pre
zinte în fața publicului înainte 
ca, atît concepția sa interpreta
tivă despre o anumită lucrare 
cît și realizarea ei, să fi ajuns 
la un anumit grad de maturi
zare. El este un muzician au
tentic preferind în interpretările 
sale în locul excentricității, arbi- 
trariului, o serioasă integrare în 
tradiție, evident purtînd ampren
ta propriei lui personalități. Așa

i se lix 
njăr de picoe. conducerea secto
rului mecanică I a stat de vor
bă cu tinerii care lucrau repe
rele în cauză. Ca niciodată, ti
nerii Maican Gheorghe, Popescu 
Niculae, _ZamIir Gheorghe, Rusu 

Țip. Marinescu 
au muheit cu disciplină 

și abnegație, realizînd comanda 
chiar înainte de termen.

Nu ne-am grăbi să apreciem, 
ca unii tovarăși din uzină, că 
deja, în citeva zile, unii tineri, 
înainte nedisciplinați, au și de
venit modele de bună comporta
re (de ex. tov. Cristea), după 
cum e discutabil zelul cu care 
unii, pentru a asigura discipli
narea rapidă a cite unui tînăr, 
s-au și grăbit să-l descrie în cu
lori închise în fața tatălui și ma
mei lui, ba. chiar și a părinților... 
fetei ’cu. care era prieten.

Atitudinea civilizată în produc
ție înseamnă totodată introduce
rea unui stil nou în muncă.

In ceea ce privește grija față 
de mașini, e important nu numai 
să se asigure curățenia utilajelor, 
dar și ca ele șă fie utilizate cu 
maximum de randament, avîndu- 
se totodată în vedere protejarea 
lor, evitarea loviturilor brutale, 
a uzurii în gol, a supraîncărcă
rii etc.

O mare atenție trebuie dată 
îmbunătățirii calității produselor, 
cu respectarea standardelor 
prezentare îngrijită.

Sculele și instrumentele 
măsurat, pe lîngă faptul că 
buie păstrate cu îngrijire, 
tîndu-se deteriorarea lor, e nece
sar să fie și pregătite d.in vreme, 
și folosite fiecare numai conform 
indicațiilor tehnice.

și o

de 
tre- 
evi-

Pentru viitor
Comitetul U.T.M., ca și tine

retul uzinei „Tudor Vladimire
scu“, In cinstea Congresului 
U.T.M., doresc să asigure extin
derea și adînctrea inițiativei lor. 
E încă prematur să oglindim in 
cifrele îndeplinirii planului rezul
tatele acestei acțiuni, dar ele nu 
vor întîrzia să apară.

Pentru a stimula lupta pentru 
curățenie, organizare, atitudine 
civilizată, comitetul U.T.M. a or
ganizat o comisie formată din 
ingineri, muncitori și funcționari, 
care va aprecia, pe baza unor 
raiduri inopinate, meritele fiecă
rui sector. Grafice anume confec
ționate, cu indici concreți, aș
teaptă să fie complectate de co
misie.

★
Desigur, cele expuse mai sus. 

reprezentînd experiența tineretu
lui uzinelor „Tudor Vladimire
scu“ în privința organizării, cu
rățeniei și atitudinii civilizate în 
producție, constituie pentru orga
nizațiile U.T.M. din întreprinderi, 
dornice să extindă inițiativa, un 
exemplu călăuzitor. Fiecare în
treprindere are însă problemele 
salp, fiecare organizație utemistă 
spiritul său de inițiativă, perso
nalitatea sa.

De un real folos în extinderea 
acestei inițiative este fără îndo
ială experiența tovarășilor noștri 
sovietici.

Ziarul „Comsomolskaia Prav- 
da“ a relatat, de pildă, despre re
zultatele deosebite obținute în a- 
cest sens de către tinerii sovie
tici, despre plantarea de flori în 
secțiile mecanice, despre multe 
alte acțiuni concrete întreprinse 
pentru înfrumusețarea locului de 
muncă, pentru întărirea ordinei 
și disciplinei în producție.

Măsuri bune din cele mai dife
rite pot fi luate și de către or
ganizațiile U.T.M.

Esențial este să atingem sco
cul* - •

Buna organizare a locului de 
muncă, curățenie și atitudine ci
vilizată in producției

o
Un concurs 

îotre grupele sanitare
Duminică 27 mai 1956, a avut 

loc pe. stadionul Locomotiva 
M.P.T. din Capitală, în cinstea 
congresului al. II-lea al Crucii 
Roșii a R.P.R., deschiderea festivă 
a concursului între grupele sani
tare de Cruce Roșie din raionul 
Tudor Vladimirescu.

Pe stadion s-au adurtaf 39 
grupe sanitare din întreprinderile, 
instituțiile și cartierele raionului 
Tudor Vladimirescu, precum și 
un număr mare de activiști de 
Cruce Roșie din acest raion.

Dintre concurenții primei zile 
s-a remarcat grupa sanitară de 
la uzinele Matyas Rakosi, co
mandată de tov. Constantin Cre- 
țu și îndrumată de dr. Gheorghe 
Coman.

Au impresionat prin disciplină 
și siguranță în acționarea pe te
ren echipierii de la I.O.R. co
mandați de tov. Aida Stoenescu.

Zilele următoare ale concursu
lui au fost stabilite pentru 31 
mai a.c. și 3 și 7 iunie a c. In 
ziua de 9 iunie a.c. va avea loc 
pe același teren, închiderea festi
vă a concursului, comunicarea 
rezultatului final și înmînarea 
premiilor.

P uf câ 
pentru perforarea 

sondelor
In industria noastră de utilaj 

petrolifer a fost realizată o nouă 
inovație: pușca pentru perfora
rea sondelor tip „Z-100“.

Puștile petrolifere se întrebuin
țează la deschiderea căilor 
acces ale țițeiului din 
gaura sondei, prin perforarea co
loanei 
puțul. Tehnica nouă impune cons
tructorilor necesitatea realizării 
unor puști cu o putere de pă
trundere cît mai mare, prin folo
sirea unei încărcături de pulbere 
cît mai redusă. Inginerul Gr. 
Zmeureanu s-a apropiat mult de 
această cerință, construind o 
pușcă din blocuri de oțel obiș
nuit, cu încărcătură de balistită 
presată. Transmiterea exploziei 
este reglată chiar de către gloan
țe, care eliberează canalul de 
transmitere a focului numai după 
ce au parcurs o porțiune de țeavă.’ 
In acest fel, perforarea coloanei 
metalice a sondei se face succe- 
jiv și nu simultan.

Mărind forța de pătrundere a 
gloanțelor în strat și micșorând 
consumul de combustibil, perfo
ratorul „Z-100“ prezintă și alte 
avantaje, printre care un cost de 
fabricație redus.

de 
strat în

metalice care tubează

Turiști 
romîni peste hotare
Noi grupuri de -turiști romîni 

au .plecat peste hotare în excursii 
organizate de Oficiul Național de 
Turism „Carpați“.

Un grup alcătuit din 38 de tu
riști a plecat luni seară în cea 
de a doua excursie organizată 
în cursul acestei luni în R. P. 
Ungară. Marți dimineață un alt 
grup de turiștj a plecat într-o că
lătorie de 12 zile în Uniunea So
vietică, pe itinerarul Kiev-Lenin- 
grad-Moscova.

A existat multă însuflețire, evi
dent, dar adesea și echivocuri ar
tistice, „intrări“ nefericite ale u- 
nor instrumente (întrucât comu
nitatea țelului artistic și finisa
rea detaliilor nu fuseseră reali
zate).

Publicul a fost recunoscător 
lui Muir Mathieson că a inclus 
în program creații ale unor com
pozitori englezi binecunoscuți și 
așteaptă cu interes ’concertul pe 
care-1 va dirija în fruntea Or
chestrei cinematografiei, cînd va 
prezenta și alte lucrări ale com- 
patrioților săi.

Concertul Filarmonicii de du-
(repetat

ne-a apărut și in tălmăcirea con
certului al cincilea, a -așa numi
tului „Imperial“, de Beethoven: 
sobru dar și plin de energie, de 
bărbăție, perfect echilibrat dar și 
șpontan, foarte atent la calitatea 
sunetului dar în același timp și 
la poezia pe care acesta trebuie 
s-o făurească și s-o răspândească. 
Toate acestea au îndreptățit suc
cesul mare al pianistului și con
vingerea că el are toate calită
țile pentru’ a se dezvolta și pe 
mai departe cu succes pe drumul 
interpretării muzicii beethovenie- 
ne. Evident că însăși tălmăcirea 
dată concertului se va ridica 
spre sfere din ce în ce mai înal- minică dimineața

te odată cu procesul general de 
maturizare creatoare a pianistu
lui.

în concertul „Imperial“ soli
stul a fost acompaniat de Or
chestra simfonică radio la pupi
trul căreia se afla dirijorul Muir 
Mathieson. Numele acestuia și-a 
cîștigat în lume o indiscutabilă 
notorietate, fiind purtat pe „ari
pile“ a 600 de filme britanice a 
căror muzică a fost dirijată de 
Mathieson. Șeful de orchestră en
glez, în concertele sale, se spri
jină mult pe resursele „naturale" 
ale orchestranților, pe capacita
tea jor spontană de a da viață 
lucrărilor incluse în program. A- 
ceasta face ca orchestranții să 
cînte cu multă însuflețire, necris
pați, urmărind sugestiile gesticii 
dirijorului. Atît avantajele cît 
și pericolele unui asemenea mod 
de a dirija s-au vădit în concert.

sui- 
fost 
ba-

de George Enescu a 
de orchestranti sub 

dirijorului George Geor- 
care a comunicat instru-

luni seara) cuprindea în program 
opere de Liszt, Enescu, Rabaud 
și Ravel. La reapariția sa pe sce
nă, dirijorul George Georgescu a 
fost primit cu entuziasm de pu
blic, în aplauzele căruia se îm
binau respectul și admirația. Și 
publicul a fost răsplătit...

Suflul generos, melodic al 
tei I-a 
înviat 
gheta 
gescu,
mentiștilor acea elevație proprie 
suitei. Prin fondul ei emoțional 
și forma expresiei de o inspira
ție folclorică sublimă, lucrarea 
trezește în imaginația ascultăto
rilor asociații cu unele aspecte 
ale poeziei epice eminesciene.

Pe pianista franceză Nicole 
Henriot iubitorii de muzică au 
îndrăgit-o încă de la prima ei

O discuție
despre schimbul
Am asistat la o discuție tine

rească, dar gravă, a unui grup de 
utemiști care, aparent fără nici o 
legătură directă cu treburile lor, 
se ocupau de educația copiilor. 
Erau membrii comitetului organi
zației de bază U.T.M. de la uzina 
„Steaua roșie" din București — 
strungari, lăcătuși, mecanici, func
ționari etc. Discuția lor avea in 
centru munca organizației pentru 
educarea pionierilor de la Școala 
elementară 112 mixtă. Dacă vreți, 
aceasta este o sarcină a organi
zației U.T.M. : să se îngrijească 
de munca organizației de pionieri, 
de creșterea rindurilor sale, de 
variatele aspecte ale muncii de 
educație. Dar modul cum se dis
cuta acolo vădea ceva - mult mai 
profund : oamenii care se simțeau 
stăpîni pe viață, pe munca lor, 
pe fabrică, iși pregăteau’ schim
bul. Grigore Cîrjan a afirmat-o 
limpede : ,,e doar normal să-i aju
tăm... Sînt utemiștii noștri de 
mîine — cum ii creștem așa-t 
avem".

Băieții și fetele din sală au as
cultat cu atenție expunerea Vasi- 
licăi Plnculescu, instructoarea su
perioară de pionieri. Erau, în cu
vîntul ei, multe lucruri plăcute de 
ascultat: mulțumiri pentru aju
torul pe care organizația l-a a- 
cordat pionierilor. „In primul 
rînd, comitetul m-a ajutat și spri
jinit in recrutarea instructorilor 

. de detașamente dintre cei mai 
buni utemiști din fabrică. Așa 
este tînărul Urzică Petre, strun
gar fruntaș in producție, candi
dat de partid. El știe să se poarte 
cu pionierii și să se facă iubit de 
aceștia. S-au spus cuvinte bune 
și despre munca fostului pionier 
Georgescu Filon, azi instructor 
de pionieri și strungar, despre 
Suciu Gheorghe, un instructor de 
pionieri inimos.

Tovarășa Pînculescu n-a uitat 
să pomenească nici despre ajuto
rul practic pe care l-au dat ute
miștii în amenajarea curții școlii 
și a terenului sportiv. Membrii 
comitetului nu s-au mulțumit să 
dea indicații: au pus mina și au 
descărcat nisip, s-au agitat să 
facă rost de o mașină. In fabrică 
s-au lucrat destule lucruri din 
actualul avut al școlii: supor
turi pentru acvariul peștilor și 
pentru ghivecile de flori din colțul 
viu, clanțe și chei la toate ușile... 
Tot utemiștii din fabrică s-au în
grijit de repararea instalației elec
trice a școlii.

Despre toate acestea a pomenit 
nu o dată instructoarea superioară, 
cu recunoștință. Pe urmă însă ni
meni nu și-a mai amintit „mă
runțișurile". S-a vorbit despre

lucruri care interesau tn primul 
rină utemiștii din fabrică: fac 
treabă instructorii lor ? Dau ei 
destul copiilor 7 Există o legătu
ră destul de strinsă intre munci
tori și copii, cunosc ei munca 
din fabrică ? Tovarășul Ion Tă- 
năsescu. controlor tehnic, a ridicat 
cu tărie această problemă la dis
cut ii: „Am și eu în familie un 
băiat, elev de școală elementară, 
învață bine, știe să-ți spună o 
mulțime de lucruri, desenează tot 
felul de schițe — dar practic nu 
știe mai nimic. Asta-i o situație 
destul de generală. Ne-am îngri
jit noi oare să-i apropiem pe co
pii de meserie, de mașini, de 
unelte ?“.

Tovarășul Tănăsescu are depli
nă dreptate. E adevărat, mulți co
pii au vizitat fabrica. Chiar la în
ceputul acestui an școlar a fost 
un grup mai mare, alcătuit in spe
cial din elevi ai clasei a VI I-a, 
care vor absolvi anul acesta și vor 
avea de rezolvat problema dru
mului în viață. Acestora, un mais
tru de la strungărie le-a explicat 
cum funcționează un strung. Dar 
asta e mult prea puțin. De aceea, 
cuvîntul tovarășului Tănăsescu a 
fost ascultat cu multă atenție. 
El a cerut ca pionierii să vină 
mai des prin fabrică, să cunoască 
diferite profesii ale muncitorilor, 
ca să-și poată hotărî alegerea tn

de mìine
cunoștință de cauză șl a propus 
ca utemiștii să confecționeze pen
tru ei diferite aparate de fizică.

Și despre pregătirea școlară s-a 
vorbit in acea ședință. Doar nu-i 
pot fi nimănui indiferente cunoș
tințele viitorilor muncitori. Tova
rășa Pînculescu a expus în refe
rat cum au fost îndrumați și spri
jiniți pionierii să desfășoare un 
studiu de calitate. Ea a povestit 
astfel despre adunările tematice 
menite să dezvolte la copii in
teresul pentru studiul anumitor 
materii, amintind adunările: 
„Clasicii noștri Eminescu șl 
Caragiale", „O călătorie ou gîn- 
dul pe hartă" etc. Cercurile pe 
materii, vizionarea de filme, au
dițiile colective la radio au fost 
și ele pomenite, cu toată seriozi
tatea cuvenită.

Nu este în intenția noastră să 
facem un proces verbal al acestei 
ședințe. Ne-a părut merituoasă 
însăși convocarea ei, dar în pri
mul rînd concluzia care s-a înfi
ripat singură, din discuțiile tutu
ror participanților: că este ne
cesară. apropierea de copii, de 
rezolvarea problemelor lor de edu
cație — de a-i ajuta și îndruma 
pentru a deveni în curînd un 
schimb de nădejde al utemiștilor.

IOANA DAN

De ce „la o a doua abatere"?

vizită, cînd a fost o scurtă dar 
strălucitoare apariție în concer
tul de pian de Ravel. De data 
aceasta ea s-a prezentat cu Con
certul în mi bemol de Liszt. Ni
cole Henriot conferă acestui con
cert un puternic suflu de roman
tism. îndeosebi în final însă, ver
va strălucitoare, umorul specific 
care o face să pună în contrast 
unele imagini aparent simpliste 
cu altele de o mai. mare profun
zime, ne-au adus aminte de mi
nunata interpretare dată lui Ra
vel. Arta pianistică a Nicolei 
Henriot este într-adevăr excep
țională. Ea are o ușurință, o agi
litate, o precizie uimitoare. Tot
odată spontaneitatea cu care 
cântă dă interpretării ei o comu
nicativitate foarte mare, astfel 
îneît, indiferent dacă un ascul
tător, după reflecție, se declară 
„de acord“ sau nu cu stilul in
terpretării, el nu poate să nu re
cunoască faptul că a fost „prins“ 
de muzică, însuflețit de ea.

Poemul simfonic „Procesiunea 
nocturnă“ de Henri Rabaud este 
lucrarea unui compozitor care 
dacă nu a fost „descoperitorul 
Americii“ în muzică, a vibrat 
însă cu fină sensibilitate în fața 
temelor ce și le-a propus. Poate 
că unora un epigonism wagne
rian — franekian să le fi prici
nuit rezerve, dar cert este că, 
în tălmăcirea dată duminică, 
„Procesiunea nocturnă“ a apărut 
în toată poezia ei. A fost un 
exemplu de felul cum o lucrare, 
fără mari pretenții, printr-o abor
dare caldă, plină de fină înțele
gere, poate fi redată la un înalt 
nivel artistic.

Concertul s-a încheiat cu „Bo- 
lero“ de Ravel, la sfârșitul căruia 
publicul a ovaționat cu toată căl
dura pe maestrul George Geor
gescu și pe membrii orchestrei 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“.

FR. SCHAPIRA

Uneori, seara, tovarășul. C. luntap. Citind însă scrisoarea, cu 
David, șeful secției agricole mirare aflăm că măsuri nu s-au 
a sfatului popular raional 
Zimnicea, are chef să bea vin. 
Nu-i nimic grav în asia. Grav 
este însă faptul că odată, în tim
pul serviciului, a pus mina pe te
lefon și a cerut tovarășului Pa- 
vel Dinu, salariat în subordinea 
lui, să se ducă să-i cumpere vin. 
Acesta a răspuns că nu poate 
părăsi serviciul. Rezultatul : to
varășul David a servit salariatu
lui „indisciplinat“ o lecție de... 
box. Ma.i întîi i-a aplicat cîteva 
„upercuturi“, urmate apoi și de 
cîteva „laterale“, zdravene, care 
l-au făcut... kno-kaut. Salariatul 
a adus la cunoștința unor foruri 
superioare întâmplarea, dar rezul
tatul a fost că tovarășul C. Da
vid nu numai că nu a fost sanc
ționat ci, dimpotrivă, după un 
timp, a fost cooptat în comitetul 
executiv al sfatului popular ra
ional.

Intîmplarea aceasta ne-a 
sezisată de un corespondent 
luntar, iar noi am transmis-o spre 
cunoștință sfatului popular al re
giunii București. Direcția regio
nală agricolă a acestui sfat, care 
a cercetat cele semnalate, men
ționează în răspuns justețea ce
lor scrise de corespondentul vo-

fost
vo-

luat și că ele se vor lua abia „la 
o a doua abatere“. Cu alte cu
vinte apucăturile de bătăuș ale 
tovarășului Constantin David mai 
trebuie să se manifeste încă o- 
dată pentru ca la sfatul popular 
al regiunii București să se con
sidere necesar a se lua măsuri.

Credem că o asemenea atitu
dine nu poate decît să încurajeze 
„practicile“ unor oameni de fe
lul lui C. David. Și nu e de mi
rare că la secția agricolă a ace
luiași raion și alții au pornit pe 
calea bătăii. Inginerul Anton An- 
tonescu l-a lovit în timpul ser
viciului pe inginerul Bănică Mi- 
lea. Deși în aceeași adresă și 
acest fapt a fost adus la cunoș
tința sfatului popular regional 
totuși în răspunsul ce ne-a fost 
trimis, nu se face nici o referire.

De ce această tăcere ? De ce 
nu se iau măsuri ? Cine este in
teresat în cocoloșirea faptelor 
grave ce se petrec la secția agri
colă a sfatului popular raional 
Zimnicea?.

Ne manifestăm încrederea că 
măsurile care se vor lua acum, 
vor avea darul să taie pofta de 
bătaie a unora care se cred în co
dru și se manifestă ca atare.

PAULA OBERST

Expoziția internațională de artă plastică 
a tineretului școlar

Cu prilejul Zilei Internaționale 
a Copilului în Parcul de cultură 
și odihnă „I. V. Stalin“ din Ca
pitală se va deschide „Expozi
ția internațională de artă plastică 
a tineretului școlar“, organizată 
de Ministerul Culturii, Ministerul 
învățământului, Crucea Roșie a 
R.P.R. și Sfatul Popular al Ca
pitalei.

Expoziția va cuprinde peste 
500 lucrări de desen și pictură

executate de școlari din 22 de 
țări, printre care Austria, Cana
da, Equador, Franța, R.D. Ger
mană, Grecia, Italia, Iugoslavia, 
Japonia, Pakistan, S.U.A., Sue
dia, R.P. Ungară.

Copiii din țara noastră vor 
prezenta la această expoziție a- 
proape 300 de lucrări. Cele mai 
bune lucrări prezentate vor fi 
premiate.
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stat pentru literatură și artă.
136 pagini 1,50 lei



Căldura casei părintești
Note de la conferința 

raională U. T. M.
' Hunedoara

mai 
fața 
fost 
mă- 

cu

— Acum cîțiva ani, cînd am 
venit la Hunedoara...

— II cunosc pe tov. X de cînd 
am venit la Hunedoara...

— iată cuvinte din cele mal des 
repetate la conferința raională 
U.T.M.

Printre preocupările acestei 
conferințe au fost multe proble
me de producție, ale vieții de 
organizație. Credem însă că în 
momentul de față, ținînd seama 
de condițiile raionului, ar fi bine 
să fie reliefată una singură din 
aceste laturi.

Spre Hunedoara, centrul unei 
recente și impetuoase dezvoltări, 
s-au îndreptat în anii aceștia mii 
de tineri. In mare măsură pe sea
ma lor se înregistrează creșterea 
de 6 ori a populației orașului — 
de la cca 6.000 înainte de război, 
la peste 36.000 locuitori în pre
zent. O situație asemănătoare gă
sim și în celelalte centre industri
ale din raion. Mii și mii de băieți 
și fete, în mase mai compacte de- 
eît oriunde în țară — la O.T. lo
cuiesc circa 800, în școlile profe
sionale stau peste 1.300 — oa
meni care nu s-au născut aici, ci 
care aproape cu toții au venit pe 
meleagurile acestea, trăiesc de la 
O vîrstă încă fragedă departe de 
Casa părintească, de grija tată" 
lui și a mamei.

Ca urmare, problema cea 
de seamă care s-a pus în 
conferinței raionale U.T.M. a 
în mod firesc aceasta : în ce 
sură organizațiile utemiste,
îndrumarea comuniștilor, izbutesc 
să fie ele aici tată și mamă pen
tru tineret, spre mulțumirea pă
rinților de departe și a băieților 
ți fetelor înșiși.

In general — cu o rezervă, a- 
supra căreia vom reveni — darea 
de seamă prezentată în numele 
comitetului raional U.T.M. de tov. 
Petre Lungu a abordat cu com
petență problemele vieții tineretu
lui. Discuțiile, în mod firesc o- 
glindind frămîntările oamenilor, 
s-au îndreptat în aceeași direcție.

Educația tineretului în produc
ție a fost analizată pe larg. Ară- 
tîndu-se succesele remarcabile ob
ținute de tineret în întrecerea so
cialistă, nu s-a uitat să se subli
nieze și lipsurile existente — în- 
tîrzierile, absențele nemotivate și 
indisciplina, care ia atît aspectul 
nerespectării vîrstnicilor, cît și, 
ca de exemplu, la Trustul 4 cons
trucții, I.C.S.M.-Calan, C.F.U. din 
combinatul siderurgic etc., aspec
tul colindării fără rost dintr-o în
treprindere într-alta.

Educația tineretului în produc
ție nu poate fi despărțită de edu
carea preocupării sale pentru ca
lificare și învățătură. In prezent 
— s-a arătat — aproape 1.000 
din elevii școlii- profesionale sînt 
membri ai U.T.M. Organizații 
U.T.M. ca cea de la școala profe
sională din Hunedoara dau aju
tor educatorilor, maiștrilor și pro
fesorilor în munca de ridicare a 
calității procesului de învățămînt 
și de îmbunătățire a disciplinei 
elevilor. Urmînd liceul seral, 119 
elevi, dintre care 82 utemiști, își 
ridică nivelul de cultură generală.

Aceste realizări nu pot face ui
tate lipsurile pe tărîmul calificării 
și învățăturii.

In școlile profesionale (la Si
meria, de exemplu) este încă ne
satisfăcător organizată de către 
conducerile administrative mun
ca politico-educativă și practica. 
O anumită parte a elevilor în
calcă disciplina școlară și săvîr- 
șesc chiar fapte nedemne. Față de

această situație unele organizații 
U.T.M. au rămas însă pasive, ele 
nefiind ajutate nici de către co
mitetul raional U.T.M., care s-a 
rezumat la a cere situația corijen- 
ților și a considera pe ucenici 
drept categoria de tineret... cea 
mai ușor de mobilizat la muncă 
voluntară.

Atît conducerile de întreprin
deri și instituții cît și comitetul 
raional U.T.M. și organizațiile 
U.T.M. subapreciază liceul seral. 
Pe lîngă că liceului nu i s-a asi
gurat un local corespunzător, 
nici tinerilor care îl urmează nu 
li s-au creat condiții normale de 
muncă.

In școli, în rîndurile cadrelor 
de U.T.M. e înrădăcinată părerea 
că această calitate a lor le-ar asi
gura promovarea, scutindu-le de 
obligația de a învăța. Terminînd 
școala, mulți elevi fug de mese
riile productive pentru care au 
fost pregătiți și caută să-și gă
sească un colțișor liniștit în apa
ratul administrativ.

Un mare aport la calificarea ti
neretului l-ar putea aduce tinerii 
ingineri și tehnicieni. Ar trebui 
totodată ca organizațiile U.T.M. 
să combată hotărît subaprecierea 
de către unii conducători din în
treprinderi a acestor tehnicieni și 
ingineri.

După lucru, ieșind pe porțile 
întreprinderilor, în orașele tinere 
sau în comunele pe cale de a de
veni oraș, miile de tineri au unde 
să-și petreacă ziua. Problema se 
pune aici cu o precizie extremă : 
tinerii nelocuind în casa părin
tească, ci mai ales în cămine, ori 
vor avea pentru aceste ore libere 
un program cultural-sportiv care 
să-i atragă, ori nu putem evita 
irosirea timpului rămas, cu toate 
consecințele sale.

Cu toate acestea organele com
petente, inclusiv cele de U.T.M., 
nu se ocupă cu grijă de organi
zarea timpului liber decît la săr
bători. Secția culturală a sfatului 
popular raional își schimbă con-> 
ducerea o dată la cîteva luni. Tov. 
Iuga, fost secretar al comitetului' 
raional U.T.M., a rămas în urma 
tineretului și nu a dat atenție 
trebuințelor culturale ale acestuia.

Participanții la discuții au com
bătut cu hotărîre organizarea de 
reuniuni în scopuri neguțătorești 
de către unele organizații sindi
cale și U.T.M., așa cum au avut 
loc la tabăra nr. 1 din Hunedoa
ra, la Simeria, Ghelar etc. cu 
prețuri umflate și fără grijă pen
tru calitatea distracției. Ei au ce
rut cu hotărîre îmbogățirea acti
vității cultural-educative, făcînd 
propuneri concrete pentru orga
nizarea de serbări cîmpenești, 
joi ale tineretului, lntîlniri între 
tineretul din diferite localități și' 
schimburi de echipe artistice.

Totodată, delegații la conferin
ță au ridicat cu hotărîre proble
ma bazei materiale culturale, care 
trebuie creată. Tov. Foltiscka 
Francisc a povestit astfel despre 
hotărîrile în această privință, 
luate la conferința U.T.M. din 
combinatul siderurgic:

„Partea teoretică s-a discutat: 
să se facă un ștrand. Directorul 
general a promis că va da un ex
cavator. Dar partea practică — 
nu s-a făcut nimic. Tovarășul se-

cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. ne-a convocat să facem un 
parc. Partea teoretică s-a expus: 
se vor da 200 de plopi, flori și 
altele. Dar partea practică... Idem 
— 20 de stadioane de volei. Dar 
asta iarăși numai în teorie“.

De asemenea s-a subliniat lip
sa unui teren de sport și necesi
tatea construirii unui club mun
citoresc la Teliuc.

Credem că a apărut tuturor 
clar că tocmai lipsurile în organi
zarea activității cultural-sportive, 
a petrecerii cu folos a timpului 
liber, fac ca unii tineri să iasă de 
sub influența organizațiilor U.T.M. 
și să caute folosirea inițiativei și 
energiei lor în alte scopuri. Nu
meroși delegați au remarcat cu 
supărare acțiuni ale unor ele
mente huliganice — cum le des
cria tovarășul Dragotă Antonie, 
secretarul comitetului de partid 
al minei Ghelar — indivizi „cu 
creastă de fazan și tălpi de un 
lat de mînă“, cu care a avut ur
mătoarea discuție:

„— De unde sînteți ?
— Din Baia de Aramă.
— De unde veniți ?
— Din Timișoara.
— Și de ce?
— Ne-a luat la goană de-acolo“.
S-a arătat că unii tineri nu păs

trează curățenia străzilor proas
păt asfaltate și a scuarurilor a- 
menajate cu atîtea străduințe în 
Hunedoara, provoacă scandaluri 
și bătăi.

Toate aceste probleme au fost 
larg dezbătute, atît de darea de 
seamă cjt și de discuții. Ceea ce 
însă din păcate s-a neglijat 
tn darea de- seamă sînt con
dițiile de trai și mai ales con
dițiile de cazare ale tineretuțui. 
Unii tovarăși, în discuții, au ridi
cat cu simț de răspundere aceste 
probleme. Ei au cerut îmbunătă
țirea condițiilor sociale de la ta
băra nr. 1 din Hunedoara, de la 
Calan etc. Adeseori, nu e vorba 
aici de cheltuieli greu de făcut, 
ci de organizarea de colective de 
conducere ale tineretului pentru 
cămine, de controlul sever din 
partea organelor politice și ad
ministrative asupra gospodăririi 
fondurilor existente, păstrării cu
rățeniei și asigurării instalațir 
ilor tehnico-samtare strict nece
sare. De la această literă A tre
buia să pornească de fapt comite
tul raional U.T.M. Pe baza aces
tei preocupări elementare trebuia 
să aducă o critică severă condu
cerilor întreprinderilor I.C.S.H., 
Victoria Calan, Teliuc și altele, 
care nu se îngrijesc îndeajuns de 
tineret.

Tn raionul Hunedoara există 
posibilități pentru rezolvarea a- 
cestor probleme pentru ca băieți
lor și fetelor — harnici construc
tori, siderurgiști și mineri — 
căminul ospitalier să le înlocuias
că casa părintească, să fie acolo 
curat și plăcut, să curgă apa 
caldă la baie și să fie lumină. Tn 
acest fel, tinerilor le va fi mai 
drag să se ocupe de cultură șl 
de sport, se vor califica mai cu 
tragere de inimă și vor munci 
mult mai bine răsplătind înzecit 
efortul depus pentru ei .

FILIP CERBU

X Sr vizita delegației 
Sovietului Suprem al U. R. S. S
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Delegația parlamentară sovietică în timpul vizitei la Doftana, această groaznică închisoare în 
care burghezia a întemnițat mulți luptători revoluționari

---------------------------------------------------- * *PARLAMENTARII SOVIETICI LA HUNEDOARA
imbrii delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în 
frunte cU F. R Kozlov, 

membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. deputat în 
Sovietul Uniunii, prim-secretar 
al comitetului regional Leningrad 
al P.C.U.S., care ne vizitează ța
ra Ia invitația Marii Adunări Na
ționale, au sosit marți dimineața 
la Hunedoara.

In gara orașului un mare nu
măr de locuitori au făcut solilor 
poporului sovietic o primire entu
ziastă. Oaspeții au fost salutați 
de tovarășii I. Coteț, prim-secre
tar al comitetului regional Hu
nedoara al P.M.R., D.. Dejeu, pre
ședintele sfatului popular regio
nal, N. Catană, directorul general 
al combinatului siderurgic, St. 
Boureanu, prim-secretar al comi
tetului raional al P.M.R., I. Ar
deleanu, prim-secretar al comite
tului orășenesc al P.M.R.

Deputății sovietici au făcut o 
vizită la sfatul popular orășe
nesc unde s-au interesat de dez
voltarea orașului. Președintele 
sfatului popular orășenesc, St. 
llincea a vorbit oaspeților despre 
istoria Hunedoarei, localitate cu
noscută din secolul al XlII-lea.

în anii puterii populare pro
ducția Combinatului, această pu
ternică unitate a industriei grele 
a Romîniei, a crescut de 6 ori. 
Paralel cu aceasta, orașul a cu
noscut o mare dezvoltare. In

1947, a început construcția noului 
oraș muncitoresc, care are acum 
1909 apartamente. în afară de a- 
cestea s-au construit 130 de lo
cuințe individuale, precum și nu
meroase clădiri de utilitate pu
blică. In curînd, orașul va avea 
un club modern cu cinematograf, 
teatru, un nou stadion. în planul 
lucrărilor edilitare este prevăzută 
asfaltarea tuturor străzilor din 
orașul muncitoresc, importante 
lucrări de iiuminat public și ca
nalizare.

Răspunzînd unor întrebări ale 
conducătorului delegației sovieti
ce, tov. D. Dejeu a făcut o scurtă 
prezentare a agriculturii regiunii. 
El a vorbit oaspeților despre bo
gata experiență a crescătorilor de 
animale, viticultorilor și pomicul- 
torilor din regiune, precum și 
despre stadiul actual al transfor
mării socialiste a agriculturii.

în cursul dimineții 
legației sovietice au 
noscutul monument 
Castelul Huntazilor 
muncitoresc.

★

în cursul după amiezii, oaspe
ții au vizitat Combinatul Side
rurgic.

In Piața Libertății, numeroși si- 
derurgiști și alți locuitori ai ora
șului au participat la un miting 
în cinstea delegației parlamentare 
sovietice.

membrii de- 
vizitat cu- 
istoric — 
și orașul

Mitingul a fost deschis de tov. 
Ion Ardeleanu, prim secretar al 
comitetului orășenesc al P.M.R., 
după care a luat cuvîntul tov. Ște
fan llincea, președintele Sfatului 
popular orășenesc.

Oaspeții au fost salutați în nu
mele siderurgiștilor de fruntașul 
în producție Vaier Lăbuneț, prim 
topitor la Oțelăria Sien>ens Mar
tin.

în cuvîntul său, Mihail Safr^- 
novici Sinița, deputat în Sovietul 
Uniunii, prim secretar al comite
tului orășenesc Kiev al P.C. al 
Ucrainei, mulțumind pentru căl
duroasa primire făcută delegației 
sovietice, a spus :

„Succesele voastre în dezvol
tarea industriei siderurgice a in- , 
dustriei grele, ne bucură deosebit 
de mult. Noi vă dorim vouă, si- 
derurgiștilor, să dați țării mai 
mult metal; cu cît țara va avea 
mai mult metal, cu atît va fi mai 
puternică, cu atît mai repede se 
va realiza programul de construi
re a socialismului“.

A mai vorbit Ionas Ionovici 
Vildjunas, deputat în Sovietul 
Naționalităților, președintele Co
mitetului executiv al Sovietului ' 
orășenesc din Vilnius.

Participant» la miting au ova- : 
ționat călduros pentru prietenia ■ 
romîno-sovietică, exprimîndu-și 
bucuria de a avea în mijlocul lor 
solii marelui popor sovietic.

UN SPECTACOL REUȘIT

Corespondenții ne scriu

„Furtună în munți" 
prezentat de Teatrul Secuiesc de Stat 

din Tg. Mureș

Marcă de încredere

La apariția numărului 500 
al „Scinteli pionierului“

Șcînțpia pionierului“ săr- 
bătorește un eveniment deo
sebit : apariția numărului 
500. Este o aniversare pe 
care cititorii acestei publica
ții o salută cu bucurie. „Se n- 
teia pionierului" și-a ciștigat 
un binemeritat prestigiu și 
este iubită de pionieri și de 
școlari.

Paginile „Scînteii pionieru
lui“ reflectă viața multilate
rală a copiilor patriei noas
tre, grija partidului pentru 
continua îmbunătățire a con
dițiilor de trai, materiale și 
culturale, ale tinerei genera
ții. In ziar iși găsește oglin
dire activitatea pionierească, 
munca de educare in spirit 
comunist a copiilor. O impor
tantă realizare a colectivului 
„Scînteii pionierului" o con
stituie mobilizarea copiilor la 
învățătură folosindu-se meto
de mereu mai atractive —
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printre care trebuie citat mai 
ales concursul „Cine știe mai 
rmi’lt*. „Scînteia pionierului“ 
primește un mare număr de 
corespondențe și multe din 
ele sînt publicate. Se remar
că, în ultimul timp, încercă
rile de a da ziarului un as
pect grafic mai atrăgător.

Cititorii așteaptă perma
nenta îmbunătățire a publica, 
ției lor, tratarea mai adînci- 
tă a activității pionierești, 
întărirea rolului organizato
ric al publicației și o mai 
mare atenție nivelului publi
cistic al materialelor.

La apariția numărului 
500 al ziarului „Scînteia pio
nierului“, colectivul de redac
ție al ziarului „Scînteia tine
retului" îi transmite un salut 
tovărășesc și-i urează noi și 
importante succese în mun
ca pe care o desfășoară.

Schimburi de produse 
cu Cehoslovacia și Ungaria

In baza acordurilor comerciale 
încheiate între țara noastră, R. 
Cehoslovacă și R.P. Ungară, de 
curînd, o delegație alcătuită din 
reprezentanți ai Ministerului Co
merțului Interior și ai Ministeru
lui Comerțului Exterior din R.P.R. 
a semnat la Praga și Budapesta 
protocoale cu privire la schimbul 
de mărfuri de larg consum.

Astfel, cu începere de la 1 
iulie, țara noastră va importa, 
printre altele, din R. Cehoslovacă, 
biciclete și piese de schimb pen
tru biciclete, articole de menaj 
din porțelan și faianță, stofe, a- 
parate fotografîde, acordeoane șî 
alte articole muzicale. Din R. P. 
Ungară, de la aceeași dată, vor

:

:

:

:

:

:

începe să sosească printre alte 
mărfuri de larg, consum și apa
rate de radio, picupuri, mașini de 
gătit cu aragaz, mașini de tocat 
carne, tacîmuri inoxidabile, țesă
turi imprimate de mătase natu
rală și bumbac.

In adelași timp, tara noastră 
va exporta în R.P. Ungară nu
meroase produse de larg consum 
ca : articole din lemn pentru nz 
casnic și pentru nevoile gospo
dăriilor țărănești, pămînturi co
lorate, articole de menaj din 
sticlă și altele, iar tn R. Ceho
slovacă, plăci de asbociment, bri- 
cege, pămînturi colorate, perii 
de parchet, mături și altele.

Concurs internațional de mode
In prima jumătate a lunii iu

nie la Varșovia va avea loc tra
diționalul concurs internațional 
al modei. Țara noastră participă 
pentru a doua oară la concurs, 
în vederea acestui eveniment, 
marți după amiază, la fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“, a 
avut loc prezentarea modelelor du 
care țara noastră va participa la 
concursul de la Varșovia.

Cele 56 modele prezentate au 
fost realizate după proiectele și 
documentația tehnică elaborate

de Centrul de modele, desene șl 
contexturi din cadrul Ministeru« 
lui Industriei Ușoare, în colabo
rare cu tehnicieni de la fabrica 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
și de la U.C.E.C.O.M.

Modelele care vor fi trimisele 
Concursul internațional al modei 
de la Varșovia vor fi însoțite de 
documentație tehnică de fabrica
ție, precum și de desene sau mo
stre ale țesăturilor din care au 
fost confecționate.

Peste 100 șarje de penicilină
Penicilina realizată de fabrica 

de antibiotice de la Iași satisface 
tot mai mult cerințele consumu
lui intern. Anul acesta colectivul’ 
acestei fabrici a dat peste 100 
șarje de penicilină, care a fost 
trimisă farmaciilor, spitalelor, sa- 
natpriilor, caselor de naștere etc.

O preocupare permanentă a co
lectivului de aici este îmbunătă-

Cunoștință cu colectivul artistic
al teatrului din Turda

Cei mai mulți consumatori ai 
marmeladei sînt cei mici — copiii. 
Bine înțeles însă că nici cei mai 
mari nu disprețuiesc acest produs. 
El a devenit tot mai mult apreciat 
și cerut de consumatori.

Pe cele mai multe lădițe cu 
marmeladă din magazinele ali
mentare din Ploești — și din 
țară — se vede o etichetă viu co
lorată, care arată că produsul se 
fabrică în regiunea Ploești — în 
comuna Scăeni, de către fabrica 
de marmeladă și conserve a în
treprinderii industriale raionale 
»Drum nou“.

Această fabrică, uba din unită
țile tinere ale întreprinderii 
„Drum nou“, a împlinit, în pri
măvara aceasta, 3 ani. Dar în a- 
cești ani, pe porțile fabricii au 
ieșit mii de camioane încărcate 
cu produsele fabricate aici. In 
luna aprilie, de exemplu, au fost 
date spre consum populației 
55.600 kg. marmeladă, adică cu 
5600 kg. mai mult decît prevedea 
planul pe această lună.

In cele trei schimburi ale fa-

bricii lucrează numai tinere. 
Schimbul utemistei Elena Călines- 
cu, format din 12 tinere, este un 
schimb fruntaș. In luna aprilie, 
de pildă, a realizat planul in pro
porție de 111 la sută.

In halate albe, tinerele Elena 
Frințoiu, Elena Richita, Cornelia 
Radu, Floarea Petre, etc. urmă
resc cu multă atenție procesul 
de fabricație, pentru ca produsul 
să aibe calitățile cerute de con
sumatori.

In cinstea celui de-al doilea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Muncitor, cele 24 utemiste s-au 
angajat să întîmpine acest eve
niment cu noi și însemnate suc
cese în muncă. Astfel s-au anga
jat ca sarcina de plan pe cel de-al 
doilea trimestru să fie realizată 
cu o lună înainte.

Fiecare lădiță de marmeladă ce 
poartă eticheta fabricii duce, o- 
dată cu ea, faima despre hărni
cia și priceperea tinerelor de la 
fabrica de marmeladă din Scăeni.

Corespondent
MARIA CONSTANTINESCU

La stația de radioamplificare

?
■

4. &

X >■< ș

;
/. -, >2 ùii

idi
In JPw

y
* a
* 8I d

1 I

Printre piesele reprezentate în 
afară de concurs în zilele deca
dei, am remarcat „Roata norocu
lui“ de frații Tur, ultima premie
ră a Teatrului de stat din Turda; 
spectacolul prilejuiește îmbucură
toare constatări asupra unui co
lectiv teatral mai puțin cunoscut.

Lucrarea dramaturgilor sovieti
ci ridică o seamă de probleme 
deosebit de arzătoare, în special 
pentru tineret, susținute cu mul
tă finețe de către colectiv ceea 
ce dă spectacolului toate elemen
tele pentru ca el să ofere specta
torilor concluzii asupra unor po
ziții de viață juste sau greșite. 
De-a lungul piesei eroii se defi
nesc în fața problemelor ridicate 
de dragoste și prietenie, dezvă- 
luindu-ne rolul nefast al egois
mului meschin. Și totul îndeamnă 
parcă la cinste și frumusețe mo
rală.

Tratînd probleme de viață ale

oarecari stîngăcii, prin care și-au 
spus cuvîntul fie emoția, fie lipsa 
de experiență, fie amîndouă.

Un rol interesant și poate cel 
mai dificil din piesă este acela 
al lui Boris Sviridov. Tînăr stu
dent cu multe calități dar și cu 
tare morale care au dus la dez
voltarea în ființa lui a unul 
imens și rapace „Eu“, el merge 
pe calea egoismului periculos sie- 
insuși și celor din jur. Cu ca
litățile sale o cîștigă pe Natașa, 
dar cu egoismul și slăbiciunile 
ce decurg de aici o pierde. Spre 
sfîrșitul piesei Boris trăiește o 
dramă, deoarece pe Natașa o iu
bește cu adevărat, dramă din care 
credem cu toții că va ieși mai 
bun.

Schițarea sumară a acestor 
trăsături ale personajului contu
rează implicit care sînt sarcinile r___  _
interpretului. Ovidiu Stoichiță, a- alunecat uneori în platitudine, 
flat și el la primul rol de mare Simplitatea în expresie, calitate

uneori O. Stoichiță încearcă să 
suplinească sentimentul.

La George Vîlceanu, interpre
tul lui Anton Korceaghin, tînărul 
care o iubea și o iubește pe Na
tașa, chiar după ce aceasta își 
dă dragostea lui Boris, am re
marcat simplitatea cu care a 
știut să-și cuprindă personajul. 
Natură poetică, Anton trăiește 
sentimente puternice care fierb în 
sufletul său fără insă a izbucni 
cu zgomot; el simte nevoie îm
părtășirilor. fără a încerca însă 
să le forțele. In interiorul său se 
întîlnesc suferința cu orgoliul și 
înțelegerea, iar din toate acestea 
Anton cîștigă mai multă noblețe 
omenească. Actorul a sezisat a- 
ceste trăsături, le-a trăit sincer, 
aducînd de partea sa și pe spec
tatori. Preocupat însă să fie sim
plu, firesc, Anton Vîlceanu a 

platitudine.

țirea continuă a procesului teh
nologic, fapt oare a permis ca în 
primele 15 zile ale lunii mai, ac
tivitatea de producție exprimată 
în unități internaționale pe centi
metru cub să crească cu 14 la 
sută față de perioada corespunză
toare a lunii aprilie. Pentru a 
asigura un produs de calitate 
superioară un colectiv de specia
liști, condus de doctorul Con
stantin Tudose, desfășoară o 
muncă rodnică pentru prepararea 
inoculului de însămînțare și fa
bricare de noi culturi din inocu- 
lul de proveniență sovietică.

De curînd. colectivul fabricii 
de antibiotice din Iași a început 
producția procain-penicilinei, un 
produs de sinteză compus din 
penicilină și novocaină, care se 
prezintă sub formă de tablete.

In prezent în cadrul fabricii se 
pregătește documentația în ve
derea preparării aueromicinei, 
streptoipicinei vitaminei B. 12.

(

Stația de radioamplificare din 
orașul Tr. Severin duce — prin 
emisiunile locale, prezentate cu 
regularitate — o susțhiută acti
vitate pentru mobilizarea oame
nilor muncii din oraș la mărirea 
continuă a productivității muncii 
și reducerea prețului de cost, 
luptînd astfel activ pentru reali
zarea sarcinilor ce revin din Di
rectivele celui de al II-lea Con
gres al Partidului.

In cadrul emisiunilor stației au 
vorbit numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri din diferite în
treprinderi ale orașului, care au 
arătat realizările obținute în a- 
ceastă privință și au criticat 
lipsurile existente ridieînd. tot
odată. numeroase problerrie în 
derea îmbunătățirii muncii,, 
varășul Gheorghe Mateescu,

ve- 
To- 

. , __ ... . in
giner ia șantierul naval din lo
calitate, de pildă, a arătat că 
muncitorii șantierului au lansat, 
de curînd, încă 3 vase metalice 
pescărești, precum și un șlep. De 
asemenea ajustorul Ion Mari
nescu, fruntaș în producție la a- 
geiași întreprindere, a vorbit

calitate, de pildă, a arătat

despre felul în care a reușit să 
obțină realizări însemnate, ară- 
tînd metodele aplicate de el

Invitat la microfon, tov. Ema
nuel Ionescu, directorul combina
tului Prodaliment. a făcut cu
noscut ascultătorilor, prin mate
rialul intitulat „Căile pentru re
ducerea prețului de cost“, cum 
muncește colectivul combinatului 
pentru rezolvarea acestei impor
tante probleme și realizările pe 
care le-a obținut pînă acum.

în afară de acestea, colectivul 
redacțional al stației urmărește 
îndeaproape activitatea inovato
rilor și raționalizatorilor în scopul 
sporirii continue a producției. 
Astfel, periodic, în buletinele de 
știri ale stației se transmit vești 
despre mișcarea inovatorilor din 
oraș, dîndu-se exemple concrete.

In felul acesta, colectivul sta
ției de radio-amplificare din Tr. 
Severin contribuie la mobilizarea 
și însuflețirea oamenilor muncii 
în lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid.

Corespondent 
ARISTICÀ BAGHINA

■■■■■■.
Furtună ? Dar cerul e încă 

senin, codrul stă nemișcat 
iar Czak Timon se conside
ră stăpînul muntelui. Sîntem 
în 1944 și el adună una cite 
una parcele de pădure de la 
țăranii gîtuiți de mizerie și 
foame, întinzîndu-și mereu 
proprietatea. Banii nu-i mai 
ajung; el vrea să-și „înnobile
ze" neamul, căsătorindu-1 pe 
bețivul și cartoforul său fiu, 
Tihnamer, cu fiica unui no
bil scăpătat, ajuns șef al gă
rii Gedo Felician. Fata nu-1 
vrea, dar Timon — care-1 
salvase pe Gedo dintr-o în
curcătură dîndu-i bani îm
prumut cnd acesta delapida
se o sumă importantă — îl 
obligă să accepte acest tîrg 
murdar.

Cerul e senin, dar sufletele 
țăranilor freamătă ca înain
tea unei vijelii. Cu toate că 
Jakabos Balăzs care a încer
cat să se opună stăpînului 
muntelui va fi arestat, fur
tuna tot va izbucni. Armatele 
Sovietice sînt aproape, iar 
oamenii pornesc cu securi 
și coase să se răzbune pen
tru anii grei de suferință.

Cam acestea sînt proble
mele care-i frămîntă pe eroii 
piesei „Furtună în munți“ de 
Kiss Ladislau și Kovacs De- 
zideriu și care — în valoro
sul spectacol al Teatrului 
Secuiesc de Stat din Tg. Mu
reș, realizat în regia artistu
lui emerit Szabo Erno — au 
căpătat o strălucită interpre
tare.

Czak Timon, hrăpăreț, lip-

I
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ll,i
sit de scrupule, mîndru și 
nemilos, a găsit în Borovski 
Oszkâr un bun interpret, care 
a valorificat cu mult simț 
artistic toate trăsăturile 
odioase ale personajului.

Socotitorul lui Czak. bătrî- 
nul Kujak. umilit o viață în
treagă de stăpînul său. a 
fost excelent redat de acto
rul Andràsi Màrton, care 
ne-a redat cu sensibilitate 
transformarea lui Kujak de 
la oropsitul care încă nu în
țelege că zorii unei noi lumi 
au răsărit, pînă la omul în
crezător în viitor în care s-a 
trezit simțul demnității și al 
valorii sale umane.

în celelalte roluri s-au re
marcat cu deosebire Lohinsz- 
ky Lorând (locotenentul 
Krùgheimer), Szabó Otto 
(Tihnamer), Gomori Emma 
(soția toboșarului), Tamâs 
Ferenc (Jakabos Balăzs), 
Csorba Andràs (Lonyaî La- 
jos) care, alături de ceilalți 
interpreti, au contribuit la re
alizarea unui spectacol de ți
nută artistică remarcabilă.

In fotografie : o scenă din 
actul al doilea al specta
colului.

răspundere, și-a îmbrăcat perso
najul cu o mulțumire de sine, a- 
șezată pe întreaga lui fizionomie 
morală ca o crustă greu de înde
părtat, chiar prin loviturile pe 
care i le dă viața. La început îm
binarea între acest aspect interi
or și imaginea exterioară prezen
tabilă — privire, gest, ținută — 
dau conturul unui om si^ur pe 
sine, obișnuit să cucerească suc
cese ușoare, care crede că i se 
cuvine orice. Gînd viața îi arată 
că a greșit, cînd cunoaște sufe
rința, Boris — așa cum îl inter
pretează Stoichiță — își pierde 
echilibrul fără însă să trăiască o 
prăbușire. Ii mai rămîne crusta, 
poza, pe care în final am dori-o 
definitiv îndepărtată. Poate este 
aci și o anume greșeală în linia 
imprimată de regie, care — Just 
orientată în linii mari — ar fi 
trebuit să acorde mai multă pro
funzime și o înțelegere mai cu
prinzătoare a firii complicate, a 
lui Boris. Dacă regia și interpre
tul vor socoti sinceră dragostea 
lui Boris pentru Natașa, atunci

întru totul remarcabilă, nu tre
buie să excludă adîncimea, va
rietatea, fantezia. Prin ele inter
pretul își va împlini rotuf pe care» 
1-a înțeles în ceea ce are esen
țial, redîndu-1 astfel mai cald, 
mai emoționat.

Din rîndul celorlalți interpreți 
se fac remarcați Titi Luca în E- 
gor Kurlikin. Nella Comboșan în 
Kasperskaia, Petre Felezeu și 
Gheorghe Radu, prin calitățile lor 
de comedie, Ion Lupu prin pon
derea dată profesorului Kutin, 
iar Traian Dragoș care a prins 
ceva din voiciunea și spiritul cer
cetător al lui Evlahov.

Regizorul Vintilă Rădulescu a 
avut de condus un colectiv de ti
neri în susținerea unor personaje 
diverse și a unui text plin de 
vervă și dacă la tinerii ale căror 
realizări le-am analizat a fost 
remarcată justețea liniei date 
rolurilor valorificarea și nuanța
rea lor, meritul este într-o bună 
măsură și a] regizorului. Vrem 
totuși să-i atragem atenția că 
ar fi trebuit să insiste mai mult 
pe momentele de mare frămîntare 
ale personajelor, să contureze mai 
pregnant ciocnirile, intensitatea 
sentimentelor.

Spectacolul Teatrului de 
din Turda a fost primit cu 
res. aplauzele spectatorilor 
plătind un colectiv tînăr, care — 
odată cu „Roata norocului“ — a

Vizita unei delegații 
de femei

Membrele delegației de femei 
din Anglia în frunte cu Mary 
Josephine Skellington, au vizitat 
marți dimineața creșa Sfatului 
Popular al Capitalei din str. Ro- 
mulus, căminul de copii al Mi
nisterului Construcțiilor și cămi
nul de zi. de cartier din str. Bai« 
cului.

In cursul după amiezii mem
brele delegației au făcut o vizită 
la Sfatul Popular al Capitalei 
unde au fost primite de tovarășii 
A.^ Vlădoiu, președinte, Steliana 
Năstăsescu, Ion Bîrzu, vicepreșe
dinți și alți membri ai Comitetu
lui Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei. Oaspeții s-au intere
sat de organizarea muncii obște
ști a femeilor și a rețelei sani
tare pentru ocrotirea mamei și 
copilului.

tineretului, este firesc ca piesa 
să fie interpretată de actori ti
neri, dintre care unii, promovați 
cu încredere de regizorul Vintilă 
Rădulescu, se află la primele ro
luri de mare răspundere.

Ne vom opri aci asupra cîtor- 
va din ei și în primul rînd la Li- 
gia Moga, tînără absolventă a 
Institutului de Teatru, interpreta 
Natașei. Rolul pe care-I interpre
tează cere multă finețe în simți
re și discreție în exprimare.-Na
tașa iubește și este înșelată în 
dragostea ei într-un chip brutal; 
gingășia și frumusețea ei morală 
nu-i permit însă să se lamenteze 
sau să se agite. Este prin urmare 
un rol care cere valorificarea nu
anțelor, trăire și expresie concen
trată, găsirea amănuntului semni
ficativ. Tocmai stăpînirea acestor 
posibilități i-a permis Ligiei Mo
ga să realizeze expresiv rolul Na
tașei. Ea a valorificat autentica 
trăire a dramei Natașei printr-o 
privire caldă, catifelată, în care 
și-au găsit sclipiri iubirea, ca fer
mitatea de caracter, priritr-un glas 
frumos nuanțat și, în general, vor putea fi evitate în viitor ex- prezentat primul său spectacol

G. FODOR j printr-o prezență scenică atrăgă- teriorizările încă stereotipe ale su- In Capitală.
-^-^^'-^•'-^-'-'-'4 toare, de loc rigidă — exceptînd ferinței, ca și grimasele cu care VIRGIL BRĂDEȚEANU

Stat 
inte- 
răs-

Informații
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala. îndreptîndu-se spre Istan- 
bul, acad. prof. dr. Marius Nasta, 
președintele. Societății Științelor 
Medicale din R.P.R., pentru a 
participa la sărbătorirea centena
rului Societății Științelor Medi
cale din Turcia.

De la Istanbul. acad. prof. di*. 
Marius Nasta va pleca la Wei- 
mar (R.D Germană) unde va 
face parte din delegația romină 
invitată la lucrările Conferinței 
naționale de tuberculoză ce se 
vor desfășura intre 7 și 9 iunie.

★

Marți dimineață au părăsit Ca
pitala. îndreptîndu-se spre Lu
xemburg, prof. dr. FI. Ulmoanu. 
.președintele secției de medicină 
sportivă din cadrul Societății 
Științelor Medicale a R.P.R și 
dr. N. Zega, care vor participa 
ca invitați la lucrările celui deinvitați la lucrările celui de 
al Xl-lea Congres internațional 
de medicină sportivă.

(Agerpres)
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Declarația făcută de N. A.Bulganin 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
corespondentului agenției iugoslave Taniug

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : Corespondentul 
din Moscova al agenției iugosla
ve Taniug, D. Ciulici, a adresat 
o scrisoare președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. A. Bulganin, rugtndu-1 să facă 
o declarație în legătură cu apro
piata sosire In U.R.S.S. a preșe
dintelui Republicii Populare Fede
rative Iugoslavia, Iosip Broz-Tito.

N. A. Bulganin a înminat co. 
respondentului agenției Taniug, 
următoarea declarație :

„Apropiata sosire in Uniunea 
Sovietică a tovarășului Iosip 
Broz-Tito, președintele Republicii 
Populare Federative Iugoslavia, 
va constitui un eveniment impor
tant in istoria relațiilor sovieto- 
iugoslave.

După cum se știe, acum un an 
eu, împreună cu tovarășul N. S. 
Hrușctov și cu tovarășii A. I. 
Mfkoian, D. T. Șepilov și alții 
am vizitat Iugoslavia, In calitate 
de delegați ai guvernului U.R.S.S. 
șl ai C.C. al P.C.U.S. Am avut 
Întrevederi și convorbiri cu tova
rășul Tito- și colegii săi. Aceste 
întrevederi și convorbiri au fost 
pătrunse de spiritul sincerității și 
Încrederii reciproce, >

Cel mai important rezultat al 
întrevederilor și convorbirilor 
noastre a fost acela că s-a resta
bilit tradiționala prietenie fră
țească intre statele noastre socia
liste, intre popoarele noastre care 
au vărsat atîta sînge In lupta îm
potriva dușmanului comun — hit- 
lerismul.

Tratativele noastre cu tovarășul 
Tito și cu ceilalți membri ai gu-

vernului iugoslav s-au Încheiat 
prin semnarea la 2 iunie a Decla
rației comune in care sint stabi
lite căile dezvoltării continue a 
relațiilor sovieto-iugoslave. In a- 
cest document slnt expuse prin
cipiile fundamentale pe baza că
rora cele două guverne au căzut 
de acord să-și dezvolte rela
țiile, este expusă poziția U.R.S.S. 
și a R.P.F. iugoslavia in princi
palele probleme Internaționale, și 
stnt stabilite de asemenea o se
rie de sarcini concrete tn dome
niul dezvoltării relațiilor sovieto- 
iugoslave.

Datorită eforturilor celor două 
părți, au fost înfăptuite cu suc
ces măsurile prevăzute în decla
rație. Tn cursul anului care a tre
cut s-au dezvoltat șl s-au întă
rit relațiile economice și comer
ciale sovieto-iugoslave. Au fost 
încheiate dteva acorduri care au 
pus baza dezvoltării continue a 
colaborării dintre țările noastre.

Măsurile luate de cele două gu
verne în vederea traducerii in 
viață a prevederilor Declarației, 
au corespuns intereselor funda
mentale ale popoarelor sovietic și 
iugoslav. De aceea, cele două po
poare frățești au in prezent toa
te' motivele să resimtă satisfac
ție in legătură cu bunele relații 
care s-au statornicit din nou in
tre țările noastre. Normalizarea 
relațiilor dintre Uniunea Sovie
tică și Iugoslavia a avut o mare 
importanță nu numai pentru cola
borarea dintre țările noastre, ci 
ea a exercitat o influență bine 
determinată șl asupra întregii vie
ți internaționale.

In politica sa externă, guver
nul sovietic urmează în mod in
variabil principiile leniniste 
neamestecul in treburile interne 
ale celorlalte state, respectarea 
suveranității și integrității lor te
ritoriale. Pe aceste principii le
niniste ne întemeiem relațiile noa
stre cu Iugoslavia și cu cele
lalte țări ale lumii.

Guvernul sovietic subliniază cu 
satisfacție faptul că in multe pro
bleme internaționale Iugoslavia 
se situează pe o poziție apropiată 
de aceea a Uniunii Sovietice. Se 
poate spera că această apropiere 
a pozițiilor va intări și lărgi co
laborarea sovieto-iugoslavă Tn ac- 
țiuni internaționale care să con
tribuie la destinderea continuă a 
încordării internaționale și să ser
vească cauzei consolidării păcii 
in lumea întreagă.

Apropiata vizită in U.R.S.S. a 
președintelui Republicii Populare 
Federative Iugoslavia, tovarășul 
Iosip Broz Tito, deschide o nouă 
etapă in dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și a colaborării in toate 
domeniile intre Uniunea Sovietică 
și Iugoslavia. Fără Îndoială că 
această vizită va avea de aseme
nea o mare importanță pentru 
dezvoltarea și întărirea colaboră
rii prietenești intre țările noastre 
și pentru slăbirea continuă a în
cordării internaționale în Europa 
și în celelalte părți ale lumii.

Folosindu-mă de acest prilej fa
vorabil urez eroicului popor iugo
slav prosperitate și succese cori- 
tinuie in opera de construire a 
socialismului“.

-Pentru pace* j 
în Algeria

PARIS 29. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

In Adunarea Națională france
ză încep la 31 mai dezbaterile 
de politică externă cărora cercu
rile din capitala Franței Ie a- 
cordă o deosebită importanță 
atît pentru evoluția situației din 
Algeria — drama algeriană cum 
este numită în Franța — cît 
și pentru politica franceză în ge
neral.

Este caracteristică amploarea 
pe care au luat-o noile forme de 
acțiuni de protest ale populației 
împotriva trimiterii de efective 
m litare în Algeria : manifestații
le care au loc pe toate rețele
le de căi ferate ale Franței cu 
prilejul plecării rezerviștilor spre 
Africa de Nord. Manifestații de 
acest fel au avut loc la Angers, 
Chambéry, Notre-Dame de Brian
çon. la Blois. Agenția France 
Presse semnalează că luni nume
roase trenuri printre care Quim- 
per-Paris, Grenoble-Valence. Bor
deaux-Lyon, au fost reținute in 
gări ore întregi chiar de rezer
viștii care demonstrează prin a- 
ceste acțiuni refuzul de a sprijini 
măsurile militare luate în Alge
ria. France Presse anunță că po
liția a operat numeroase arestă
ri în rîndurile populației și ale 
rezerviștilor. Tn portul Saint Na- 
zaire aproximativ 4000 de mun
citori meta’.urgiști și din con
strucții, au. declarat greve de 
scurtă durată pronunțîndu-se în 
favoarea rezolvării pe cate pașni
că a problemei algeriene.

♦

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
lui K. E. Voroșilov 

de către ambasadorul R.P.R. în U.R.S.S.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 29 mai K. E. Voroșilov, pre-. 

ședințele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., l-a primit la 
Kremlin pe Mihai Dalea, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Romîne în U.R.S.S., care a pre
zentat scrisorile de acreditare. 
Ambasadorul a fost însoțit de 
M. T. Vlad și Șt. Ducu, consilie
ri; generalul maior A. Paraschiv. 
atașat militar ; I. Kun și F. Bara, 
consilieri comerciali; C. Stuparu, 
al doilea secretar; L. Rusu al 
treilea secretar; F. Micula al 
treilea secretar; Z. Dudaș, ata
șat, care au fost prezentați lui 
K. E. Voroșilov de către amba
sador.

Lă remiterea scrisorilor de a- 
creditare au fost*de față A. F. 
Gorkin. secretar adjunct al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.; N. T. Fedorenko, loc
țiitor ăl ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.; F. F. Mo- 
locikov, șeful serviciului protoco
lului din Ministerul Afacerilor 
Externe al U R.S.S.; V. G. VI- 
sotin, șef adjunct al protocolului 
de pe lîngă Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și M. A. Po- 
pov, șef adjunct al serviciului 
nr. 5 pentru Europa din Mini
sterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. - ■ .

K? E. Voroșilov și ambasadorul 
M; Dalea au. rostit. cuvîntări. .

In cuvîntarea sa. ambasadorul 
M. Dalea și-a exprimat satisfac
ția pentru faptul că i s-a acor-

dat posibilitatea ca, în calitate 
de ambasador al Republicii 
Populare Romîne în Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
să contribuie la cauza dezvoltării 
și întăririi continue a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări.

M- Dalea și-a exprimat con
vingerea că relațiile bune dintre 
R.P.R. și Uniunea Sovietică vor 
aduce o importantă contribuție 
la cauza întăririi păcii în întrea
ga lume și a dat asigurări că. 
în calitate de ambasador al R.P. 
Romîne, va depune toate efortu
rile pentru ca relațiile de priete
nie strtnsă și colaborare frățea
scă între R.P.R. și Uniunea So
vietică să se dezvolte neconte
nit

In cuvîntarea de răspuns, K 
E. Voroșilov, salutîndu-1 pe am
basador, a spus că popoarele so
vietic și romîn sint legate prin 
relații de prietenie și colaborare 
frățească.

Poporul sovietic urmărește cu 
mare atenție construcția vieții 
noi în Republica Populară Romî- 
nă și se bucură sincer de succe
sele în dezvoltarea economiei .so
cialiste, a culturii naționale și în 
întărirea orînduirii democrat 
populare.

Poporul romîn — a spus K. E 
Voroșilov — poate fi convins că 
Uniunea Sovietică va dezvolta și 
de acum înainte prietenia și cola
borarea cu Republica Populară 
Romînă în opera de construire a 
socialismului, în lupta pentru în
tărirea păcii și securității.

Convocarea sesiunii Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA. — Prezidiului So- 1956, în orașul Moscova, cea de 
vietului Suprem al U.R.S.S. a a cincea sesiune a Sovietului Su. 
emis la 29 mai a.c. un decret prin prem al U.R.S.S. al celei de F 
care este convocată la 11 iulie patra legislaturi.

Nota adresată de Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.SaS. 

ambasadei R. F« Germane 
la Moscova

Creșterea interesului 
Tn S.U.A. pentru comerțul 

r cu răsăritul
Problema dezvoltării contacte

lor Intre est și vest este exami
nată în prezent in Statele Unite 
nu numai sub prizma aspectelor 
pur politice ale chestiunii. Ea 
Îmbracă de asemenea un pronun
țat caracter economic. Lucrul a- 
cesta se deduce din repetatele re
feriri oficiale privind avantajele 
comerțului cu răsăritul și nece
sitatea pentru Statele Unite de a 
spori schimburile sale comerciale 
în această regiune. Caracteristică 
în această direcție este conferin
ța de presă organizată cu prile
jul celui de al 35-lea raport tri
mestrial privind operațiunile de 
control ale exportului la care a 
luat cuvîntul ministrul Comerțu
lui al S U.A. Sinclair Weeks. El 
a declarat că livrările comerciale 
americane în U.R.S.S. și țările 
de democrație populară au repre
zentat în cursul anului 1955 un 
volum de peste două ori mai 
mare decît tn 1954. în 1955 Sta
tele Unite au exportat in aceste 
țări mărfuri în valoare de 
5.732.000 dolari față de 2.893.000 
dolari în 1954. De asemenea nu
mai în primul trimestru al anu
lui 1956 au fost eliberate diver
selor firme din S.U.A. licențe de 
export pentru U.R.S.S. și țările 
de democrație populară fn valoa
re de 8.591.850 dolari față de 
1.624.856 dolari în cel de al IV- 
lea trimestru al anului 1955.

Ministrul american al Comer
țului a declarat de asemenea că 
Statele Unite sint Împotriva ex
porturilor de „produse de impor
tanță strategică“ însă „sînt dis
puse să examineze orice cale care 
ar putea duce la un schimb“.

O delegație culturala 
indiana 

va vizita R. P. R.
DELHI 29 (Agerpres). - După 

cum transmite postul de radio 
Delhi, in luna iulie a c. o delega
ție culturală din India, tn frunte 
cu Chanda. ministru adjunct al 
Afacerilor Externe, va vizita U- 
niunea Sovietică, precum și Polo
nia, Cehoslovacia, Rominia, Bul
garia, Ungaria și Iugoslavia. Sco
pul călătoriei este întărirea legă
turilor culturale dintre India și 
aceste țări.
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Declarația P. C. Italian 
In legătură cu vizita tov. Togliatti 

la Belgrad
ROMA 29 (Agerpres). — TASS 

transmite: fn legătură cu vizita 
la Belgrad a lui Palmiro TogliațtL 
secretarul ' general al Partidului 
Comunist Italian. conducerea 
P.C.I. a dat publicității o declara
ție In care se spune că tovarășul 
Togliatti face această călătorie la 
invitația Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, a tovarășului Tito, și pe baza 
hotăririi secretariatului Partidu
lui Comunist Italian.

„Scopul călătoriei, se sipune in 
declarație este de a stabili un 
prim contact și. prin urmare de a 
pune bazele unor relații normale 
cu comuniștii iugoslavi, după 
ruptura serioasă provocată de

hotăririle luate de Biroul Infor
mativ în 1948 și 1949.

Comuniștii italieni nu pot să 
aprecieze decît ca eficace contri
buția adusă de conducătorii Iugo
slaviei la cauza slăbirii încordă
rii internaționale; comuniștii ita- 
lieni consideră de asemenea că cu 
toate evenimentele serioase din 
ultimii ani, conducătorii iugoslavi 
continuă să ducă țara lor pe ca
lea dezvoltării socialismului. De 
aceea, vrem să cunoaștem mai 
bine această experiență, pentru a 
o aprecia in mod just, precum și 
pentru a îmbunătăți dezvoltarea 
întregii noastre politici interna
ționale“.

Rezultatele partiale ale alegerilor 
din Italia

ROMA 29 (Agerpres). — Da
tele existente pînă in momentul 
de față cu privire la rezultatele 
alegerilor in organele de auto
guvernare locală din Italia (Con
siliile municipale și provinciale) 
nu permit Încă să se tragă o con
cluzie definitivă asupra reparti
zării mandatelor. La alegeri au 
luat parte 27.000.000 oameni (91.1 
la sută din alegători). Asupra a- 
legerilor pentru Consiliile pro
vinciale există deocamdată date 
complecte numai din 28 de pro
vincii (din numărul total de 79), 
printre care provinciile Roma, 
Milano, Torino și Neapole. In a- 
ceste 28 de provincii partidele de 
stingă (comunist și socialist) au 
întrunit 3.636.401 de voturi, par
tidele de „centru" (partidele de- 
mocrat-creștin. soclal-democrat, li
beral și republican) — 5.722.319. 
Partidele de dreapta (partidele 
național-monarhlst și „Mișcarea 
socială italiană“) - 866.367; ce
lelalte partide (printre care par
tidele popular-monarhist și radi
cal) — 620.892.

Din comparația acestor rezul
tate preliminare cu datele alege
rilor provinciale și municipale 
din anul 1951—1952 și ale alege

rilor parlamentare din 1953, reiese 
că partidele de stingă iși men 
țin, iar intr-o serie de locuri, iși 
imbunănățesc pozițiile.

In Sicilia, partidele de stingă 
au obținut succese considerabile 
in comunele cu o populație pină 
ia 15.000 de locuitori obținind ma
joritatea absolută a mandatelor 
in 90 de asemenea comune. Din 
aceste 90 de comune, 51 au fost 
conduse pină acum de democrat- 
creștini, 37 de partidele de stin
ge-

In ceeace privește alegerile 
pentru Consiliile municipale ale 
marilor orașe din Italia, există 
date definitiv« numai pentru Bo- 
logna. Aici, partidele de stingă, 
și In special comuniștii, au obți
nut o uriașă victorie. Partidul 
comunist a întrunit 121.556 de 
voturi sau 45,3 la sută, partidul 
socialist — 19.955 sau 7,4 la sută. 
Astfel, comuniștii și socialiștii au 
obținut din nou majoritatea abso
lută tn Consiliul municipal al 
orașului Bologna. Tn comparație 
cu alegerile din 1953, partidul co
munist a întrunit in alegerile pen
tru Consiliul municipal din Bo
logna aproximativ cu 36.000 mai 
multe voturi.

MOSCOVA. - La 29 mai N. 
Ș. Hrușcipv. prim secretar al 
C.C.. al P.C.U.S., l-a primit pe 
dl. Duncan Sandys, ministrul 
Construcției de locuințe și auto
guvernării locale ai Angliei, cu 
care a avut o convorbire.

WASHINGTON. — Th cadrul 
unei conferințe de presă la Los 
Angelos, liderul partidului de
mocrat, Adlai Stevenson. aspi
rant la postul de candidat înă
lțările prezidențiale din noiem
brie și-a exprimat teama că Sta
tele Unite se află în pragul unei 
depresiuni economice.

PEKIN. - R. P. Chineză a în
ceput să exporte aparate de ra
dio recepție. Tn ultimele două 
luni întreprinderile de stat din
R. P. Chineză au livrat în Siria, 
Liban, Malaya, Tailanda și Nige
ria sute de aparate de radio.

PARIS. — Agenția France 
Press anunță din Belgrad că 
Sukarno, președintele Republicii 
Indoneziene, a acceptat invitația 
președintelui R.P.F. Iugoslavia, 
Tito. de a face o vizită ■ oficială 
tn Iugoslavia în septembrie 
1956.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că Bandaranaike, 
primul ministru al Ceylonului, a 
declarat la 28 mai că Anglia tre
buie să-și lichideze bazele din 
Ceylon.

WASHINGTON. — La 28 mai 
s-a deschis la Washington, sub 
egida Organizației Mondiale a 
Sănătății și a Departamentului 
Sănătății din S.U.A. primul sim
pozion consacrat bolilor venerice 
și treponemaiizelor. La simpo
zion participă peste 50 de țări. 
Simpozionul a fost deschis de 
Marion Folsom, Secretarul De
partamentului Sănătății din
S. U.A. Din partea R.P.R. la sim
pozion participă o delegație al
cătuită din general, locotenent 
prof. dr. Scarlat Longhin și dr.
l. Căpușan. La ședința din prima 
zi, Profesorul Longhin a 'prezen
tat o comunicare despre rezulta
tele unor cercetări experimentale 
asupra sifilisului.

BONN. — După cum anunță 
agenția germană D.P.A., în șe
dința din 28 mai a fracțiunii par
lamentare a Uniunii creștin-de-
m. ocrate (partidul lui Acțenauer) 
convocată în vederea aplanării 
divergențelor serioase ivite între 
Adepauer și miniștrii săi cu pri
vire la problemele economice și 
valutare nu s-a ajuns la nici un 
acord.

BERLIN. — La 29 mai a înce
tat din viață la lena cunoscutul 
dirijor Herman Abendroth, una 
din cele mai cunoscute persona
lități din viața muzicală a R. D. 
Germane.

Congresul Partidului Muncii 
din Albania

TIRANA 29 (Agerpres).— AȚA 
transmite: In cadrul ședinței clin 
seara zilei de 28 mai Congresul 
Partidului Muncii din Albania a 
continuat discutarea raportului 
Comitetului Central și a ra
portului Comisiei centrale de re
vizie.

Congresul a fost salutat de 
către Ion Cozma, conducătorul 
delegației Partidului Muncitoresc 
Romîn, și de către I. Bata, con
ducătorul delegației Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: l.a 29 mai, 
V. S. Semenov, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. l-a primit pe W. Haas, 
ambasadorul Republicii Federale 
Germane în U.R.S.S. și i-a în- 
mînat o notă a Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. în 
care, conform notei guvernului 
sovietic din 27 aprilie a.c. se fac 
cunoscute date cu privire la pri
mele rezultate ale verificării lis
tei, predate de ambasadă, cu- 
prinzînd numele persoanelor care 
ar avea cetățenie germană și 
care s-ar găsi pe teritoriul Uniu
nii Sovietice

In nota Mir;sterului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. se arată că 
lista predată de ambasadă cu
prinde, fără a se cunoaște moti
vul, un număr însemnat de per
soane care sînt cetățeni ai Uniu
nii Sovietice.

In legătură cu aceasta, se spu
ne în continuare în notă. Minis
terul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. consideră necesar să a- 
tragă atenția ambasadei Repu
blicii Federale Germane asupra 
faptului că, potrivit informațiilor 
existente, în ultima vreme am
basada R. F. Germane a dus îri- 
tr-o serie de cazuri tratative cu 
cetățeni ai U.R.S.S. asupra ple
cării lor din Uniunea Sovietică, 
a împărțit acestor cetățeni sovie
tici care au vizitat ambasada, 
chestionare spre a fi difuzate în

rîndurile altor persoane etc. Se 
știe de asemenea că tn mai a.c, 
ambasada R. F. Germane a eli
berat un pașaport R.F.G. cetățea
nului sovietic Blesner, născut în 
1914.

Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. consideră necesar să 
aducă la cunoștință ambasadei 
că potrivit legislației în vigoare 
în U.R.S.S. problemele legate de 
plecarea cetățenilor sovietici pes
te graniță se rezolvă în exclu
sivitate de către organele sovieti
ce corespunzătoare, cărora cetă
țenii interesați trebuie să li se 
adreseze personal. Dacă o am
basadă străină se interesează din 
anumite motive de anumite date 
privind cetățeni sovietici, ea trej; 
buie să se adreseze în această 
problemă Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

In ceea ce privește eliberarea 
de pașapoarte R.F.G. unor cetă
țeni sovietici, ministerul atrage 
de asemenea atenția ambasadei 
asupra faptului că legislația 
U.R.S.S. nu prevede dubla cetă* 
țenie. Schimbarea cetățeniei so
vietice poate avea loc numai in 
urma hotărîrii Prezidiului Soviea 
tului Suprem al U.R.S.S. în fie
care caz în parte.

Ministerul își exprimă convin
gerea că tn activitatea sa vii
toare, ambasada R. F. Germane 
va ține sepma de cele expuse 
mai sus“.

Cuvîntarea rostită de tov. Ion Cozma, 
secretar al C.C. al P.M.IC

Știri Interne

Reducere de prețuri 
la unele articole

Tn definitiv de ce nu s-ar naște pe lîngă atltea alte ramuri 
ale industriei și una a fantomelor. Veți Spune că lipsește 
obiectul care trebuie comercializat. Ei și. Cu attt mai bine. 
Fiscul nu va putea pune impozite pe un venit provenit din 
exploatarea umbrelor. Desigur că dacă totul s-ar reduce la o 
simplă operație negustorească, lucrurile nu ar fi prea grave, 
satisfăcînd curiozitatea, < ' 
dornici de o imixtiune tn 
drepți".

Tn această lume însă nu 
ci s-au strecurat și clțiva 
de dat unele socoteli. Așa 
de spirite, nu prea tnclntă. Dar cu atît mai grav devine faptul 
cînd fantomele sînt prezentate drept oameni tn carne și oase.

Este vorba de încercarea de reînviere a lui Adolf Hitler, 
fie-i (ărlna cît mai grea. '

Dar citiți mai bine aceste rtnduri: „Cu vocea sa metalică 
Hitler proclamă : „Țin să vă comunic Că trăiesc, că sînt per
fect sănătos și mai mă aflu foarte aproape de voi. Veți auzi tn 
curînd vorbindu-se de mine, dar vreau să vă spun chiar de 
pe acum, că trădătorii patriei noastre, fie că se află tn Est sau 
în Vest, vor fi pedepsiți în chip nemilos deîndată ce țara 
noastră își va recăpăta adevărata sa independență“. înregistra
rea acestui discurs, care ar fl fost rostit In 1956 se vinde tn 
chip discret de cîteva luni în întreaga Germanie occidentală. 
Discul costă aproximativ 2.000 franci în format obișnuit și 
dublu în ediție de lux. Discursul este urmat de cîteva părți 
dintr-un cîntec nazist. Această relatare am extras-o din ziarul 
„Paris Presse Tlntransigeant“ care, la rtndul lui. indică drept 

sursă gazeta vest-germană „Frankfurter Rundschau". Deci, 
o afacere care se bucură de largă publicitate

cel puțin tn imaginația lor, a celor 
i afacerile interne ale „lumii celor

și-att găsit loc numai „cei drepți“, 
care aci, pe pămînt. ăr mai avea 
că readucerea lor, chiăr sub formă

-- 0 FANTOMA
și unele îapte mai pămîntești

Dar lucrurile nu se opresc aci. Așa cum, să zicem. Gina Lo- 
lobrigida se pozează in cele mai diferite poziții spre bucuria 
admiratorilor ei, „fantoma A. Hitler“ nu se lasă nici ea mai 
prejos. Și iată-l pe Führer cu vestita-i mustăcioară fotografiat, 
.se afirma, recent. Și pentru a nu mai exista vreun dubiu 
asupra autenticității se adaugă și o dedicație datată 1955. 
Precum se vede mijloace tehnice moderne sint puse tn slujba 
unei fantome care nu se mai mulțumește azi cu un turn de 
castel părăsit, ca-n poveștile din copilăria noastră.

Nu ne-ar mira ca miine să auzim și o reclamă a vreunei 
firme inventive americane care ar putea suna cam așa: „Folo-

siți coșciugele casei noastre de tncredere. Bucuria răposatului. 
Prin apăsarea unui buton capacul se deschide automat. înzes
trat cu tot confortul modern, inclusiv frigiderul, semnul pros
perității americane, Adolf Hitler a avut la dispoziție unul 
din produsele casei noastre“.

Din păcate cei morți, și incă definitiv, la Maidanek șl Aus
chwitz nu pot avea parte de un asemenea coșciug, căci ei au 
murit din plăcere, numai pentru a face greutăți „fantomei 
A. Hitler“. Nu credeți? Ascultați-l atunci pe fostul primar 
nazist al Berlinului, Julius Lippert care scrie : „Prizonierii din 
lagărele de concentrare au primit cel mult o pereche de palme

Dragi tovarăși,
Din împuternicirea Comitetului 

Central al Partidului Muncito
resc Romîn transmit celui de al 
3-lea Congres al Partidului Mun
cii din Albania și prin dv., dragi 
tovarăși, poporului albanez un 
salut fierbinte, frățesc.

Poporul romîn este strîns le
gat de poporul albanez printr-o 
prietenie frățească, de nezdrunci
nat, bazată pe ideile și năzuin
țele comune ale popoarelor noas
tre libere, pe colaborarea strînsă 
a țărilor noastre în cadrul puter
nicii familii a țărilor socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică. 
Această prietenie și colaborare 
se întărește și se adîncește pe zi 
ce trece spre binele popoarelor 
noastre, în opera de construire 
a socialismului în țările noastre 
și de asigurare a păcii între po
poare.

Cu deosebită admirație pri
vește astăzi poporul nostru vic
toriile istorice obținute de poporul 
albanez în decursul celor lr ani 
de viață liberă și independentă. 
Poporul albanez a ridicat țara 
din înapoierea seculară econo
mică și culturală în care se gă
sea, transformînd-o într-un stat 
cu o economie în plină dezvol
tare, cu o cultură națională în 
continuă înflorire, în care viața 
oamenilor muncii devine tot mai’ 
bună. Aceste victorii au fost po
sibile datorită faptului că lupta 
maselor populare a fost condusă 
de un partid de tip nou, de Par
tidul Muncii din Albania, care 
se călăuzește în toată activitatea 
sa după învățătura nemuritoare 
a marxism-leninismului.

La ordinea de zi a Congresu
lui dv. sînt probleme de mare în
semnătate, ele reflectă marile 
realizări obținute de oamenii 
muncii din Republica Populară 
Albania în cadrul primului plan 
cincinal; ele indică căile con
crete pentru dezvoltarea pe mai 
departe a economiei și culturii, 
pentru obținerea de noi succese 
pe drumul construirii socialismu

lui, pentru întărirea și înflorirea 
Republicii dv.

Lucrările Congresului dv. au 
loc în condițiile unui nou avînt 
al luptei popoarelor pentru pace, 
democrație și socialism, în con
dițiile influenței hotăririlor de 
importanță istorică excepțională 
a celui de al 20-lea Congres al 
P.C.U.S. care constituie pentru 
toate partidele comuniste și mun
citorești frățești un ajutor pre
țios în munca lor si un izvor 
nesecat, extrem de bogat, de ex
periență, un exemplu insuflețitor 
in lupta pentru socialism; ele 
sînt pentru milioanele de oameni 
ai muncii pildă de inspirație și 
încredere in viitorul luminos al 
popoarelor.

Elanul patriotic, Încrederea 
nestrămutată în victoria constru
irii socialismului, de care a dat 
dovadă poporul albanez în înde
plinirea primului plan cincinal, 
sint o chezășie că marile sarcini 
pe care le va trasa Congresul 
dv. vor fi îndeplinite cu succes 
de către oamenii muncii din R.P. 
Albania.

Oamenii muncii din țara noas
tră nutresc o adîncă și frățească 
dragoste față de harnicul și eroi
cul popor albanez, care sub con
ducerea încercată a partidului 
său construiește socialismul.

Tovarăși delegați,
Permiteți-mi să transmit Parti

dului Muncii din Albania și po
porului frate albanez sincere și 
calde urări de succes în lupta și 
munca pentru traducerea în viață 
a hotăririlor Congresului dv.

Trăiască Partidul Muncii din 
Albania — forța conducătoare a 
poporului albanez 1

Tră’iască poporul albanez, fău 
rltorul socialismului în Republi
ca Populară Albania I

Trăiască prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul romîn și 
poporul frate albanez I

trăiască lagărul păcii și al so
cialismului în frunte cu marea 
Uniune Sovietică I

Trăiască solidaritatea interna
țională a oamenilor muncii din 
lumea întreagă I

Prlntr-un ordin al Ministe
rului Comerțului Interior, au 
fost reduse prețurile de vînza- 
re la unele articole ca încăl
țăminte din piele cu talpă, 
crep și microporos (reducere 
de circa 20 la sută), vase din

tablă de aluminiu (cu circa
25 la sută). Totodată au fost 
reduse prețurile la unele țe
sături din mătase naturală, 
tricotaje, articole cosmetice 
etc.

ȘTIRI SPORTIVE
Locuitorii Sofiei au tntîmpinat 

cu multă căldură pe cicliștii ro- 
mîni care au sosit luni noaptea 
în capitala R. P. Bulgariei pen
tru a participa la cea de-a 11-a 
ediție a „Cursei prieteniei romîno- 
bulgare“ organizată de ziarele 
„Informația Bucureștiului“ și 
„Vecerni Novini“.

Plecarea în prima etapă a cursei 
se va da joi la ora 13 din piața 
Adunării Populare din Sofia. So
sirea urmînd să aibă loc la Plov- 
div în jurul orei 17.

♦
Joi va avea loc la Petroșani 

tntilnirea de fotbal din cadrul ca
tegoriei A dintre echipele Mine

rul și C.C.A. Jocul stîrnește un 
interes deosebit .în rtndul pasio- 
naților sportului cu balonul ro
tund. După înfrîngerea surprin
zătoare suferită la Oradea în 
fața echipei Progresul, fotbali
știi de la C.C.Al sint dornici să 
se reabiliteze și în același timp 
să-și mențină primul loc în cla
sament. Forma bună în care se 
află echipa minerilor face însă 
ca întîlnirea de la Petroșani să 
se anunțe foarte interesantă și 
echilibrată.

Repriza a doua a acestui med 
va fi transmisă de posturile de 
radio pe programul I cu începere 
de la ora 18,15.

I PAN IOAN1D

pentru indisciplină, lucru care se tnttmplă tn oricare închisoare 
din lume“. Cuptoare de gazare ? O născocire. Oameni arși de 
vii? O născocire. Tocmai de aceea Lippert iși intitulează opera 
„Suride și ascunde-ți lacrimile“. Rizi deci herr Lippert, rizt 
și dumneata her Sündermann, fost șef adjunct al serviciului 
de presă al Führerului care vrei să dovedești tn altă carte 
faptul că șeful dumitale a fost el cel atacat de Franța sau 
Anglia ; rideți și voi șefii celor cinci edituri ce se ocupă spe
cial cu publicarea „operelor“ fruntașilor naziști; rideți și voi 
cei care ați scris broșura „Un popor fără conducător“, adică 
fără Hitler, in cor cu cei ce au editat la Lüneburg cartea ,Jl 
achităm pe Hitler“. Un rinjet imens. Te-n fioară, dar nu folo
sirea unei fantome, ci acest .j'ts“ care are o proveniență foarte 
concretă și pămtntească. Numai cei însărcinați cu curmarea 
acestui „surls“ nu găsesc pe nimeni. „Paris Presse l’intran
sigeant“ scrie: „Autoritățile (de la Bonn) consideră că este 
vorba de o excrocherie, dar pînă acum nu i-a putut descoperi 
pe autori (cei cu discurile), tot așa după cum nu l-a putut 
descoperi pe cei care vindeau, nu de mult, fotografii cu o 
dedicație a Führerului, datată din 1955“. Ce să-l faci, greu cu 
fantomele !

Dar chiar etnd oameni cinstiți, din cei ce nu-și ascund lacri- 
mile, dau tn judecată o ființă concretă, pe Sündermann șt pe 
acoliții lui — așa cum a făcut Liga pentru apărarea demo
crației germane — procedura judecătorească e greoaie. Tre
buie să se dovedească „intențiile subversive“ ale acuzatului, 
ca și cum cartea scrisă de Sündermann nu ar fi deajuns.

Precum se vede risul dorit de Lippert este amplificat, rât- 
ptndit și are adepți și prin clădirile, mai mult sau mai puțin 
oficiale, din Bonn.

Și acest „rls“ trebuie să dea de gtndit mai mult decît apari
ția a o mie de fantome.

S. BRAND
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A încetat din viață pictorul 
Pan Ioanid, vrednic slujitor al 
artei căruia i-a închinat întreaga 
sa viață.

Născut In București la 27 iu
nie 1878, Pan Ioanid după ce 
absolvă Școala de Arte Frumoa
se se face remarcat de la primele 
lucrări desfășurînd o activitate 
îndelungată și rodnică.

A participat la peste 50 de ex
poziții oficiale, colective sau per
sonale, prezentînd lucrări cu te- 
matică variată. Tablourile sale

cu subiecte din viața de la țară 
precum și peisajele în care a în
fățișat frumusețile patriei noas
tre au fost mult apreciate.

După 1944 Pan Ioanid expune 
la expozițiile anuale de stat, iar 
nu de mult, prin expoziția retro
spectivă care i-a fost închinată, 
am avut din nou prilejul să-l 
prețuim așa cum se cuvine.

Uniunea Artiștilor 
Plastici din R.P.R.

CINEMATOGRAFE: Patria, V. 
Alecsandri, Elena Pavel, Flacăra : 
Ganga; Magheru, București, 8 
Martie, 23 August, 1 Mai; Mîine 
va fi prea tîrziu ; Republica, Fi- 
limon Sîrbu, I. C. Frimu, înfrăți
rea între popoare, Alex. Popov, 
Libertății: Melodii nemuritoare; 
Lumina, Miorița : Pe răspunde
rea mea ; Central: Caravana ; 
Victoria : La marginea orașului; 
Tineretului: Mînăstirea din Par- 
ma ; Maxim Gorchi: Mîini har
nice, Prin Siria, Vizita marinari
lor englezi la Leningrad, Studen
tul de pe bulevard ; Timpuri Noi: 
6 filme romînești de desen ani
mat ; Grivița : Maclovia ; Cultu

ral : Sarea pămîntului; Vasile 
Roaită, Olga Bancic: a 12-a 
noapte; Unirea; Nufărul roșu; 
Const. David; Pe baricadă 
Alex. Sahia : Giuseppe Verdi; 
T. Vladiminescu: Vagabondul 
(seria I-a) ; Carpați: Recunoaș
tere pe fluviul Yan-Tzi; Arta: 
Ciocîrlîa și Ilie în luna de miere; 
Munca, Popular : Saltanat; Mo
șilor: Umbre în port; Donca Si- 
mo ; Cei doi; Ilie Pintilie, Aurel 
Vlaicu: Cercul diabolic; M. Emi- 
nescu; Infidelele; Volga: Acci
dentul ; 8 Mai: Urmărirea; Coș- 
buc: Bancnota de 1.000.000 lire 
sterline.
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