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Sonda
de explorare

Sonda 508 din sectorul Bol
dești la care am ajuns, chiar dacă 
la prima vedere seamănă — fi
resc — cu fiece sondă de foraj, își 
are povestea ei deosebită, .pe care, 
in rezumat, o găsești la graficul 
realizărilor zilnice: s-a ajuns la 
adinclmea de 2314 metri... bri-

S-a început din plin forajul. 
După două ore se străbătuseră 39 
de metri.

Utemistul Gh. Covrig, alt mais
tru dim brigadă, care intra tn 
schimbul II, interveni și el cu o 
propunere:

— Am mai forat noi cu apă. 
gada are o depășire a normei de Dar este necesar să obținem re- 
86 la sută... față de planul res- “ 
pectiv de metri forați s-a obținut 
un avans de 47 la sută...

Realizările brigăzii — pe Care 
încă n-am prezentat-o—sint însă 
mult mai semnificative de cit a- 
ceastă explicație laconică.

...Era în ajun de 23 August 
cind s-a pornit forajul. Pe drumul 
spre sondă a urcat brigada de ti
neret condusă de Dumitru Han
giu. O aștepta o muncă grea la 
sonda aceasta de explorare.

— Ce-a fost la sonda 886 «-a 
dus — spuse atunci maistrul Fio- 
rea Manea. Am terminat-o 
cu 29 de zile mai de vreme, 
am avut alte posibilități. Am 
tîlnit v.fbrtnațit ușoare, aveam 
de cit o orientare, sonda nu 
de explorare, ca aceasta...

Și brigadierul Hangiu ar fi 
spus același lucru. Dar nu, ca bri
gadier altfel trebuia să proce- 

#dezel De doi ani, de cind conduce 
această brigadă de tineret, a as

cultat și bucuriile și necazurile 
băieților. Și acum, ca de obicei, 
calculat, prudent, i-a sfătuit :

—■' Nu trebuie «ă privim forțele 
noastre numai prin prizma rea
lizărilor de pînă acum — cu toate 
că nu ne fac de loc de rușine. Vă 
amintiți, băieți, ce s-a discutat în 
ședința de organizație: „Să pro
movăm cu curaj tehnica". Ce-ar 
fi să aplicăm la această sondă 
un complex de metode avansate? 
In mod practic vă voi ajuta eu".

Granicul și-a început cîntecu! 
său, spărgind tăcerea din împre
jurimi. Maistrul Florea îl minuia 
așa cum scria fa comanda geo- 
logo-tehnică.

— Știți, băieți — spuse el — 
că un regim rapid de foraj de
pinde în mare măsură de noroiul 
cu care lucrăm. Noi vom fora 
pînă la adîncimea de 1200—1300 
metri, cît formațiile ne permit, cu 
apă. Nu vom, mai folosi aici chi
micale care încarcă prețul de 
cost.

noi 
dar 
in
cit 

era

zultate la fel de bune în schimbul 
de noapte ca și în schimbul de 
zi. Noi vom trebui, deci, să con
trolăm in mod deosebit luminile, 
sculele.

Au trecut zilele.
Brigada a ajuns la 1200 metri. 

Veni momentul «ă se trateze no
roiul cu cărbune de Sărmășag; 
după cum spunea brigadierul, in
trau î.n pontic. Pentru evitarea 
dărîmăturilor la .puț, acesta ex
plică fiecărui schimb în parte cum 
să mențină ftltrația și care să fie 
densitatea noroiului.

Din primele zile apăruse ta 
sondă un grafic pentru aplicarea 
metodei Epștein. Metoda aceasȘa, 
de determinare a funcționării op
time a sapei in talpă, i-a ajutat 
pe sondorii noștri să reducă mult 
corecturile care deveneau înainte 
necesare ca urmare a uzării peste 
măsură a 6apei. Acum nu nu
mai că brigada a redus timpul de 
foraj, și a depășit zilnic planul 
de metri forați, dar a făcut și eco
nomii de 16 sape pînă la adinei- 
mea de 2200 metri, cind a început 
să folosească sapa cu role.

Tubajul cu coloană unică e 
foarte important pentru economia 
unei sonde și realizarea acestuia 
în bune condițiuni depinde în 
primul rînd de brigadă. Hangiu 
și băieții «ăi, intr-o consfătuire 
de producție, au studiat o broșură 
despre tubajul cu coloană unică. 
Ei au înțeles că esențialul este să 
se mențină un 
foraj.

— Așa e cind 
mintea, 
veți să 
ieri — 
Covrig, 
tuirea, în care brigada, studiind 
posibilitățile și pe baza realizări
lor obținute și-a luat angajamen
tul să dea și această sondă grea 
producției, cu 37 zile mai de
vreme.

regim raipid de

ti se luminează 
citești, cind incind mai 

lucrezi azi mai bine decît 
a putut spune utemistul 
după o vreme în constă-
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pe linia moartă...
Vizitam fabrica de cherestea 

<1 a industriei locale din orașul 
l1 Toplifa. Urmăream procesul 
I1 pe care-l suferă falnicul brad 
I' ajuns aici. Deodată privirea 

ne-am tndreptat-o, ca la co
mandă, către un fir de vagoa- 

, i ne de marfă. Dacă nu le-ar 
,i fi lipsit locomotiva juram că 

sint gata de drum. Construe- 
,i ția lor modernă — după ulti- 
p mul „STAS", cum am aflat 
, i noi mai tirziu — ne-au reți- 

> nut pentru mai mult timp pri- 
11 virea. Ba ne-am apropiat și 

i le-am cercetat cu multă aten- 
(I fie.
11 Ei, dar cum stăteam noi așa 
0 fi le admiram ba profilul, ba 
0i culoarea vopselei — doi oa- 
|l meni trecură pe Ungă noi. 
0 Poate nici nu i-am fi băgat 
ri de seamă dacă unul dintre ei
0 arătlndu-ne celuilalt n-ar
I1 scăpat printre dinți:
1' — Altă comisie de exper-
11 tiză.
1 Cetălalt dădu din umeri șl
I' răspunse încet :
l — Mai știi... frate
1 Atunci călăuza noastră se
1 simți obligată să facă o pre- 
1 cizare.
1 — Vagoanele astea stnt re-
’ ( but.

i — Cum ? Ce glumă-i asta?
— Nici o glumă. Vagoanele 

i stnt rebutate. De doi ani stau 
1 aci fără ca măcar unul singur 
1 să poată fi folosit.
' — Dar cum așa...
• — Hei, e o poveste tn- 
' treagă...
• Pe la începutul anului 1954,
\ 20 de vagoane C.F.R. au por-

nit din Satu Mare cu destina- 
1, ția Toplița. Ajunse la destina- 

ție au produs in orășelul a- 
i cesia... surpriza anului.

fi

— Tn sfîrșlt vom 
transporta ca lumea 
sticlele cu , ,Borsec“.

— Ca lumea și in- 
tr-o cantitate nuci 
mare.

Dar dacă cineva 
le-ar fi spus celor de 
la „Apemin" din Bor- 
sec, (lor le fusese de 
fapt trimise vagoane
le) că ' 
geaba 
mă că l-ar fi apostro
fai:

— Omule, cată-țl de trea
bă. Nu prea ești în toate min
țile...

Sosi ziua primului transport 
cu noile vagoane. Cineva, mai 
sentimental din fire, socoti 
că n-ar fi tocmai nimerit ca la 
garnitura aceasta să fie ata
șată o locomotivă veche.

— S-ar cuveni s-o băgăm tn 
cursă pe „Reșița** cea nouă.

— Nu se poate. N-a fost 
încă reparată...

— Cum vine asta? Doar 
de-abla a sosit din fabrică.

— Păi tocmai de asta. Ești 
încă nou la noi și nu știi că 
orice locomotivă „Reșița" a- 
junsă la noi suferă, fără a 
merge doi metri măcar, prime
le reparații (se modifică baza 
frenerului).

— De ce nu face operația 
asta uzina constructoare ?

— Le-am tot spus. Și pri
mim același răspuns: — Așa 
prevede „Stasul".

între timp o locomotivă se 
cuplă la garnitură și în 
entuziasmul tuturor porni. Va
goanele scirțîiau asurzitor șl 
clătinlndu-se prevesteau o de
raiere. Ba, unul se și răstur-

se bucură de- 
de bună sea-

Belgradul se pregătește 
să întîmpine oaspeții romini

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
TANIUG transmite: Vineri, Co
mitetul districtual Belgrad al 
Uniunii socialiste a poporului 
muncitor din Iugoslavia a dat 
publicității o proclamație, prin 
care cheamă pe cetățenii din ca
pitala Iugoslaviei să iasă pe 
străzi pentru a saluta delegația 
guvernului Republicii Populare 
Romîne și a Partidului Muncito
resc Romîn, in frunte cu Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a RJ’.R. și Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., care va sosi 
sîmbătă la Belgrad. In procla
mație se subliniază că această

vizită ilustrează dezvoltarea fa
vorabilă a colaborării pe bază de 
egalitate dintre Romînia și Iugo
slavia, colaborare care este în 
interesul ambelor țări, și care 
contribuie la consolidarea păcii în 
această parte a Europei. Astfel, 
apropierea dintre cele două po
poare vecine, care a luat un pu
ternic avînt cu prilejul recentei 
vizite a președintelui Tito și a de
legației iugoslave la București, 
va continua să se dezvolte.

In proclamație se arată apoi că 
popoarele iugoslave urmăresc cu 
sinceră simpatie străduințele po
porului romîn pentru construirea 
socialismului. In încheiere se 
subliniază că vizita delegației 
romîne va constitui o nouă con
tribuție importantă la promo
varea prieteniei romîno-iugoslave.

prilejul recentei 
elui Ti" ' '

Vineri după-amiază a plecat la Belgrad dele
gația Guvernului Republicii Populare Romîne și a 
Partidului Muncitoresc Romîn care va face o vi
zită oficială în Republica Populară Federativă 
Iugoslavia, la invitația președintelui Republicii 
Populare Federative Iugoslavia, Iosip Broz-Tito și 
a Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Delegația este alcătuită din tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a R.P.R., con
ducătorul delegației, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Petre Borilă, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, membru al C.C. al P.M.R., Grigore Preo
teasa, ministrul Afacerilor Externe, membru aț C.C. 
al P.M.R.

Delegația este însoțită de activiști de stat și de 
partid. Petre Costache, director general al Trebu
rilor Consiliului de Miniștri, Ștefan Voicu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., Mauriciu Novac, loc
țiitor al ministrului Comerțului Exterior, ing. Popa 
Stoica, locțiitor al ministrului Energiei Electrice și 
Industriei Electrotehnice, ing. Simion Zeiger, vice-

președinte al Comitetului de stat al planificării, 
Evghenie Tănase, locțiitor al ministrului Afacerilor 
Interne și alții.

In gara Băneasa, delegația guvernului Republicii 
Populare Romîne și a Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn a fost salutată la plecare de tovarășii Gh. 
Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu. losif 
Chișinevschi, Miron Constantinescu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, Constantin Pîrvu- 
lescu, Dumitru Coliu, Ștefan Voitec, Janos Faze- 
kaș, Vladimir Gheorghiu, acad. prof. Traian Săvu- 
lescu, Alexa Augustin, N. Bădescu, O. Berlogea, A. 
Breitenhofer, Gh. Cioară, P. Constantinescu-Iași. 
Ion Cozma, Constanța Crăciun, V. Cristache, Pa
vel Daju, FI. Dănălache, Gh. Diaconescu, C. Don- 
cea, Ion Dumitru, G. Gașton Marin, M. Gavriliuc, 
Filip Geltz, Th. lordăchescu, Carol Loncear, V. 
ZAalinski, Manea Mănescu, Ofelia Manole, dr. Voi- 
nea Marinescu, C. Mateescu, I. Gh. Maurer, I. 
Murgulescu, Costin Nădejde, P. Niculescu-Mizil, 
Ion Pas, Petre Lupu. C. Popescu, Marcel Popescu, 
M. Ralea, Gh. Safer, Bucur Schiopu, Al. Senco- 
vici, D. Simulescu, B. Solomon, Gh. Stoica, M. 
Stancu. M. Suder, Sorin Toma, C. Teodoru, P. Țugui, 
Gh. Vasilichi, general colonel lacob Teclu, A. Măl- 
nășan, Al. Lăzăreanu, Anton Vlădoiu, activiști de 
stat și de partid, conducători ai organizațiilor 
obștești.

Să asigurăm recolta viitoare!
In complexul măsurilor agro

tehnice care trebuie aplicate la 
cultura griului de toamnă, un loc 
important il ocupă epoca de tn- 
sămlnțare, care hotărăște rezisten
ța la ternare și, in mod 
rect, mărimea recoltei, 
baza experienței acumulate in 
cursul ultimilor ani și a studiu
lui făcut la stațiunea experimen
tală I.C.A.R.. și la Institutul a- 
gronomic din Iași, in condițiile 
regiunii lași epoca de semănat la 
griul de toamnă variază intre 20 
septembrie — 20 octombrie. Pen
tru raioanele situate mai la nord, 
timpul cel mai favorabil este 
ptnă la 10 octombrie, iar In ra
ioanele situate in sudul regiunii 
se prelungește pînă la 20 octom
brie. Acum ne găsim la sflrșitul 
epocii optime de insămințat. Ori, 
după datele statistice din seara 
zilei de 11 octombrie, in regiune 
erau făcute insămințări de toam
nă pe numai 22.5 la sută din în
treaga suprafață planificată. 
Fruntașe pe regiune sint raioa-

di- 
Pe

an.

nete Negrești și Pașcani. Avan
sate sint raioanele lași, Tg. Fru
mos și Hlrlău. Rămase in urmă 
sint raioanele Murgeai, Birlad, 
Huși, Vaslui unde suprafața insă- 
mlnțată cu griu de toamnă va
riază între 4,7—12 la sută. In- 
tirzierea aceasta se datorește în 
bună parte faptului că in regiu
nea Iași griul de toamnă se sea
mănă mai ales după porumb, a 
cărui recoltare a tnttrziat, in une
le raioane, din cauza condifiilor 
climaterice specifice acestui

Totuși in multe raioane, mai 
ales in cele din sudul regiunii. 
(Birlad. Murgeai. Vaslui. Huși) 
porumbul a ajuns mai de mult la 
maturitate și putea fi recoltat, 
pentru a nu intlrzia insămințări- 
le. Răminerea in urmă a recol
tării porumbului și a insămințării 
griului nu este justificată. In pu
ținele zile care au mai rămas, 
trebuie să se realizeze ceea ce nu 
s-a realizat in timp de o lună. In 
acest scop pot fi folosite metode
le cele mai expeditive pentru pre-

gătirea pămtntului tn vederea tn- 
sămințărilor, renunțind la meto
dele aplicate in condiții normale 
— cum ar fi arăturile adinei de 
16—22 centimetri — fără să ne
glijăm insă regulile agrotehnice 
cerute de cultura griului de 
toamnă.

De îndată ce a fost eliberat te
renul. acolo unde pămîntul este 
umed, se va ara la 14-16 centi
metri adincime și se va grăpa. 
Cum insămințarea griului urmea
ză să se facă imediat, pămîntul 
neavind timp să se așeze de la 
sine, arătura se va tăvălugi obli
gatoriu, înainte de semănat.

Dacă pămintul este uscat șl 
arătura iese bulgăroasă, adinei- 
mea arăturii se va potrivi in așa 
fel, ca să nu se scoată bulgării, 
adică se va face in fată. Din 
urmă se va grăpa, semăna și tă
vălugi.

Dacă porumbul a fost intreți-■ - . ■ . . curat
re- 
cu

din tehnica 
romînească* *

Un nou aparat 
pentru laborator
în tehnica măsurătorilor de 

laborator, pentru determinarea 
cu exactitate a eforturilor care 
se Ivesc in modelele pieselor 
de mașini a fost realizat In 
cadrul Institutului de mecani
că aplicată al Academiei R.P.R. 
un nou aparat. Aparatul (pe 
care îl puteți vedea in foto
grafia de mai Jos) se compune 
dintr-un sistem de roți dințate 
și un dispozitiv cu comparator

cu ajutorul căruia se determi
nă cu precizie valoarea ten
siunilor din piesă. Aparatul 
denumit „Compensator" s« fo
losește mult in lucrările știin
țifice de laborator.

Frigider de mare 
capacitate
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nut bine și pămintul este > 
de buruieni și afinat, se va 
nunța la arătura executată 
plugul obișnuit și se va lucra 

'/cu discuitorul sau cu plugul fără 
i cormană, pînă la adincimea de 
i 'însămânțat. Cu discuitorul este 
Obine să dăm de două ori, o dată 
Oln lung și o dată in lat. Din ur- 
Omă se poate grăpa. apoi se va se- 
i1 măna și tăvălugi dacă este cazul. 
i1 Se va renunța la arătură și a- 
i'tunci cind semănăm griul de 
i'toamnă după cartofi sau sfeclă, 
tin cazul acesta este suficient să 
, dăm cu discuitorul pe două di- 
i irecții sau cu plugul fără cormană. 
, da adincimea de insămințat. Din 
..urmă gripăm, semănăm și, dacă 
ieste nevoie, tăvălugim. Tn toate

i icazurile cind tăvălugitul se exe- 
Ocută cu tăvălugi netezi, din urmă 
dse va da o grapă ușoară.
ii Gospodăriile care nu dispun de 
.'tăvălug pentru semănat pot folo- 
hsi cu succes, tn cazurile arătate, 
ăgrapa de mărăcini sau grapa de 
Of ier cu colții tn sus, complectate 
Ocu o greutate oarecare.

Pentru a evita spălarea stratu-

lui roditor de la suprafață, mai 
ales în raioanele cu relieful foar
te frămintat (Bîriad, Vaslui) toa
te lucrările de pregătire a solu
lui, inclusiv lucrările de însămin- 
țare. se vor executa de-a curme
zișul pantei

Un mijloc sigur pentru spori
rea producției la hectar îl cons
tituie, după cum se știe, adminis
trarea îngrășămintelor. Dintre a- 
cestea, gunoiul de grajd bine pu
trezit poate ft folosit cu succes 
în toată regiunea lași. Cum însă 
căratul gunoiului de grajd ar în- 
tîrzia și mai mult executarea lu
crărilor de insămințări, recoman
dăm în locul lui administrarea 
îngrășămintelor minerale și a- 
nume: 100—150 kg. superfosfat 
la hectar, cind porumbul a fost 
îngrășat cu gunoi și 150—200 kg. 
la hectar în cazul cind nu a fost 
îngrășat cu gunoi. In primăvară 
urmează ca semănăturile de griu 
de toamnă să fie îngrășate și cu 
azotat de amoniu, 80—100 kg. la 
hectar. în ceea ce privește adîn
cimea de insămințat, finind sea
ma că vremea se răcește pe zi ce 
trece, iar pămintul este relativ 
umed și îndesat în urma ploilor 
căzute în ultimul timp, este bine 
să semănăm mai în față, adică 
la 5—6 centimetri. Cantitatea de 
sămînță dată la hectar este bine 
să fie cea maximă, ca să se asi
gure 450 pînă la 500 plante la 
metru pătrat.

în regiunea Iași se organizea
ză intre 22-28 octombrie o săptă- 
mînă record la insămințări. Folo
sind întocmai datele mai sus a- 
rătate in funcție de condițiile spe
cifice, mecanizatorii, colectiviștii, 
întovărășiții și țăranii muncitori 
cu gospodării individuale sint 
chemați să depună toate* eforturi
le pentru a lichida răminerea în 
urmă la insămințări.

Delegația a fost salutată la 
plecare de membrii Ambasadei 
R.P.F. Iugoslavia în frunte cu în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
Milutin Popovici.

Au fost de față membri ai 
corpului diplomatic.

Delegația romînă va avea con
vorbiri cu delegația iugoslavă. 
Membrii delegației vor participa 
la o ședință specială a Comitetu
lui Popular din Belgrad, vor vi
zita întreprinderi industriale, in. 
stituții științifice, monumente cul
turale din Belgrad și din Repu
blicile Populare Croația și Slo
venia.

Delegația romînă va depune o 
coroană la mormîntul Eroului Ne
cunoscut. (Agerpres)z

Pentru păstrarea medica
mentelor in bune condlfiuni se 
folosesc frigidere speciale. A- 
semenea frigidere se constru
iesc astăzi in tara noastră de

către Ministerul Sănătății. Fri
giderele au o capacitate de 
600 litri și sint prevăzute cu 
dispozitive automate pentru 
reglarea temperaturii din inte
rioarele lor. De asemenea, fri
giderele au prevăzute lăcașuri 
speciale pentru sticluțe cu me
dicamente de diferite mărimi 
precum și cutii speciale în care 

( se produce gheața. In noul fri- 
1 gider rominesc poate fi păs- 
I trat în cele mai bune condi- 
( țiuni orice medicament sau 
1 aliment.
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romino-iugoslavă
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nă trăgtnd după el alte ctteva. 
„Nu-i nimic, așa-i la început" 
— și-au zis unii.

Azi tnceput, mtine început, 
poimiine de asemenea, pînă 
cind oamenii s-au pus pe gin- 
duri. Vagoanele deraiau la 
primii 50—60 m. parcurși. Așa 
stind lucrurile, o comisie de 
expertiză de la „Unio" Satu 
Mare (fabrica producătoare) 
s-a prezentat la fața locului 
și cum era firesc a consta
tat :

— Tampoanele n-au joc la
teral. Distanța Intre roți este 
prea mare. Precizia de execu
ție a boghiurilor lasă de do
rit.

După încheierea procesului- 
verbal comisia a plecat, 
trecut zile, săptămtni, 
S-au împlinit de-atunci 
mai mult decît doi ani.

Și totuși douăzeci de va
goane — nou nouțe — gata 
parcă de drum stau pe linia 
moartă.

De la brigada noastră 
volantă:

VASILE RANGA, MIHAI 
CARANFIL, RADU COST1N

Au 
luni.

nu

Emisiune televizată"...
Ei da, ce vă miră ? Fiecare ci

titor a putut doar afla că Bîrla- 
dul este un oraș a cărui față s-a 
schimbat mult în anii puterii 
populare: fabrici noi, blocuri mun
citorești, cinematograf nou și de 
aproape un an de zile, un Teatru 
de Stat. Să nu vă mire deci dacă
— pește cîțiva ani — veți citi 
ceva despre emisiunile radio-tele- 
vizate din Bîriad...

Acum este însă vorba de alt
ceva: „Pe trei lungimi de undă!"
— emisiune radio-televizată în 
două acte și un prolog, spectacol 
de estradă prezentat recent în 
premieră de colectivul Teatrului 
de Stat din BîriadO premieră 
surpriză, anunțată doar cu cîteva 
zile înainte. Că ideea abordării 
unui spectacol de estradă, acum, 
în noua stagiune, a fost bineve
nită, au demonstrat-o pe deplin 
aplauzele entuziaste, la scenă

deschisă, ale spectatorilor bîrlă- 
deni. Nu se poate trece cu vederea 
peste aceste aplauze. Ele dovedesc 
că tînărul colectiv teatral din 
Bîriad, care-și desfășoară activi
tatea în acest mic centra raional, 
și-a cîștigat simpatia și prețuirea 
cetățenilor.

Intitulat „Pe trei lungimi de 
undă", spectacolul înfățișează, sub 
forma unei emisiuni televizate, 
oameni și fapte din prezent și 
din trecut, întîmplări și aspecte 
ale celor mai variate teme de ac
tualitate, în care satira și umorul 
îmbinate cu lirism și poezie pun 
spectatorul în fața unor serioase 
probleme ale timpului nostru.

Publicul bîrlădean, dornic de 
spectacole instructive, amuzante 
și emoționante, a răsplătit efortu
rile realizatorilor spectacolului, 
autorilor textelor: Radu Miron și 
S. Horovitz, care 6-au inspirat și

Prof. VLAD HOMUTESCU 
șeful catedrei de agronomie 

generală, Institutul Agronomic 
Iași

la Bîriad
din unele fenomene concrete pe
trecute în oraș, cît și compozito
rilor Aurel Giroveanu, Iuliu Al- 
botă și Nicu Gallin.

Toți interpreții — 28 la număr 
— dintre care cităm pe Bebe 
Banu, Mimi Crețulescu, George 
Gheorghiu, Zoe Traian și pe ti
nerii Constantin Coșa, Paul La- 
vric, Octavian și Stela Cosmuță, 
Vasile Mălinescu, Ioana Baciu 
etc., și-au dat aportul inimos la 
reușita spectacolului.

In afară de acest spectacol și 
de „Gaițele", Teatrul de Stat din 
Bîriad pregătește acum noi pre
miere : „Mașenka", care va fi pre
zentată în primele zile ale lunii 
noiembrie, și piesa „Take, Ianke 
și Cadir" de V. I. Popa, menită 
a fi jucată la aniversarea unui an 
de activitate a teatrului.

GH. ANGELESCU

I
, T~A elegația Guvernului Re-
> [ J publicii Populare Romî-

> ne și a Partidului Mun-
J citoresc Romîn a plecat intr-o 
> vizită oficială in Republica 
> Populară Federativă lugosla- 
> via, la invitația președintelui 
> R.P.F. Iugoslavia, iosip Broz- 
> Tito și a Comitetului Central 
> al Uniunii 
> Iugoslavia.
> guvernului 
) tru în
> stituie un 
J deosebită importanță în dez- 
s voltarea relațiilor romîno- 
> iugoslave. Această vizită re- 
c flectă spiritul prietenesc care 
i domnește între cele două țări 
> vecine.
î Prietenia romîno-iugoslavă
> are rădăcini adinei în trecutul 
? popoarelor noastre. Nu de pu- 
( ține ori aceleași idealuri au 
> însuflețit poporul romîn ca și 
> popoarele Iugoslaviei. In anii 
C războiului împotriva îascismu- 
> lui, poporul nostru a urmărit 
? cu dragoste lupta patrioților 
< iugoslavi pentru libertatea pa- 
> triei lor. După război, popoare- 

I'>? le noastre au pornit pe dru- 
< mul construirii unei vieți noi, 
> socialiste. Situația artificială 
? care s-a creat în relațiile ro- 
\ mino-iugoslave a dăunat in- 
> tereselor celor două po- 
? poare. Restabilirea relațiilor 
s de prietenie dintre Romînia și 
> Iugoslavia a fost salutată cu 
< un sentiment de adîncă bucu- 
\ rie de către poporul nostru. 
> Romînia și Iugoslavia merg,

< fiecare în condițiile specifice, 
S pe drumul construirii socialis- 
> mulul, drumul lor fiind lumi- 
< nat de măreața învățătură 
S marxist-leninistă.

Anul acesta, țara noastră a 
C avut bucuria de a primi vizita 
> delegației iugoslave condusă 
i de tovarășul Tito. Convor- 
> birile care au avut loc la 
? București între conducătorii 
C iugoslavi și romini s-au des- 
> fășurat într-un spirit de sin- 
> ceritate și înțelegere rccipro- 
> că care a permis continua dez- 
> voltare a relațiilor de priete- 
> nie dintre cele două țări pe 
> baza principiilor respectării 
> suveranității, integrității teri- 
> toriale, egalității in drepturi

Comuniștilor din 
Vizita delegației 

și partidului nos. 
Iugoslavia con- 

moment de o

și neamestecului In treburile 
interne.

Convorbirile de la București 
i au arătat că există puncte de 
. vedere comune in aprecierea 

unor probleme principale ale 
i vieții internaționale. Reprezen- 
- tanții celor două guverne și-au 
I afirmat adeziunea la princi- 
i piui tratativelor ca metodă de 

soluționare a problemelor in
ternaționale litigioase iar ele 
și-au dovedit consecvența și 
cu prilejul apariției problemei 
Canalului de Suez.

O influență pozitivă au a- 
vut convorbirile de la Bucu
rești și in ceea ce privește 
dezvoltarea relațiilor priete- 

. nești romîno-iugoslave. S-au 
dezvoltat multilateral relațiile 
dintre țările noastre. Acordul 
economic în vigoare este rea
lizat consecvent. Pe baza de
clarației de la București, re
cent o comisie mixtă de 
specialiști romini și iugo
slavi a studiat posibilitatea 
construirii unei hidrocentrale 
pe Dunăre, în sectorul Baziaș- 
Porțile de Fier.

S-au mărit schimburile de 
delegații ale organizațiilor ob
ștești, instituțiilor culturale și 
de echipe sportive. S-au resta
bilit relațiile intre tineretul nos
tru și cel iugoslav.

Succesul deplin al convorbi
rilor romino-iugoslave a fost 
salutat cu bucurie de toți acei 
care sint interesați in menți
nerea și consolidarea păcii. 
Modul in care au evoluat rela
țiile romîno-iugoslave în ulti
mele luni, dovedește că acestea 
se găsesc pe făgașul cel bun.

Poporul nostru întărește 
prietenia cu popoarele iugo
slave, ca și cu popoarele Uniu
nii Sovietice și ale celorlalte 
țări care construiesc socialis
mul, conștient fiind de intere
sele comune ale popoarelor ce 
făuresc o lume nouă.

Vizita la Belgrad a delega
ției Guvernului R.P.R. și a 
P.M.R. este așteptată cu un 
deosebit interes. Sîntem con
vinși că această vizită va avea 
drept rezultat o și mai largă 
dezvoltare a relațiilor romîno- 
iugoslave, consolidarea priete
niei celor două popoare.

I



Spre amiază se porni din nou un vtnt 
> turbat. Slobod în stepa asemănătoare cu o 

ciudată mare de gheață, în stepa unde nu 
existau nici dealuri, nici văi, nici un copac 
și nici un tufiș, unde n-aveai pe ce să-ți 
oprești și să-ți odihnești privirea, vtntul go
nea cu tăria și iuțeala unui uragan. Prin 
ferestrele ferecate tn gheață ale vagonului nu 
se mai vedea nimic; de fapt, nici nu aveai 
ce să privești — numai vîrtejul alb se ros
togolea deasupra pămintulut care nu fusese 
niciodată nici arat, nici semănat. Oare unde 
s-or fi ascunzînd pe o astfel de vreme pă
sările care trăiesc aici ? Doar nici nu se 
deslușește unde începe pămtntul și unde se 
termină cerul.

Galiei fi înghețaseră picioarele. Celelalte 
fete ședeau și ele ghemuite în paltoane și 
șube, cu căciulile pe cap și cu mănuși groase 
în mîini, străduindu-se să se apropie cit mai 
mult de sobița caldă. Vîntul vuia și urla cu 
mii de glasuri pe care nici cintecul din va
gon nu Ie putea acoperi.

— Uite cum ne întîmpină, — rise cineva 
fără veselie.

Nu se vedea nimic prin ferestre — nici 
tractorul care trăgea cu răbdare vagonul, 
nici celelalte tractoare care înaintau undeva, 
în față, nici drumul care se pierdea In ceața 
albă fără sfîrșit.

Ca să scape de ger multe fete săreau di
rect din mers, alergau pe lingă vagon ptnă 
-la tractor, schimbau glume cu Maxim Go- 
Iubiov care ședea în cabină, zburdau și se 
bateau cu zăpadă. Așa le era mai cald, fe
țele li se acopereau din nou de rumeneală 
și pe buze le înfloreau zîmbete.

De vreo două ori sărise și Galia tn urma 
celorlalte; șoșonii, care la Moscova îi pă
reau de nădejde împotriva gerului, nu prea 
Ii țineau cald. Iar pîslari, Galia nu purtase 
niciodată și cind, în preajma plecării, mama 
spusese ca ar trebui să-și cumpere o pere
che —, oricum, e Siberia — Galia ridicase 
din umeri. Ptnă și mănușile albe din lînă 
groasă, cu un singur deget, pe care i le 
cumpărase tatăl, le lăsase acasă.

Vagonul în care se afla Galia era cel din 
urmă. Maxim mergea 'întotdeauna ultimul 
din brigadă — asta-i dădea siguranța că 
nimeni nu va rămîne în urmă. Dacă pe 
drum se întîmpla ceva, brigadierul ajungea 
mașipa care suferise o avarie și fără a 
pierde nici o clipă se punea pe treabă...

De data asta nenorocirea se întîmpla spre 
seară. Vagonul se opri deodată din mers și 
duduitul, neîntrerupt pînă atunci, al moto
rului se stinse.

— S-a întimplat ceva 1
Vîntul continua să se zbuciume și cei care 

săreau din vagon in întunericul înserării 
nu și-au puiuț da seama pe dată ce se în- 
tîmplase. Un lucru era clar: tractorul stă
tea și lingă el, străduindu-se parcă să în
treacă zgomotul vijeliei, Maxim înjura în 
gura mare.

Pe drum se vedeau stîlpi de telegraf do
borî*,i atunci de vînt: un stîlp căzuse chiar 
pe tractor. Stacojiu de încordare. Maxim 
împingea din toate puterile cu umărul, tn- 
cercînd să miște din Icc stîlpul. Fetele care 
veniseră în fugă îi ajutară. Maxim începu 
să cerceteze ava-ia. Blestema toate pe lume 
și „idiotul** de vînt drăcesc, și drumurile, și 
pe șefi! După ce se agitase pe lingă trac
tor vreo oră, nu izbutise să pună în func
țiune motorul. Și chiar dacă ar fi reușit, 
după cum se dovedi mai tîrziu tot n-ar fi 
putut să meargă mai departe: stâlpul căzut 
îndqise una dintre axele de tensiune ale 
șenilei drepte — tractorul avea nevoie de 
reparații care nu se puteau efectua pe loc.

— Am mers și noi 1 — Maxim scuipă, se 
scărpina la ceafă și, din senin, se năpusti 
la fetele nevinovate care priveau cu tristețe 
mașina oprită în loc. — Ei, ce stați ? N-ați 
mai văzut niciodată un tractor înțepenit ? f

In față, pe drum, nu era bineînțeles ni
meni : doar fulgi mari de zăpadă se zbăteau 
în vînt și undeva, mai departe, se profilau 
întunecați stîlpii de telegraf pe care viniul 
nu reușise să-i doboare.

— Ei, echipă de femei, adunați-vă I... Tot 
n-o să-i ajungem pe ai noștri și pînă la 
Dikanka putem să' mergem pe jos trei cea
suri ; doar nu sîntem mîci. Nu vă luați lu
crurile — numai cine are arme...

Maxim avea o pușcă nouă-nouță de Tuia, 
cumpărată în nădejdea vînatului bogat din 
stepă.

— De ce-i nevoie de puști ? — întrebă 
cineva.

— Se zice că-s multe gîște — glumi 
acru Maxim. — Ei, să mergem I Ctți sîn
tem? — Luminînd cu lanterna de buzunar 
fața fiecăruia el îi numără, — Șaptespre
zece. Și aproape numai fetei ...Ei, drăgu
țelor, nu rămîneți în urmă ! Altfel o să vă 
trîr.tească vijelia.

Mergeau cit puteau de repede. Galia se 
oprise de cîteva ori ca să-și scoată zăpada 
care-i umpluse șoșonii și în curînd rămase 
ultima în șirul oamenilor care înaintau de 
la un stîlp la altul. Maxim era în frunte: 
lumina pîlpîindă a lanternei Iui, acum slabă, 
licărea vag înainte cind vîntul se mai poto-
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lea. In urma lui Maxim pășea îmbrăcată 
tn pantaloni vătuiți și pufoaică, sttagacea 
și hazlia Nastenka. Gaiței ii părea râu că 
nu are alături pe Varenka sau măcar pe 
Solnîșko ; în prezența ior se simțea mult mai 
curajoasă. Dar prietenele se aflau în va
goanele din față.

Vîntul bătea fără tncetare din dreapta, cu 
o înverșunare necruțătoare. Gaiiei i se pă
rea că vîntul îi despică fruntea, că pătrunde 
prin oase și-i îngheață creierul. Zăpada o 
orbea. înainte nu se vedea nici la doi pași, 
doar stîlpii de telegraf după care se orienta 
Maxim, în fruniea „echipei de femei**, se 
iveau unul după altul, pe neașteptate, din 
ceața albă.

La început doar ca să uite, să nu mai 
observe drumul, Galia începu să-și amin
tească trecutul, copilăria, pădurea de brazi 
de lingă Zelionogradskaia în care, fetită 
încă, culegea ciuperci, își aminti colegele de 
școală.

Paltonul el modern nu avea buzunare șl

A Rutko

prin
— Povestire —

detndată de metal. Galia își trase mina în 
jos, izbucni in plâns și începu să alerge ca 
să-i ajungă pe tovarășii ei. Alergă destul de 
mult timp, grăbindu-se, gîfîind și deodată o 
opri un gind Înspăimântător: unde aint 
stîlpii? Alergase vreo sută de metri cel puțin 
și nu descoperise nici unul.

Galia ascultă, străduindu-se să prindă prin 
vuietul vijeliei zumzetul caracteristic al fire
lor de telegraf. Nimic 1 Se întoarse și alergă 
înapoi încercind să distingă ta întuneric 
urmele lăsate de pașii ei.

Alergă mult timp, gâfâind și strigtnd. Și 
cînd înțelese că nu-i va ajunge pe tovarășii 
ei, că nu aleargă încotro trebuie, se așeză tn 
zăpadă. Nu mai exista nimic pe lume ta afară 
de vînt șl zăpadă, ta afară de durerea insu
portabilă din mâini și din picioare.

Apoi se ridică din nou. își aminti că atunci 
oi nd mergeau împreună, vîntul bătea tot

geanta o ținea în mîinile pe care le simțea, 
cu groază, înțepenite. Vârfurile degetelor o 
dureau insuportabil și, scoțîndu-și mănușile, 
ducea pe rînd degetele la gură, le încălzea 
suflînd ta ele și, mușcîndu-le ușor, piîngea 
de durere. „Proastă ce stat — am lăsat 
acasă mănușile groase pe care mi le-a dat 
lata |“.

Galia mergea, cînd rămînînd cu cîțiva pași 
în urma flăcăiașului din fața ei, un lăcătuș 
de la fabrica de cauciucuri, cînd, stăpînin- 
du-se cu greu ca să nu-i ceară ajutorul, tl 
ajungea din nou. La început el privea me
reu înapoi așleptînd-o, apoi se obișnui cu 
faptul că miC3 ei siluetă încovoiată îl ur
mează ca o umbră și nu-i mai dădu atenție.

Ctt timp a mers așa — o oră. două, zece ? 
Nu-și mai dădea seama. I se părea că acest 
drum groaznic a început foarte de mult, că 
întreaga via(ă a rătăcit așa, izbită din 
dreapta de vîntul care bătea cu atîta furie 
încît puteai să-ți ieși din minți... Măcar un 
minut, măcar o clipă de odihnă l

O durea tare mîna pe care se afla ceasul 
cu brățară de aur. Metalul înghețat îi ardea 
încheietura mîinii ca un inel de foc. Oprin- 
du-se, Gaiia se strădui mult timp să desfacă 
brățara.

Dar degetele n-o mai ascultau, parcă mîi
nile n-ar fi fost ale ei.. Scâncind de durere 
ea își ridică spre față mîn.a și încercă să 
rupă brățara cu dinții. Dar buzele i se lipiră

timpul din dreapta. Se Întoarse cu partea 
dreaptă spre vînt și 'merse astfel, oprindu-se 
din cînd ta cînd și strigtnd. Dar nimeni nu 
răspundea. încercă să-și aducă aminte ceva. 
I 6e părea că de asta depinde salvarea el
in sfîrșit își aminti: fetele spuneau că la fie
care kilometru se află șaptesprezece stîlpi 
de telegraf. Șaptesprezeoe? Deci de la un 
stîlp la altul cîți pași stat? Aproximativ 
118... Socotind cu voce tare, ea numără o sută 
de pași și porni mai departe întinzînd înainte 
mîinile. Mai merse douăzeci, tacă treizeci de 
pași și tot nimic.

— M-am rătăcit I... Se pare că m-am ră
tăcit 1...

Mai merse încă o sută treizeci de metri 
pînă cînd căzu tn zăpadă cu spatele la vînt. 
Ghemuindu-se, își strînse mîinile înghețate 
între genunchi și își trase peste cap gulerul 
paltonului, după ce descheiase doi din nas
turii de sus. Așa îi era mai ușor. Deschizând 
gura, respira in blana gulerului, bucurtadu-se 
că vîntul nu-i mai sfredelește iruntea, nu-i 
mai smulge pielea de pe obraz, ci parcă se 
îndepărtase sau se potolise. I se părea că 
nu mai e chiar atît de frig. Vîntul sufla în 
rafale, grămădind în spatele ei zăpada...

In minte începură să i se perinde una după 
alta, cu deosebită claritate, imagini din tre
cut, fețe de oameni, străzi ale Moscovei. Fără 
să știe de ce își aminti pereții de faianță 
albă ai camerei de baie, umeziți de aburii

stepă
care se ridicau din cadă ; o barcă cu o sin
gură pînză, răsturnată pe apa Kleazmet; fața 
mânioasă a decanului încadrată de o barbă 
căruntă dar cu ochi tineri, aproape de băie- 
tandru.

Se trezi pentru că cineva o scutura puter 
nic de umăr. Deschizînd ochii, scoase un 
6trigăt: In fată o lovea lumina unei lămpi 
electrice de buzunar. Lanterna era ținută cu 
stingăcie de o mină tn mănușă enormă de 
blană.

— Ridică-te, îți spun I — strigă cu mânie 
glasul lui Maxim. Ridică-te chiar acuml la 
te uită, a venit să cucerească țelina, fetita 
mămichii I

Orbită de ninsoare. Galia dădu negativ 
din cap:

— Nu pot...
— Ridică-te.
— Nu pot.
— Te împușc, ticăloaso 1 — strigă Maxim 

și Galia văzu cealaltă mănușă de blană 
strângând patul puștii.

Ridicîndu-se, Galiei ti căzu de pe genunchi 
geanta și, cind se aplecă s-o ridice, mîinii» 
ei nu putură face nici o mișcare.

— Vezi, nu merge...
Băgîndu-si lanterna sub scurtă, Maxim ti 

smulse cu furie din mîini mănușile. Scotînd 
din nou lanterna îi lumină mîinile și amân
doi văzură degetele albe, parcă modelate din 
ghips. Aruncând arma in zăpadă, ascunzînd 
din nou lanterna, Maxim începu să-i frece 
cu furie mîinile ou zăpadă. Lumina lanternei 
ieșea de sub scurta lui și le lumina mîinile, 
paltonul verde cu croială la modă al Galiei, 
zăpada care se-nvolbura împrejur. Maxim 
freca mîinile Galiei cu atîta putere de parcă 
vroia să-i smulgă carnea pînă la oase și 
Galia piîngea și striga de durere, «trăduin- 
du-se să-și elibereze mîinile. De două ori el 
ti lumină degetele cu lanterna și din nou se 
apucă să 1 le frece cu zăipadă, cu o îndârjire 
crescândă, ocărind „fetițele mămichii** pe 
care nu le rabdă inima să stea acasă, fiindcă 
au hotărât „să facă pe eroinele".

Durerea groaznică, «scutită, la vârfurile 
degetelor, o făcea pe Galia să strige și să-și 
muște pînă la sînge buzele. Piîngea de du
rere și de neputință în fata acestui salvator 
fioros.

In sftrșit, Maxim trase pe mtinile ei umede 
și roșii ca morcovii mănușile sale de blană 
uriașe, ca niște pîslari. Ele mai păstrau căl
dura mîinilor lui care miroseau a motorină. 
Era o asemenea desfătare încât Galia începu 
să râdă.

— Ce-i cu picioarele? — întrebă grosolan 
Maxim.

— Nu știu...
El tși scoase ptslarli. Galia rămase uimită: 

el cum o să meargă, desculț prin zăpadă ?
Pe piciorul mare al lui Maxim, sub obială, 

era un ciorap alb de ltnă, împletit tn casă 
— la fel cu mănușile pe care le refuzase 
Galia. Maxim își scoase ciorapul și tl puse tn 
mîinile Galiei.

Fata simți în față un miros tare de su
doare, dar acum asta n-o mai dezgusta de 
loc.

Apoi el își scoase ciorapul de pe celălalt 
picior și, silind-o pe Galia să se așeze, șterse 
de pe șoșonii ei zăpada și ti trase pe deasu
pra ciorapii. Ii ajungeau pînă aproape de 
genunchi.

— Ridică-te 1
In clipa aceea auziră prin vuietul vântului 

un urlet ciudat, îndepărtat sau poate așa 
părea din cauza vijeliei, un urlet jalnic, pre
lung...

' — Un cline... — spuse pe neașteptate, cu 
bucurie Galia.

— Un cline 1 Proasto 1 — aruncă scurt și 
cu răutate Maxim din 'întuneric, scuiurir.du-și 
pușca de zăpadă. Pe dibuite scoase din car
tușieră două cartușe și le înlocui pe cele care 
erau ta țeavă. — Să nu se înfrupte din tine 
astă seară cîinii ăștia...

— Lupii ? — întrebă dintr-o răsuflare 
Galia.

— Dar cine altcineva I Hai, ponnește 1 
Mergea în urma lui și se glndea că Maxim 

nu-i atît de rău cum i se părea la început. 
Pare doar grosolan.

Capul i se tnvîrtea, totuși ea mergea me
reu, străduindu-se să pășească pe urmele 
lui Maxim. Dar după o jumătate de oră, tși 
pierdu complect puterea și se opri, așteptînd 
ca Maxim să dispară tn întuneric. Atunci 
se așeză din nou în ză.padă și își acoperi 
capul cu paltonul.

El se întoarse furios peste vreo zece mi
nute. Agittndu-și pușca, o ocărî în fel și 
chip, amenințînd că va folosi pentru ea 
cele două gloanțe „pentru luipi". Galia tăcea 
întoreînd spatele viratului. Atunci el se lăsă 
în genunchi, ti luă capul în mîini și ea tre
sări cînd degetele reci, înțepenite de ger ca 
niște țurțuri de gheată atinseră fața ei.

—Fetițo, ridică-te, draga mea — spuse 
în șoaptă Maxim. Galia... Galenka... Ridi
că-te. fetițo... Doar nu pot să te car ta spate... 
Ascultă, urlă lupii... ne-a mai rămas puțin... 

Dacă ar fi continuat să țipe la ea nu 
s-ar fi ridicat cu nici un chip. Dar uimită 
de tonul și de cuvintele atît de neobișnuite 
la el, se ridică și, strîngîndu-și lingă urechi 
mănușile care miroseau a motorină, porni în 
urma lui. Nu-si mai aminti de nimic, nu mai 
vedea, nu mai auzea nimic...

In ziua următoare, ctrad se trezi ta izba 
caldă, primul lucru pe care tl văzu fură 
mîinile bandajate ale lui Maxim.

Galia izbucni tn plîns fără 6ă știe ea sin
gură de ce.

In românește de FELICIA DAN
(Din revista sovietică „Smena")

Liviu Deleanu
(poet din R.S.S. Moldovenească)

Lăsam pădurea
Lăsam pădurea să rămlnă 
Cu creștetul bătut de stele 
Și te luam ușor de mină...
Ții minte serile acele?

<

Erai in umbra din poiană 
Cu
Ca
Ții

alba-ți salbă de mărgele, 
o Ileana Cosînzeană... 
minte serile acele ?

cite n-au cercat să-ți spună 
Atunci îndemnurile mele, 
Iar tu te rușinai de lună... 
Ții minte șerile acele ?

și

N-aveam la tîmple fire sure 
Dar azi cu bruma peste ele 
Lăsăm doar visul să ne fure...
Ții minte serile acele ?

Ii caut inimii tărie ș
caut inimii tărie 
stihului cuvînt deplin, 

Ca-n tot ce-i flăcăruie vie 
Să simt că ard și mă implin.

Ii
Si

Iar dacă pana mea mal scrie. 
Nu-ngenunchiez șl nu suspin, 
Ci-ml fac altar din bucurie 
Și numai dragostei mă-nchin.

Festivalul ftlmului sovietic

Cazul Rumianțev
Intimplarea puțin obișnuită prin care 

trece Sașa Rumianțev eroul filmului „Ca
zul Rumianțev" și din desfășurarea căreia 
ne sint reliefate caractere diferite și deo
sebit de interesante, este de natură să 
dezvăluie spectatorului prețioasa idee că 
cinstea șl dreptatea 
ies întotdeauna în-

M-aplec spre marea el menire — 
Și-așa, păgin cum sint din fire, 
O proslăvesc ca un aed.

Căci veșnic tînără pre nume, 
Iubirea-i singura din lume 
Religie in care cred.

vingătoare în so
cietatea sovietică. 
In cadrul Festiva
lului filmului sovie
tic care a început 
ieri la cinematogra
ful Patria se va 
prezenta tn ziua de 
23 octombrie filmul 
„Cazul Rumianțev". 
II recomandăm cu 
căldură cititorilor 
noștri.

Publicului tl stnt 
rezervate nenumă
rate surprize de 
care se va bucura 
desigur, urmărind 
cele 7 filme sovie
tice prezentate cu 
prilejul Lunii prie
teniei romfno-so- 
vietice.

In fotografie: o 
scenă din filmul 
„Cazul Rumianțev".

Versuri de la cititori

COPILĂRIE
Copilăria mea, sfios salcîm
Sădit în cîmpuri dogorîte-n soare 
Crescut din glia de pe-acest tărlm 
Copilărie, crudă vrăjitoare,

Ți-am adăstat năluca, în ocolul 
Străjuit de garduri de nuiele, 
Din care toamne-și risipiră stolul 
De sprintene și-albastre rîndunele.

Te am adăstat în ulicioara plină
De care, scîrțilnd de greu porumb,
Te am căutat în dimineți de plumb 
Pe dealuri sărutate de rugină.

Nu te am găsit, și pribegind în drum 
Și trudei mele căutînd popas,
Te am întîlnit cîntînd cu fraged glas 
Intre copiii veseli de acum!

ION CIȚCOVEANU

In cimpul gra- 
a văzut șf a 

nu s-a indurat 
dinafară; și-a 

să lase nevalo-

Ochiu-dracului" este o carte 
redactată spontan, cu mare plă
cere și cu un sentiment de dă
ruire de către un foarte tinăr 
romancier, deosebinău-se astfel 
de atitea alte cărți scrise cu di
ficultate, parcă tn silă. E o carte 
eterogenă care amestecă stări 
de spirit și tonalități cit se poate 
de felurite tn contrazicere radi
cală, ceea ce nu năruie înțelesul . 
lecturii, dar influențează judecata 
de ansamblu. E punctul de avtn- 
tată fuziune a unor aptitudini 
necrezut de contrastante, reunite 
cu nepăsare. Această nepăsare a- 
junge uneori să supere, mai ales 
cînd se manifestă ' ‘ '
maticii. Autorul 
memorat multe și 
să lase nimic pe 
zis că ar fi păcat 
rificată o latură sau alta a ta
lentului său, E cusurul din tot
deauna al cărților de debut, dar 
e un cusur, aș zice, al plenitudi
nii. Faptele n-au fost încă epui
zate, autorul știe încă multe și 
e nerăbdător să ne relateze ceea 
ce știe. In fața filei albe, auto
rul s-a văzut cu plăcere tn po
sesia unui bagaj de observații și 
impresii aparținind unor sfere ar
tistice deosebite: comicul, tragi
cul. lugubrul etc., s-a văzut co
pleșit de felurite stări sufletești 
de la exuberanță la încruntare și 
gravitate solemnă șl a sfîrșit prin 
a se convinge că ordonarea și 
puterea selecției nu i-ar fi de 
nici un folos. Ce e rău și ce e 
bine tn aceasta ? Coperta sumbră 
a cărții ne avertizează asupra 
unui conținut copleșitor, cu re
zonanțe prelungi și grave, ceea 
ce a făcut pe unii recenzenți să 
mediteze, pe marginea romanului 
lui Corneliu Leu. asupra puterii 
destructive a banului, văzlnd tn 
aceasta nodul vital al cărții. Tn- 
tlile pagini ne aruncă însă la o 
distanță considerabilă de presu-

Corneliu Leu ■
I Ochiu-dracului*

punerea făcută inițial. Nimic 
grav, nimic copleșitor, nimic si
nistru. Dimpotrivă, romancierul 
e toarte jovial, de loc încruntat și 
se distrează cu mare satisfacție 
pe socoteala eroilor săi, făpturi 
de un ridicol apăsat. Ajutorul de 
primar Ciocu, ,,de cite ori trece 
pe Ungă placa comemorativă a mo
numentului eroilor se oprește și 
o citește cu atenție, apoi suflă 
pe sub mustățiie-i groase ca să 
alunge praful așezat pe literele 
de bronz care incrustează nu
mele său In comitetul de iniția
tivă". Părintele Zisa e departe 
de sferele divine, visul său este 
să-și facă o făbricuță de lumi
nări și, mai ttrziu, se va gindi 
să intervină pe Ungă muribundul 
Sotir Kefala să lase prin testa
ment o sumă oarecare destinată 
acestei construcții. Nimeni nu e 
absolvit de ironia veselă a au
torului. Corneliu Leu are însușiri 
satirice pe care, cum vedem, le 
valorifică frenetic. Nu cultivă iro
nia subțire, n-are timp de subti
lități, spune lucrurilor pe nume.

in genere e reușit în postura 
aceasta, împarte lovituri în 
dreapta și-n stingă fără alegere, 
își îneacă eroii intr-un ocean de 
ridicol. Dar de multe ori e prea 
încrezător în virtutea sa de a 
produce comicul. Directorul zia
rului „Strălucitorul", Marc-Au- 
reliu Trifoi, e un personaj care ne 
reține. Cite o remarcă a scriito
rului asupra lui Marc-Aureliu e 
chiar neașteptată: de cite ori tn 
urbea respectivă se anunță o lo
godnă, directorul „Strălucitoru
lui" dă tn judecată, fără motiv, 
fără măcar a-l cunoaște, pe lo
godnic, prilej de a-l compromite 
și a stoarce astfel bani, prin șan
taj. Alteori însă, patosul satiric 
al autorului se exercită tn gol, 
deși se exercită cu tot dinadinsul 
și cu înflăcărare. Același Trifoi 
caută să-i convingă pe concetă
țenii săi remarcabili de necesita
tea de a folosi tn tipar caracte
rele numite „corole" spre a pro
duce astfel bucurie tn sufletul 
prințului moștenitor. Deși sîntem 
porniți pe rîs șl veselie, de data 
aceasta nu rldem și nu ne înve
selim. A fost o tentativă de

umor, numai o tentativă, scriito
rul a riscat cu nepăsare și a 
pierdut. Pe neașteptate însă, scri
itorul descoperă în adtncul său 
o veritabilă undă tragică. După 
atîta rîs și exuberanță o scoate 
la iveală și pe aceasta. Locul 
rămas liber, odată comicul epui
zat, se acoperă cu o umbră tra
gică, urmărindu-se ecourile sft- 
șietoare. Soarta lui Ibrahim, scos 
din drepturile sale și aruncat în 
temniță prin uneltirile hrăpăre
țului său vecin Sotir Kefala e 
fără îndoială o soartă tragică. 
Vedem moara părăsită, moara 
pustie care a aparținut ' ' 
lui Ibrahim, tl vedem pe acesta 
pe jumătate nebun, adăpostin- 
du-se între ruinele bunăstării sale 
trecute. Umbra vie, umbra ne
bună a lui Ibrahim rătăcește fan
tomatic în preajma palatului tn 
care tși trăiește ultimele ceasuri 
rapacele său inamic, bogatul ne
gustor Sotir Kefala. Bătrînul ră
tăcește prin moara pustie, ca 
printre zidurile prăbușite al» 
unui templu, țintndu-se de pie
trele sfirîmate, relicve ale unui 
trecut fără întoarcere. E o scenă 
bine găsită. Adevărat, dar puter
nica impresie ce ne-o produce a- 
ceastă scenă e serios amenințată 
fiindcă cinci pagini după aceea 
ori cinci pagini mai înainte, scri
itorul uită tot și e cît se poate 
de exuberant: a găsit prilejul de 
a scoate bune efecte satirice ară- 
tindu-ne iarăși pe ajutorul de 
primar Ciocu într-o goală ceartă 
politică cu avocatul Cozmescu. 
Avocatul apără cu ardoare niște 
principii de care se dezice nu- 
maidecit fără remușcări, fiindcă 
adevăratele sale preocupări stnt 
îndreptate, ca preocupările tutu
ror negustorilor, politicienilor, 
gazetarilor, ofițerilor din oraș, 
în direcția averii muribundului 
Sotir Kefala și a misterioasei 
afaceri cu ovăzul. Scriitorul e 
necruțător, atitudinea sa obiș- 

‘ nuită e batjocura, ' . .1.
fără a ne avertiza intr-un fel, 
devine sentimental. înțelege a- 
tunci să fie sentimental ptnă la 
capăt, cu avint dar și cu o izbi
toare naivitate. Trecerea e acum 
nefericită. Scriitorul și-a desco-

cîndva

brusc însă,

perit veleități tn tratarea amoru
lui, lasă deoparte comicul, tragi
cul și orice atitudine gravă și 
devine proaspăt și infantil ca o 
dimineață de primăvară cu ghio
cei. Peste paginile redactate adie 
de astădată un vtnt călduț. Idila 
dintre Traian, tînărul ucenic, și 
Maria, fiica voiajorului Suditu, e 
tratată cu un aer infantil foarte 
perimat. Scriitorul care a arătat 
de atîtea ori maturitate, putere 
de a străpunge aparențele, a- 
doptă tn tratarea dragostei un 
ton bisericesc. „Avea senzația că 
știe ceva și vrea să împărtășească 
și altora, că are ceva și vrea să 
arate și altora". Ce știe, ce are ? 
E un mister dulceag, parodia 
ideii că iubirea e un „ce" tainic. 
Pretutindeni aproape scriitorul 
se suspectează a nu deveni 
el însuși de o gravitate nelalocul 
ei, pretențioasă, dar, deodată, 
într-o clipă de slăbiciune și- ne
atenție se auto-demască. Citim 
astfel cu uimire la pag. 241: 
„...nevoia societății și a frecven
tării ei e caracteristică omului". 
Merită sd fie foarte apreciată po
livalența scriitorului, cutezanța sa 
artistică și stilistică, putința sa 
de a se descurca ușor în situații 
dificile și felurite, putința de a se 
valorifica nu numai pe o singură 
coardă ci intr-o multitudine de 
ipostaze. Corneliu Leu e dotat 
incontestabil tn genul comic, deșt 
se manifestă încă inegal, fără a 
fi lămurit el însuși asupra posi
bilităților sale. Scriitorul știe să 
observe și nu de puține ori ob
servația sa depășește limi'ele o- 
bișnuite. Știe să intuiască meca
nismul, strategia personajului in 
strînsă legătură cu conformația 
sufletească și nivelul său intelec
tual. In legătură cu llie Calcan 
se observă că: „Atunci cind sim
țea c-ar fi vreun profit de tras, 
instinctul tl obliga să se arate 
morocănos, ca să nu rămlnă da
tor celui ce-i aducea informație". 
Observația nu e lipsită de interes 
tipologic. Autorul excelează 
direcția 
micului
Intr-un 
gheziei

în 
comicului grotesc, a co- 
nelimitat care transformă 
bilei strident lumea bur- 
provinciale, in anii de

după primul război. El are tn ve
dere politicianismul volubil, fra
zeologia patriotardă și lipsa de 
principii declarată cu ’ candoare, 
componente ale mentalității bur
gheze. Toate acestea se 
rifică pe cale istorică,

i>e-
■ • .nu

stnt născocirile unei minți ins
pirate ceea ce conferă cărții 
o valoare de critică socială. Zar
va produsă de vestea îmbolnăvi
rii bătrinului negustor Kefala, 
dezlănțuirea de patimi văzută șub 
un aspect rizibil provoacă situa
ții de un comic frenetic, numai 
în aparență naiv. Suditu. voiajo
rul principal al urbei, află cel 
dinții vestea cea mare, primind-o 
cu o tulburare extraordinară, și 
e covlrșit cu sinceritate de în
semnătatea persoanei sale. Se în
treabă dacă a meritat această 
cinste etc. Relatează vestea și al
tora în formulări neintenționat 
confuze. Se împleticește tn po
vestire Incit interlocutorul, 
gustorul Setrap izbucnește : „Ce 
are, mă Suditule, mă ? /... contra
riat de atîta neîndeminare în a 
relata", cum observă scriitorul tn 
spirit călinescian. Autorul pri
zează bine vulgaritatea, gindirea 
la nivelul cel mai plat. Voiajorul 
Grigore. care e un om cu desă- 
vtrșlre mediocru, explică nepotu
lui său, Traian, că femeile stnt 
lacome după hani, nu știu ce 
e dregostea. Precum un savant 
tși exemplifică teoria citind din 
tratate masive, de știință, voia
jorul citează versuri dintr-un cin- 
tec la modă „Asta-i dom'le, fe
meile vrea bani... Nu știi cînte- 
cui ăla: „'aide, nu fl nasol, ațin- 
ge-mă c-un pol" ? Păi sigur că 
da, dom’le, asta este" — ceea ce 
are bineînțeles darul să irite con
cepția romantică despre dragoste 
a tlnărului. Ctt despre voiajor, el 
consideră citatul concludent, con
vins că nu mai are ce adăuga. 
Demonstrația s-a făcut cu succes. 
Eroii spun ce gtndesc tn lungi 
monologuri, gtndurile stnt simple 
dar cu rezultat sigur. Se bucură 
emfatic de victorie, se topesc de 
entuziasm cind pun la cale un plan 
întrezărind tn fantezie rezultatul 
posibil. Dușmanii se înfruntă fă-

ne-

țiș, fără tactică, se bat tn stra
dă, se iau de rever etc. Avocatul 
Cozmescu urcă scările judecăto
riei și întrevede un plan gran
dios. Suditu aleargă prin Bucu
rești vistnd a fi posesorul unei 
averi imense etc.

De pe altă parte lipsa de ordi
ne în acțiune are consecințe fu
nest». Atmosferă unică, străbi- 
tind totul, o tonalitate copleșitoa
re care să dea o semnificație ro
manului — acestea lipsesc cu de- 
săvlrșlre. Revenind la cele spuse 
la începutul comentariului nos
tru. trebuie condamnată ușurința 
cu care autorul trece de la o stare 
de spirit la alta, scontind efec
te comice sau tragice dar ratin- 
du-le pe rînd. prin abandonare. 
Se va spune că pretenția aceasta 
dovedește regretabile prejudecăți, 
că de fapt sint romane care cu
prind tragic și comic, solemnități 
și exuberanțe etc . Se va invoca 
de exemplu ..Moromeții" lui Ma
rin Preda. Acolo comicul are, re
zonanțe tragice și tragicul e îm
pins la 'treapta cind lucrurile se 
cer rezolvate printr-o destindere. 
Tn „Ochiu-dracului" insă lucru
rile se amestecă din neindemi- 
nare. După o pagină de ironie 
lucidă, intllnim alta a cărei lipsă 
de luciditate este evidentă. „Era 
curios să știe dacă au mai existat 
și alți oameni care să urce cu 
inima ticăindă pînă la casa iu
bitei etc".

Apoi viziunea directă, felul 
răspicat de a numi lucrurile tl 
pune pe scriitor în primejdia de a 
simplifica situații pînă la un ni
vel nepermis. Astfel, Suditu in
formează pe comercianli asupra 
bolii lui Kefala pur și simplu 
„pentru ca să-și asigure clienți 
la comisioane". E cam brutal 
spus, după cum la fel de brutal 
formulată e drama doctorului 
Luca. Tn legătură, cu aceasta ni 
se spune de-a dreptul: „Relațiile 
cu mediul înconjurător tl setr- 
beau, tl uimeau și.l dezorientau" 
Tn genere romanul nu ar fi pier
dut din valoare dacă autorul a- 
vea grijă să fie pe alocuri mai 
subtil, renunțlnd la formulările 
banal biografice, neconcludente 
tn materie de tipologie.

L. RAICU
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NEAJUNSURILE
N-AU FOST ÎNCĂ LICHIDATE

Cu cîteva luni tn urmă, ziarul 
nostru a publicat articole trattnd 
probleme de muncă și viață 
ale tinerilor tractoriști și elevi 
tractoriști de la S.M.T. Babadag 
și S.M.T. Fetești. In mare parte, 
autorii acestor articole au înfăți
șat unele lipsuri de aici tn aten
ția Ministerului Agriculturii și a 
comitetelor raionale U.T.M. res
pective.

De curind ne-am întors dintr-o 
călătorie făcută pe urma celor 
sezisate tn articole. Am reținut 
cele spuse la comitetul raional 
U.T.M. Istria și menționate în- 
tr-unul din articole : „Măsurile pe 
care le preconizăm acum sînt de 
natură să producă o cotitură in 
munca acestei organizații" (e vor
ba de organizația de bază U.T.M. 
din S.M.T. Babadag). Au trecut 
de atunci aproape cinci luni și si
tuația continuă să fie nemulțumi
toare. cu toate că prin stațiune 
au trecut mulți tovarăși de la co
mitetul raional U.T.M., unii chiar 
membri ai. biroului, așa oum este 
tovarășul Ion Vulpe.

— Comunicați raionului frunta
șii stațiunii... situația cu învăță- 
mintul politic... acțiuni de muncă 
voluntară...

Si astfel, la cererea activiștilor, 
fruntașii stațiunii Cursaru Colceac 
șl Enache Alexandru din brigada 
a 6-a, care au depășit planul cu 
18 și 31 de hantri la arături și 
alții, oglindesc „bogata" activi
tate a stațiunii. In dosul panou
lui cu cițiva fruntași 6tă însă a- 
dăpostită slaba activitate a orga
nizației de bază U T.M. Stațiunea 
nu și-a îndeplinit niciodată sar? 
cinile planului anual, în campa
nia de vară a realizat doar 88 la 
pută, iar în toamna anului acesta 
a realizat doar 11 la sută din' 
plan. Aici sînt numeroase trac
toare care stau în brazdă. Iar al
tele zac în stațiune și își așteap
tă rtndul la reparații.

Conducerea stațiunii poartă o 
mare vină pentru insuficienta preo. 
cupare față de calificarea tracto
riștilor. Pasivitatea în această 
privință a dus la o situație con
damnabilă : 9 tractoare I.A.R
stau în stațiune pentru că nu are 
cine să le conducă. Tocmai acum, 
cînd pe ogoare se duce bătălia 
pentru îneămtnțări, la S.M.T. Ba
badag continuă să domnească ne. 
păsarea. Cartea de vizită a sta
țiunii — înfățișarea ei generală — 
poartă pecetea unei proaste gos
podăriri din cauza „îngăduinței" 
directorului Grigore Cursaru și 
a inginerului agronom șef Alex. 
Iordăchescu.

Se văicăresc tovarășii pe toate 
căile : „ce ne facem, ia iarnă pe 
drumul de la gară nu vor mai 
putea trece nici tractoarele din 
cauza noroiului". Trustul 10 con
strucții, care a contractat începe
rea .lucrărilor își ane. vina . 1-i 
pentru nerespectarea termenelor, 
dar conducerea stațiunii conti
nuă să stea cu miinile în sîn.

în această situație, cum ar pu
tea fi socotită dispoziția directoru
lui de a nu se lucra voluntar la 
construcția drumurilor de acces 
fn stațiune?

Comitetul organizației U.T.M.,

In atenția Ministerului 
Agriculturii 

și a Comitetului regional 
U. T. M. Constanța

al cărui secretar este Nicolae 
Ciubota, n-a inițiat acțiuni în 
sprijinul bunei gospodăriri a sta
țiunii care, în prag de iarnă, n-a 
întreprins nimic. ‘

★
Al doilea articol șezîaa că la 

S.M.T. Fetești grija față de Con
dițiile de muncă si trai ale trac
toriștilor nu mai este în atenția 
conducerii stațiunii și nici tn a- 
tenția comitetului U.T.M. Elevii 
tractoriști Petre Bunciuc și Alim 
Agigheidi nu și-au primit dreptu
rile bănești pentru munca depusă.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. de aici s-a mulțumi! dear 
să citească articolul în lipsa ce
lor critioați — tractoriștii Ion 
Moldoveanu și .Ion Budeanu — 
fără ca să propună conducerii 
măsurile ce trebuie luate în legă
tură cu atitudinea necinstită a a- 
cestor tractoriști, care și-au însu
șit Vani din munca altora.

— Am așteptat pe tovarășul 
inginer Constantin Njchita, mem
bru în comitetul raional U.T.M., 
ca să luăm in discuție abaterea 
— spunea Sandu Popa, secreta
rul organizației de bază U.T.M. 
Și de atunci se așteaptă luni de 
zile.

Cînd intri tn curtea unui gos
podar. îți faci o părere bună sau 
rea, după ce privești cele din jur. 
La S.M.T. Fetești, pe o suprafață 
nu prea mică, fără garduri, stau 
aruncate tot felul de mașini, fiare, 
butoaie, lemne, gtinoaie, săpături, 
dovedind încercări de organi
zare a unui parc. Impresia ți-o în
tregești după ce vizitezi dormitoa
rele. unde rufele de pat sînt ne
schimbate de mult timp, unde so
bele nu sînt instalate, unde prin 
geamurile sparte și ușile stricate 
suflă vîntul. Clubul stă închis de 
aproape un an de zile. La iarnă, 
peste 100 de salariați vor lua 
masa la cantina stațiunii. S-a 
cuibărit și aici neglijența. Maga
zia cantinei era aprovizionată cu 
cîteva zeci de cutii de conserve, 
citeva lăzi cu. marmeladă și zar
zavaturi pentru cq-nsumul curent. 
Din indicația directorului Sergiu 
Secară, administratorul Nicolae 
Rascop nu a putut pleca să facă 
aprovizionările cu alimente și ma
teriale necesare lunilor următoare.

Ce amestec are comitetul raio
nal U.T.M. Fetești în treburile a- 
cestea ? Poate fi criticat cineva ? 
Da. Comitetul raional U.T.M. Fe
tești (prim secretar Suclu Co- 
man) poartă o parte din vina 
pentru proasta gospodărire a sta- 

lui țiunil. Trimișii raionului nu dis- 
. Cută cu tinerii problemele lor de 

viață Din' inițiativa tineretului 
s-ar fi putut începe montarea băii, 
instalarea .rețelei de încălzire în 
ateliere, amenajarea clubului și a- 
tîtea alte acțiuni de folos comun.

Am amintit mai sus că tinerii 
Petre Bunciuc și Alim Agigheidi, 
elevi In anul II al centrului școlar

agricol de la Poarta Albă, nu 
și-au primit drepturile bănești cu
venite. De Ia directorul centrului, 
Constantin Popescu, am aflat că 
nici pînă azi elevii n-au primit 
sumele de bani cuvenite și că a- 
cest lucru ar fi din vina S.M.T.- 
urilor și gospodăriilor de stat 
care nu virează sumele pentru 
practica desfășurată în unitățile 
lor La rezolvarea acestei pro
bleme, Ministerul Agriculturii nu 
și-a adus Încă contribuția, n-a 
fost luată nici o măsură.

Este slabă preocuparea Direc
ției Generale a Învăț ămtntului a- 
gricol față de acest centru școlar. 
De ani de zile se tărăgănează re
parația clădirii centrale, trece: ea 
in proprietatea școlii a fostului 
local a] centralei electrice și mă
rirea suprafeței totului școlar de 
la 50 la 150 hectare Nenumărate 
propuneri și cereri au fost ‘ăcite 
pentru construirea unei ferme mo- 
de] unde elevii să poată face ere
le de practică — dar pînă acum 
nu s-a luat 
scop.

Deschiderea 
filmului

Festiv aiului
sovietic

Oaspeții sovietici 
la Academia R. P. R.

nici o măsură în acest

★
timp în urmă s-a or- 

„____._ plenară a comitetului
regional U.T.M. în care s-a anali
zat participarea tineretului la 
muncile agricole de vară. Atît 
din lipsa organizatorilor (Gh. 
Trandafir secretar prim, și Ion 
Pop, secretar al comitetului re
gional U.T.M.) cît și a participan- 
ților, din discuții a lipsit preocu
parea pentru condițiile de muncă 
și viață ale tinerilor tractoriști. 
Sezisările ziarului, prin publica
rea articolelor sus arătate, și ale 
multor tineri au rămas închise in 
carnetele activiștilor și în serta
rele unor membri ai biroului re
gional U.T.M. Cele două S.M.T.- 
uri, Fetești și Babadag, sînt doar 
la ctțiva kilometri de comitetele 
raionale U.T.M. respective. Cu a- 
tît mai condamnabilă este rămîne- 
rea în urmă, slaba muncă a orga
nizațiilor U.T.M. din aceste 
S.M.T.-uri. Pentru cele semnalate 
de ziar, biroul regional U.T.M. n-a 
tras la răspundere birourile corni, 
tetelor raionale, inclusiv comitetul 
raional U T.M. Medgidia (prim 
secretar Ion Velișcu) ai cărui 
activiști n-au mai trecut de mult 
pe la centrul școlar agricol Poar 
ta Albă.

Atît organele Ministerului A- 
griculturii cît și organele U.T.M. 
locale, în frunte cu Comitetul re
gional U.T.M. Constanța, trebuie 
să pornească îndată Ia îndepăr
tarea neajunsurilor arătate.

A. CONSTANTINESCU 
corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

Constanța

Cu cîtva
ganizat o

Vizita în R.P.R. a d-lui P. Garufalias 
împuternicit extraordinar 

al guvernului grec
Le 19 octombrie A Bunaciu, 

secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. și vice
președintele comitetului de condu
cere al grupului national romîn 
al Uniunii Interparlamentare a 
oferit un dejun tn cinstea d-lul 
P. Garufalias, împuternicitul ex
traordinar al guvernului grec, de. 
putat în parlamentul Greciei.

La dejun a luat parte dl. S 
Rocanas, secretar al Legației 
Greciei în R.P. Bulgaria.

Din partea romînă au partici
pat : C. Paraschivescu-Bălăceanu,

acad. prof. N. Lupu și Victor 
Iliu, deputați tn Marea Adunare 
Națională, Pavel Babuci, director 
in Ministerul Afacerilor Externe 
și Ion Drînceanu, ambasadorul 
R.P R. tn Grecia.

Dejunul a decurs într-o atmos
feră prietenească.

In aceeași zi dl. P. Garufalias 
a vizitat Rafinăria nr. 1 din Plo- 
ești, schela petroliferă Boldești 
șl Combinatul Poligrafic „Casa 
Scînteîi" din Capitală.

La orele 22,40 dl. P. Garufalias 
a părăsit Capitala.

Clnd se deschideau ttrgurile 
în marginile Buzăului ori Med
gidiei, sus pe muntele Găina 
ori jos In bălțile Dunării, aveai 
prilejul să tntllnești In mulți
mea pestriță un sol de oameni 

> cu fețe osoase, cu ochi adinei 
și pătrunzători tnalți și subțiri 

ca niște prăjini: stăteau cu bra
țele încrucișate într-o încreme
nire care iți dă de gtndit. In 
dreptul unor movile de oale șl 
străchini de diferite mărimi. 

. muiate cu gust tn vopsele ver
zui ca apele mării ori albastre 
ca bătrinele sihle.

In fiecare an. oamenii aceș
tia erau căutați de cumpărători. 

■ Uneori aceștia li recunoșteau 
. lesne — căci veneau ani și ani 
, mereu aceiași — le ziceau pe 
nume, purtau cu ei discuții așa 
cum se poartă cu rudele apro
piate. ți apoi Plecau din „ma- 
bazlnul" improvizat In aer li
ber, cu brațele încărcate de ul

cele înșirate pe sfoară.
Satul de unde plecau acești 

meșteșugari ca să ajungă în 
ttrguri. era așezat undeva in 
poalele dealului Szakadat — o 
adevărată mină de lut — nu 
departe de Odorhei.

Povestea lor se pierde cu ani 
și ani in urmă Acum șase sute 
de ani s-au pripășit niște bieți 
pribegi tn căutare de așezare 
rodnică. Brâu atîta de săraci 
tncit au trebuit să la de la ca
păt marile cicluri ale istoriei 
Ca primitivi, au scormonit pă- 
mlntul să-și facă oale In core 
să-și fiarbă buruienile (Oalele 
acestea se mal văd și azi tn 
muzeele din Sf Gheorghe și 
Odorhei). Apoi lipsa de mălai 
i-a împins la troc: pentru un 
pumn de mălai dădeau tn 
schimb un șirag de ulcele. Și

Sub auspiciile A.R.L.U.S.-ului 
și ale Ministerului Culturii, vi
nari seara a avut loc la cinema
tograful „Patria", deschiderea 
Festivalului filmului sovietic, or
ganizat cu prilejul Lunii priete
niei romîno-sovietice.

Au participat tovarășii: Geor
ge Macovescu. directorul general 
al Cinematografiei, I. Moraru, se
cretar adjunct al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., creatori din do
meniul cinematografiei, oameni 
de artă, reprezentanți ai presei 
romtne și străine, precum și un 
numeros public.

A fost de față A. M. Room, 
artist emerit al R.S.F.S.R., regi
zor la „Mosfi'inT, membru al de
legației de oameni de știință și 
cultură din U.R.S.S., care ne vi
zitează țara.

In cuvîntul de deschidere, tov. 
G. Macovescu a subliniat faptul 
că tradiționalul Festival al filmu
lui sovietic constituie 0 sărbă
toare a iubitorilor de film din țara 

romtnl. 
filmul

noastră și a cineaștilor 
A fost prezentat apoi 

„Dosarul 306“.

Sâptă mîna cărții sovietice0 carte despre tainele atomuluiî*)
„Lumea atomului", despre care 

se vorbește atit de mult și despre 
care s-au scris atîtea lucrări în 
ultima vreme, este un domeniu 
științific deosebit de atrăgător, 
căruia I se dedică tot mai mulțl 
oameni de știință.

Cum ne-am putea explica pro
cesul transformării stărilor de a- 
gregare a materiei ? Cum nc-am 
putea explica origina luminii, a 
electricității, a reacțiilor chimice, 
de la cele mai simple pină ia ceie 
mal complicate, dacă nu am cu
noaște complexa lume a atomu
lui ?

Dacă printr-un mijloc pe care 
tehnica ni-l va înlesni, am încerca 
să-l cercetăm, ne-ar surprinde or
dinea «Jcsăvirșită care domnește 
în această „lume a atomului". 
Intr-un atom de hidrogen, al că
rui diametru atinge abia a suta 
milioana parte dintr-un centime
tru, stau rînduite într-o ordine de- 
săvirșită protonii, neutronii și e- 
lertronli. Ilustrlnd parcă corecti
tudinea cu care natura își orga
nizează elementele, corpurile. Este 
lesne de imaginat micimea acestei 
lumi atomice, dacă în fiecare mi
limetru cub de aer se găsesc a- 
proape 27.000 de milioane de mi- 
mlloane de molecule ceea ce în
seamnă un număr uriaș de a- 
toml.

lată problemele pe care fizicia
nul sovietic G. A. Zisman și le-a

•) G. A. Zisman — „Lumea a- 
tomului“ — Editura Tineretului.

Colectivul fabricii de sticlă din Turda obflne succese însem
nate In întrecerea socialistă pornită pentru realizarea pianu
lui de producție. In fruntea secțiilor se află secția de pictură 
care și-a depășit sarcinile de plan cu peste 17 la sută.

In fotografie: colectivul secției pictură în timpul lucrului. 
Foto: Agerpres

TWTA-
.așa. treptat, treptat, au ajuns 
să se îndeletnicească cu mode
larea lutului, să-l dea viață cu 
priceperea unor adevărați biju
tieri și să bată drumurile tn 
-cele patru vînturi ale țării să-și 
vtndă în ttrguri ceea ce produ
ceau intr-un an. de trudă și 
casnă.

Se părea că o dată ajunși la 
această treaptă de „dezvoltare" 
viața lor se va desfășura mal 
departe intre roata pe care o 
tnvlrteau cu piciorul și drumu
rile istovitoare pe care le bă-

teau tot cu piciorul...
Dar lucrurile au luat o în

torsătură destul de neaștepta
tă pentru ei: In 1952 Uniu
nea raională a cooperativelor 
de consum din Odorhei a des
chis tn centrul satului o secție 
de producție. Pentru locuitorii 
Corundului acest fapt a însem
nat o adevărată revoluție. Din 
cele 300 de familii care nu fă
ceau nimic altcbva dectt să-i 
dea lutului zeci și zeci de în
truchipări s-au rupt doar cițiva 
și s-au încadrat tn această mică 
secție de producție Ltngă acești 
curajoși s-au alăturat și alte 
noi familii, atrase fie de fru
musețea unor lucrări executate 
tn noua secție, fie de calitatea 
vopselelor și a smalțului, fie

propus să ni le inîățișeze tn lu
crarea sa : „Lumea atomului" apă
rută de curlnd în colecția „Știin
ța învinge" a Editurii Tineretului. 
Parcurglnd tntr-un capitol intro
ductiv citeva noțiuni de bază tra- 
tînd despre ceea ce sini molecu
lele și atomii, autorul trece apoi, 
intr-un alt capitol, la explicarea 
structurii atomului. S-ar putea 
naște la un moment dat întreba
rea : întilnim undeva, in viață, 
părți componente ale atomilor, 
pe care, printr-unul din simțurile 
noastre să ne putem da seama de 
ele ? Firește că da. Dacă nu le 
putem vedea datorit^ micimii lor, 
dar, prin serviciile pe care le a- 
duc oamenilor, atomul cu compo
nența săi iși tace simțită prezen
ța. Particulele atomilor sint ace
lea care străbătînd firele metalice 
transportă electricitatea tn toate 
colțurile orașelor și satelor; miș
carea particulelor atomice In lăm
pile de radio permite transmiterea 
muzicii, a graiului omenesc pe 
calea undelor, pretutindeni; par
ticulele atomilor sînt acelea care 
încălzesc filamentul becului, răs- 
pindind lumină, după cum tot ele 
înlesnesc, punerea in mișcare a 
mașinilor electrice. Microscopul 
electronic, razele Roentgen, tubu
rile catodice ale aparatelor de te
leviziune, sint numai o mică par
te din multiplele aplicații la care 
ne folosim de serviciile particule
lor atomului.

Intr-un capitol special, G. A. 
Zisman tratează și complicata 
problemă a transformărilor nu
cleare, insistînd, asupra explicării 
fenomenelor de radioactivitate ar
tificială, atomi „marcați", fisiunea 
nucleară, reacțiile nucleare in 
lanț, și încheind cu explicarea In
tr-un capitol deosebit a probleme
lor energiei atomice (aci găsim 
un paragraf interesant închinat 
Centralelor atomo-electrice).

Literatura științifica de popu
larizare poate înscrie lucrarea fi
zicianului sovietic G. A. Zisman 
ca una dintre cele mai reușite in 
acest domeniu. Atacind un sector 
științific deosebit de dificil, Zis
man a reușit să unească claritatea 
și preciziunea științifică cu stilul 
atrăgător și plăcut. Scoțînd la 
iveală multiplele aplicații ale 
energiei nucleare, insistînd pe lă
murirea deplină a noțiunilor de 
bază din fizica atomică, lucrarea 
pune la îndemina cititorului o se
rie de explicații deosebit de utile 
întregirii bagajului de cunoștințe 
științifice.

Lucrarea Iul G. A. Zisman de
dicată popularizări! in masele 
largi de cititori a problemelor 
energiei atomice trebuie să repre
zinte pentru scriitorii noștri de 
literatură științifică popularizată 
un îndemn pe drumul redactării 
unor lucrări de popularizare a 
problemelor fizicii atomice, lu
crări din care tineretul nostru să 
soarbă adevăruri noi despre ine
puizabilele energii pe care nl le 
aduce „lumea atomului".

P. POSARU

Vineri la amiază V. N. Stoletov, 
locțiitor al ministrului învăță- 
mîntului superior din U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovietice 
de oameni de știință și cultură 
care participă la Luna prieteniei 
romino-sovietice, scriitorul I. L. 
Andronikov, regizorul A. M. Room 
și G. Z. loanisian, director în 
V.O.K.S. membri ai delegației, au 
făcut o vizită la Academia R.P.R 
Oaspeții au fost salutați de acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, președinte 
de onoare al Academiei R.P.R., 
acad. prof. Traian Săvulescu, pre
ședintele Academiei R.P.R.. acad. 
Mihail Sadoveanu, vicepreședinte 
al Academiei R.P.R.. de membri 
ai Prezidiului Academiei R.P.R. 
și alți academicieni.

Acad. prof. Traian Săvulescu a 
adus în numele oamenilor de 
știință din țara noastră un salut 
călduros delegației sovietice.

A luat cuvîntul acad. prof. dr. 
C. 1. Parhon care a exprimat sa
tisfacția oamenilor de știință din 
țara noastră pentru faptul că an 
de an legăturile noastre științi
fice și culturale cu popoarele so
vietice devin tot mai strînse. mai 
multilaterale.

Conducătorul delegației sovie
tice V. N. Stoletov, a mulțumit 
?entru primirea călduroasă făcu- 
ă delegației de către membrii 

Academiei R.P.R.

funcfiune în curaul pil
de negru de fum din

Printre noile fabrici și uzine Intrate în 
mulul plan cincinal se numără și fabrica 
Copșa Mică.

în fotografie: tovarășul Ștefan Popescu
nil Ion Ghebenei în timpul operațiilor la secția de răcire.

împreună cu operato-

Foto Agerprea

în atenția propagandiștilor 
de la cercurile politice U. T. M

„Să ne cunoaștem patria"
La lecția „Ce a dat tinerei 

generații regimul de democra
ție populară41, publicată in zia
rul nostru de ieri, se recoman
dă a se folosi în plus mate
rialele :

a). ÎNAINTE — versuri de

Veronica Porumbacu (din vo
lumul „Mărturii").

b) . SUB MINDRE FLA
MURI TINEREȘTI - cintec 
de R. Paladi.

c) . NOI TE CINTAM TINE
REȚE — cintec de George 
Klein.

UZINA „SEMĂNĂTOAREA44
poate avea bază sportivă

Se face sport în uzina „Semă
nătoarea" ? Pentru a răspunde 
precis la întrebare, propun să vi-l 
prezint pe tov. președinte al Con
siliului colectivului sportiv, nor- 
matorul Nicolae Spiridon. Acela 
care, cocoțat pe un scaun, sus pe 
masă, încearcă să repare instala
ția electrică a sălii de șah, unde 
peste citeva minute va începe în
trecerea amicală între șahiștii în
treprinderii poligrafice nr. 4 și 
cei ai uzinei. Hai să mergem pu
țin după țov. Spiridon.

700 AMATORI DE SPORT

de larga înțelegere pe care au 
văzut că o dau conducătorii 
Uniunii creatorilor.

îndoielile unora au trecut tn 
uimire clnd au slmtit că in a- 
ceastă unitate adevăralii artiști 
au posibilitatea de aeși trans
forma In fapte visele creatoare. 
Matei Francisc a bătut tn poar
ta secfiei și a cerut să fie pri
mit tn mijlocul noii familii de 
creatori pentru că: „am văzut 
— a declarat el — că aici li se 
pun aripi credințelor strămoși
lor mei, Catona și Matei Fran-

cisc, care tn 1830 ridicaseră Co- 
rundul smălțuind o primă 
oală".

Secția a căpătat repede ex
tindere și probabil că tn cel mai 
scurt timp va deveni o puter
nică întreprindere de ceramică 
Că s-ar putea să fie așa o de
monstrează și cifrele: la capă
tul lui 1953 producția acestei 
secții era de 100.000 de oale, 
iar In 1955 ea a crescut la 
1.000.000 de oale, afară de ze
cile și zecile de forme care mai 
de care mai atrăgătoare și mai 
pline de fileuri: ploști cu ca
pete de șerpi care amintesc de 
vechiul steag al dacilor, vaze 
ce prin colorit nu-și găsesc 
egal, năstrușnice ocarine, figuri 
de lut ars menite să Infrumu-

sețeze grădinile publice, plăci 
de șemineuri, străchini și ulcele, 
servicii de țuică șl stacane de 
vin și mii și mii de bibelouri de 
pus pe prichiciul vetrelor ori de 
agățat la grinzile caselor.

Aceste succese obținute prin 
noua secție de producție a 
U.R.C.C. Odorhei i-au impus pe 
corundeni atenției tntregii țări 
și dincolo de hotare. în august, 
in acest an, la o expoziție din 
Belgia, vizitatorii au avut pri
lejul să vadă clteva din crea
țiile acestor oameni atît de ata-

șați de meseria lor Incit au ți
nut ca pină și satului să-i dea 
un nume legat de una din unel
tele care le ușura odinioară 
munca. (Corund vine de la ma
ghiarul Corong și nu 'înseamnă 
altceva dectt roata pe care ola
rul o mișcă cu piciorul).

Pretutindeni produsele corun- 
denilor stnt admirate și căutate 
S-a creat mitul că tn oala de 
Corund sarmalele ies mai gus
toase și că în ceștile de Corund 
țuica e mai bună Se zice chiar 
că și florile care stau în vaze 
de Corund se vestejesc mai 
greu, șl nu pentru că lutul ar 
fi de o calitate superioară — 
s-ar putea să fie și pentru a- 
ceasta — ci pentru că, după 
cum spune Balasz lozef, preșe-

dintele secției „florilor din vas 
le e drag de florile de pe vas 
și nu se îndură să plece din 
tovărășia lor".

Taina reușitei unor asemenea 
vase — și sint nedrept clnd 
spun numai a unor asemenea 
vase, pentru ci adevărul e că ță
ranilor care au străchini luate 
de aci, străchini de strictă ne
cesitate, le e milă să pună 
ceapă și roșii tn ele pe motivul 
că le consideră opere de artă 
— este o extraordinară zbatere 
colectivă a celor din „Biroul de 
proiectări". Poate vă închipuiți 
ci acest birou e cit birourile 
mari și spațioase din marile în
treprinderi. Vă înșelați. Biroul 
de proiectări e mobil și se mișcă 
din cabinetul președintelui In 
fața cuptoarelor, din fața cup
toarelor tn curtea cu materiale 
șl din curte in cine știe ce colț 
al satului, unde s-a descoperit 
prin cine știe ce miracol vreun 
htrb interesant. Din acest birou 
de proiectări face parte întregul 
colectiv și In sinul lui stnt ju
decate și culorile și trăsăturile 
vasului și alegerea simbolurilor. 
Intr-un cuvlnt toate amănuntele 
care îi vor da viață. Cind totul 
pare pus la punct, proiectul e 
lăsat de o parte, pentru un 
timp, ca după aceea sd fie luat 
din nou In discuție. Dacă și 
după acest răstimp de vreme 
mal place, el intră in procesul 
de execuție.

Și așa, olarii care băteau 
drumurile distanțate la sute și 
sute de kilometri ca să-și vtndă 
produsele, apar acum uneori cu 
ghizi plini de perseverență tn 
marile expoziții, pentru ca vizi
tatorii și cumpărătorii să poată 
cunoaște, pe lingă exemplarele 
de lut, și pe creatorii lor.

VfNTILA ORNARU

Intrăm după el în sala de box, 
unde pugyiștii (primii pe raion 
în cupa Sfatului Popular Bucu
rești), sub îndrumarea muncito
rului Gh. Zamfirescu, bat cu în
verșunare sacii pîntecoși, „boxea- 
ză cu oglinda" sau se întrec în
tre ei. Vă rog să faceți cunoș
tință și cu ttnarul Constantin Si- 
mion, care împreună cu Zamff- 
rescu sînt fruntași ai Asociației 
Energia.

Afară din uzină, pe bucățica de 
teren a Școlii profesionale, echi
pa de fotbal (sertiori) a uzinei 
face ultima verificare tn ajunul 
unui meci de campionat. Șl aci, 
prezența tov. Spiridon e necesa
ră, că în ultimul timp coeziunea 
echipei a început să slăbească 
din cauza atitudinii tovarășilor 
Ion Gîcea și Radu Costache, 
care nu se prea împacă cu ju
niorii promovați în echipă. Și 
fiindcă veni vorba de juniori, ia- 
tă-i șl pe aceștia ltngă tușă, aș- 
teptînd ca frații lor mai mari să 
le elibereze terenul.

Cam la asta se rezumă activi
tatea sportivă din uzina „Semă
nătoarea" ? — o să întrebați. Mal 
trebuie adăugat: 92 de partici- 
panțir din cei peste 700 de tineri 
ai uzinei, la Crosul de anul aces
ta : „Să întîmpinăm ziua de 
7 Noiembrie". La Spartachiada de 
vară au participat 495 de tineri 
din uzină. De asemenea, tn ca
drul excursiilor și turismului 
(resp. Ion Băjenaru) peste 600 
de muncitori au fost tn excursiile 
pe Dunăre sau în munți. Toate 
acestea duc la 0 singură conclu
zie: cînd e vorba de sport, pe ti
nerii din uzina noastră nu trebuie 
să-i prinzi cu arcanul. Amin- 
tește-le numai și-ți vin toți cel 
peste 700 însă... unde să-i duci ? 
Unde să facă sportul pentru care 
i-ai chemat ?

Aci ajunși, țin să vă istorisesc 
următoarea întimplare;

un răspuns afirmativ, își trimite 
experții la fața locului — doi ar_- 
hitecți din Direcția de arhitectură 
șl sistematizare. Aceștia au stu
diat grădina (viitoarea bază spor
tivă), au confruntat terenul cu 
harta, au pipăit curbele de nivel, 
au ronțăit cite un morcov proas
păt șl... duși au fost.

S-ar fi părut că temelia bazei 
sportive era pusă.

La insistențele S.P.C., condu
cerea uzinei (director adjunct, 
Virgil Marin și șeful serviciului 
administrativ, Constantin Patri- 
chi) informează M.I.M.C.M. (Mini
sterul Industriei Metalurgice și a 
Construcțiilor de Mașini) — Di
recția Generală Mașini și Utilaj 
Agricol de dorința Sfatului Popu
lar al Capitalei arătind că pe te
renul gospodăriei anexe a uzinei, 
recolta (de 3 ani de zile) este de
ficitară, terenul nefiind de loc co 
respunzător pentru agricultură.

La ședințele de colectiv ale con 
ducerii uzinei, 
tembrie, unde 
prezentant al 
Tănase de 
iar raional 
Dej, precum și tov. Elena Gheor
ghiu, din partea Serviciului orga
nizarea muncii a M.I.M.C.M., se 
hotărăște ca terenul buclucaș să 
fie cedat Sfatului Popular al Ca
pitalei — pentru amenajarea 
bazei sportive, cerîndp-se 
M.I.M.CM. să ia măsuri pentru 
transformarea lui în teren de 
sport.

NU ȘTIE STINGĂ 
CE... APROBĂ DREAPTA

o CURSA CU OBSTACOLE 
SI... UN LANȚ 
BIROCRATIC

Dimineața zilei de 16.IV.1956. 
Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, întrunit 
în ședință, după dezbateri, apro
bă amplasarea a 5 baze sportive 
dintre care, citez: ...Una în ra
ionul Gh. Gheorghiu-Dej pe te
renul de 4,5 ha. de lînga uzinele
„Semănătoarea".

Și... concursul a început...
S.P.C. (Sfatul Popular al Ca

pitalei) — „roagă și reînoiește 
rugămintea" (rețineți expresia) — 
prin cîteva adrese trimise uzinei 
„Semănătoarea" pentru ca aceas
ta să-i pună la dispoziție, pen
tru acest scop, conform decretu
lui nr. 409/55, terenul respectiv. 
Conducerea uzinei însă este în 
dilemă, mai ales că construirea 
bazei sportive era prevăzută în 
contractul colectiv pe anul 1956, 
pusă la primul punct în toate 
planurile de muncă ale tuturor 
președinților șl secretarilor din 
„Semănătoarea", dezbătută în 
toate ședințele de conducere. 
Conducerea uzinei, pentru a lă
muri lucrurile, informează prin- 
tr-o adresă S.P.C. că nu știe des
pre ce teren e vorba, uzina 
neavînd teren propriu dectt acela 
al gospodăriei anexă pe care nu-1 
poate pune la dispoziție dectt în 
toamnă. S.P.C. luînd aceasta ca

din ziua de 1 sep- 
a participat un re- 
Ministerului, ing. 

la Sfatul Popu-
Gh. _ Gheorghiu- 

~ Ghi

Gatal Veți zice. Ministerul va 
trimite uzinei „Semănătoarea" 
ordinul de transfer, aceasta va 
emite imediat o copie Sfatului 
Popular al Capitalei și acesta la 
rîndul său va începe construcția 
bazei sportive. Cursa e terminată 
și cîștigată de cei peste 700 ti
neri. Dar nu e așa. Ea abia acum 
începe și iată de ce.

Prin adresa nr. 541.988 din
11 septembrie, S.P.C.. — acela care 
insistent a cerut terenul gospo
dăriei anexe — aprobă planul de 
cultivare pe anul 1957 al acestui 
teren, plan de cultivare pe care 
și M.I.M.C.M. și-a pus parafa șl 
în urma căruia serviciul admi
nistrativ al uzinei• este obligat 
să facă cumpărături de peste 
30.000 iei pentru sămînță și ră
sadnițele necesare.

Astfel a fost... lichidată proble
ma construirii bazei sportive com
plexe a uzinelor „Semănătoarea".

Și acum, în încheiere, aș vrea 
să întreb: De ce 0 uzină mare 
ca „Semănătoarea" s“__  jă nu aibă 
bază sportivă proprie? De ce 
S.P.C. n-a luat legătura directă 
cu M.IM.C.M. în problema 
aceasta, întructt discuțiile tre
buiau purtate la nivelul ministe
rului respectiv și Sfatul Popu
lar al Capitalei era mai compe
tent declt conducerea uzinei „Se
mănătoarea", folosită ca interme
diar ?

IVAN PLAXIENCO

Săptămîna atletismului școlar

Ir i

Stadionul Tineretului din Capitală găzduiește în aceste zile 
întrecerile din cadrul „săptămînii atletismului" școlar. Interesul 
stîrnit de aceste concursuri se poate observa șl din faptul că 
numai la întrecerile preliminare au participat circa 1500 de ti
neri.

Fotograful nostru a surprin s un tinăr concurent in timpul 
de săritură în Înălțime.i desfășurării probei

0::
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Declarația comună 
a Uniunii Republicilor Sovietice 

Socialiste și Japoniei
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite :
La 19 octombrie, ora 17,45 (ora Moscovei), în marele Palat al Kremlinului, au fost 

semnate: Declarația comună a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Japoniei, și Pro
tocolul dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Japonia, cu privire la dezvoltarea 
comerțului și acordarea reciprocă a regimului națiunii celei mai favorizate.

Intre 13 șl 19 octombrie 1956 au avut loc la 
Moscova tratative între delegațiile Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste și Japoniei.

In urma acestor tratative dintre delegațiile 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Japo
niei s-a realizat un acord cu privire la cele ce ur
mează •

1) . — Starea de război dintre Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste și Japonia încetează din 
ziua intrării în vigoare a prezentei Declarații, și 
între ele se restabilesc pacea și relațiile priete
nești de bună vecinătate.

2) . — Intre Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste și Japonia se restabilesc relațiile diploma
tice și consulare. Se are în vedere ca cete două 
state să facă neîntîrziat schimb de reprezentanțe 
diplomatice ta rangul de ambasadori, iar problema 
înființării de consulate, respectiv pe teritoriul 
U.R.S.S. și al Japoniei, va fi rezolvată pe cale 
diplomatică.

3) . — Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
și Japonia confirmă că în relațiile lor se vor 
călăuzi după principiile Cartei Organizației Națiu
nilor Unite, în special după principiile de mai 
jos, expuse în articolul 2 al acestei Carte:

a) Să rezolve litigiile lor internaționale prin 
mijloace pașnice, astfel încît să nu pună în pri
mejdie pacea și securitatea internațională și drep
tatea,

b) Să se abțină în relațiile lor internaționale 
de la amenințări cu forța sau de la folosirea ei, 
atit împotriva inviolabilității teritoriale sau inde
pendenței politice a oricărui stat, cît și într-un alt 
mod, incompatibil cu țelurile Organizației Națiu
nilor Unite.

U.R.S.S. șl Japonia confirmă că potrivit artico
lului 51 al Cartei Organizației Națiunilor Unite, 
fiecare stat are dreptul inalienabil la autoapărare 
individuală sau colectivă.

U.R.S.S. și Japonia se obligă în mod reciproc să 
nu se amestece direct sau indirect, în afacerile 
interne ale celuilalt din orice motive cu caracter 
economic, politic sau ideologic.

4. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste va 
sprijini cererea Japoniei de a fi admisă în Orga
nizația Națiunilor Unite.

5. — Toți cetățenii japonezi condamnați în 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, vor fi 
eliberați și repatriați în Japonia odată cu intrarea 
în vigoare a prezentei Declarații comune.

Tn ce privește pe japonezii, a căror soartă este 
necunoscută, U.R.S.S., la cererea Japoniei, va con
tinua să se intereseze de soarta lor

6. — Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
renunță la toate pretențiile de reparații față de Ja
ponia.

* Moscova,, 19 octombrie 1956 
•a

U.R.S.S. și Japonia renunță în mod reciproc la 
toate pretențiile din partea statului respectiv, a 
organizațiilor și cetățenilor săi față de celălalt stat, 
față de organizațiile și cetățenii acestuia, care au 
apărut în urma războiului cu începere din 9 au
gust 1945

7. — Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și 
Japonia, sînt de acord să înceapă în termenul cel 
mai scurt posibil tratative cu privire la încheierea 
unor tratate sau convenții, pentru a pune pe o 
bază trainică și prietenească relațiile lor în do
meniul comerțului, navigației comerciale precum și 
alte relații comerciale.

8 — Convenția cu privire la pescuitul în larg, 
în partea nord-vest a Oceanului Pacific, dintre 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Japo
nia, și acordul dintre Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și Japonia cu privire la colaborarea 
pentru salvarea naufragiaților pe mare, semnate la 
Moscova la 14 mai 1956, intră în vigoare odată cu 
intrarea în vigoare a prezentei Declarații comune.

Ținînd seama de faptul că atît U.R.Ș.S. cîț și 
Japonia sînt interesate în menținerea și folosirea 
rațională a resurselor naturale de pește precum și 
a celorlalte resurse biologice din apa mărilor, 
U.R.S.S. și Japonia vor lua, în spirit de colabo
rare, măsuri în scopul menținerii șl dezvoltării re
surselor de pește, precum și al reglementării și 
limitării pescuitului în largul mării.

9. — Uniunea Republicilor 
și Japonia au căzut de acord 
relațiilor diplomatice normale 
publicilor Sovietice Socialiste 
tinuie tratativele cu privire la 
de pace.

Totodată Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste, mergînd în întîmpinarea dorințelor Japoniei 
și ținînd seama de interesele statului japonez, este 
de acord să transfere Japoniei insulele Habomai și 
insula Sikotan cu condiția ca transmiterea de fapt 
a acestor insule Japoniei să fie efectuată după în
cheierea tratatului de pace dintre Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și Japonia.

10 — Prezenta Declarație comună urmează să 
fie ratificată Ea va intra în vigoare în ziua schim
bului instrumentelor de ratiîicare. Schimbul instru
mentelor de ratificare va trebui efectuat în timpul 
cel mai scurt posibil. Ia Tokio.

Pentru confirmarea celor expuse, mai sus, îm
puterniciți! mai jos semnați au semnat prezenta 
Declarație comună.

întocmită în două exemplare, fiecare tn limbile 
rusă și japoneză, ambele texte avînd aceeași 
putere.

Din împuternicirea Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste,
N. BULGANIN

D. ȘEPILOV

Sovietice Socialiste 
ca după restabilirea 
dintre Uniunea Re- 
și Japonia, să con- 
încheierea tratatului

Din împuternicirea guvernului 
Japoniei, 

HATOYAMA 1ȚIRO 
KONO IȚIRO 

MAȚUMOTO SIUN1ȚI

UNITATEA DE ACȚIUNE 
SARCINĂ PRINCIPALĂ

Raportul lui Etienne Fajon la plenara 
C. C. al P. C. ~Francez

12 ANI DE LA ELIBERAREA BELGRADULUI

-i
' Tn legătură cu prevederile pa
ragrafului 7 al Declarației comune 
a Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Japoniei semnată la 
Moscova la 19 octombrie 1956, 
guvernele Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și Japoniei au 
căzut de acord asupra celor ce ur
mează :

1. Pînă la încheierea tratatelor 
sau convențiilor, prevăzute în pa
ragraful 7 al sus amintitei De
clarații comune, Părțile contrac
tante vor întreprinde toate efor
turile pentru dezvoltarea comer
țului dintre cele două state. în 
care scop fiecare din Părțile con
tractante va acorda celeilalte 
Părți contractante următorul re
gim :

a) regimul națiunii celei mai 
favorizate în privința tuturor ta
rifelor vamale, taxelor, formalită
ților vamale și a celorlalte reguli 
în legătură cu importul mărfuri-

★ ★

tor celeilalte Părți contractante și 
cu exportul mărfurilor proprii în 
cealaltă Parte contractantă,

b) regimul națiunii celei mai 
favorizate în privința vaselor din 
porturi aparținînd celeilalte Părți 
contractante, acest regim aplicîn- 
du-se în ce privește intrarea, ieși
rea și staționarea, în privința tu
turor impozitelor și taxelor, pre
cum și în privința încărcării și 
descărcării vaselor, a aprovizio
nărilor cu combustibil, apă și a- 
limente.

2. Hotărîrile din paragraful pre. 
cedent 1. nu vor îngrădi dreptul 
fiecărei Părți contractante de a 
aplica interdicții sau îngrădiri de

Din împuternicirea Prezidiu
lui Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste,
N. BULGANIN 
D. ȘEPILOV 

Moscova, 19 octombrie 1956.

orice fel, avîrtd drept scop apăra- 
rarea intereselor vitale ale secu
rității ei

Prezentul Protocol urmează să 
fie ratificat. El va intra în vi
goare în ziua schimbului instru
mentelor de ratificare. Schimbul 
instrumentelor de ratificare ur
mează să fie efectuat într-un timp 
cît mai scurt posibil, la Tokio.

Pentru confirmarea celor mai 
sus expuse, Imputerniciții mai 
jos semnați au semnat prezentul 
Protocol.

întocmit în două exemplare, 
fiecare in limbile rusă și japo
neză, ambele-texte avînd aceeași 
putere.

Din împuternicirea guvernului 
Japoniei,

HATOYAMA IȚIRO 
KONO IȚIRO 

MAȚUMOTO S1UN1ȚI

PARIS 19 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 18 octombrie prc- 
zentînd în cadrul plenarei Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Francez raportul cu pri
vire la situația politică și la uni
tatea de acțiune a clasei munci
toare, Etienne Fajon, membru al 
Biroului Politic al C.C., a subli
niat marea importanță a hotărî- 
rilor celui de al 14-lea Congres al 
partidului pentru lupta cu succes 
împotriva reacțiunii și împotriva 
primejdiei unui război. Raporto
rul a subliniat necesitatea creă
rii și întăririi frontului unit al 
partidelor socialist și comunist.

Este oît se poate de limpede că 
acțiuni unite ale comuniștilor și 
socialiștilor ar grăbi serios uni
ficarea tuturor muncitorilor, for
țelor democratice și naționale și 
crearea frontului popular. Fără 
îndoială că această mișcare in 
tară ar avea o influența uriașă 
asupra parlamentului și ar asi
gura promovarea unei politici 
progresiste de către guvern care 
se bizuie pe sprijinul forțelor de 
stînga. Prin urmare, unitatea de 
acțiune a comuniștilor și socia
liștilor este astăzi sarcina princi
pală și cea mai urgentă. în ce 
ne privește pe noi, comuniștii. Și 
partidul nostru, care numără 
430.000 de membri și pentru care 
votează 5 milioane și jumătate 
de alegători, a spus Fajon, nu in
tenționăm să luptăm singuri pen- 
tru schimbarea politicii. Vom tin
de spre unitatea de acțiune, deoa
rece ea este elementul principal

al unirii largi a muncitorilor și 
forțelor democratice în lupta îm
potriva marelui capital.

Raportorul a citat o serie de 
exemple care dovedesc că în ulti
mul timp ideea unității de ac
țiune cuprinde masele oamenilor 
muncii.

Raportorul a cerut comuniști
lor să lupte cu perseverență pen
tru traducerea în viață a liniei 
care urmărește stabilirea unității 
de acțiune cu socialiștii, a liniei 
trasate de cel de al 14-lea Con
gres al Partidului Comunist Fran
cez. Tn această ordine de idei el 
s-a ocupat de sarcinile partidului 
și a condamnat unele tendințe 
sectare care au apărut la unii co
muniști în legătură cu politica 
guvernului Guy Moliei în pro
blema Suezului și în problema 
algeriană. Desigur, a spus Fajon, 
indignarea față de actuala poli
tică a guvernului în fruntea că
ruia se află socialiștii este legi
timă. Nu mai puțin legitimă este 
și indignarea față de atacurile 
anticomuniste josnice ale ziarului 
„Populaire de Paris" (organul 
partidului socialist francez — nr.). 
Vina tovarășilor care s-au lăsat 
influențați de sectarism nu constă 
în aceea că ei se indignează, ci 
în aceea că eî, fără să dorească 
acest lucru sprijină tocmai acțiu
nile împotriva cărora trebuie să 
lupte.

In încheierea raportului 
Fajon s-a ocupat de cîteva 
bleme interne de partid.

Lărgirea atribuțiilor consiliilor 
populare în R. P. Polonă

său, 
pro-

La 20 octombrie 1944 patrioții iugoslavi împreună In cei 12 ani care au trecut de la acest eveni- 
cu unități ale Armatei Sovietice au eliberat orașul memorabil în viața popoarelor iugoslave,
„ , , , , .. . . .x . 4X u , Belgradul s-a dezvoltat neîncetat.Belgrad de sub ocupaț.a fascistă. Această dată va fotografie . c)ădirea Scupșcinei popu|„e ,
rămîne veșnic vie în memoria popoarelor iugoslave R.p.F. Iugoslavia din orașul Belgrad.

0 declarație a lui Nehru 
cu privire la Suez

A 8-a plenară a C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — mice, precum și .probleme orga- 

P.A.P. transmite:
La 19 octombrie s-a deschis la 

Varșovia cea de a VIII-a plenară 
a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez. 
Pe ordinea de zi a plenarei figu
rează probleme politice, econo-

y

nizatorice și de cadre. Plenara a 
cooptat în Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez pe W. Gomulka, M. Spy- 
chalski, I. Loga-Sowinski și Z. 
Kliszko.

NEW DELHI 19 (Agerpres). — 
China Nouă transmite: La 17 oc
tombrie, primul ministru al In
diei. Nehru, a făcut în localita
tea Gauhati din statul Assam, o 
declarație în legătură cu proble
ma Canalului de Suez. „Cu toate 
că încordarea internațională în 
problema Canalului de Suez s-a 
micșorat mult, a declarat el. pri
mejdia războiului nu a dispărut 
cu totul". Nehru a subliniat că 
lumea a fost pe pragul războiului 
în disputa asupra canalului. „în 
orice caz într-o asemenea even
tualitate India se va ține departe 
și va fi fidelă idealului său de 
pace".

O nouă remaniere a guvernului englez
zent ministru de stat pentru pro
blemele coloniilor. John Mac 
Clay, care di-n 1951 pînă în 1952 
a foet ministru al Transporturi
lor și Aviației Civile, devine mi
nistru de stat pentru problemele 
coloniilor.

France Presse subliniază că a- 
ceastă remaniere constituie o 
nouă expresie a intenției primu
lui ministru Eden de a continua 
politica „de pe poziții de forță" 
în problema Suezului.

LONDRA 19 (Agerpres). — 
După cum comunică agenția Reu
ter, joi seara a fost anunțată ofi
cial la Londra o nouă remaniere 
in cadrul guvernului. Anthony 
Head, secretar de stat în Ministe
rul de Război, a fost numit mi
nistru al Apărării în locul lui 
Walter Monckton. Monckton va 
ocupa postul de trezorier general 
rămînînd în cabinet. La Ministe
rul de Război, Head va îi înlocuit 
de John Hare, fost pînă în pre

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 
P.A.P. transmite: Consiliul de 
Miniștri al R. P. Polone a apro
bat textul unei hotărtri care a- 
cordă puteri lărgite consiliilor 
populare în domeniul conducerii 
economiei naționale.

Potrivit acestei hotărîrî, consi
liile populare vor prelua sub con
ducerea directă un număr de în
treprinderi de producție a micii 
industrii ,a industriei materiale
lor de construcții și a industriei 
alimentare care lucrează mai a- 
Ies pentru a satisface cerințele re
giunilor respective.

In hotărîre se arată că planu
rile economiei locale vor fi ela
borate de consiliile populare în 
baza sarcinilor prevăzute în pla
nul economiei naționale care va 
specifica pentru economia de sub 
conducerea consiliilor populare 
doar sarcini de importantă națio
nală. Pe de altă parte, consiliile 
populare vor fixa sumele pentru 
cheltuielile bugetare referitoare 
la diferite planuri de investiții și 
alte necesități în cadrul unei su 
me totale fixate

Consiliile populare voevodale 
sînt împuternicite să ducă la în
deplinire într-un mod |ust și pre
cis schimbările intervenite în 
planul economic national pentru 
voevodatul respectiv.

O serie de ministere au primit 
instrucțiuni pentru a se pregăti 
să transfere puterile la care se 
referă această hotărîre către con
siliile populare de diferite grade.

Pe lingă aceasta, hotărîrea dă

ceri-instructiuni tuturor organelor 
trale interesate să continue mun
ca sistematică pentru lărgirea 
continuă a atribuțiilor consiliilor 
populare.

muzicienilor italieniCocktail în cinstea
Vineri seara. Institutul romîn 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea a oferit un cocktail în 
cinstea muzicienilor italieni Carlo 
Zecchi și Enrico Mainardi, care 
întreprind un turneu în țara noas
tră.

Au participat tovarășii: I. Pas, 
prim locțiitor al ministrului Cul
turii, acad. Mihail Ralea, preșe
dintele I.R.R.C.S., Al. Buican. 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., M.

Andricu, Egizio Massini, C. Sil
vestri și Zeno Vancea, maeștri 
emeriți ai artei, N. Minei, direc
torul Osta, personalități ale vie
ții muzicale.

Au luat parte Francesco Lo 
Faro, ministrul italiei la Bucu
rești și Roberto Cerchione, prim 
secretar.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Allam. membru al Consiliului » 
superior pentru problemele z? 
bunăstării tineretului și educa- << 
(iei sportive din Egipt, și alții » 
tși împărtășesc părerile tn le- « 
gătură cu festivalul și cu pro- << 
gramul său >>

Serghei Romanovski, preșe- « 
dintele Comitetului Sovietic \\ 
de pregătire a festivalului, a- >> 
dresindu-se tinerilor și tinere- « 
lor din întreaga lume scrie: << 
..Tineretul țării mele apreciază 
mult cinstea pe care le-au fă- » 
cut-o tinerii și tinerele din tn- ?? 
treaga lume aleglnd Moscova $ 
ca loc pentru desfășurarea « 
festivalului". ss

Ziarul „Festival" cuprinde « 
comunicatul ședinței de cons- 
tituire a Comitetului interna- >> 
fional de pregătire, progra- « 
mul întrecerilor sportive ale % 
tineretutui la festival și altele >/

, FESTIVAL" nr. 1

MOSCOVA 19 (Agerpres) 
— TASS transmite: La 18 oc
tombrie a apărut primul nu
măr al ziarului „Festival'' edi
tat de Comitetul international 
de pregătire a celui de al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților pentru Pace 
și Prietenie.

Adresindu-se cititorilor, re
dacția ziarului relatează că 
este In curs de pregătire o 
nouă Intilnire a tineretului de 
data aceasta la Moscova mai 
grandioasă decît la Varșovia 
Cum decurg pregătirile ? Ce 
fac prietenii noștri din toate 
culțurile globului? La aceste 
întrebări precum și la altele 
ziarul „Festival" tși dă silința 
să răspundă cît se poate mai 
ne larg.

în prima pagină este publi
cat Apelul Comitetului inter
național de pregătire al celui 
de al Vl-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților 
Festivalul va avea loc la Mos
cova între 28 iulie și 11 au
gust 1957 O rubrică specială 
este consacrată ședinței Co
mitetului international de 
pregătire care a avut loc in 
luna august a.c. la Universi
tatea din Moscova. Un interes 
deosebit îl prezintă ecourile 
la Festivalul de la Moscova 
Bruno Bernini, președintele 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat. Vardinoianis. 
membru al parlamentului grec 
din partea partidului liberal
democrat. Dian Adam, repre
zentantul Uniunii studenților 
din Senegal, dr. Muhammed

pentru 21 octombrie.
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Iordaniei, Rifi. După 
a hotărît să amine discutarea 
viitoare.

Gerhard-Martin Sommer, zis ,.mănușile negre", 
zis „călăul de la Buchenwald", a obținut un mi
lion de mărci despăgubire de la guvernul Germa
niei occidentale.

l1

<'::

...Noaptea de 10 spre 11 oc
tombrie. La frontiera iordano- 
israeliană liniștea nopții este 
alungată de atacul efectuat 
de un important detașament 
israelian împotriva postului de 
poliție din satul Kalkilla. Au 
pierit atunci 48 de iordanieni.

In urma acestor evenimente 
sîngeroase, Iordania s-a plîns 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. ca fiind victima unui 
„act de agresiune". Acesta s-a 
întrunit ieri spre a examina 
situația încordată ivită în ur
ma provocării de la Kalkilia. 
Dificultățile create sânt de a- 
semenea natură încît genera
lul Burns, președintele Comi
siei O.N.U. pentru suprave
gherea armistițiului in Pales
tina, a declarat joi unui co
respondent al agenției „Uni
ted Press" că incidentele de 
la frontiera intre Israel și Ior
dania s-ar putea transforma in 
ostilități și mai serioase. In- 
tr-o scrisoare care Însoțește 
raportul Iui Burns cu privire 
la aceste incidente, secretarul 
general al O.N.U., Hammarsk- 
joeld, a declarat că incidentele 
„dovedesc o nouă agravare a 
situației" care trebuie „exami
nată de Consiliu cu toată se
riozitatea".

tul prevenirii unei viitoare a- 
gresiuni din partea Israelului 
împotriva Iordaniei, foarte 
grijulii, trăgătorii de sfori de 
la Londra și Washington au 
pus problema transferării pe 
teritoriul Iordaniei a unor tru
pe irakiene. Tentativa a fost 
făcută prin intermediul Ira
kului, țară membră a pactului 
agresiv de la Bagdad.

Ce urzesc cercurile diploma
tice din Anglia și S.U.A. prin 
transferarea de trupe irakiene 
tn Iordania nu e greu de ghi
cit dacă ne gindim la momen
tul ales pentru o asemenea 
eventuală acțiune Este vorba 
de intenfia lor de a influenta

trupe pe teritoriul acestei țări 
și strîngerea colaborării Ior
daniei cu Egiptul și Siria care 
duc o politică de apărare a in
dependentei și suveranității 
lor de stat.

Intr-un răstimp scurt, de a- 
plicare a uneltirilor lor cu pri
vire Ia Iordania, cercurile di
plomatice de la Londra și 
Washington au avut deja mo
tive de mîhnire. Tratativele 
dintre Iordania și Irak cu pri
vire la deplasarea trupelor ira- 
kiene in Iordania au eșuat ca 
urmare a divergențelor Ivite 
între cele două părți. Ce se 
întîmplă insă? Irakul, a hotă- 
rit atunci să mențină trupe la

La 19 octombrie, ora 17,42 minute (ora Moscovei) Consiliul 
de Securitate a început discutarea plîngerii Iordaniei împotriva 
Israelului in legătură cu rece ntele incidente de la frontiera ior- 
dano-israeliană.

Primul a luat cuvintul reprezentantul 
aceasta Consiliul de Securitate 
acestei probleme pe săptămîna

A

Informații
Aleksei Petro- 
al Uniunii So- 
cu studenții

înd se credea că apele tul
buri din regiunea Ori
entului Apropiat și Mij

lociu s-au mai liniștit (dat 
fiind că problema Suezului a 
căpătat o bază de rezolvare 
prin recenta hotărîre a Consi
liului de Securitate) iată că 
au intervenit noi manevre din 
Occident menite să dezlănțuie 
furtuna, să întunece perspec
tiva menținerii păcii în acea
stă parte a lumii. Sub pretex-

și falsifica rezultatul alegeri
lor parlamentare fixate initial 
pentru data de 21 octombrie. 
A devenit evident că Anglia 
este deosebit de neliniștită de 
slăbirea influenței sale în Ior
dania după izgonirea lui Glubb 
Pașa și se tem că in aceste 
alegeri vor triumfa forțele care 
se pronunță împotriva domina
ției engleze. Teama — trebuie 
să recunoaștem — este pe de
plin Justificată. Partidele poli
tice din Iordania care au șan
sa să ocupe majoritatea locu
rilor tn parlament au înscris 
ca puncte principale în pro
gramul lor denunțarea tratatu
lui anglo-iordanian din 1948, 
potrivit căruia Anglia a obți
nut dreptul de a-și menține

frontiera Iordaniei, gata să in
tervină în „caz de nevoie" — 
exercittnd astfel, prin prezența 
lor. o permanentă presiune.

Nu sînt linsite apoi de inte
res. eforturile de culise ale 
diplomației occidentale pentru 
a determina amînarea datei a- 
legerilor in Iordania. După 
cum relatează ziarul „Aș- 
Saab" regele Husein al Iorda
niei a respins insă cererea 
Angliei de a amina alegerile 
parlamentare din Iordania fi
xate

c
Iată 

tem căpăta lesae un răspuns

e stă la
tensiuni
Apropiat 

o întrebare la care pu-

baza actualei 
din Orientul 
și Mijlociu ?

dacă ne gîndim la felul cum 
colonialiștii englezi și ameri
cani au căutat să traducă în 
viață și in această parte a 
lumii cunoscutul dicton: „di
vide et impera" (dezbină și 
stăpinește). A fost creat, așa 
după cum știm, pactul militar 
de la Bagdad. Acesta a scin
dat țările Orientului Apropiat 
șl Mijlociu tn grupări opuse 
una alteia, devenind una din 
principalele cauze ale încor
dării politice in această regiu
ne. Totuși, cercurile reacțio
nare din Anglia și S.U.A. nu 
și-au realizat scopul principal, 
și anume, aservirea tuturor 
statelor arabe. Atunci, ele au 
început să recurgă la tot felul 
de presiuni. Astfel, multă vre
me s-a mizat pe conflictul a- 
rabo-israelian. Aceasta s-a fă
cut timp îndelungat pe calea 
încurajării unei curse a arma- 
mentelor, livrate de monopo
lurile americane și engleze a- 
tît Israelului cît și țărilor ara
be. Mal ales după eseurile su
ferite de imperialiști in Iorda
nia șl în alte țări arabe, cercu
rile agresive din Occident se 
folosesc de Israel ca de un in
strument de presiune asupra 
țărilor arabe vecine. în pre
zent, după cum am arătat, 
mari speranțe îșl pun diolo- 
mații de la Londra și Was
hington in Irak.

Din toate acestea se poate 
trage concluzia că agravarea 
situației în Orientul Apropiat 
și Mijlociu nu este numai un 
obiectiv, cl și un mijloc al pu
terilor imperialiste de a-și 
realiza planurile expansioniste 
care urmăresc subjugarea po
poarelor din Orientul arab.

D. M.

COMUNICATUL 
SECRETARIATULUI 
F.M.T.D.

BUDAPESTA 19( Agerpres). 
— M.T.l. transmite: Secreta
riatul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat n dat 
publicității următorul comuni
cat :

Bruno Bernini, președintele 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat, a avut o în
trevedere la Belgrad cu con
ducătorii Organizației Tinere
tului Popular din Iugoslavia 
In timpul acestei întrevederi, 
care s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de prietenie, a avut 
loc un schimb de păreri asu
pra problemelor mișcării in- 
ternaționale a tineretului.

Vineri la amiază 
viei Maresiev, Erou 
vietice, s-a întîlnit 
Institutului de științe sociale de 
pe lîngă C.C. al P.M.R.

înconjurat cu căldură și priete
nie de cei prezenți, Aleksei Pe- 
trovici Maresiev a povestit crim- 
peie din viata și lupta sa din 
timpul Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei.

★
Vineri seara, la Casa prieteniei 

romîno-sovietice A.R.L.U.S., a 
avut loc o seară de creație a scrii
torului sovietic I. L. Andronikov, 
doctor în științe filologice, cerce
tător în domeniul istoriei lite
rare.

Tn fața unui public numeros, 
scriitorul I. L. Andronikov a in
terpretat cîteva povestiri proprii.

★
In cadrul acordului între Mi

nisterul Culturii al R.P.R. și Mi
nisterul Culturii al U.R.S.S., vi
neri după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști cul
turali din U.R.S.S.

Delegația activiștilor culturali 
din U.R.S.S. a fost întîmpinată 
de reprezentanți ai Ministerului 
Culturii.

caje și furnire din Rîmnicu Vîl- 
cea. Oaspeții iugoslavi s-au în
treținut îndeaproape cu inginerii 
și muncitorii fabricii, interesîndu- 
se de procedeele utilizate de ei 
pentru conservarea buștenilor, de 
sortimentele de placaje și furnire 
pe care le produc.

★
Vineri dimineața a fost inau

gurat Muzeul memorial „Prof dr. 
Victor Babeș", cu ocazia împlini
rii a 30 d< ani de la moartea ma
relui savant romîn, fondatorul 
bacteriologici în țara noastră.

Participanții au vizitat mu. 
zeul care este amenajat în Imobi
lul din str. Andrei Mureșanu nr. 
14.

(Ziarele)

★
In cursul zilei de vineri, dele

gația de specialiști iugoslavi din 
domeniul silviculturii și industriei

I
nomeniui silviculturii și înuusirici 
lemnului care se află în țara 
noastră a vizitat fabrica de pla-

★
Comitetul organizației U.T.M, 

București anunță că duminică di
mineața la orele 10,30, în str. Ne
gustori nr. 5, își va reîncepe șe
dințele CERCUL LITERAR AL 
TINERETULUI DIN CAPITALA.

Sînt invitați să participe tine
rii scriitori și vechil membri aî 
cercului literar.

★
Vineri dimineață, membrii Ba

letului național coreean al Stu
dioului de Stat „Țoi Sîn Hi" au 
făcut o vizită la Școala de core
grafie din Capitală.

Tot vineri dimineață, solii artei 
coreene au asistat la un specta
col prezentat de Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. p« 
scena Teatrului C.C.S.
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Știri sportive
Vineri dimineața a părăsit ca

pitala plecînd cu avionul la So
fia, echipa campioană de fotbal 
a R.P.R. Dinamo București, care 
va întîini duminică în capitala 
bulgară echipa T.D.NA. într-un 
meci contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni". Din lotul fot
baliștilor romîni fac parte Birtașu, 
Uțu. frații Băcuț. V. Anghel, 
Voica, Ene, Călinoiu, Suru, Nicu- 
șor și alții.

★
Așa după cum s-a mai anunfat, 

cel de al doilea meci al echipei 
C.C.A. din cadrul turneului pe 
care-l întreprinde In Anglia va 
avea loc la 22 octombrie cu 
echipa de primă ligă Sheffield 
Wednesday. Intilnirea se va des
fășura tn nocturnă pe stadionul 
din Sheffield. Jucătorii noștri 
pleacă simbătă cu autobusul spre 
Sheffield, urmlnd ca seara să 
facă un antrenament la lumina 
reflectoarelor pe stadionul care 
va găzdui meciul.

Campionatul categoriei A de 
fotbal continuă duminică. In Ca
pitală se va desfășura un singur 
joc : Progresul București—Loco
motiva Timișoara, care va începe 
la ora 15,30 pe stadionul „23 Au
gust",

Celelalte meciuri se vor disputa 
astfel: Dinamo Bacău—Știința 
Cluj; Dinamo Orașul Stalin—Lo
comotiva București; Știința Ti
mișoara—Flacăra Ploești; Flamu
ra Roșie Arad—Energia Minerul 
Petroșani. Meciul C.C.A.—Progre
sul Oradea se amînă pentru o 
dată ulterioară.

★
Societatea franceză C.S.A. a 

obținut dreptul de a turna pentru 
Europa filmul desfășurării Jocu
rilor Olimpice de la Melbourne.

★
Sportivii greci vor pleca spre 

Melbourne la 6 noiembrie. Din 
delegația sportivă fac parte at- 
leții Papavasiliu, Depastas, Con- 
stantinldis, Robanis, canotorii 
Bonas, Stavridis, trăgătorii Ku- 
tis, Georgitis și alțiL

★
Recent, federația italiană de 

ciclism și-a încheiat lucrările de 
selecție in vederea alcătuirii echi
pei pentru Jocurile .Olimpice. Din 
formația de fond fac parte cunos- 
cuții cicliști Bruni. Pambianco, 
Cestari, Chiodini și Baldini. Pen
tru probele de velodrom au fost 
selecționați: Baldini, Faggln, Po- 
senti, Pizzali, Pinarello, Ogna, 
Domenicali, Gandini și Oriani. _
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