
Vizita în R.P.F. Iugoslavia a delegației 
Guvernului R.P.R. și a P.M.R.

Proletari din toate gările, uniți-ră I

Delegafia romină și iugoslavii in timpul tratativelor

Dejunul oferit de tovarășii 
Gh. Dheorghiu-Dej și Ctâvu Stoica

BELGRAD 23 Trimișii speciali 
Agenpres transmit: La 23 oc
tombrie tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, prim secretar al C.C. 
al P. M. R., membru in Pre
zidiul Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. și tovarășul Chivu Stoica, 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. au oferit un de
jun în Palatul Vecei Executive 
a R.P. Serbia.

Din partea iugoslavă la dejun 
au .participat: președintele Iosip 
Broz-Tito cu soția, Moșe Pjade, 
președintele Scupșcinei Populare 
Federative a R. P. F. Iugosla
via cu soția, Edward Kar- 
delj, Alexandr Rankovici, Sve- 
tozar Vukmanovici și Rodo- 
liub Ciolakovici, vicepreședinți 
ai Vecei Executive Federative cu 
soțiile, Vlada Zecevici și Ivan 
Bojicevici, președinții celor două 
camere ale Scupșcinei Popu
lare Federative a R. P. F. 
Iugoslavia, Ivan Goșniak se- 
cretar de stat pentru apărarea 
națională, Kocea Popovici secre
tar de stat pentru afacerile exter
ne, Mjalko Todorovici, membru 
al Vecei Executive Federative și 
alți membri ai Vecei Executive 
Federative a R.P.F. Iugoslavia, 
Djuro Salaj, .președintele C.C. al

Uniunii Sindicatelor din Iugosla
via, Miloș Minici, președintele Co
mitetului Popular al orașului Bel
grad și alte persoane oficiale iu
goslave.

A luat parte ambasadorul R.P.F. 
Iugoslavia la București, Nikola 
Vujanovici, cu soția.

Din .partea romină au luat 
parte: Gh. Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C.C. al PM.R., mem
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. însoțit de 
fiicele sale, Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu soția, Petre Borilă, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri cu soția, Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con. 
siliului de Miniștri cu soția. Gr. 
Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe cu soția și celelalte per
soane oficiale care însoțesc dele
gația.

A luat parte de asemenea Ni- 
colae Guină, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R.P.R. 
la Belgrad.

Dejunul s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă deosebit de călduroasă. 
In timpul dejunului s-au rostit 
toasturi prietenești.

Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., membru în Prezi
diul Marii Adunări Naționale a 
R.P.R., conducătorul delegației 
romîne, și fiicele sale, Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
cu soția. Petre Borilă, prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. 
cu soția, Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Alexandru Bîrlă
deanu, vicepreședinte al Consiliu

lui de Miniștri, membru al C.C. 
al P.M.R., cu soția, Grigore Preo
teasa. ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P.R., membru al C.C. 
al P.M.R., cu soția, precum și 
persoanele oficiale care însoțesc 
delegația.

La recepție a fost prezentat 
un program de muzică clasică la 
care și-au dat concursul artiști 
romîni aflați la Belgrad: pianis
tul Mîndru Katz, soliștii Nicolae 
Herlea, Lelia Cincu Filimon, acom- 
paniați la pian de Radu Negreanu.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

La uzinele de motoare din Rakovița

Recepția oferită de ambasadorul R.P.R. 
la Belgrad

BELGRAD 23 — Trimișii spe
ciali ai Agerpres transmit: In sea
ra zilei de 23 octombrie, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.R. la Belgrad, N. 
Guină, a oferit o recepție la Pa
latul Vecei Executive a R.P. Ser
bia, cu prilejul vizitei în R.P.F. 
Iugoslavia a delegației guvernu
lui Republicii Populare Romîne și 
a Partidului Muncitoresc Romîn.

La recepție din partea iugosla
vă au participat tovarășii: iosip 
Broz Tito, președintele R.P.F. Iu
goslavia cu soția, Moșe Pjade, 
președintele Scupșcinei Populare 
Federative a R.P.F. Iugoslavia, 
Edward Kardelj, Alexandr Ranko, 
viei, Svetozar Vukmanovici, Ro- 
doliub Ciolakovici, vicepreședinți 
ai Vecei Executive Federative, cu 
soții'.e, Vladimir Simici, vicepre

ședinte al Scupșcinei Populare 
Federative a R.P.F. Iugoslavia, 
Dușan Petrovici, vicepreședinte al 
Scupșcinei Populare a R.P. Ser
bia, Velko Zekovici, secretar al 
Vecei Executive Federative, I. 
Goșniak, secretar de stat pentru 
apărarea națională, Kocea Popo
vici, secretar de stat pentru afa
cerile externe, Mjalko Todorovici 
și alți membri ai Vecei Executive 
Federative, conducători ai insti
tuțiilor centrale, generali și ofi
țeri superiori ai armatei populare 
iugoslave, oameni de știința, artă 
și cultură.

A luat parte N. Vujanovici, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.P.F. Iugoslavia la 
București.

Din partea romină la recepție 
au luat parte tovarășii: Gh.

BELGRAD 23 Trimișii speciali 
Agenpres transmit: In cursul di
mineții de marți, cea de a patra 
zi de la sosirea delegației guver
nului RjfP.R. și a Partidului Mun
citoresc Romîn In capitala Iugos
lavă, membrii delegației romîne 
au făcut o vizită la uzinele de mo
toare din Rakovița, în apropierea 
Belgradului.

Membrii delegației au fost în
soțiți de tovarășii Mjalko Todoro. 
viei, membru al Vecei Executive 
Federative a R.P.F. Iugos.avia, 
Nikola Vujanovici, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.F. Iugoslavia la București, lo
cotenent colonel Milan Minici, 
atașatul militar al R.P.F. Iugosla
via la București și alte persoane 
oficiale iugoslave.

Membrii delegației au vizitat 
halele mecanice, sectorul de uti
laj industrial, bancul de probe al 
motoarelor, sectorul de montare- 
finisare și laboratoarele, unde 
s-au întreținut crț muncitorii și 
tehnicienii uzinelor, interesîndu-se 
îndeaproape de procesul tehnolo. 
gic, de metodele de muncă etc.

Directorul uzinelor Milovan Sa- 
vovici a vorbit oaspeților despre 
is.oricui uzinelor, și le-a dat ex
plicații cu privire la profilul pro
ducției și perspectivele dezvoltă
rii întreprinderii. Peste un an, u- 
zinele de motoare din Rakovița 
vor împlini 30 de ani de existentă. 
Înainte de război, uzinele, care 
aparțineau unei societăți franceze, 
erau profilate pentru producția și 
montarea motoarelor de avion. 
După eliberare, profilul uzinelor 
a fost modificat, întreprinderea 
specializîndu-se în producția mo
toarelor de autocamion și de trac
toare. Pe viitor, întreprinderea 
urmărește să se specializeze nu
mai în producția de motoare, tre-

cînd producția de tractoare Unor 
mari uzine iugoslave, in curs de 
construcție.

Uzinele din Rakovița au un 
bogat trecut de luptă. De numele 
lor sont legate marile acțiuni 
muncitorești greviste din 1936- 
1937. in anii ocupației hitlerisie, 
muiți muncitori au părăsit fabrica 
înrolîndu-se în rîndul partizanilor. 
Numele a 35 de eroi, foști munci
tori și tehnicieni ai uzinelor, sint 
dăltuite în marmură la intrarea 
principală a întreprinderii.

In curtea uzinelor, membrii de
legației romîne au examinat cu 
atenție citeva „tractoare pe roți, 
fabricate de această întreprindere. 
Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej s-a 
interesat de greutatea tractorului 
și a motorului, de repartizarea 
greutăfii pe cal putere, de diferen
țialul tractorului și de viteza sa. 
Conducătorul delegației romîne a 
apreciat construcția tractorului iu
goslav și in special pompa de in
jecție.

Membrii delegației guvernului 
R.P.R. și a Partidului Muncito
resc Rom:n au fost invitați apoi 
în sala de consiliu al conducerii 
uzinelor. Aici, conducătorii între
prinderii au răspuns la numeroa
se întrebări ale delegației romîne.

La sfîrșit, tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej, in numele delegației ro. 
mine, a mulțumit gazdelor pen
tru frumoasa primire făcută. Răs- 
punzînd invitației directorului u- 
zinelor, tov. Gh. Gheorghiu-Dej a 
declarat că delegația rom’nă pri
mește cu bucurie organizarea u- 
nui schimb de ingineri și munci
tori între uzinele Rakovija, din 
R.P.F. Iugoslavia și întreprinderi 
cu profil asemănător din R.P.R.

Artiștii romîni în China
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Ansamblul de cintece și dan
suri populare romînești „Cio
cîrlia", se află de aproape pa
tru luni intr-un mare turneu în 
R.P. Chineză, unde a cîștigat 
entuziasta apreciere a celor 
aproape 250.000 spectatori din 
17 dintre cele mai mari orașe 
ale marii țări prietene.

Pe scenele teatrelor din Pe
kin, Shanhai, Mukden, Cianciun, 
Nanchin, Canton și alte orașe, 
cuprinse in itinerariul turneului 
ansamblului rominesc, horele și 
sirbele, jocurile călușarilor și 
alte dansuri aduse de prin văile 
Carpaților și șesurile, Dunării, 
Șiretului sau Someșului au re
purtat un strălucit succes. Spec
tatorii chinezi de obicei calmi 
și nu prea zgomotoși, au des- 
lănțuit adevărate furtuni de 
aplauze și ovații la scenă des
chisă, fermecați de iureșul călu
șarilor ori de bărbuncul din ta
bloul coregrafic „Nunta de pe 
Someș", ca și de briulețul din 
suita de dansuri „Tablouri din 
galeria națională", montată pe 
captivanta melodie a Rapsodiei 
a Il-a romîne de George Enes- 
cu. Ciocîrlia, vestitul cintec 
popular rominesc, interpretat la 
nai de Ion Oprea, „Hora 
stacato" de Grigoraș Dinicu, 
„Hațegana" și „Invîrtita", cîn- 
tate la clarinet de Guți Adolf, 
melodiile sprințare ale fluerașu- 
lui Marin Chiser, ca și cîntecele 
interpretate de soliștii . vocali:

— Corespondență din Canton —

Angela Moldovan, Ion Cristo- 
reanu și Vesa Bujor, au fost bi
sate in fiecare spectacol, iar 
uneori, în urma ne sfîrșit el or ro
pote de aplauze și a scandării 
nelipsitului „țalaigo" (bis în 
limba chineză) au fost execu
tate de trei și patru ori. La 
Shanhai, Mukden, Dalen, Ciun
cin, Sian și alte orașe specta
colele ansamblului rominesc nu 
puteau lua sfîrșit în mai puțin 
de patru ore, deși cronometra- 
rea, în care intră și două-trei 
bis-uri, stabilește durata progra
mului la 2,30 ore. O puternică 
impresie au produs și frumoa
sele noastre porturi naționale, 
care de la prima ridicare 
cortină zmulgeau publicului ex
clamații pline de admirație 
aplauze.

Deși turneul artiștilor romîni 
în R.P. Chineză a fost perfec
tat pentru două luni, la cererea 
insistentă a publicului a tre
buit să fie prelungit cu încă 
două luni fără a putea satis
face — bineînțeles — avalanșa 
de cereri a tuturor orașelor ce 
se cereau incluse în itinerariul 
turneului. La Ministerul Cultu
rii al R.P. Chineze continuă să 
sosească invitații adresate soli
lor artei populare romlnești.

Față de marele interes ma
nifestat de publicul chinez, Stu-

dansatorii unor ansambluri din 
Pekin, Mukden, Shanhai, Can
ton și alte orașe au fost învă- 
țați de coregrafii și dansatorii

de

și

dioul de filme documentare din romini dansurile din tabloui co- 
Pekin a realizat un film care 
prezintă cea mai mare parte a 
programului de cintece și dan
suri populare prezentat în Chi
na de ansamblul „Ciocîrlia".

Ziarele din Pekin. Shanhai, 
Anșan, Taiuen etc., au publicat 
pagini întregi cu fotografii și 
desene din timpul spectacolelor 
artiștilor romîni. Presa chineză 
a publicat sute de articole, in- , 
formații și cronici de speciali
tate, evidențiind caracterul vi
guros, fondul optimist al cînte- 
celor și dansurilor poporului 
nostru, subliniind tehnica avan
sată a cîntăreților, muzicanților 
și mai ales a dansatorilor din , 
R.P.R., care vizitează China. ,

Turneul Ansamblului de cin- , 
tece și dansuri populare „Cio
cîrlia" din R.P.R. a constituit 
și un rodnic schimb de expe- . 
riență intre artiștii romîni și ar- > 
țiștii a numeroase ansambluri • 
din R.P. Chineză. Cîntăreții și 
dansatorii romini au învățat 
multe cintece și unele din fru
moasele dansuri ale poporului 
chinez. Orchestra populară a ‘ 
primit în dar instrumente popu
lare chineze pentru o formație ' 
de 12 persoane, iar dansatorii ' 
costume pentru un dans chinez ' 
din nord-estul țării și pentru un 
dans mongol. In același timp,

regrafic „Nunta de pe Someș", 
„Dansul călușarilor", ,,Dansul 
maramelor" și altele.

în timpul liber, membrii an
samblului au vizitat uzine, in
stituții culturale, monumente 
istorice și de artă. Artiștii ro
mini au rămas adine impresio
nați de puternicul avlnt econo
mic și cultural al Chinei noi. 
Străvechiul Pekin, frumoasa ca
pitală a R.P. Chineze, în cei 
șase ani de la eliberare a de
venit și mai frumos. De ase
menea artiștii ansamblului ro
mânesc au asistat la numeroase 
spectacole ale operei clasice 
chineze, vizionind printre altele 
opera „Regele maimuțelor". Au 
fost văzute de asemenea excep
ționale spectacole de circ la 
Dalen și Ciuncin, iar la Shan
hai artiștii romini au admirat 
remarcabila artă a actorului de 
operă Mei-Lean-fan, care la 
virsta de 60 ani joacă in rol 
de tinără femeie.

Bogata activitate desfășurată 
de Ansamblul „Ciocîrlia" în cele 
aproape 4 luni ale turneului în 
marea țară prietenă este ade
seori apreciată de presa chineză 
ca „un însemnat eveniment în 
viața culturală a Chinei".

SOLO JUSTER
Canton, octombrie 1956

O<

‘-'X

0 0.0 o p p g fl ft g ILgARJULSJUULfULWLILWUUUWlLWUUUWUUUUU^WUU^^

clnteiaIneretulu
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2324 4 PAGINI - 20 BANI Miercuri 24 octombrie 1956

Recoltei viitoare
toată atenția noastră!

In regiunea Craiova 
însămînțările sînt pe terminate

E necesar un ajutor mai concret

CRAIOVA (de la trimisul nos
tru). — Tn zilele acestea, pe 
ogoarele regiunii Craiova se dă 
bătălia pentru terminarea lucră
rilor agricole de toamnă. La 21 
octombrie, raionul Baia de Ara
mă a anunțat închiderea campa
niei agricole de toamnă, ia'- în 
raioanele Tirgu Jiu, Gura Jiului, 
Filiași, Segarcea, Băilești, Craio
va și Tur nu Severin însămînță
rile au fost executate în propor
ție de 92—96 la sută.

Obținerea acestor realizări se 
datorește în primul rlnd muncii 
politice desfășurate de către co
muniști, utemiști, deputați și cei 
mai buni țărani muncitori. Apre
cierea unor tovarăși primi secre
tari ai comitetelor raionale U.T.M. 
și președinți de sfaturi populare 
confirmă intensitatea sporită cu 
care s-au desfășurat anul acesta 
lucrările din campania de toam
nă. lată ce se desprinde din re
latările tovarășilor Ștefan Pe
trescu, prim secretar al Comite
tului raional U.T.M. Filiași, și 
Ion Untaru, președintele sfatu
lui popular raional:

— In raionul Filiași tncă îna
inte de începerea campaniei de 
toamnă au fost instruiți și repar
tizați pe comune majoritatea ac
tiviștilor utemiști și 29 activiști 
de stat. Membrilor comitetului 
executiv al sfatului popular raio
nal li s-au repartizat grupe de 
comune, de a căror activitate 
răspund. Munca acestor agita
tori și coordonatori s-a concre
tizat prin rezultatul satisfăcător 
obținut pină acum: la 21 octom
brie planul tnsămințărilor a fost 
realizat tn- proporție de 95 la 
sută. O contribuție ‘însemnată la 
obținerea acestui rezultat n adus-o

întrecerea patriotică organi
zată între 249 circumscripții elec
torale, precum și între 836 țărani 
muncitori. Printre comunele frun
tașe sînt Salcia, Brăceni și Cofo- 
fenii din Față. Alături de cei care 
au muncit pentru, ridicarea pe 
locuri de frunte a comunelor lor 
se află și utemiștii Barbu Basna, 
Nicolae Nistor, Gheorghe Buta- 
ru, care au terminat primii însă
mînțările. Rezultate îmbucurătoa
re s-au obținut și în raionul Cra
iova. Pină tn ziua de 21 octom
brie, planul de însămînfări fusese 
realizat tn proporție de 92 la 
sută. Tn săptămîna record (15— 
22 octombrie) viteza de lucru zil
nică a fost depășită cu 1800 hec
tare. Aici s-au evidențiat depută
ții utemiști Vasile Tărăban, Ște
fan Popescu și Ion Mitran din 
comuna Almai, Constantin Do- 
bre și Ilinca Grigore din Buco- 
văț, și alții.

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). — In raionul Măcin, 
fruntași la tnsămînțări sînt mem
brii gospodăriilor colective și ai 
întovărășirilor agricole. Colecti
viștii și intovărășiții din comuna 
Mircea Vodă, precum și cei din 
comuna Hamcearca au terminat 
însămînțările încă de săptămîna 
trecută. Raionul Măcin este 
avansat cu însămințările față de 
alte raioane din regiunea Galați, 
insă posibilitățile existente nu 
sînt pe deplin folosite. Pină la 21 
octombrie planul de tnsămînțări 
al raionului a fost îndeplinit tn 
proporție de 49,73 la sută.

In momentul de față cind cam
pania de tnsămînțări este pe sfir- 
șite raionul Măcin a tnsămtnțai 
abia jumătate din suprafața pla
nificată.

In unele comune ca: Văcă
reai, Pecin.eaga, Ostrov, Turcoaia, 
pină la data de mai sus se tnsă- 
mlnțase doar 10 la sută din țoală 
suprafața.

Această rămlnere tn urmă se 
datorește pe de o parte faptului 
că recoltatut culturilor ttrzii nu

Să realizăm economii egale 
cu prețul de cost al unor 
importante produse finite

In direcția realizării de cît 
mai însemnate economii brigada 
noastră complexă și-a îndreptat 
în mod deosebit aten(ia spre a- 
cele rezultate care decurg din 
reducerea consumului specific de 
metal și manoperă pe .autocamio
nul S.R.-101, produsul uzinei 
„Steagul Rcșu“, în care lucrăm.

Noi ne-am propus ca obiectiv 
principal. reducerea greutății ca
mionului prin îmbunătățiri con-

„A fost o adunare...
excepțională1*

A doua zi tov. Dodea Ilie, 
șeful seefiei școli medii și 

pionieri a comitetului orășenesc 
U.T.M.-lași, radiind de o bună 
dispoziție, tși exprima convinge
rea față de cei care voiau 
să-l asculte în legătură cu adu
narea generală de dare de sea
mă și alegeri, condusă de el, 
in Școala medie nr. 3 din lași:

— Bună, foarte bună, ce 
mai! excepțională (urmează o 

suită de superlative, lipsite de 
altfel de interes). Profund con
vins, iți declară că o astfel de 
adunare nu a mai fost de mult 
și că, dacă stai să gindești mai 

bine, ea marchează o însem
nată cotitură care va duce... 
(aici urmează iarăși un șir de 
adjective plus substantive) și 
că el, Dodea llie, se declară 
perfect mulțumit și asta nu 
pentru că a condus dinsul adu
narea, fiindcă in fond un ast
fel de -lucru nu ar avea prea 
mare importanță dar „așa, ca 
chestie"... i

Așa spunea a doua zi tov. 
Dodea.

Dar ce s-a tntîmplat la adu
narea care a avut loc cu o 
seară mai inainte ?

Să vedem, să începem tn pri
mul rlnd cu elementarul: par
ticiparea la adunare. Cu chiu, 
cu vai s-a format majoritatea 
prescrisă. Cum, necum, mă rog. 
n-are importanță, ea s-a for
mat. Au fost declarați (conform 
procesului verbal) 23 absenți 
motivați (aproape toți aceștia 
erau prin clase și-și făceau 
temele).

Să trecem deci peste acest 
amănunt și să ne oprim la 
altul: darea de seamă. Nu a 
certat pe nimeni, nu a supărat 
pe nimeni. Pe frontispiciul ei 

s-ar fi putut adăuga, fără tea
mă de a greși, acest motto: 
„Fără probleme. Să nu ne com
plicăm existența.

Ascultlnd darea de seamă, 
fără să vrei, ghiceai gtndurile 
celor ce au tntocmit-o.

„Cit mai puține discuții și. 
deci, cit mai puțină critică, 
căci critica ridică tensiunea...

Și tov. Dodea s-a declarat 
mulțumit adăugind incă un plus 
la suma argumentelor, care-i 
dădeau dreptul să emită califi

cativul de „adunare bună".

Să trecem deci mai departe, 
la alt „amănunt" : discuțiile.

— Poftiți, poftiți tovarăși, 
îndrăzniți I Cum, nu aveți pro
bleme pe care să le dezbateți ?... 
nu se poate /... Hai, tovarăși, 
haiI Care sparge ghiața ? I !...

De la înălțimea tribunei sale, 
învăluind oamenii intr-o pri
vire galeșă, care voia să în
semne o caldă chemare, zim- 
bind juvenil, Dodea, care știa 
că „așa-i la început, se înscriu 
greu" insistă incă odată, con
form principiului „să nu scapi 
adunarea din mină".

— Haideți tovarăși, încercați, 
un cuvint, două acolo, ce, e 
greu ?

Dar... nimic.
Atunci, autoritar, încruntln- 

du-se puțin pentru a fi cit mai 
aproape „de misiunea încredin
țată de a conduce lucrările a- 
dunării" pe care se angajase 
„s-o ducă la bun sfîrșit", același 
Dodea, grav, spuse:

Nu se poate I Trebuie să 
ia cineva cuvintul...

...Să scurtăm din stenograma 
acestei părți a ședinței (nu prea 
bogată in amintiri plăcute pen
tru tov. Dodea) și să conchi
dem : s-au înscris 10 oameni la 
cuvint printre care un dirigin
te din partea diriginților și un 
director din partea direcției.

Lista fiind închisă, tov. Do
dea mai adăugă un plus pe ră
bojul firitiselii de „adunare 
bună". i

E cazul lasă ca să pomenim, 
măcar in treacăt, „esența" celor 
spuse la discuții: „de ce nu s-a 
ocupat comitetul mai mult de 
organizația de pionieri ? Să fa
cem mai multe reuniuni. Cum 
s-a ocupat comitetul de munca 
cu pionierii (? t). De ce nu fa
cem mai multe reuniuni (I?)...

După cum vedeți, discuții 
vii...

Mai departe, felul cum a de
curs adunarea nu mai are im
portanță. Ea s-a desfășurat fără 
a mai aduce nimic deosebit. 
Pină aici Insă cei care au pre
gătit adunarea se pot felicita. 
Și-au atins scopul: totul a fost 
cit se poate de cuminte. A fost 
și puțină critică (nu prea mul
tă... tensiune). De altfel este o 
școală evidențiată clndva de

P. ISPAS 
I. AGHINEI
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s-a făcut la timp, iar pe de altă 
parte proastei organizări a mun
cii. Comitetul executiv al sfatu
lui popular comunal din Văcăreai 
(președinte tov. Gheorghe Negri- 
șan) n-a știut să atragă tn mun
ca politică țoale forțele din co
mună care ar fi putut contribui, 
prin diferite acțiuni, la mobili
zarea țăranilor muncitori tn cam
panie.

Organizația de bază U.T.M. 
din această comună n-a venit nici 
ea tn ajutorul sfatului popular.

Peniru ca regiunea Galați să 
iasă din rîndul codașelor la tnsă- 
mlnțări se cere ca și tn raionul 
Măcin să se folosească toate po
sibilitățile pentru grăbirea tnsă- 
mtnțărilor. Acest lucru este posi
bil — după cum s-a dovedit la 
tnceputul campaniei, etnd se mun
cea mult mai bine. Sfatul popu
lar raional, precum și comitetul 
raional U.T.M. trebuie să treacă 
la o muncă mai concretă de aju
torare și îndrumare a sfaturilor 
populare comunale și, respectiv, a 
organizațiilor de bază U.T.M.

Autocamionul 
poate fi mai ușor!

Brigada complexă de economii de Ia 
„Steagul Roșu" și-a pus ca sarcină re
ducerea greutății autocamionului produs 
de uzină — mașină puternică și de va
loare.

E o inițiativă bună. Cu cit acesta, păs- 
trindu-și celelalte calități, va fi mai ușor, 
cu atit mai multă... greutate avea in 
ochii celor ce-l folosesc.

structive și tehnologi
ce, precum și prin rea
lizarea unor însemna
te economii.

înființată mai întîi 
în secția de prese-ca- 
potaje,. brigada și-a 
extins apoi activitatea 
în principalele secții 
din uzină, formîndu-se 
și aci grupe de eco
nomii pe secții. Din 
ele au făcut parte cîte 
doi-trei tineri tehni
cieni, care îndrumau 
și mobilizau muncito
rii și tehnicienii la 
descoperirea rezervelor 
interne în direcția 
micșorării consumului 
specific de metal și 
manoperii pe camion.

îndrumată și con
trolată de comitetul 
U.T.M.. brigada com-: 
plexă a obținut reali
zări importante. Ast
fel, în perioada care 
s-a scurs de la înfiin
țare și pină în pre
zent în rîndurile mem
brilor brigăzii s-au 
născut aproape 60 de 
propuneri de inovații 
și raționalizări, dintre 
care peste 40 sînt 
puse în aplicare. A- 
cest lucru a avut ca
rezultat micșorarea greutății ca
mionului cu 86 kg. și reducerea 
cu 90 ore a manoperei pe ca
mion.

Printre propunerile mai impor
tante ale membrilor brigăzii se 
numără: schimbarea sistemului 
clasic de turnare la 12 repere din 
oțel cu turnarea în miezuri, schim
barea tehnologiei la armătura 
platformei camionului etc.

La începutul anului acesta, ac
tivitatea brigăzii a cunoscut o pe
rioadă cind nu s-a mai ținut nici 
evidența rezultatelor, a fost ne
glijată și activitatea grupelor de 
economii. Aceasta pentru că co
mitetul U.T.M. pe uzină a încetat 
să mai îndrume brigada, iar ac
tivitatea ei nu a mai stat în aten
ția conducerii uzinei și a cabine
tului tehnic. In acest timp însă 
camionul S.R. 101 continuă să fie 
prea greu.

Iată de ce reluarea inițiativei 
tinerilor de la uzinele „Progre
sul” Brăila ne-a dat de gîndit. 
In toate sectoarele uzinei au avut 
loc discuții în jurul reorganizării’ 
brigăzii și a grupelor de econo
mii. Comitetul U.T.M. și-a ana
lizat în mod autocritic activitatea 
în ceea ce privește îndrumarea 
brigăzii.

Cu citva timp în urmă a avut 
loc ședința la care au participat ti
nerii ingineri, tehnicieni și frun
tași în producție, muncitori și teh
nicieni virstnici cu experiență în 
producție din mai multe sectoare, 
unde s-a hotărât să reluăm și noi 
inițiativa tinerilor de la uzinele 
„ProgresuT-Brăila. Cu această

ocazie ne-am propus să reorga
nizăm brigada și să reactivizâni 
colectivele pe secții.

Vom folosi toate posibilitățile 
peniru reducerea și pe mai de
parte a consumului specific de 
metal și manoperă pe camion. In 
prezent se tipăresc fișe tip pentru 
propuneri de inovații și raționa
lizări, care vor fi împărțite în 
secții de membrii brigăzii. Cabi
netul tehnic ne va ajuta în acti
vitatea noastră, discutînd opera
tiv și calculînd aportul inovații
lor și raționali-zărilor în lupta 
pentru economii.

Directivele celui de al II-lea 
Congres al Partidului trasează 
sarcini de seamă în ceea ce pri- 
veșie reducerea prețului de cost 
al produselor. Noi am hotărit să 
luptăm pentru traducerea în fapte 
a acestor sarcini.

Procesul de fabricație ascunde 
în el încă multe rezerve de eco
nomii de metal și manoperă. Stu
diind posibilitățile de economi
sire a metalului și totalizînd va-i 
loarea economiilor realizate în ur
ma aplicării inovațiilor și rațio- 
nalizărilor în procesul de produc
ție, membrii brigăzii complexe 
s-au angajat ca din totalul anga
jamentului tineretului uzinei — 
economii egale cu 5 autocamioane 
—_ în cinstea zilei de 7 Noiem
brie să realizeze economii egale 
cu prejul de cost a 3 camioane 
S.R.-101,

Ing. ILIE SIN 
responsabilul brigăzii com

plexe de economii de la uzi
nele „Steagul Roșu“-Orașul 

Stalin

Cuvint de onoare
Tineretul de la uzinele „Pro- 

gresuT'-Brăila trăiește clipe de 
bucurie. Mugurii acțiunii patrio. 
tice de a realiza economii egale 
cu prejul de cost al unor impor
tante produse finite, au prins în 
aceste zile să dea rod bogat. In 
această zi de toamnă, tinerii de 
la marea uzină brăileană, Vizi-

reanu Vasile de la mecanica u- 
șoară, Ion Nicolae de la sculăria 
centrală și al(ii, indiferent că lu
crează la turnătorie sau la con
strucții metalice au încheiat o 
primă elapă a luptei pentru rea-

I. NEACȘU
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Cron.ca gramaj ARIȘTII^ „A fost o adunare 
exceptional

AL. MIRODAN 
(Autorul piesei)

„Ziariștii" lui Al. Mirodan, pie
să scrisă cu o vervă, spontanei
tate și dezinvoltură neașteptate 
la un debutant — mai ales tn 
teatru — au pășit cu dreptul pe 
scenă, vestind un dramaturg au
tentic înzestrat și cîștigîndu-și 
meritate simpatii deopotrivă prin
tre oamenii de teatru și printre 
spectatori.

Suflul aparte adus în drama
turgia noastră de „Preludiul" 
Anei Novak primește un nou im
puls prin „Ziariștii". Intîlnim și 
în piesa lui Al. Mirodan aceleași 
pasionate dezbateri care resping 
echivocurile și pretind atitudini 
nete, categorice. Afirmarea unor 
înalte idealuri etice și sociale se 
face în „Ziariștii" (ca și in ,,Pre
ludiu") polemizînd cu uscăciunea 
sufleteasca, rigiditatea și falsa 
principialitate. Trepidația febrilă 
care animă acțiunea tn „Ziariștii", 
evident deosebită de ritmul ceva 
mai temperat al „Preludiului", 
marchează o diferență de ton, dar 
nu de orientare. Ea tine și de re
flectarea specificului muncii la un 
cotidian (și încă unul de tineret).

BRÎNDUȘ
(Matei Gheorghiu)

unde galopul alert a intrat în sln- 
gele oamenilor Nu sîrrt contrazise 
însă prin aceasta cele susținute 
mai sus. Dimpotrivă, dinamismul 
piesei lui Al. Mirodan accentuea
ză tendința autorului, decis — ca 
și Ana Novak de altminteri — să 
imnună opiniei publice punctul de 
vedere, exemplul acelor eroi care, 
militind consecvent, fără compro
misuri, pentru adevăr și omenie, 
își asumă toate responsabilitățile 
ce decurg din poziția lor comu
nistă creatoare, liberă de dogme 
și prejudecăți.

Nu intenționăm acum o compa. 
rare a celor două piese. Ni se 
pare însă util de semnalat că fi
zionomiile lor sint apropiate, că 
au o anume prospețime și îndrăz. 
neală comune.

Un curent viu, inovator, dega
jat, ostil canoanelor conformiste, 
străbate de îa început șl ptnă la 
ultima cădere a cortinei piesa 
„Ziariștii". Pe aripile lui reînvie 
arfiatic — și mai mult decît tn 
străfulgerarea unei clipe cum, 
modest. își exprimă autorul spe
ranța — spiritul mișcării comu
niste de tineret, în rîndurile că
reia Al. Mirodan însuși s-a for
mat. Majoritatea personajelor co
munică o autenticitate pe care o 
resimt și o apreciază nu numai 
cei din „generația lui 23 August", 
dintre care urnii șl-au ros coatele 
pe mesele de redacție asemenea 
lui Cerchez, Toth sau Brtnduș. 
Scriind în „Scînteia tinerelului" 
aceste rînduri e greu să nu con
frunți emoționat, replică după re
plică, act după act, realitatea atlt 
de apropiată și cunoscută cu trans
figurarea ei artistică. în Cerchez
— redactorul șef al ziarului 
„Viața tineretului" — poate fi re
cunoscut cel mai bine acest spi
rit refractar stagnării. In conti
nuă ardere pentru idealurile co
muniste. De la Drima apariție el 
captează atenția și va domina 
apoi scena ptnă la cea din urmă 
replică. O continuă zbatere pen
tru adevăr și dreptate, pentru a 
împinge viața pe făgașul fericirii, 
nu-1 lasă pe Cerchez să treacă 
indiferent pe Ungă nimic și ni
meni. Cunoaște îndeaproape con
dițiile de trai ale ziariștilor care 
locuiesc la cămin și pretinde ad
ministratorului Leu — fără a-i 
lăsa răgazul de a contraargumen- 
ta — să îmbunătățească radical 
lucrurile. Privește cu deplină tnțe. 
Jegere pasiunea pentru vioară a 
unui necunoscut candidat la pos
tul de secretar de redacție, repar, 
tizat de la o școală de cadre și
— spre stupefacția șefului de ca
dre Gurău, care insista ca omul 
să fie lămurit: „cu linia organi
zației" — dispune satisfacerea 
dorinței ttnărului violonist: „Șl 
a cînta este o chestiune de par
tid". Observă cu perspicacitate 
necazurile în draposte ale disci
polului său Brînduș, secretarul de 
U.T.M., pe care-1 îmbărbătează:
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„Mă băiatule, mă... C’est la vie. 
O lacrimă și-un zimbet... Un ztm. 
bet și-o lacrimă" și urmărește a- 
muzat teribilismele reporterului 
special Romeo fonescu. al cărui 
fond sufletesc generos știe să-l 
prcțuiască cum merită. Sondează 
cu îngrijorare comportarea ve
chiului său tovarăș Tomovici care, 
sceptic și obosit, refuzînd să mai 
creadă în aliceva decit „arta de 
a nu greși", și-a pus idealurile tn 
paranteză și alunecă pe o pantă 
primejdioasă care-I va doborî în 
cele din urmă.

Și mai mult ca In toate cele
lalte exemple, el se simte lovit di
rect atunci cind află de drama fî. 
nărului corespondent Ion Gheor- 
ghe, persecutat pentru că a cute
zat să critice pe directorul între
prinderii și pe superiorul acestuia, 
directorul general din minister, 
Pamfil. Interesat parcă personal 
în soarta oricăruia dintre oame
nii ce trudesc pe întinsu’ patriei 
noastre, Cerchez intervine în apă. 
rarea corespondentului fără ezi
tare, fără să-l pese de riscuri, cu 
o aprindere demnă de un adevă
rat comunist. La replica voit iro
nică a lui Tomovici: „Cînd ai să 
ai și tu sînge rece?", el răspunde 
iritat: „La cimitir. Atunci o să 
am sîngele rece, cînd m-or duce 
cu căruța la cimitir. Pînă atunci, 
sînge cald". Toate, Cerchez le 
face firesc și spontan, cu o to
tală dăruire, însuflețit de unica 
și nobila ambiție de a ajuta la 
mersul înainte, gata întotdeauna 
„să plătească prețul nemăsurat și 
de o viată". • care i se pretinde 
oricărui luptător pentru triumful 
fericirii pe pămtnt.

In jurul cercului central gravi
tează cîteva figuri creionate cu 
talent: Toth, Brînduș, Romeo Io. 
nescu, secretarul de redacție Mișu 
ele dar toate — exceptîndu-1 pe 
reporterul special — lipsite de 
strălucire proprie, reflectînd lu
mina primită de la altcineva. Per
sonalitatea lor e evident umbrită 
de Cerchez, luate laolaltă ele în
truchipează însă reușit, împreună 
cu eroul principal, acel spirit en
tuziast, ourajo-s. în veșnică neli
niște creatoare, sub semnul căruia 
cresc tinerii comuniști.

Structura artistică a piesei „Zia
riștii" e departe de a fi omogenă, 
lipsită de fisuri. Calități incontes
tabile se întretaie cu cusururi se
rioase. Dialogul allegro-vivace, 
adesea sclipitor, caracterizînd spi
ritual și laconic un om, o atitudi
ne. și mizind pe ticuri verbale a- 
muzante și expresive (Leu, Ro
meo, Cerchez) n-a scăpat însă de 
numeroase replici fără acoperire, 
ieftine, de genul: Leu — „Eu 
n-am nimic contra ca dumnea
voastră să scriți articolul de fond.. 
dar... noi... de unde luăm fondu
rile ?”

Schițarea rapidă din cîteva tră
sături a unor tipuri de mare veri, 
dicitate — Gurau, veșnic fără pă
reri, obsedat ca dosarele să „fie 
curate", administratorul Leu, me
reu adus la disperare și temin- 
du-șe de „tovarășii de la adminis. 
trativ care au anunțat solemn în 
ședință că nu trăim in comunism" 
— paginatori și corectori — e un 
merit al autorului. După cum, 
dimpotrivă, trebuie să-i imputăm 
neindeminateca înfățișare a penso. 
najelor feminine, șterse și lipsite 
de duh. Tratarea cu mină sigură 
a unul personaj ca Romeo Io- 
nescu, de un pitoresc irezistibil 
și nici un moment compromis, cu 
tot limbajul său intenționat fluș- 
turatec, vine în contrast cu ane
mia și facilitatea intrigii de dra
goste, care pe cit de sărăcăcios 
se încheagă, pe atît de ușor este 
dezlegată de Cerchez. între două 
indicații privind paginația zia
rului.

Mai ales conflictul piesei lui 
Al. Mirodan nemulțumește, nu a- 
tinge o concentrare extremă, e 
chiar firav, iar deznodămîntul — 
cum s-a remarcat — previzibil. 
Neajunsul acesta, frecvent de alt. 
fel la destule din piesele noastre 
contemporane, nu trebuie trecut 
cu vederea. Se cer totuși obser
vate particularitățile de compozi
ție ale piesei. Suita de reacții de
clanșate de corespondența adre
sată ziarului „Viața tineretului" 
de către utemistul Ion Gheorghe 
se Îndepărtează de la punctul ini.

ADMINISTRATORUL LEU 
(Mircea Constantinescu)

țiel — scrisoarea — întocmai ea 
cercurile concentrice provocate de 
o piatră aruncată într-un lac. Ră. 
mine desigur edificatoare pe de 
o parte forța cuvîntului unui ttnăr 
muncitor cinstit, care se opune 
fără teamă unor abuzuri și ne
dreptăți, iar. pe de altă parte, gri
ja și energia cu care ziariștii co
muniști apără interesele oameni
lor muncii, ale ciiiiorilor — „stă- 
pînii noștri", cum îi numește chiar 
titlul unui articol pomenit, nu în- 
tîmplător, în actul I.

Ceea ce diminuează vădit forța 
conflictului este însă faptul că 
drama propriu-zisă nu e trăită de 
personajele de pe scenă, ci de fapt 
de fon Gheorghe, care nu apare 
niciodată înaintea noastră. Impli
cațiile grave sugerate de autor 
nu se răsfrîng direct asupra des
tinelor eroilor, ci ii afectează doar, 
angajîndu-i pe poziții adverse, 
tranșate de atitudinea luată față 
de corespondentul persecutat. Bine 
ar fi fosl dacă erau adinei'e de 

pildă sensurile pe care abia le în
trevedem, ale cuplului Tomovici- 
Pamfil, singurii amestecați tn așa 
chip in nedreptățirea lui Ion 
Gheorghe încit își văd soarta 
pusă în pericol. Amenințările 
de loc subtile cu care directorul 
general îl șantajează pe lașul 
Tomovici, puriîndu-i în vedere 
să nu se joace nici țl și nici 
Cerchez cu puterea lui în re
lațiile de care dispune, rămin 
fără consecință în acțiune.
Scade astfel ceva din vigoa
rea și dramatismul zbuciumu
lui lui Cerchez și al tovarășilor 
săi. Ce nebănuiie resurse ar fi 
ieșit la iveală dacă grosolănia și 
șarlatania lui Pamfil s-ar fi lo
vit fățiș de tenacitatea comunis
tului Cerchez. Dar să lăsăm ipo
tezele. Cert este că Miro
dan, capabil să se depă
șească în viitor sub toate 
aspectele, va stăpîni cu 
mai multă siguranță ițele 
conflictului viitoarei pie
se, sudînd organic toate 
personajele în albia unor 
acțiuni unitare, bine legate. Va fi 
deopotrivă spre oîștlgul drama, 
turgului și al spectatorilor.

Referirea de la începutul croni
cii la simpatia cu care „Ziariștii" 
a fost primită de oamenii de 
teatru, avea în vedere in primul 
rind pe animatorii spectacolului 
de la Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" — regizorul Moni Ghe- 
lerter și talentații interprefi — cei 
mai multi tineri — ai piesei. În
treaga echipă a lucrat cu entu
ziasm și tragere de inimă la rea
lizarea spectacolului și punerea 
în scenă a valorificat îndeosebi 
verva și dinamismul piesei, izbu
tind să arunce o lumină pregnan. 
tă asupra specificului vieții și 
muncii ziariștilor. Moni Ghelerter 
a urmărit fără artificii, cu înțe
legerea unui eminent dirijor, tra
ducerea pe scenă a valențelor pie
sei. Iii acest scop, regizorul a con
lucrat tndeaproape cu autorul la 
finisarea piesei, la „teatralizarea" 
ei, operînd comprimări și reduceri 
care se impuneau. Chiar și așa 
începutul încă e lipsit de nervul 
dramatic care se degajă ulterior. 
In actul ultim, unde se punea di
ficila problemă de a reda trepi
dația și încordarea muncii din 
tipografie, fără a pierde din ve
dere firul acțiunii și fără a copia 
naturalist diferite amănunte teh
nice, regia a reușit un tur de for. 
ță, deși, personal, nu știu întrucît 
era necesar să se îmbucătățească 
actul în trei tablouri prin mijlo
cirea scenei turnante. După ce s-a 
găsit excelentul moment cînd — 
ca o destindere în urma efortu
rilor cheltuite — Cerchez Împarte 
oamenilor țigări și grupul, strins 
în jurul lui, trage adine în piept 
fumul amărui, în liniștea dimine-

TOMOVICI 
(Alfred Demetrlu)

tii, 6upără întoarcerea scenei, maî 
ales că in penumbra sălii se ob
servă totuși siluetele actorilor care 
așteaptă să se precipite în noul 
decor.

In rolul principal al piesei —- 
Radu Beligan înscrie o splendidă 
biruință artistică. Este de altfel 
un rol care oferă din plin prile
jul unei creații de mare anvergură 
și nu-mi amintesc în afară de 
Hlestakov în „Revizorul" (rol de 
cu totul altă factură) — ca în 
ultimele stagiuni Radu Beligan 
să fi putut da viată pe scenă 
unui erou de calibru asemănător. 
Subliniez — pe lingă calitățile 
deja semnalate în alte cronici — 
arta cu care Cerchez-Beligan îi 
ascultă pe tovarășii săi, de o iro
nie de loc ascunsă fată de Gurău, 
grav și atent cu Tomovici, Înțe
legător și cu un zîmbet de în
curajare fa(ă d.e Brînduș și Toth. 
Alături de Radu Beligan, o creație 
surprinzătoare prin noutatea șl 
spontaneitatea ei, realizează Mar
cel Anghelescu în Romeo, volubil 
și aferat, zîmbind „din mers" tu
turor, lăsînd totuși să se vadă cu 
discreție, în spatele superficiali
tății și veseliei zgomotoase, o 
notă gravă, întrutotul proprie per
sonajului.

Doi tineri aotori, relativ rar fo
losiți. Emi] Liptac (Toth) și Al
fred Demetrlu (Tomovici) justifică 
alegerea regizorului, îndeosebi A. 
Demetriu a înțeles un lucru de 
primă însemnătate că Tomovici — 
oricît de inconsistent făurit de 
autor — nu e un clasic dușman 
schematic, ci un om destul de 
dibaci pentru a uza de o gamă 
variată de mijloace în apărarea sa.

Nicky Atanasiu și Al. Alexan- 
drescu-Vrancea joacă alterna
tiv rolul lui Pamfil, ambii peda- 
lînd excesiv pe vulgaritatea perso
najului, primul conturindu-1 însă 
pe Pamfil mai ales ca pe un ti
călos abil și șmecher, celălalt 
subliniind, întrucîtva mai aproape 
de intenția autorului, faptul că 
directorul general se vrea „un tip 
tare".

Remarcabila compoziție a exce
lentului actor Mircea Constanti-

CERCHEZ 
(Radu Beligan)

nescu tn Leu se distinge îndeo
sebi prin mimica sa de o rară 
expresivitate. A fost up veritabil 
om al cifrelor, tmbătrtnit în sluj
bă, clipind des. tremurînd de tea
ma celor de la administrativ, dar 
în fond un om de treabă, care 
n-are nimic contra să făurească și 
el istoria.

Agitat și irascibil, pendultnd în
tre disperare zgomotoasă și re
semnare epuizata, Victor Moldo
van în Mișu a prins ceva din pro
filul unui veritabil secretar de re
dacție, deși n-a găsit pe măsura 
necesară, mijloacele pentru a va
lorifica savoarea comică a perso
najului.

Nu se pot spune prea multe 
despre N. Gr. Bălănescu (Gurău). 
Matei Gheorghiu (Brînduș) și 
Valeria Gagialov (Marcela) care 
pe măsura resurselor oferite de 
rol. au fost In notă.

Decorurile corecte, realizate 
„după natură" de St. Norris nu 
supără, dar nici nu epatează; in 
nici un caz nu pot fi acuzate de 
exces de fantezie.

Naționalul a deschis cu bine 
stagiunea, prezentînd în pre
mieră „Ziariștii".

MIHAI LUPU

llustrafii de: EUGEN TARU

Cuvînt de onoare
(Urmare din pag. l-a) 

lizarea.de economii egale cu pre
țul de coat al unui rulou compre
sor, principal produs a! uzinei.

Sînt multi acei care cu oitva 
timp 1n urmă s-au alăturat acestei 
prețioase inițiative. Stoian Ionel 
este numai unul dintre aceștia. 
Figura lui, cu neliipsitii ochelari 
de prim topitor pe frunte, nu-ți 
spune prea multe la prima ve
dere. Un tînăr modest, liniștit, ai 
spune. Cînd Insă prinzi a-l cu
noaște mai bine, îți este imposibil 
să nu rămti cu convingerea că 
tînărul acesta cunoaște „secretele" 
topirii metalului întocmai ca un 
oțelar îmbătrînit la gura cupto
rului. O oarecare neliniște a încer
cat totuși atunci oînd tinerii de 
la cuptorul pe care-1 conduce — 
și de ce n-am afirma-o — cu 
multă pricepere s-au hotărît ca la 
angajamentul global al tineretu
lui din uzină să contribuie și ei 
cu economii in valoare de aproa
pe 16.000 lei.

— O sumă oarecum peste pu
terile noastre I Și apoi cit vrei să 
reduci timpul dintre o descărcare 
și încărcare a cuptorului ?

Spre această ultimă întrebare 
și-au îndreptat atenția și Magda 
Stancu, și Roman Ion, și Panarea 
Lazăr, precum și ceilalți tineri ce 
lucrează la acest cuptor. Preocu
pați de acest principal obiectiv 
tinerii otelari au constatat 
cu bucurie atunci cînd s-au 
făcut unele calcule, că au econo
misit peste 14.000 kw. de energie 
electrică. Dar acest lucru nu s-a 
făcut pe seama calității otelului.

(Urmare din pag. l-a) 

minister. Deci, ce s-ar mai pu
tea discuta intr-un astfel de 
caz? I

S-ar părea că In acest colec
tiv toiul a fost rezolvat. In el 
domină acea atmosferă serafică, 
lipsită de probleme șl conflic
te, de oameni cu caractere deo
sebite, cu necesități și visuri di
ferite. Nu mai sint corijenți și 
repetenți, tineri care neglijează 
învățătura etc.

Dar... să vedem totuși ce spu
ne situația de la examenul de 
încheiere a anului trecut:

Au fost 656 de elevi. Din 
aceștia 241 au rămas cori- 
jenți. Credem că numai această 
cifră ar fi putut constitui un 
motiv puternic de discufii largi. 
Dar să mergem mai departe.

Peste problema formării ca
racterelor utemlștilor s-a trecut 

• cu foarte multă ușurință ca și 
cind aceasta nu ar fi fost un 
aspect al muncii de organizație. 
Nu era cazul să se discute la 
acest capitol atitudinea elevu
lui Adrian Mămăligă din clasa 
a X-a A și a multor altora, care 
anul acesta au pășit cu stlngul 
la învățătură? De altfel notele 
sale vorbesc cu prisosinfă: un 
singur patru la astronomie, iar 
In rest numai de doi și de trei. 
Oare colegii săi n-au avut da
toria să arate că A. Mămăligă a 
greșit lnșeltndu-și părinții că 
invafă bine, cind realitatea este 
cu totul alta ? Oare adunarea 
nu trebuia să arate că acea 
prietenie neinspirată cu colegul 
său de bancă, Claudiu Popescu, 
l-a adus pe Adrian pe făgașul 
periculos al lenei și dezintere
sului fa)ă de învățătură? Adu
narea avea de asemenea datoria 
să critice și faptul că acești doi 
tineri, transformlndu-se tn bu
fonii clasei, perturbează activi
tatea unui tntreg colectiv. Pen
tru curmarea acestei stări de 
lucruri, adunarea ar fi putut 
lua și măsurile respective care 
ar fi servit drept lecție pentru 
toți acei care — din fericire nu 
chiar mulfi la număr — merg 
pe urmele celor doi elevi.

Fapta reprobată de toți elevii, 
aceea că Intr-o noapte, tn dor
mitor, Mircea lonescu din cla
sa a VllI-a, Neculae Enache din 
clasa a IX-a și Mihai Ciuntudin 
clasa a VIII-a, tn timp ce făceau 
de planton au descuiat toate du
lapurile și și-au însușit anumite 
obiecte, este prea bine cunos
cută întregii școli. Ne punem 
întrebarea : utemiștii vor să se 
mai repete asemenea fapte ru
șinoase ? Nu. Desigur că nu I 
De ce atunci trăsăturile de ca
racter străine moralei noastre, 
manifestate la unii membri ai 
acestui colectiv nu au fost de 
loc analizate ?

Și cite alte probleme nu pu
teau fi discutate I

Anul acesta s-a introdus in- 
văfămintul politehnic tn majori
tatea claselor. Elevii manifestă 
un viu interes față de activita
tea practică din atelierele-școa- 
lă: ei deprind aici cunoștințe 
practice folositoare, au posibi-

Scrisoarea oaspeților englezi 
care ne-au vizitat țara

Lordul primar al orașului Bir
mingham, Ernest W. Apps, condu
cătorul delegației municipale din 
Marea Britanie care a vizitat re
cent țara noastră, a trimis urmă
toarea scrisoare, președintelui 
Sfatului Popular aț orașului 
București:

Dragi prieteni,

Doresc să vă mulțumesc foarte 
mult, în numele soției mele și al 
meu personal și al consilierului 
și doamnei Gibson, pentru minu
nata dv. ospitalitate și căldura 
prieteniei dv. manifestată tn 
cursul recentei noastre vizite în 
Romînia. Vom păstra mult timp 
în amintire impresiile în urma

Controlorul tehnic de la ofelărie 
a constatat că în această perioadă 
tinerii au iabricat oțel maeganos 
de cea mai bună calitate și că re
cuperările de maselote și adausu
rile de feroaliaj au fost respectate 
conform rejetei date.

De curînd, în contul de econo
mii al cuptorului condus de Stoian 
Ionel, alături de cifra care indică 
angajamentul luat, a apărut încă 
una, însă la o rubrică diferită: 
REALIZAT. In această rubrică, 
contabilul sectorului, tot cu bucu
rie, a_ scris suma de 20.131 lei. 
Cu cîtva timp în urmă, în sec
ția o(elărie nu se da prea mare 
importanță faptului că din 
neglijentă se risipeau cantități 
uneori însemnate de materiale de
ficitare și că se consuma combus
tibil fără rost. Spre aceste direcții 
și-au îndreptat atenția tinerii din 
schimbul tineretului. La un mo
ment dat se părea că prea multe 
lucruri tinerii nu vor putea face 
singuri. Comunistul Vișan Gheor
ghe, care a trecut de mult anii 
primei tinereți, a venit însă în 
sprijinul tinerilor otelari. El a în
drumat părintește pașii utemiș- 
tilor pe care îi conduce.

In urma ajutorului primit, 
schimbul tineretului de la ojelă- 
rie poate raporta cu mîndrie că 
angajamentul său luat în cadrul 
acțiunii născută cu ani în urmă 
aci în uzină, de a realiza economii 
egale cu prețul de cost al unui 
important produs finit, a fost în
deplinit.

La forja mijlocie diversitatea 

litatea să verifice o serie de no
țiuni teoretice învățate, să și le 
fixeze in mod trainic. Au exis
tat insă și cazuri cind unii elevi 
au manifestat o atitudine de 
„domnișori" cind a trebuit să 
pună mina pe o sculă, să lu
creze la o forjă sau menghine, 
sub pretextul, chipurile, că s-ar 
murdări. Aceste atitudini tre
buiau combătute cu tărie, iar 
discuțiile din jurul acestei pro
bleme ar fi trebuit să aibă un 
pronunțat caracter educativ, să 
scoată în relief îndatoririle ele
vilor față de problemele poli- 
tehnizării.

Este știut că organizațiile 
U.Ț.M. din școli au sarcina de 
a dinamiza activitatea extrașco- 
Iară, de a o canaliza pe linia 
preocupărilor majore ale școlii. 
O gazetă de perete, o revistă, 
un cerc de literatură, ridică 
probleme de activitate creatoare 
și stimulează dorința de cunoaș
tere a valorilor noastre cultu
rale. Adunarea organizației de 
bază U.T.M. trebuia să dezbată 
tn acest sens prezența slabă a 
utemișților și celorlalți tineri 
la activitatea cercurilor de lite
ratură și istorie, ar fi trebuit să 
facă propuneri cu privire la îm
bogățirea conținutului șl activi
tății gazetei de matematică.

Ce roade minunate s-ar fi 
obținut dacă comitetul organi
zației de bază U.T.M. ar fi cul
tivat In rtndul membrilor săi 
bogata tradiție a școlii lor, in 
care in urmă cu ani au învățat 
cei care mai tlrziu aveau să de
vină străluciți oameni de știin
ță și artă din patria noastră, 
ca Gheorghe Lascăr, I. Borcea, 
Neculai Gane, Calistrat Hogaș, 
Traian Săvulescu șl atiția, și 
atlția alții... Cunoașterea acestor 
tradiții ar fi anul o influență co- 
vîrșitoare asupra elevilor, ar fi 
sporit răspunderea lor de a con
tinua tradiția strălucită a șco
lii lor.

Tn timpul vizitei noastre la 
Școala medie nr. 3 Iași am a- 
flat cu bucurie că conducerea 
școlii și-a înscris In planul el 
de activitate tipărirea unei re
viste și înființarea unei fan
fare. Ce caracter va avea a- 
ceastă revistă, cum se va asi
gura apariția ei regulată? Dar 
pregătirea membrilor fanfarei, 
cum va fi făcută?

In sflrșit. numărul probleme
lor ce puteau fi dezbătute in a- 
dunarea organizației U.T.M. nu 
se oprește aici. Despre impor
tanța lor nu mal este cazul să 
insistăm. Și totuși cele mai mul
te din aceste probleme majore 
nici măcar n-au fost amintite 
la adunarea de alegeri.

Dacă cei care au pregătit a- 
ceastă adunare generală ar fi 
studiat cu mai multă atenție 
documentele celui de al ll-lea 
Congres al U.T.M. și-ar fi dat 
seama de la început că un ast
fel de eveniment din viața or
ganizațiilor U.T.M. din școli nu 
poate și nu trebuie să fie pre
gătit cu superficialitate.

A spune că această adunare 
a fost „bună, foarte bună, ce 
mai ■' excepțională" înseamnă 
a-ți fura propria-ți căciulă.

timpului petrecut în frumosul dv. 
oraș, deosebit de plăcuta seară 
petrecută pe terasa „Pescărușu
lui", deasupra lacului și intere
santele vizite la Combinatul po
ligrafic.

Ne gîndim că în viitor vom pu
tea să vă arătăm la rîndul nos
tru ceva din orașul nostru, casele 
noastre și modul nostru de viață

Am prețuit mult posibilitatea 
de a vizita tara dv. și credem că 
contactele personale de acest fel 
pot face foarte mult pentru a îm
bunătăți înțelegerea între po
poarele noastre.

Al dv. cu toată sinceritatea, 
ERNEST W. APPS

utilajului îți distrage privirea. In 
cuptoare, coloși de oțel sînt încăl
ziți pină la incandescență iar ma. 
caratele pivotante îi transportă la 
ciocanele pneumatice care le vor 
da forma dorită. Totuși de produ
sele acestui sector s-au plîns ade
sea secțiile prelucrătoare Axele 
pentru roțile de vagoane, cele pen
tru concasoare, prezentau deseori 
porozilăti și fisuri. Supărarea ce
lor de la vagoane sau de la me
canică grea era așa dar justifi
cată.

Odată cu reluarea inițiativei de 
a realiza economii egale cu prețul 
de cost al unor importante pro
duse finite, tinerii din secția forjă 
și-au propus ca obiectiv principal 
reducerea în primul rînd a rebu. 
turilor. Nu a trecut de atunci nici 
o lună și azi tinerii forjori se pot 
mîndri că acest principal obiectiv 
este în mare parte îndeplinit. 
Și cînd s-a făcut un prim calcul, 
s-a văzut că acțiunea tinerilor, 
în fruntea cărora au stat utemiș
tii a început să dea primele roa
de. Cei 20.183 lei sînt mărturii 
convingătoare ale faptului că lup
ta pentru reducerea rebuturilor 
merge pe făgașul cel bun.

In aceste zile tineretul de la 
uzinele „Progresul" — Brăila lup
tă cu puteri sporite pentru a-și 
îndeplini angajamentul luat, ace. 
la de a realiza economii egale cu 
prețul de cost al unui rulou com
presor. Peste 60% din angaja- 
jament a și fost înfăptuit.

îndrăzniți ?“
Brigadierul silvic Vintilian 

Brumușescu de la brigada Bo. 
roșteni — ocolul Runcu, simte 
o deosebită atracție către locu
rile unde pădurea e vecină 
cu izlazul sau către hățișu
rile pline de crengi uscate. 
VInător pasionat, în obișnui
tele sale recunoașteri, pășește 
ușor, fără zgomot. E impo
sibil să nu-i „pice" ceva în 
capcană : o vită scăpată prin 
liziera pădurii, țărani care a- 
dună uscături și fiindcă nu 
e pretențios se mulțumește să 
prindă in ultima instanță 
chiar și pe copiii care culeg 
mure. Cînd „vînatul" îi iese 
tn cale tună furios:

— V-am prins, distrugeți 
pădurea. E grav... știți ce vă 
așteaptă î... proces... amendă...

Pentru că vă cunosc, hai, 
treacă de la mine... Tu 
o sticlă de rachiu, el 20 
de ouă, voi o găină și niște 
brînză. Ptnă vă achitat! îmi 
lăsați sumanele zălog.

„Contravenienții", deși nu 
le convine învoiala, se supun 
necondiționat fiindcă altfel

O „balta“ și cîțiva birocrați
Cobori în halta Mintiu, 

prima stație dacă iei trenul 
din Deva spre, ilia. Calea fe
rată desparte satul cu același 
nume tn două. O parte din sat 
își are capătul tocmai la ma- 
lurile Mureșului, cealaltă se 
întinde de-a lungul șoselei 
naționale Deva-Arad. Satul 
este înconjurat și de pîrîul 
Neamțului și al Puținăului. 
Ceea ce îți atrage privirile de 
cum cobori din tren este o i- 
mensă baliă din mijlocul că
reia se ridică maiestuos un 
concert de broaște. Curiozita
tea te îndeamnă să întrebi pri
mul înttlnit în cale: ce-i cu 
balta aceasta ? Și afli întreaga 
ei poveste...

... In 1953 s-a construit aici 
la halta Mintia o nouă linie fe
rată _ ce trece pe pămîntul 
sătenilor care cultivă aci cere
ale și legume. Aceeași linie fe
rată trece și peste pîrîul Neam
țului. Pentru aceasta a fost ne
cesar să se construiască un 
podeț. Constructorii însă au 
făcut „economii" și au 
construit podețul prea mic, ne- 
ținind seamă de „toanele" a- 
cestul piriu care primăvara și 
toamna se umflă și-și revarsă 
apa peste drumul de țară ce 
duce către șoseaua națională 
și peste pământurile roditoare 
ale sătenilor. Tot odată, tre
buie menționat și un detaliu 
geografic. Pîrîul Neamțului nu 
se varsă in Mureș ci el și-a 
croit drum de-a lungul liniei 
ferate principale și se conto
pește cu pîrîul Puținăului. Așa 
că, In drumul său mai întll- 
nește odată noua cale ferată 
strecurîndu-se sub un pod tot 
atlt de mic ca șl primul și 
construit tot cu „economii" de 
către cei de la C.F.R.

De atunci, din 1953 și pînă 
astăzi, acest teren este încon
tinuu inundat in perioada plo
ilor de primăvară și toamnă. 
Cu toate acestea, țăranii mun
citori nu pierd prilejul ca sd 
folosească acest teren și să-l 
însămințeze fie cu griu, fie cu 
porumb sau cu diferite legume. 
Dar ei nu reușesc să culeagă 
prea multe bucate. De pildă, 
țăranul muncitor loja Ioan îm
preună cu mama sa au culti
vat 0,50 ha. cu cartofi, obți- 
nind doar 250-300 kg.

Așa cum era și firesc, gos
podarii satului au bătut dese
ori drumul la sfat.

Greu le este țăranilor mun

OECf >
...magazinele alimentare din 

orașul Vulcan nu sînt aprovi
zionate cu sortimente variate 
de mezeluri, paste făinoase și 
alte mărfuri necesare gospodi
nelor din acest oraș ?

Corespondent
I. ELISABETA

...tov. Marta Mihai, directorul 
trustului regional de construc
ții Hunedoara, persistă în a 
tărăgăna terminarea reparații
lor sălii de gimnastică a școlii 
pedagogice din Deva, în timp

Un nou cinemascop în Capitală
In Capitală vor începe în cu

rînd lucrările de amenajare pen
tru ecran lat a cinema.ografului 
Patria Pînă in prezent specialiș
tii au întocmit proiectul de ame 
najare a sălii. Proiecția pe noul 
ecran lat se va face cu aparate 
„Dresden 2" importate din R.D 
Germană.

Fată de cinemascopul „Repu
blica". viitorul cinemascop din 
sala Patria va aduce, printre al
tele, două lucruri noi : instalația 
de sunet stereofonic și un ecran 
lat mai mare. Acesta va avea 15 

pățesc ca țăranii Vasile 
Grindeanu, Ana Vînătoru, E- 
lena Borc, Stana Tudose și 
alții care au făcut cunoștință 
cu pumnii brigadierului.

Cu speranța că năravul lui 
Vintilian Brumușescu poate fi 
lecuit, colectivul gazetei de ' 
perete din comuna Peștișani, 
raionul Tg. Jiu, l-a prezen
tat în plină „activitate" în- 
tr-o caricatură.

Brigadierul însă a rupt fu
rios caricatura. Din nefericire ' 
săgețile satirei l-au „tulbu
rat" și pe tovarășul Ion Co
lan, președintele sfatului po-pu. 
Iar comunal, care a zis :

— Cum îndrăzniți să-mi 
ponegriți oamenii ? Mi-ati ce- 
rut voie să criticați ?

Membrii colectivului redac
țional nu s-au lăsat intimi
dați. Chiar a doua li au în
fierat printr-un articol năra
vurile brigadierului silvic și 
atitudinea de înăbușire a cri
ticii adoptată de tovarășul 
Ion Cotan. Și de data aceas
ta cei doi au refuzat să-și re- ' 
cunoască greșelile și au rupt 
din nou articolul. In plus ei 
nu s-au sfiit să amenințe cu l 
bătaia pe utemistul Ion Proca 
și pe ceilalți autori ai mate
rialelor publicate.

Oare comitetul executiv al 
Sfatului Popular raional Tirgu 
Jiu nu are nici un cuvînt de 
spus în acest caz de tolerare 
a necinstei și de gîtuire a cri
ticii ?

Corespondent 
I. ZBIRCIOG

citori să stea de vorbă cu 
tovarășul președinte. Tovară
șul llie Petru nu are timp 
pentru astfel de-probleme și 
refuză să primească pe țăra
nii muncitori.

Nu de mult, organizația de 
bază UTM a luat inițiativa ca 
să sape șanțuri de scurgere a 
apei, mobilizind un număr în
semnat de tineri din sat. Dar 
tot tovarășul președinte a dis
pus : „să nu se mai facă șan
țuri" , deși tinerii respectau în 
felul acesta unele indicații ale 
Ministerului Agriculturii.

Din cauza acestor inundații 
are de suferit și gospodăria 
agricolă de stat care se află 
în apropierea satului. De mul
te ori poți vedea nenumărate 
mașini și tractoare împotmo
lite. Dar lucrul cel mai supără

tor este faptul că recoltele lor J 
sint distruse ân de an. Nimeni, j 
nici cei de la conducerea tre- j 
burilor comunei, nici cei de la J 
sfatul popular al raionului 1 
llia nu iau măsurile cuvenite j 
pentru ca să pună odată pen- J 
tru totdeauna capăt acestei si- ] 
tuații care aduce multe nea- j 
j uns uri țăranilor muncitori din J 
satul Mintia. Aici povestea se ț 
sfirșește. i

Țăranii muncitori din acest J 
sat au de făcut cîteva propu- j 
neri. Organele în drept ar pu- j 
tea interveni ca prin muncă 
voluntară să se schimbe cursul 
pirtului Neamțului în așa 
fel ca el să treacă printr-un 
canal pe sub linia ferată prin
cipală și să se unească cu iz- 
vorul Stiubei pentru ca apoi 
să se verse în Mureș. In ace
lași timp să se mărească și 
podețul construit la linia fe
rată nouă pentru ca apa pîri- 
ului să nu se mai reverse în 
anotimpurile ploioase.

(După o corespondență)
I. GABRIEL 

ce elevii sint obligati ca în 
orele de educație fizică să fo
losească sala de festivități ?

Corespondent
PAULA PREZARITU

...conducerea Uzinelor „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Baia- 
Mare nu se îngrijește să in
staleze la secția Flotație, cele 
șapte ventilatoare cu aer cald, 
propuse în planul pregătirilor 
de iarnă ?

Corespondent 
ION TRIFAN

m. lățime și 6 m. înălțime, ca 
urmare a condițiilor diferite pe 
care le oferă sala „Patria" in 
comparație cu cea a cinemato
grafului „Republica"

Anul acesta cinemascopul se 
va extinde și în alte orașe din 
tară, printre care Cluj, Timișoa
ra, Iași și Galați.

In anul viitor fabrica „Tehno- 
cin" din Capitală va produce un 
nou tip de aparat pentru proiecție 
„T 4", mai perfecționat decît cele 
existente, cu care se va putea 
proiecta și pe ecran lat.

lizarea.de


Vizitele 
parlamentarilor 

indonezieni
Luni dimineața, delegația par

lamentară indoneziana condusă 
de dl. Hardi, președintele delega
ției, care se află in țara noastră 
la invitația Marii Adunări Națio
nale a R.P.R., și-a continuat vi
zitele în Capitală. Oaspeții au fost 
însoțiți de prof. univ. N. Sălă- 
geajiu, membru în Prezidiul 
Mărit Adunări Naționale.

Deputății indonezieni pu făcut 
prima vizită la fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghlu-Dej“.

Oaspeții au vizitat apoi Pa
latul Pionierilor.

Către amiază, delegația a vi
zitat centrul de producție cine
matografică „București" de la 
Buftea. Oaspeții au primit expli
cații In legătură cu construcția șl 
amenajarea tehnică a centrului.

După amiază delegația a vizi
tat Muzeul de Artă al R.P.R. De
putatele Sumari, Sunarjo Man- 
gunpuspito. Mahmudah Mavardi 
și Charlotte Salawatl au făcut o 
vizită la Comitetul Femeilor De
mocrate din R.P.R unde au fost 
primite de tov. Stela Enescu, 
președinta Comitetului și de 
membre aie conducerii C.F.D.R.

Seara oaspeții au asistat la 
spectacolul „RIgoletto" la Teatrul 
de Operă și Balet al R.P R.

(Agerpres)

INFORMAȚII
La 23 octombrie a sosit la 

București trimisul extraordinar și 
ministrul plenipotențiar al Nor
vegiei în Republica Populară Ro- 
mînă, dl. Francis Carl Marcus 
Irgens.

La sosirea tn București dl. 
Francis Carl Marcus Irgens a 
fost întîmpinat de N. Zlatov, di
rector ad-interim al protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe.

★
Tn cadrul acordului cultural 

dintre R.P.R. și U.R.S.S., mărfi 
după amiază a sosit în Capitală 
un grup de artiști sovietici.

Grupul, condus de V.V. Kuki- 
nova, secretar de redacție al re
vistei „Teatr" 6e compune din : 
A. K. Ianson, dirijor, artist eme
rit al R.S.S. Letone, V. V. Maxi
mova, soprană de coloratură, A. 
S. Tukalo și L. I. Voișnis, bale
rini, soliști ai Teatrului de Operă 
și Balet „S. M. Kirov“ din Lenin
grad.

★
Marți dimineața au plecat cu 

avionul spre New York, C. Paras- 
schivescu-Bălăceanu, președintele 
Asociației Juriștilor din R.P.R., 
Ladislau Banyai, rectorul Univer
sității „Bolyai" din Cluj și prof, 
univ George Macovescu, publi
cist, care potrivit invitației gu
vernului S.U.A., adresate guver
nului R.P.R., vor lua cunoștință 
de campania electorală ce se des
fășoară în prezent în S.U.A.

★
Luni seara a părăsit Capitala 

îndreptindu-se spre Sofia delega
ția lucrătorilor din Ministerul 
Colectărilor din Republica Popu
lară Bulgaria care timp de trei 
zile a făcut un schimb de expe
riență cu lucrătorii din Ministe
rul Colectărilor din tara noastră

(Agerpres)

îndrăgitul Festival al Filmului Sovietic
A Intrat în tradiție ca, tn cadrul 

variatelor manifestări culturale 
și artistice care au loc în fiecare 
an cu prilejul Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice, să se organi
zeze și un Festival al Filmului 
Sovietic. Și nu puțini au fost cel 
care, cu mult înainte de începe
rea Lunii Mai ii Prietenii, iși pu
neau întrebarea : ce filme se vor 
prezenta în acest an. ce artiști 
preferați vor revedea, cu ce tinere 
talente. încă necunoscute, vom 
face cunoștință? Interesul, drago
stea pe care spectatorul nostru o 
nutrește pentru cinematografia 
sovietică este pe deplin întemeiată 
dacă ne glndim la filmele de ne
uitat pe care cineaștii sovietici ni 
le-au oferit de-a lungul anilor. Ar 
fi suficient sa amintim doar cite- 
va titluri: Marele cetățean", „In-

tnvăță- 
mii de

îndeo-
ceea ce

vățătoarea din Șatrîi", Trilogia 
Maxim, filmul balet „Romeo șl 
Julieta", „Poveste neterminată", 
„Mama" și atitea altele care con
stituie un bogat izvor de 
minte pentru zecile de 
spectatori.

Ceea ce impresionează 
sebi la filmele sovietice, 
le dă o valoare deosebită este 
minunata dragoste pentru om care 
se degajă din fiecare cadru, din 
fiecare secvență. Am pomenit mai 
sus numele doar a citorva filme 
celebre și nu credem să mai fie 
nevoie a demonstra amănunțit că 
dominanta lor este dragostea pen. 
tru om, dorința de a-i făuri aces
tuia o viață tot mai frumoasă.

Poate ar fi mai Interesant să 
arătăm cum se reflectă aceste idei 
în filmele pe care le putem vedea

cu prilejul Festivalului Fil- 
Sovietlc din anul 1956.

cum e cazul 
ori de un

cum este

acum, 
mului „ ..... _ .,

Producția studioului „Lenfilm": 
„Cazul Rumlanțev" povestește 
cum reușește tinăruî șofer Sașa 
Rumianțev, acuzat pe nedrept de 
furt, să-și dovedească nevinovăția 
datorită ajutorului moral pe care 
nu precupețesc să i-1 dea tova
rășii săi de muncă, colonelul de 
miliție Afanasiev care ajunge să 
dovedească cinstea tlnărului șofer, 
demascindu-i pe adevărații făp
tași al hoțiilor.

Chiar dacă este vorba de un 
film de aventuri. 
„Dosarului 3C6" (1) 
film închinat formării morale a 
tînărului intelectual, 
„Drumuri și destine", (2) pretu
tindeni ai să intllnești un profund 
umanism, o adincă dragoste pen
tru oameni, o atentă grijă pentru 
îndreptarea celor care greșesc, 
pentru promovarea trăsăturilor 
frumoase, morale și de caracter 
ale omului sovietic.

S-ar putea spune că Festivalul 
Filmului Sovietic este dedicat 
in acest an prin excelentă tinere
tului. O variată problematică în
chinată educării tineretului in spi
rit comunist îți apare limpede ur
mărind filmele prezentate tn ca
drul festivalului. Astfel putem 
găsi in filmul „Ei au fost primii" 
(3) minunate pagini de eroism 
din viata tineretului sovietic care, 
in anii războiului civil, a luptat 
pe viață și pe moarte pentru a- 
părarea puterii sovietice.

Un interesant caracter de tinăr 
sovietic ne este prezentat tn fil
mul „Fiul". Povestea lui Andrei 
Goriaev ne apare ca o afirmare 
a voinței și tenacității tînărului 
sovietic. Jignit pe nedrept de ta
tăl său, Andrei hotărăște să do
vedească prin propriile-i puteri că 
este un om adevărat, cinstit șl 
demn. Și filmul „Muzică cu bu
cluc" se adresează tineretului. A- 
matorll de comedii muzicale vor 
găsi de asemenea in vodevilul 
„Artistă cu orice preț" (4) intim- 
plări vesele șl melodii fermecă
toare.

Festivalul Filmului Sovietic, 
prin tematica sa variată, proble
mele Interesante pe care le ri
dică, înalta realizare artistică, tre
zește pe drept cuvint interesul 
spectatorilor, entuziasmul lor.

Scriitori din R. S. S. 
Moldovenească la lași
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — Ieri dimineață a sosit 
în localitate, la invitația, Filialei 
Iași a Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R., o delegație a scriitorilor 
din R.S.S. Moldovenească, con
dusă de scriitorul Bogdan Istru. 
Pe peronul gării Iași, oas'peții'ău 
fost întîmpinați de reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai consiliului regional 
A.R.L.U.S., de scriitori, sludenți 
și elevi.

Tovarășul Ion Istrati, secretarul 
Filialei lași a .Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R., a urat oaspeților so
vietici un călduros „Bun venit". 
A răspuns scriitorul Bogdan Is
tru. In cursul zilei, oaspeții au 
vizitat Institutul de Artă și Cul
tură din localitate și s-au înttl- 
nit cu redactorii revistei „lașul li
terar"

Seara. în aula bibliotecii „Ni- 
colae Bălcescu" a avut loc o șe
zătoare literară,

Manifestări culturale
In cadrul Lunii prieteniei ro- 

mîno-sovietice, au avut loc marți 
după amiază în Capitală nume
roase manifestări culturale.

In aula Bibliotecii Centrale Uni. 
versitare tov. Ion Moraru, secre
tar adjunct al Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., a ținut conferința 
intitulată: „Impresii din U.R.S.S." 

La Casa Prieteniei Romîno-So- 
vietice A.R.L.U.S. a avut loc sim 
pozionul „Aspecte din viata cul
turală și științifică a Armeniei 
sovietice". Au luat cuvîntul Ter 
Gregorian Tigran, redactor șei al 
ziarului „Nor Ghlank" și al revis
tei „Sevan" și dr. Grigore Pam- 
buccian, de la Institutul „Dr. Vie- 
tor Babeș", după care ansamblul 
Casei de cultură armene ,,Stepan 
Șahutnian" ș prezentat un bogat 
program artistic.

★
In regiunea Suceava au loc 

numeroase manifestări închinate 
Lunii prieteniei romino-sovietice.

In cadrul Săptăminii cărții so 
vietice consiliul raional A.R.L.U.S 
Săveni a organizat manifestări 
culturale, șezători literare, pre
zentări de recenzii din operele 
scriitorilor ruși și sovietici.

La clubul minei „Filimon Sîr- 
bu“ din raionul Vatra Dornei a 
avut loc o serbare populară în
chinată prieteniei romîno-sovie 
tice.

La Casele pionierilor din Gura 
Humorului și din Suceava au avut 
loc seri literare tn care s-au citit 
fragmente din operele lui Maia- 
knvski Pușkin. Lermontov

Interviul d-lui Lucien Begouin, conducătorul 
delegației parlamentare franceze 

care va vizita țara noastră
PARIS 23 (Corespondentul „A- 

gerpres" transmite :) Dl. Lucien 
Begouip, fost ministru, deputat în 
Adunarea Națională Franceză, ac. 
tualmente membru al Comisiei 
pensiilor și foștilor luptători, 
membru al Comisiei Apărării na
ționale, conducătorul delegației 
parlamentare franceze care va 
vizita Republica Populară Ro- 
mînă, a acordat următorul inter
viu corespondentului „Agerpres" 
de la Paris :

Cu excepția călătoriei făcute 
în Uniunea Sovietică de delega
ția prezidată de dl. Schneiter — 
a spus dl. Begouin — este prima 
oară cind o misiune oficială a 
parlamentului francez pleacă tn 
Europa răsăriteană, după cel de 
al doilea război mondial. Colegii 
care mă vor însoți, deputați în A- 
dunarea Națională și senatori in 
Consiliul Republicii, vor avea ca 
și mine, bucuria de a regăsi un 
popor prieten dă care ne leagă a- 
tîtea amintiri și încercări comune.

întrevederile pe care le vom 
avea, pe lingă că vor confirma, 
vreau s-o cred, prietenia seculară 
dintre cele două țări ale noastre, 
vor avea o foarte mare importan
ță în toate domeniile — în do
meniul politic. în domeniul social 
și în domeniul economic. Dorim 
in sfirșit, ca ele să contribuie la

Mesajul secretarului general al O. N. U. 
cu prilejul Zilei Organizației Națiunilor Unite

NEW YORK 23 (Agerpres).— 
Cu prilejul zilei de 24 octombrie 
— Ziua Organizației Națiunilor 
Unite — secretarul general al 
O.N.U. a adresat tuturor mem
brilor O.N.U. următorul mesaj: 
’„Un mare poet al veacului tre

cut spunea că numai cine se 
arată zi de zi demn de viață și 
libertate merită într-adevăr să 
trăiască și să fie liber. In a- 
ceastă zi a Națiunilor Unite, noi 
cei care lucrăm pentru progresul 
spre pace și ordine, căruia i s-au 
consacrat Națiunile Unite, avem 
toate motivele să ne amintim 
acest adevăr.

Sîntem cu toții conștlenți de 
marile probleme ridicate de con
flictele politicii internaționale de 
azi. In efortul de a rezolva aceste 
probleme, Națiunile Unite și-au

Rezultatele definitive ale alegerilor din Iordania — 
un succes al forțelor democratice

(Agerpres). 
După cum a 

radio Amman,

BEIRUT 23 
TASS transmite: 
anunțat postul de 
aici a fost dat publicității comu
nicatul oficial cu privire la rezul
tatele definitive ale alegerilor 
pentru parlamentul Iordaniei. In 
total au fost aleși 40 de deputați.

Radio Beirut anunță că locurile 
în noul parlament au fost atri
buite după cum urmează : Fron
tul Național — 3, Partidul na
tional-socialist — 11, „Partidul 
constituțional arab" — 4, Parti
dul socialist arab „Baas" — 2. 
„Frăția musulmană" — 4, „Par
tidul renașterii arabe" — 2, inde
pendenți — 14.

stabilirea unei păci juste și trai
nice.

Referindu-se la stadiul actual 
al relațiilor franco-romtne, dl. Lu
cien Begouin a declarat: Constat 
cu satisfacție că astăzi pare să 
fie depășită perioada neînțelege
rilor. cu atît mai regretabile cu cit 
riscau să compromită în cele din 
urmă tradiționala prietenie pe 
care au avut-o totdeauna fran
cezii față de romini. Trebuie ți
nut seama de faptul că cele două 
țări au astăzi regimuri politice 
profund diferite. In ceea ce o 
privește, Franța rămtne credin
cioasă concepțiilor ei despre de
mocrație și pentru rezolvarea ne
număratelor probleme care o a- 
saltează, se încrede în parlamen
tul său. Franța, care este totdea
una dornică de progres și nutreș
te respect pentru libertățile și 
drepturile omului, nu este totdea
una bine înțeleasă. Sperăm că e- 
forturile pe care nu și le drămu
iește pentru a adapta Instituțiile 
sale cerințelor noi ale progresului 
șl umanismului vor fi primite de 
toți prietenii ei cu simpatia pe 
care o merită.

Ca și Franța, Romînia este o 
tară de cultură latină. Ptnă tn- 
tr-un trecut relativ recent, aceas
tă comunitate de cultură a fost 
cea mai bună chezășie a prieteniei 

asumat o răspundere cu totul_ deo
sebită. Să dovedim deci că sîntem 
capabili să privim departe și să 
judecăm cu curaj și dreptate. 
Atunci, vom merita să trăim și 
eă fim liberi. Aceasta va fi răs
plata eforturilor pe care le vom 
fi desfășurat pentru a face față 
sarcinilor Impuse de conflictele 
internaționale ale epocii noastre.

în această zi trebuie să ne 
glndim nu numai la amploarea 
dificultăților noastre, ci și la am
ploarea perspectivelor care se 
deschid tn fața noastră. Dificul
tățile în domeniul colaborării in
ternaționale slnt reale. Dar posi
bilitățile care se deschid sînt și 
ele reale. Parcurgînd o mare 
etapă pe drumul spre universali
tate, Națiunile Unite reprezintă

Succesul fiecărui partid în a- 
ceste alegeri este determinat în 
primul rînd de faptul cu cită 
consecvență se pronunță acest 
partid pentru interesele naționale 
ale Iordaniei și pentru suverani
tatea ei, impotriva atragerii țării 
la pactul de la Bagdad.

Partidul național-socialist, care 
se pronunță pentru colaborare cu 
Egiptul și împotriva pactului de 
la Bagdad, a făcut bloc în re
giunile Amman și Nablus cu 
Frontul național din care fac par
te toate forțele progresiste din 
Iordania. Acest partid, care a de
semnat 13 candidați, a obținut 11 
mandate. 

seculare a celor două popoare. 
Cele două țări trebuie să ia în 
considerare dezvoltarea relațiilor 
dintre ele, pornind de la respec
tul lor pentru acest patrimoniu 
comun.

După o întrerupere regretabilă, 
între cele două țări au fost luate 
atîț schimburile economice cit șl 
cele culturale. Este de dorit ca 
ele să sporească neîncetat în toa
te domeniile. Publicul francez a 
făcut cea mai bună primire tutu
ror artiștilor romini ale căror 
spectacole au fost aplaudate la 
Pari».

Dl. Lucien Băgouin a subliniat 
că Franța poate și trebuie să 
facă ca Romînia să profite de ex
periența ei științifică și tehnică. 
El și-a exprimat dorința ca zia
rele și cărțile franceze să fie mai 
larg răspîndite tn Rominia. să se 
dezvolte turismul. Dorința noas
tră, a spus dl. Băgouin este casă 
se înlesnească redeschiderea Ins
titutului Francez de la București. 
Nu mă îndoiesc a spus d-sa tn 
încheiere că toți prietenii francezi 
ai Romîniei ar interpreta aceasta 
ca o manifestare de bunăvoință 
deosebit de favorabilă dezvoltării 
armonioase a relațiilor noastre 
ulterioare.

astăzi mai larg diferitele interese 
ale colectivității mondiale și, tn 
consecință, au devenit capabile să 
acționeze mai eficient pentru Îm
păcarea acestor interese spre bi
nele tuturor. Progresul material 
ne oferă posibilități de ajutor 
reciproc mai mari decît au cu
noscut vreodată generațiile dina
intea noastră. Noi știm că for
țele omului și uriașele forțe ale 
naturii ne pot da puterea de a 
lovi dar că, aplicate în alt mod, 
ele ne pot da de asemenea pute
rea de a vindeca. Sărbătorind 
ziua Națiunilor Unite, fiecare din 
noi trebuie eă-și reafirme hotă- 
rîrea de a juca rolul care ti re
vine tn efortul general pentru a 
elibera viața și libertatea de du
reri, conflicte și lupte".

„Partidul constituțional arab* 
de dreapta, care a ocupat situa
ția dominantă în vechiul parla
ment, în care dispunea de 25 de 
locuri, a suferit o înfringere gra
vă. In prezent, acest partid va 
avea numai 4 deputați tn noul 
parlament.

Alegerile parlamentare au de
monstrat năzuința poporului Ior
daniei de a-și menține neutra
litatea și de a nu permite atra
gerea ei în pactul de la Bagdad. 
Adepții vădiți ai acestui pact au 
fost înfrînți fățiș tn aceste ale
geri. Majoritatea deputaților aleși 
cer anularea tratatului anglo-ior- 
danian și o colaborare strinsă cu 
Egiptul, Siria și alte țări arabe.

Colaborarea culturală dintre 
popoare contribuie la îmbogăți
rea culturii fiecărui popor, indi
ferent dacă acel popor este mai 
mic numericește sau cu o cultu
ră mai modestă ca a altuia, cu 
care se găsește in schimb cul
tural Acest adevăr alcătuiește 
astăzi temelia unei largi acțiuni 
pe plan mondial, susținută de 
state și de organizații interna
ționale.

Intre poporul romîn și popoa
rele care trăiesc azi în Uniunea 
Sovietică s-au înnodat încă din 
cele mai vechi timpuri legături 
trainice de prietenie, legături 
culturale dintre cele mal impor
tante. Cultura noastră datorează 
vechii culturi rusești un sprijin 
puternic

Trebuie să subliniem însă fap
tul că Influența culturală rusă 
n-a însemnat o înăbușire a cul
turii noastre naționale Spre deo
sebire de influenta culturală a- 
puseană. din secolul XIX. influen
ța rusă înseamnă o stimulare a 
forțelor creatoare ale poporului 
romîn.

Istoria poporului romîn nu 
poate fi studiată fără cunoaște
rea legăturilor cu popoarele sla
ve și-n primul rînd cu popoarele 
rus și ucrainean cu care a fost 
vecin încă de la apariția sa E- 
lementul slav, de la slavii din 
sudul Dunării sau de la slavii- 
ruși, în formarea limbii și speci
ficului sufletesc al poporului ro
mîn este un adevăr istoric ne
contestat.

într-o lucrare recentă, „Rela
țiile culturale romlno-ruse din 
trecut", am arătat pe larg că ra
porturile culturale dintre aceste 
popoare vecine au origini stră
vechi și s-au desfășurat de-a lun
gul veacurilor pînă aproape în 
zilele noastre. Numai o anumi
tă politică, aceea a claselor do
minante din trecutul apropiat — 
și mai ales de la instaurarea re
gimului sovietic la vecinii noștri 
— a căutat să îndepărteze po- 
fiorul romîn de cunoașterea rea- 
ităților de dincolo de granița 

răsăriteană și să-l împiedice a se 
bucura de roadele și succesele 
culturii rusești. In aceste zile, 
cind sărbătorim Luna marii prie
tenii dintre poporul nostru și po
poarele de la răsărit, să căutăm 
să trecem în revistă, attt cît ne 
este permis Intr-un articol de 
ziar, ctteva episoade ce ne vor 
arăta legăturile culturale ce s-au 
statornicit de-a lungul veacurilor 
între poporul nostnu și popoare
le Uniunii Sovietice
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Putem spune că încă din epo
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ceput să se precizeze sub dife
rite forme legăturile dintre po
poarele rus și romîn.

In urmele arheologice desco
perite în anii din urmă sînt nu
meroase exemple de influențe 
ale culturii statului de la Kiev, 
al cărui viteaz cneaz Sviatoslav 
a ajuns pînă la Dunăre cu ar
matele sale în frumoasa pove
stire medievală : „Clntec despre 
oastea lui Igor". se pomenește 
despre venirea acestor prinți ruși 
medievali cu armatele lor în ță
rile romînești.

încă în veacurile XIV și XV 
legăturile politice dintre țările 
romînești cu statele rusești în
lesnesc și legăturile culturale. 
Limba nouă oficială, formulari- 
stica diplomatică, terminologia 
militară și chiar opere de crea
ție populară sînt influențate pu
ternic de cultura slavă a popoa
relor de la răsărit.

E drept că cele mai multe 
urme ale influentei culturii ru
sești asupra culturii romînești 
cunoscute astăzi sînt de dome
niul statal și bisericesc în epoca 
medievală, deoarece cultura ro
mi nească din această vreme ex
primă interesele clasei dominan
te a feudalilor: de aceea, ea se 
manifestă prin literatură și artă 
bisericească, prin acte de cance
larie și celelalte forme oficiale.

Printre primii oameni de cul
tură ai Moldovei din prima ju
mătate a secolului XV istoria 
cunoaște pe mitropolitul Țam- 
blac, vestit prin frumoasele sale 
cuvîntări din catedrala Sucevei 
și care, deși originar din sudul 
Dunării, se stabilește la Kiev 
de unde continuă legăturile cul
turale cu țara Moldovei.

Din a doua jumătate a secolu
lui XV s-au păstrat în bibliote
cile romînești cîteva lucrări de nite din tipografiile ucrainene și 
origină rusească, transcrise de 
copiști romîni. Nu toate aceste 
lucrări sînt cu conținut religios 
In epoca lui Ștefan cel Mare, 
domnul cu atîtea legături poli
tice, militare și matrimoniale cu 
principii din Rusia, influenta cul
turii rusești este și mai puter
nică Episcopul Vasile al Roma
nului este unul din sfetnicii 
Ștefan și ai țarului Ivan III 
același țar care primește 
curtea sa o solie de boieri 
dieci moldoveni

In veacul al XVII-lea cultura 
romînească se îmbină și mai feri
cit cu cultura rusă Acum apare 
figura marelui cărturar Petru 
Movilă, fiu de domn moldovean, 
întemeietorul unui colegiu model 
la Kiev și susținător continuu 
al literelor și artelor din țara

Din istoria relațiilor culturale
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sa de baștină, Moldova. De la 
Kiev vin meșteri tipografi pen
tru tipografia de la Trei Ierarhi 
din Iași, unde funcționează o 
școală cu profesori aduși tot de 
acolo. Petru Movilă trimite dom
nului Vasile Lupu meșteri iscu
siți pentru zugrăvirea ctitoriilor 
sale.

In aceeași vreme trăiește mi
tropolitul Varlaam, care călăto
rește la Moscova tn misiuni po
litice și culturale. Renumele său 
de om al culturii este egalat de 
acela al lui Dosoftei, un apolo
get al culturii rusești.

în bibliotecile din Moscova și 
Kiev s-au păstrat pînă-n z.—. 
noastre cîteva manuscrise ' 
lui Dosoftei.

In veacul al XVII-lea, 
trăiesc marii cronicari, se dez
voltă strălucit literatura istorică. 
Cea dintîi lucrare istorică mun- 
teană „Hronograful" lui Moxa- 
lie, scrisă la 1620, un fel de is
torie universală cu note despre 
Țara Muntenească, a fost des
coperită și publicată pentru tntî- 
ia oară de un învățat rus, V. I. 
Grigorovici.

In țările romînești circulă în 
acea vreme și cele dintîi grama
tici rusești Documentele vremii 
vorbesc și de un botanist rus, 
Mitrofan Petrov, care vine în 
Moldova pe la 1670 să studieze 
buruienile tămăduitoare.

Influența cărții rusești asupra 
cărții romînești a fost puternică.

Circulația cărților rusești prove- 

moscovite a fost mare. Multe din 
exemplarele păstrate pînă azi 
poartă însemnări despre împreju
rările In care au ajuns la noi In 
registrele cancelariei Ministeru
lui de Externe pe anul 1591 sînt 
trecute un număr de opt cărți 
primite în dar din partea țarului 
pentru mînăstirea Suceava.

Domnia Iul Petru cel Mare în
seamnă o nouă fază a legături
lor politice și culturale dintre 
ruși și romîni.

La curtea lui Petru I a trăit 
unul din cei mai mari învățați ai 
Moldovei, spătarul Nicolae Mi- 
lescu, autorul mai multor lucrări, 
figură bine cunoscută și-n Apus 
înainte de domnia lui Petru I, 
Milescu ajunsese șeful cancelariei 
de la Externe, aproape un fel de 
ministru de externe. După dispo-

Acad prof. Petre Conctantinescu-lați 
--------------------------------- -—
podoabe ce se regăsesc Întocmai 
la multe monumente din Georgia 
și Armenia.

De asemenea, diferite planuri în 
care sînt construite bisericile ro
mînești ale epocii — planul tri
cone sau de cruce interioară — 
se regăsesc și la monumentele 
din Moscova. Novgorod. Kiev, 
sau alte centre importante — 
deși au o origină veche comună, 
bizantină. Un element original 
al bisericilor moldovenești — 
ceea ce s-a numit sepulcral, adi
că încăperea unde se înmormin- 
tau ctitorii — și care apare nu
mai în secolul XVI. își are ori
gina în arhitectura caucaziană.

O altă caracteristică a arhitec
turii romînești, tendința de înăl
țare a turlelor bisericilor și pe 
care unii istorici de artă de la 
noi o credeau drept influență 
gotică, noi, prin studii anterioa
re, am dovedit că se aseamănă 
cu un fenomen similar al artei 
rusești Tendința de înălțare a 
turlei, care apare la bisericile 
rusești sub denumirea de „șa- 
trovîi", a fost explicată de sa- 
vanții sovietici . astfel: „Ea ar
monizează zborul dinamic, ideea 
religioasă de înălțare cu afirma
rea autorității laice și a puterii 
de stat". Explicația este valabi
lă și pentru arta Moldovei, în 
care se închega de asemenea pu
terea de stat Domnia lui Ștefan 
cel Mare ca și domniile lui Ale
xandru Lăpușneanu și Ioan Vodă 
cel Cumplit, pline de lupte împo
triva boierilor feudali, înseamnă 
momente de întărire a statului 
centralizat.

Din arhitectura civilă a vre
mii se poate cita exemplul co
mun al cetăților și întăriturilor 
orașelor: Cetatea Neamțului, de 
pildă, prezintă un tip care se re
găsește la Aberd sau Constantin 
Abad din Caucazia.

Tendința spre realism pe care 
o putem socoti ca un specific al 
picturii rusești din această epocă, 
apare pe ici, colo și-n frescele 
bisericilor romînești. Ea se evi 
dențiază în unele aspecte de im

ziția acestuia, Milescu întreprin
de o călătorie în China, pe care 
o descrie cu talent.

Cultura romînească se mîndreș- 
te cu ilustra figură a lui Dimitrie 
Cantemir, poliglot, mare erudit, 
autor de variate și fundamentale 
lucrări — cunoscute în toată lu
mea științifică din timpul său 
Dimitrie Cantemir desfășoară 
mulți ani de activitate în Rusia, 
fiind unul din intimii țarului 
Petru I. Dimitrie Cantemir este 
considerat de către unul din pri
mii săi biografi, istoricul rus 
Bantiș-Kamenski, cel mai învă
țat bărbat din Rusia în timpul 
iui Petru I El lucrează în nenu
mărate domenii; este unul din 
întemeietorii Academiei de la Pe
tersburg și membru al Academiei 
din Berlin. Cantemir este figura 
dominantă a relațiilor culturale 
romîno-ruse dintre 1711—1725.

Tot atunci trăiește un timp, în 
Rusia, marele cronicar moldo
vean Ion Neculce, iar din Geor
gia vine în Țara Romînească An- 
tim Ivireanu, cărturar și artist, 
ucis mișelește de turci pentru a- 
titudinea sa patriotică

In secolul XVIII apar lucrări 
noi de Istorie, care, deși n-au va
loarea cronicilor din veacul tre
cut, prezintă totuși importanță 
prin spiritul mai liberal, influen
țat de literatura rusă Acum apar 
lucrări de geografie, cosmogra
fie, aritmetică — unele traduceri 
din rusește sau inspirate din ope
re rusești Interesant este și fap
tul că academia noastră păstrea 
ză în arhivele bibliotecii ei cîte
va documente asupra unor stu- 
denți romîni la Universitatea din 
Moscova.

Influența vechii arhitecturi ru. 
sești asupra celei romînești este 
caracterizată prin unele elemente 
împrumutate de la monumentele 
rusești sau oaucaziene. De mult 
încă, frumoasa biserică episcopală 
a lui Neagoe Basarab de la 
Curtea de Argeș, de la începulul 
veacului a! XVI-lea este admirată 
pentru frumoasele sale podoabe 
sculptate, de pe pereții exteriori, 

brăcăminte națională, începuturi 
de peisaje locale și altele. Isto
ricii de artă sovietici au stabilit 
apariția portretului drept feno
men specific picturii rusești din 
secolele XV-XVI. tn pictura ro
mînească oficială portretul isto
ric apare sub chipul ctitorilor, de 
obicei domni și boieri, iar mai 
tîrziu, negustori.

Arhitectura civilă din secolul 
XVII este mai dezvoltată față de 
epoca anterioară. Se cunoaște a- 
cum și mai bine arhitectura 
orășenească. Cităm de asemenea 
doar un singur exemplu: pala
tul de la Cetățuia din lași, care 
prezintă mari asemănări cu casa 
Pogankin din Pskov, oraș bogat 
rusesc cu străvechi legături eco
nomice cu țările romînești.

Către finele sec. XVIII și în 
prima jumătate a sec. XIX, în artă 
domina stilul empire, care poartă 
și numele de „empire-russe".

In stilul empire-russe au fost 
clădite numeroase case boierești 
și edificii publice Dintre acestea 
se mai păstrează la Iași, între 
altele, clădirea actualei Facultăți 
de Medicină, care reproduce în 
mic vechea Universitate „Lomo
nosov" din Moscova, clădire zi
dită la 1795; sau o altă casă 
frumoasă, înălțată la începutul 
secolului XIX, în care a locuit 
generalul Kisseleff și unde a po
posit marele muzicant Liszt în 
vizita sa la Iași.

In secolul XIX primele înce
puturi ale literaturii moderne 
romînești, îndeosebi în Moldova, 
șe dezvoltă sub înriurirea marilor 
scriitori ruși în frunte cu Pușkin 
Fabuliștii clasici romîni Al Do- 
nici și Grigore Alexandrescu se 
inspiră din Krîlov. Poetul Sta- 
mate, nuvelistul Costache Ne- 
gruzzi și alții traduc sau folosesc 
modelele literaturii rusești. Mi
hail Kogălniceanu admiră pe is
toricul rus Karamzin

Limba oficială de stat împru
mută, mai ales în domeniul mili
tar, noi termene rusești.

Pentru scurt timp — epoca răz
boiului Crimeii — care înseamnă 
încercarea statelor capitaliste a- 
pusene de a împiedica influența 
Rusiei în Balcani, raporturile cul
turale ruso-romîne slăbesc. Dar 
tot atunci apare o nouă influență 
politică — aceea a marilor de
mocrat revoluționari ruși. Li
teratura democraților revoluțio

nari rușî pătrunde intens în țările 
romînești.

Dar la noi se dezvoltă idei pe 
linia democraților ruși încă îna
inte de 1848. Nicolae Bălcescu 
exprimă aceleași preocupări ca și 
acelea ale marilor gînditori și 
luptători ruși. dragoste nemărgi
nită pentru poporul asuprit și ură 
aprigă împotriva asupritorilor lui 
C. A. Rosetti scrie o carte despre 
Rusia in 1852, în timpul exilului 
său în Franța. Drept motto re
produce cuvintele decembristului 
Pestei.

Un loc deosebit în literatura 
istorică și filologică din a doua 
jumătate a. secolului XIX îl are 
învățatul Bogdan Petriceicu Haș- 
deu, care a cunoscut și cercetat 
îndeaproape operele lui Herzen, 
Belinski, Cernîșevski și Dobro
liubov.

Marii gînditori revoluționari 
democrați ruși de la mijlocul 
veacului XIX : Herzen, Belinski, 
Cernîșevski, Dobroliubov, Pisa
rev, Nekrasov s-au Interesat de 
viața poporului romîn. Iar ope
rele lor n-au fost ignorate la 
noi, cu toată vitregia răspîndirii 
lor. Generații întregi s-au hrănit 
cu idealurile eroilor din romanul 
lui Cernîșevski „Ce-i de fă
cut ?“, tradu3 și publicat de tim
puriu tn romînește. Nu voi uita ni
ciodată că-n anii copilăriei mele 
— anii de foc 1906-1907, cînd, 
începusem a dibui lumini noi. 
printre broșurile editate de „Ro
mînia Muncitoare", „Ce-i de fă
cut?" mi-a fost carte de căpă- 
tîi.

Mișcările revoluționare din 
Rusia erau cunoscute publicu
lui rominesc. O serie de ziare 
din a doua jumătate a veacului 
trecut pomenesc de ele. deseori 
cu simpatie. Cităm doar unele: 
„Independența", „Romînul" lui 
C. A. Rosetti, „Apărătorul ro
mîn", „Buciumul" lui Cezar Bo- 
liac, toate din București; „Tri
buna Romînă" de la lași, „Con
cordia" din Budapesta, „Gazeta 
Transilvaniei" de la Brașov sau 
„Familia" de la Oradea, foaia 
care publică știri despre Marx 
și Internaționala I.

„Clopotul", ziarul lui Herzen, 
este răspîndit și-n Romînia. Ar
ticole din acest ziar apar în 
„Romînul" și „Reforma"; ziarul 
„Concordia", reproducînd pasa
je din cartea Iui Petre Dolgoru- 
cov „Adevărul despre Rusia", 
tradusă și-n romînește la 1863 
amintește și despre Herzen.

Mișcarea puternică din ultimele 
decenii ale secolului XIX, cînd 
ideile socialismului științific s-au 
cristalizat și-n țara noastră, se 
exprimă prin publicații periodice, 

tn frunte cu revista „Contempo
ranul" sau prin opere întregi scri
se sub influența literaturii revo
luționare rusești.

Clasicii literaturii ruse din a 
doua jumătate a secolului XIX 
și începutul veacului următor 
sînt bine cunoscuți în tara noas
tră, fie din traduceri apusene, 
fie uneori chiar după original. 
Turgheniev și Tolstoi, Dostoev
ski și Korolenko — care a cu
noscut îndeaproape țara noastră, 
Cehov și-n deosebi Maxim Gor
ki, sînt cunoscuți și iubiți de 
marele public, influențind pe 
mulți din scriitorii noștri în ten
dințele lor realiste,

In perioada anilor 1905-1917, 
cu toate piedicile puse în cale de 
conducătorii statului romîn și cu 
toată ignorarea voită din partea 
unor intelectuali romîni a culturii 
rusești, legăturile vechi nu stnt 
cu totul rupte.

Se pun bazele slavisticei romî
nești, ilustrată de istoricul Ion 
Bogdan de la universitatea din 
București și filologul Ilie Bărbu- 
lescu de la universitatea din Iași. 
Corespondentul lor în istoriogra
fia rusă este savantul îațimiski 
și alții. Lucrările marelui bio
log rus Mecinikov pătrund și la 
noi.

Nu putem uita că începuturile 
mișcării muncitorești, reorgani
zată după trădarea „generoșilor" 
din 1899, este legată de numele 
lui Maxim Gorki, pentru apă
rarea căruia se ia cuvîntul Ia 
marea adunare de la Eforie din 
24 ianuarie 1905, convocată pen
tru solidarizarea muncitorimii 
romîne cu victimele din dumi
nica roșie de la 9 ianuarie, din 
Petersburg

„Azilul de noapte", „Konova
lov", „Makar Ciudra", „Copilăria 
mea" sînt traduse în diferite co
lecții. căci opera lui Gorki do
mină și zdrobește piedicile. 
„Mama" Iul Gorki este cartea de 
căoătîi a proletariatului.

în zilele noastre ajutorul prie
tenesc al vecinilor de la răsărit 
este tot mai puternic. Marea șl 
înaintata cultură sovietică ne a- 
jută la formarea culturii din țara 
noastră, cultura unui popor eli
berat de sub robia capitalului, 
cultura unui popor ce a pornit pe 
drumul făuririi unei vieți noi, 
Sîntem recunoscători vechilor 
noștri prieteni și considerăm a- 
ceastă recunoștință ca un prinos 
adus Uniunii Sovietice și oameni
lor ei tn această lună închinată 
marii prietenii romino-sovietice.

„Scfnteia tineretului'*
24 octombrie 1956 pag. 3-t



Uniunea Sovietică a fost și rămîne 
adeptă consecventă a restabilirii 

unității naționale a Germaniei
Nota Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 

adresată guvernului R. F. Germane
buie să-și asume obligația de a nu 
acorda nici un fel de sprijin agre. 
sorului. Guvernul R.F. Germane 
declară că nu refuză să exami
neze și alte propuneri potrivite în 
legătură cu elementele unui sis
tem de securitate. El se declară 
de asemenea în favoarea princi
piului ca participanții la tratatul 
european de securitate să-și asu
me obligația de a acordă ajutor 
în cazul cînd în Europa, un stat 
care nu este membru al N.A.T.O. 
ar fi atacat de un membru al 
N.A.T.O. și invers.

Guvernul R.F. Germane consi
deră că deosebirea fundamentală 
dintre propunerea sovietică în 
problema securității europene și 
propunerea puterilor occidentale 
consta in faptul că Uniunea So
vietică prevede participarea celor 
două state germane la acest sis
tem contractual. Guvernul R.F. 
Germane afirmă că această idee 
ar contraveni directivelor din 23 
iulie 1955 ale șefilor guvernelor 
celor patru puteri în care s-a 
consemnat strînsa legătură dintre 
problema reunificării Germaniei 
și problema securității europene. 
Guvernul R.F. Germane consideră 
necesar să lege în așa fel rezol
varea celor două probleme, îneît 
de la bun început în sistemul eu
ropean de securitate să intre nu
mai un singur stat german, și a- 
nume — Germania reunificată.

După mărețul său Decret asu
pra păcii din noiembrie 1917, se 
spune în continuare în memoran
dum, guvernul sovietic s-a pro
nunțat întotdeauna pentru dreptul 
popoarelor la autodeterminare. 
Acest principiu, pe care și guver
nul R.F. Germane îl consideră ca 
bază a coexistenței pașnice a po
poarelor, și care și-a găsit ex
presie în Carta Organizației Na
țiunilor Unite, în Carta Atlanti
cului și în numeroase alte docu
mente fundamentale, constă în 
posibilitatea pe care trebuie s-o 
aibă fiecare națiune de a-și hotărî 
singură în mod liber soarta. Ea 
trebuie să hotărască singură în 
ce asociație de state și sub ce 
formă de guvernămînt vrea să 
trăiască, ce orînduire socială pre
feră, ce politică externă vrea să 
ducă și cu ce state vrea să co
laboreze mai strîns.

In memorandum se spune că, 
dacă i s-ar da poporului german 
posibilitatea de a-și hotărî singur 
soarta, el s-ar pronunța necondi
ționat în unanimitate împotriva 
creării a două state germane și 
pentru reunificarea imediată tn- 
tr-un singur stat german. Faptul 
că aceasta ar implica pentru el 
necesitatea de a alege între forme 
de guvernămînt diferite și sisteme 
social-economice diferite nu tre
buie să fie o piedică în a i se a- 
corda posibilitatea de a alege 
printr-o hotărîre liberă.

Guvernul R.F. Germane se pro
nunță pentru ținerea unor alegeri 
în întreaga Germanie, respingînd 
totodată propunerea de a se rea
liza o apropiere și colaborare 
între cele două state germane. In 
această ordine de idei în memo
randum se formulează tot felul 
de atacuri grosolane împotriva Re. 
publicii Democrate Germane.

In încheierea memorandumului 
se arată că guvernul R.F. Germa
ne ar fi satisfăcut ca guvernul 
U.R.S.S. să răspundă la proble
mele expuse mai sus și că ar con. 
sidera util dacă în felul acesta 
s-ar face începutul unui schimb 
de păreri, care să contribuie la 
realizarea unui acord între cele 
patru puteri în problema reuni
ficării.

La 22 octombrie, D. T. Șepilov, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe dl. H. 
Northe, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.F. Germane în 
U.R.S.S., și i-a înmînat următoa
rea notă :

„Guvernul sovietic a luat cu
noștință de nota și memorandu
mul guvernului Republicii Fede
rale Germane, primite la 7 sep
tembrie a.c.

După cum rezultă din cuprinsul 
documentelor amintite, guvernul 
R.F. Germane a considerat nece
sar să aducă la cunoștința gu- ' 
vernului U.R.S.S. punctul său de 
vedere cu privire la restabilirea 1 
unității naționale a Germaniei și 
asigurarea securității în Europa, , 
Guvernul sovietic a avut în repe-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
■inai anunțat, la 7 septembrie a.c., 
A. Haas, ambasadorul Republicii 
Federale Germane în U.R.S.S., 
i-a remis lui A. A. Gromîko, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.RS.S., o notă și un 
memorandum in care se expune 
punctul de vedere al guvernului 
R.F. Germane in problema reu
nificării Germaniei (textul notei 
a fost publicat la 9 septem
brie a.c.).

Guvernul R. F. Germane, se 
spune In memorandum, dorește 
să expună guvernului U.R.S.S. 
considerentele sale în legătură 
cu cel mai bun'și mai rapid mod 
de rezolvare a problemei reunifi- 
cărji poporului german pe o cale 
care să satisfacă atît părțile di
rect interesate, cit și toate cele
lalte popoare.

După părerea guvernului R.F. 
Germane în problema germană, 
guvernul sovietic și-a schimbat 
poziția pe care s-a situat in anii 
1952 și 1953, și în prezent nu 
consideră problema germană că'o 
problemă urgentă. In memoran
dum se afirmă de asemenea că’ 
guvernul sovietic, prelungește 
scindarea Germaniei prin afirma
țiile sale că există două state 
germane.

In memorandumul guvernului 
R.F. Germane se relevă că, după 
încheierea operațiilor militare, 
cele patru puteri și-au asumat 
obligația de a menține Germania 
ca un tot unit și că ulterior ele 
și-au reafirmat în repetate rîn
duri această obligație juridică și 
Tăspunderea lor morală pentru 
restabilirea unității Germaniei,

Guvernul R. F. Germane se 
spune în continuare în memoran
dum, știe că guvernul sovietic 
își bazează, actuala părere în pro
blema reunificării Germaniei, mai 
ales, pe faptul că Republica Fe
derală a hotărît să-și creeze forțe 
armate proprii și să adere la 
sistemul defensiv al pactului 
Atlanticului de nord și la Uniu
nea Europei occidentale.

Guvernul R.F. Germane afirmă 
că aprecierea sovietică despre a- 
ceastă politică se bazează pe pre
mize și pe presupuneri greșite, 
el se referă în această privință 
la articolul 51 al Cartei Organi
zației Națiunilor Unite care 
acordă tuturor statelor dreptul 
la autoapărare individuală și co
lectivă. Republica Federală, se 
spune în memorandum, este sin
gurul stat din lume care a re
nunțat în mod oficial să producă 
nu numai toate tipurile de arme 
de exterminare în masă (armă 
atomică, biologică și chimică) 
ci, mai mult, numeroase tipuri 
de armament greu.

Exprîmîndu-și interesul pentru 
realizarea unui acord general cu 
privire la. dezarmare, guvernul 
R.F. Germane afirmă totodată în 
memorandumul său că legătura 
dintre ‘ problema dezarmării și 
problema reunificării Germaniei 
este inevitabilă și că dezarmarea 
generală poate fi realizată nu
mai in cazul cînd vor exista pre
mizele politice pentru aceasta. , 
Guvernul R.F. Germane a subli
niat întotdeauna, se spune în con
tinuare în memorandum că con
sideră pe deplin posibilă rezol
varea problemei dezarmării con
comitent cu problema reunificării.

După cum afirmă guvernul . 
R.F. Germane, temerile exprimate , 
de partea sovietică In legătură cu , 
participarea Republicii Federaie , 
la pactul nord-atlantic și la U- j 
rtiunea Europei occidentale sînt j 
lipsite de temei, întrucît atît pac
tul nord-atlantic cît și Uniunea ] 
Europei occidentale sînt asociații , 
care, după părerea guvernului R.F. . 
Germane, slujesc exclusiv auto- . 
apărarea individuală și colectivă, j

După părerea guvernului R. F. t 
Germane, nu există temeiuri nici 
să 6e presupună că, în cazul uni
ficării Germaniei, puterile occiden
tale vor cere includerea ei în 
pactul nord-atlantic și în Uniunea 
Europei occidentale. Guvernul 
R.F. Germane, se spune in memo
randum, a susținut în totdeauna 
principiul că viitorul guvern al 
întregii Germanii trebuie să aibă 
posibilitatea să hotărască în mod 
liber dacă Germania unificată va 
fi aliată cu Vestul sau cu Estul, 
sau dacă nu va participa la nici 
un fel de alianțe. Memorandumul 
menționează că la conferința de tate rînduri un rodnic schimb de 

păreri asupra acestor probleme cu 
guvernul Republicii Democrate 
Germane. Și în răspunsul la nota 
și memorandumul R.F. Germane, 
el este gata să-și expună punctul 
de vedere asupra problemelor care 
interesează guvernul Republicii 
Federale.

1. —- In memorandumul său, 
guvernul R.F. Germane încearcă 
în fel și chip să escamoteze fap
tul că încheierea acordurilor de 
la Paris și aderarea Gepnanîei 
occidentale la Blocul Atlanticului 
de nord și la Uniunea Europei 
Occidentale au adus un prejudi
ciu serios cauzei restabilirii uni
tății naționale a Germaniei.

După cum rezultă din nota și 
din memorandumul său, guvernul 
R.F. Germane, consideră că în
treaga răspundere pentru reuni- 
ficarea Germaniei o poartă tele 
patru puteri care au fost în 
fruntea coaliției anti-hitleriste în 
perioada celui de al doilea război 
mondial — U.R.S.S., S.U.A., An
glia și Franța. Ce sens poate

la Geneva din octombrie 1955, gu. 
vernele Franței, Regatului Unit 
și Statelor Unite ale Americii au 
declarat că, în cazul cînd .Ger
mania unificată va hotărî, să de
vină membră a N.A.T.O., ele sint 
gata să dea Uniunii Sovietice ga
ranții de securitate ; se menționea
ză de asemenea că, încă înainte 
ide această dată, în iunie 1955, 
primul ministru al Angliei, Eden, 
a propus să se examineze pro
blema creării unei zone demilita
rizate între est și vest.

Guvernul R- F. Germane, se 
spune în continuare în memoran
dum. se declară în favoarea creă
rii unui sistem european de secu
ritate, bazat pe principiul ca, în 
relațiile dintre ei, toți participanții 
să renunțe ta mod solemn la fo
losirea forței pentru rezolvarea 
problemelor politice litigioase. In 
cadrul acestui sistem de securi
tate fiecare stat participant fre
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avea însă în realitate un aseme
nea mod de a pune actualmente 
problema dacă se ține seama de 
faptul că cele mai importante 
acorduri dintre cele patru puteri 
cu privire la dezvoltarea Germa
niei ca stat unit, iubitor de pace 
și democratic au fost încălcate 
prin acțiunile unilaterale din anii 
de după război ale guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței, care 
au dus la scindarea Germaniei ? 
Se știe că aceste acțiuni au avut 
ca urmare crearea unui stat sepa
rat în Germania occidentală și 
au culminat cu includerea Ger
maniei occidentale remilitarizate 
în blocul militar al puterilor oc
cidentale, îndreptat împotriva 
Uniunii Sovietice'și altor state 
iubitoare de pace. Guvernul 
U.R.S.S. a atras atenția la timpul 
cuvenit că încheierea acordurilor 
de la Paris este în contradicție 
cu interesele unificării Germaniei 
ca stat pașnic și democrat. Ade- 
rind la acordurile de la Paris și 

tă- 
sa- 
ale 
în- 
ale

tropitorilor, a pierdut milioane de 
oameni. Zeci de mii de orașe și 
sate sovietice au fost transforma
te în ruine. Țării i-au fost provo
cate uriașe pagube materiale. 
Toate acestea nu se pot uita. Toc
mai de aceea Uniunea Sovietică 
s-a pronunțat, se pronunță și se 
va pronunța și pe viitor cu con
secvență împotriva reînvierii mili
tarismului în Germania occiden
tală, indiferent sub ce formă s-ar 
produce.

Nu se poate să nu se facă o le
gătură între politica militarizării 
Germaniei occidentale și ultimele 
măsuri luate de guvernul R.F. 
Germane față de forțele care se 
pronunță împotriva actuațel linii 
de dezvoltare a Germaniei occi
dentale. In această privință gu
vernul R.F. Germane nu se dă 
înlături de la încălcarea drepturi
lor și libertăților democratice ele
mentare ale populației Germaniei 
occidentale, garantate poporului 
german prin acordul de la Pots
dam.

Din cele spuse reiese liipsa tota
lă de temei a încercărilor de a se 
demonstra în memorandumul gu
vernului R. F. Germane că întîr 
zierea ■ în rezolvarea problemei 
germane s-ar explica printr-o 
schimbare a poziției U.R.S.S. în 
această problemă. Guvernul R.F. 
Germane culege doar roadele pro
priei sale politici.

Uniunea Sovietică a fost și ră- 
mîne adeptă consecventă a resta
bilirii unității naționale a Germa
niei ca stat iubitor de pace și de
mocrat.

Apreciind posibilitățile de a a- 
tinge acest țel, guvernul U.R.S.S. 
nu poate să nu țină seama de si
tuația care s-a creat de fapt în 
prezent în Germania unde de cîți- 
va ani există două state de sine 
stătătoare, care se dezvoltă pe căi 
diferite, fiecare din ele avînd rîn- 
duielile sale sociale specifice deo
sebite de ale celuilalt stat. Pla
nurile care urmăresc să impună 
Republicii Democrate Germane 
rînduieli ce-i sînt străine sînt de
sigur planuri utopice. Guvernul 
R.D. Germane a declarat în repe
tate rînduri că Germania nu poate 
fi reunificată pe seama intereselor 
Republicii Democrate Germane 
care a pășit pe calea

Sesiunea Seimului 
Republicii Populare Polone

începerea tratativelor 
sovieto-belgiene

VARȘOV1A 23 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. transmite: La 23 
octombrie, ora 17 au început lu
crările celei de a 10-a sesiuni a 
Seimului Republicii Populare Po
lone.

Pe băncile guvernului au luat 
loc membrii guvernului, în frun
te cu președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, J. Cy- 
rankiewicz.

La sesiune asistă membri de
legației Scupșcinei Populare Fe
derative a Republicii Populare 
Federative Iugoslavia în frunte

cu președintele delegației, 
Stambolici, care vizitează R.P. 
Polonă.

Pe ordinea de zi a sesiunii sînt 
înscrise :

Legea electorală ; legea cu pri
vire Ia planul cincinal pe 1956— 
1960 ; modificări in guvern ; legea 
pensiilor; ratificarea decretelor 
emise între cele două sesiuni.

Seimul a adoptat moțiunea de
putatului Hechfeld de a înscrie 
pe ordinea de zi discutarea si
tuației politice actuale din Po
lonia.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 23 octom
brie au început Ia Kremlin trata
tivele dintre delegațiile guverna
mentale ale U.R.S.S. și Belgiei 
A avut loc prima ședință.

In timpul tratativelor a avut 
loc un schimb de păreri asupra 
problemelor privind dezvoltarea 
relațiilor economice și culturale 
dintre cele două țări și stabilirea 
comunicațiilor aeriene între

U.R.S.S. și Belgia. Tratativele 
s-au desfășurat într-un spirit de 
prietenească sinceritate și înțe
legere reciprocă.

Părțile au căzut de acord să 
însărcineze pe experți să studieze 
documentele corespunzătoare și să 
prezinte spre examinare propu
neri delegațiilor guvernamentale 
ale U.R.S.S. și Belgiei.

Tratativele vor continua.

Numiri in Ministerul Apărării Naționale al R. P. Polone
N. A. Bulganin a primit delegația 

guvernamentală belgiană

pășind pe calea militarizării 
rii, guvernul R.F. Germane a 
criticat interesele naționale 
poporului german de dragul 
făptuirii planurilor militare 
blocului Atlanticului de nord.

Guvernul federal încearcă 
. justifice această politică a 
. afirmînd că militarizarea Germa- 
. niei occidentale și participarea ei 

la N.A.T.O. slujește „autoapăra- 
rea individuală și colectivă".

. Uniunea Sovietică a considerat 
întotdeauna și consideră că sta
tele germane existente, ca și Ger
mania unită după rezolvarea pro
blemei reunificării naționale, tre
buie să aibă forțele armate nece
sare exercitării dreptului la auto
apărare, propriu fiecărui stat su
veran. Republica Democrată Ger
mană își creează o armată na
țională proprie, dar, potrivit ho- 
tărîrii guvernului R. D. Germane, 
efectivul acestei armate este li
mitat la 90.000 de oameni și gu
vernul R.D. Germane a renunțat 
la introducerea serviciului militar 
obligatoriu. Efectivul redus al 
forțelor armate ale R.D. Germa
ne, modul de constituire a aces
tora, precum și faptul că guver
nul R.D. Germane este gata să 
ajungă la o înțelegere 
stabilirii 
forțelor armate ale R. D. Ger
mane și R.F. Germane, nu lasă 
nici o îndoială asupra faptului 
că armata națională a R.D. Ger
mane este creată pentru autoapă
rare. Nu se poate spune același, 
lucru despre Bundeswehr-ul vest- 
german, care se formează în pre
zent.

Se știe că armata R. F. Ger- propuneri făcute de Republica De- 
mane a fost de la început consti- mocrată Germană, ca de exemplu 
tuită ca o parte integrantă a for
țelor armate ale blocului militar 
închis al puterilor occidentale, în
dreptat împotriva U.R.S.S. și a 
ștatelor iubitoare de pace ce-i sînt 
prietene.

Caracterul, ritmul și volumul 
înarmărilor R.F. Germane sînt 
determinate în prezent de cerin
țele acestui bloc, în slujba că
ruia sînt puse potențialul mili- 
taro-economic și resursele de oa
meni ale Germaniei occidentale.

In timp ce puterile caută o cale 
pentru realizarea unui acord cu 
privire la reducerea generală a 
armamentelor și numeroase state 
aplică deja în practică reducerea 
forțelor lor armate și a armamen
telor, guvernul R.F. Germane a 
proclamat un program de creare 
a unei armate de o jumătate de 
milion și refuză să examineze 
orice propuneri referitoare la o 
limitare a forțelor armate ale ce
lor două state germane.

In ciuda împotrivirii cercurilor 
largi ale opiniei publice, la insis
tențele guvernului în Germania 
occidentală a fost' introdus servi
ciul militar general, obligatoriu, 
care creează premizele formării 
unei armate de multe milioane de 
oameni.- Personalități cu funcții 
de cea mai mare răspundere dm 
R. F. Germană încearcă să ațîțe 
în cuvîntările lor sentimente ostile 
Uniunii Sovietice, Republicii De
mocrate Germane, Poloniei, Ceho
slovaciei și altor țări democrate. 
In Germania occidentală există 
cercuri influente care nu au re
nunțat la gîndul de a acapara te
ritoriile altor state europene.

Nu pot avea valoare practică 
referirile guvernului R.F. Germa
ne la unele clauze ale acordurilor 
de la Paris care ar constitui un 
control asupra armatei vest-ger- 
mane, întrucît aceste clauze au 
un caracter pur declarativ; tot
odată ele sînt stabilite de parte
nerii R.F. Germane din coaliția 
militară, care în orice moment le 
pot modifica după bunul lor plac. 

Nu pot avea însemnătate nici 
declarațiile guvernului R.F. Ger
mane cu privire la renunțarea 
la producția de armament atomic 
și de alte cîteva tipuri de arma
ment, dacă se ține seama de fap
tul că cercurile oficiale ale R.F. 
Germane au și declarat că forțele 
armate ale Germaniei occidentale 
vor dispune de arma nucleară și 
au trecut la efectuarea măsurilor 
practice corespunzătoare.

Guvernul sovietic consideră că 
între U.R.S.S. și R.F. Germană 
nu trebuie să existe nici un fel 
de neclarități în problema milita, 
rizării Germaniei occidentale. In 
ultimul război mondial dezlănțuit 
de Germania hitleristă, Uniunea 
Sovietică, respingînd năvala co-

să
sa,

: asupra
unui efectiv limită al

care a pășit pe calea construirii 
socialismului. Este cu totul evi
dent că în aceste condiții sarcina 
reunificării Germaniei nu poate 
fi abordată cu realism decît In
tr-un singur fel: cele două state 
germane trebuie să se înțeleagă 
între ele.

Se știe că există deja astfel de

propunerea de a se renunța la 
introducerea serviciului militar 
general obligatoriu în cele două 
păr(i ale Germaniei, de a se limi
ta forțele armate ale celor două 
state germane, db a se interzice 
arma atomică pe teritoriul Ger
maniei.

Uniunea Sovietică, avînd relații 
diplomatice cu ambele state ger
mane, este gata să contribuie la 
realizarea înțelegerii necesare 
între ele. Guvernul sovietic este 
convins că, dacă și guvernele 
Statelor Unite ale Americii, An
gliei și Franței, ar contribui la 
rîndul lor Ia realizarea unei apro
pieri intre Republica Federală 
Germană și Republica Democi ata 
Germană, aceasta ar îmbunătăți 
considerabil perspectivele de re
zolvare a problemei germane.

In lumina tuturor faptelor ex
puse se înțelege că în actualele 
condiții în problema căilor de reu- 
nificare a Germaniei nu poate fi 
folosită unitatea de măsură dina
intea formării a două state di
ferite pe teritoriul ei, dinainte 
ca unul din aceste state — 
Republica Federală Germană — 
să-și fi legat soarta de N.A.T.O. 
și să fi început să ducă o poli
tică de militarizare și de înăbu
șire a drepturilor democratice ale 
populației Germaniei occidentale 
Situația din Europa și din Germa
nia însăși s-a schimbat radical. 
De aceea, discuțiile asupra unifi
cării Germaniei jprin alegeri pe 
întreaga Germanie nu mai au o 
bază reală. In prezent nu există 
în Germania condiții pentru ast
fel de alegeri. Astăzi problema 
reunificării Germaniei esțe în pri
mul rind problema modificării ac. 
tualei orientări politice a guvernu
lui R.F. Germane, care duce la 
transformarea Germaniei occiden
tale în focarul unui nou război 
și al reacțiunii în Europa, este 
problema apropierii între cele 
două state germane și a realiză
rii unei înțelegeri între R.D. Ger
mană și R.F. Germană.

In zilele noastre, cînd metoda 
colaborării și tratativelor dintre 
țările cele mai diferite este una
nim acceptată cu atît mai puțin 
se poate accepta ca normală si
tuația în care un stat, care re
prezintă o parte a națiunii refuză 
să colaboreze șt să ducă tratative 
cu statul care reprezintă cealaltă 
parte a națiunii. In legătură cu 
aceasta este evident că politica 
de renunțare ia o apropiere și la 
colaborare cu Republica Demo
crată Germană, dusă de actualul 
guvern al R.F. Germane este în 
contradicție cu tradițiile patrio
tice ale poporului german, cu nă
zuința sa fierbinte spre unifica
rea patriei sale.

(Continuare in numărul viitor)

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : în dimineața zi. 
lei de 23 octombrie N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit pe 
d-nii Van Acker, primul ministru 
al Belgiei, Spaak, ministrul Afa
cerilor Externe, și persoanele care 
îi însoțesc, care se află la Mos
cova în vizită oficială.

La convorbire au luat parte 
D. T. Șepilov, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., V. I. AvL 
Iov, ambasadorul U.R.S.S. în Bel
gia, și a A. A. Arutiunian, șeful 
secției I-a pentru Europa din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

taszewski din postul de locțiitor 
al ministrului Apărării Naționale 
și a numit în această funcție pe 
generalul Marian Spychalski.

Totodată Ministerul Apărării 
Naționale a numit pe locțiitorul 
ministrului Apărării Naționale, 
generalul Marian Spychalski în 
funcția de conducător al Direc
ției Superioare Politice a armatei 
poloneze, rechemînd pe genera
lul Kazimierz Witaszewski din 
acest post.

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — 
P.A.P. transmite: Biroul Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez a 
hotărît să numească pe generalul 
Marian Spychalski Intr-o 
de răspundere în armata 
neză.

Președintele Consiliului 
niștri al R.P. Polone, în 
mita te cu 
Apărării 1 
pe generalul

Oamenii muncii polonezi își exprimă 
atașamentul față

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
P.A.P., în instituțiile și între
prinderile din R.P. Polonă au loc 
ședințe deschise ale comitetelor 
și organizațiilor de partid ale 
Partidului Muncitoresc Unit Polo, 
nez și mitinguri cu prilejul că
rora oamenii muncii polonezi își 
exprimă atașamentul față de Par
tidul Muncitoresc Unit Polonez, 
de Comitetul Central și Biroul 
Politic al C.C. și hotărîrea de a 
sprijini rezoluțiile celei de a 8-a 
plenare, de a întări necontenit 
prietenia cu Uniunea Sovietică.

Imediat după încheierea dezba
terilor celei de a 8-a plenare a 
C.C. al P.M.U.P., un miting de 
masă a avut loc la fabrica de 
automobile din Varșovia.

In gospodăriile de stat din 
voievodatul Lodz, ta uzinele com
binatului „V. I. Lenin" din apro
pierea Cracoviei, în întreprinderea 
„Pafawag" din Wroclaw, în mi
nele din Silezia, în toate orașele 
și satele Republicii Populare Po
lone oamenii muncii și-au expri
mat hotărîrea de a lupta pentru

funcție 
polo-

deMi- 
confor- 

i cererea ministrului 
Naționale, a rechemat 

Kazimierz Wi-

de P. M. U. P
construirea socialismului în Po
lonia, de a întări necontenit prie
tenia cu Uniunea Sovietică și țări
le de democrație populară.

W
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 23 octom
brie N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a oferit în marele palat 
al Kremlinului un dejun în cins
tea lui A. Van Acker, primul mi
nistru al Belgiei și P. H. Spaak, 
ministru al Afacerilor Externe al 
Belgiei.

★
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 23 octombrie 
D. T. Șepilov, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., l-a primit 
pe dl. Paul-Henri Spaak, minis
trul Afacerilor Externe al Bel
giei, cu care a avut o convor
bire.

Un act samavolnic 
al autorităților franceze din Algeria

I

încheierea convorbirilor din
tre reprezentanții Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia 
și ai Partidului celor ce 

muncesc din Ungaria
BELGRAD (Agerpres). — Con

vorbirile dintre reprezentanții C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și ai C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria au 
luat sfîrșit.

La 23 octombrie a fost dat pu
blicității un comunicat cu orivire 
la rezultatul acestor tratative.

TUNIS 23 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, 
în seara zilei de 22 octombrie, a- 
vioane de luptă franceze au inter
ceptat deasupra Mării Mediterane 
și au silit să aterizeze pe terito- . 
riul Algeriei un avion marocan 
țâre transporta de la Rabat către 
Tunis cinci conducători ai mișcă- ■ 
rii de eliberare națională dm Al- . 
geria. Cei cinci lideri algerieni 
urmau să ia parte la o conferință 
cu participarea Sultanului Maro
cului și a primului ministru al 
Tunisiei, Burghiba. Ei au fost a- 
restați în Algeria de autoritățile 
franceze. ‘

După cum relatează agențiile de 
presă occidentale,’ în cursul zilei 
de'23 octombrie în Tunisia au 
avut loc puternice demonstrații 
de protest împotriva acțiunii ar
bitrare a autorităților militare 
franceze din Algeria. Au fast or
ganizate greve generale. La Tu
nis s-a organizat o demonstrație 
de protest in fața clădirii amba
sadei franceze.

Postul de radio Cairo, anunță 
că guvernul tunisian a adresat 
guvernului francez un protest îm- 
potriva arestării liderilor algerieni 
și și-a chemat ambasadorul din 
Paris pentru consultări.

La Casablanca (Maroc) doche
rii și muncitorii din întreprinderi 
au declarat o grevă de protest.

Potrivit agenției France Presse, 
Comitetul Politic al Ligii Arabe a 
adresat la 23 octombrie secretaru. 
lui general al O.N.U., Hammarsk- 
joeld, o telegramă in oare îi cere 
să aducă la cunoștința Consiliului 
de Securitate împrejurările în care 
autoritățile militare franceze din 
Algeria au arestat pe conducăto
rii mișcării de eliberare din aceas. 

tă țară.
Potrivit comentatorului postului 

de radio Cairo, în cercurile ofi
ciale de 
„teama" 
restarea 
duce la 
al Tunisiei și Marocului alături

la Paris s-a exprimat 
că reacția stîrnită de a- 
liderilor algerieni „va 
crearea unui front unit

de lupta pentru eliberare a patrio- 
ților algerieni".

In urma acestui eveniment a 
avut loc luni noa-pte la Paris o 
ședință extraordinară a Consiliu
lui de Miniștri francez ia care au 
participat președintele republici 
Coty, primul ministru Guy MOllet, 
ministrul de Externe Pineau, mi
nistrul Apărării Naționale Bour- 
ges-Manoury, Max Lejeune. secre. 
tar de stat la Ministerul Forțelor 
Armate și Alain Savary, secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe.

Postul de radio Paris a anunțat 
că în legătură cu evenimentele 
din Africa de nord, guvernul 
francez și-a rechemat ambasado
rul de la Cairo.

Gală de filme documentare 
privind activitatea O. N. U.

prilejul Zilei Națiunilor

PRAGA. — Tn aceste zile, în
treaga Cehoslovacie cinstește me. 
moria marelui pedagog Jan Ko- 
menski cu prilejul celei de a 365-a 
aniversări a morții sale. Komenski 
este autorul lucrărilor cunoscute 
în întreaga lume — „Magna Di
dactica", „Lumea în imagini" și 
altele.

PRAGA. — La 22 octombrie la 
Praga a fost semnat un acord co
mercial pe trei ani între R. Ceho
slovacă și Marea Britanie. Au 
fost de asemenea semnate listele 
de mărfuri care vor fi livrate pînă 
la data de 31 decembrie 1957.

OSLO. — Ziarele anunță că 
pește 100 de reprezentanți de sea
mă ai vieții publice din Norvegia 
au trimis Stortingului (parlamen
tul norvegian) și guvernului un 
apel prin care cer să facă demer
suri pentru interzicerea pe plan 
internațional a fabricării și expe
rimentării armei atomice.

CAIRO. — Agenția Reuter a- 
nunță că primul ministru al Su
danului. Abdulah Khalil, a adre
sat o invitație impăratului Etio-

piei și președintelui Egiptului, 
Nasser, de a face o vizită în Su
dan.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că, potrivit statis
ticilor lunare oficiale, balanța co
mercială a Franței a înregistrat 
tu luna septembrie un deficit glo. 
bal de 33.1 miliarde franci.

ATENA. — Primul ministru 
grec Caramanlis a anunțat că va 
conduce personal delegația Gre
ciei care va reprezenta în fața 
Adunării Generale O.N.U. punc
tul de vedere grec în problema 
Ciprului.

VARȘOVIA - La 21 
a avut loc la Varșovia —______
20-lea și ultimul concert în cadrul 
primului Festival Internațional de 
muzică contemporană.

PEKIN. — La 23 octombrie, 
premierul Consiliului de stat al 
R.P. Chineze, Ciu En-lai, și pri- 
.;._1 ministru al Pakistanului,

au 
co

octombrie 
cel de al

mul ministru al
Hussein Șahed Suhravardi, 
semnat la Pekin o declarație 
mună.

Grupul de reprezentanți sovietici 
la alegerile din S. U. A. a sosit la New York

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
La 22 octombrie au sosit la New 
York în drum spre Washington, 
L. N. Soloviov, deputat în So
vietul Suprem al U.R.S.S., vice
președinte al Consiliului Central 
al Sindicatelor din Uniunea So
vietică, V. L. Kudreavțev, mem
bru în colegiul redacțional al zia
rului „Izvestia", și M. I. Rubin
stein. doctor în științe economice, 
invitați în Statele Unite pentru 
a lua cunoștință de campania 
electorală ce se desfășoară în pre
zent în S.U.A.

Pe aeroportul din New York. 
L. N. Soloviov a făcut o scurtă 
declarație reprezentanților presei. 
El a mulțumit pentru invitație și 
a exprimat dorința grupului de 
a cunoaște reprezentanți ai dife
ritelor pături ale populației care 
participă la alegeri și să stabi
lească cu ei un contact prietenesc.

După convorbirea avută cu re
prezentanții presei, grupul de re
prezentanți sovietici a plecat pe 
—'.„a aerului spre Washington.calea

Sighemiju cere 
normalizarea relațiilor 

dintre Japonia și R. P. 
Chineză

TOKIO 23 (Agerpres). — La 
23 octombrie, ministrul de Exter
ne al Japoniei, Sighemițu, a fă
cut presei o declarație in legă
tură cu relațiile internaționale ale 
Japoniei. „A venit momentul, a 
declarat Sighemițu, ca Japonia 
să examineze problema normali
zării relațiilor sale cu toate ță
rile și în special cu China co
munistă".

Cu ,
Unite, marți seara, Asociația pen
tru Națiunile Unite din R.P.R. în 
colaborare cu Uniunea Ziariștilor 
a prezentat la Casa Ziariștilor din 
București o gală de filme docu
mentare privind activitatea multi
laterală desfășurată de Organiza, 
ția Națiunilor Unite.

Au luat parte M. Macavei, pre
ședintele de onoare al I.R.RC.S., 
B. Bereanu, secretar al Asociației 
pentru Națiunile Unite, Lucia 
Sturza Bulandra, general locote
nent în rezervă Radu Rusescu, 
membri ai Comitetului Executiv

al Asociației pentru Națiunile 
Unite.

In cadrul galei de filme au fost 
prezentate filme documentare pri
vind activitatea UNESCO, depar. 
lament al O.N.U., aspecte ale ac
tivității din sediul Organizației 
Națiunilor Unite precum și trei 
documentare din Indonezia, Gre
cia și Chile.

Filmele prezentate în cadrul 
galei au fost puse la dispoziția 
Asociației pentru Națiunile Unite 
din R.P.R. de către O.N.U.

Știri sportive
LONDRA 23 (Agerpres). — 

Prin telefon; Echipa romină de 
fotbal Casa Centrală a Armatei 
din București își continuă cu suc
ces turneul său in Anglia. După 
meciul egal realizat în compania 
Arsenalului din Londra fotbaliștii 
noștri au obținut un nou rezultat 
remarcabil terminînd nedecis cu 
o altă echipă din pr ma ligă pro
fesionistă engleză, Sheffield Wed
nesday, In meciul de luni seara 
C.C.A. a avut de înfruntat un ad
versar care a aruncat în luptă 
toate armele pentru a se reabilita 
în fața publicului 6ău după în- 
frîngerea suferită în ultima etapă 
de campionat. Formație cu un joc 
prin excelență bărbătesc, Sheffield 
Wednesday este cunoscută în An
glia și ca o echipă cu o mare 
capacitate de realizare și o ex
celentă tehnică. Ca și la Londra 
jucătorii romîni au lăsat o im
presie excelentă, atrăgindu și sim
patia publicului și aprecieri elo
gioase din partea cronicarilor ma. 
rilor ziare britanice.

Sub titlul ..O lecție pentru toți, 
la lumina reflectoarelor", „Daily 
Mail" scrie: „Putem învăța de la 
o echipă cu o astfel de înaintare 
ca a Casei Centrale a Armatei. 
Jocul ingenios de pase al atacan. 
ților romîni a încurcat de multe 
ori apărarea lui Sheffield".

După ce arată că echipa romînă 
deși a dominat majoritatea timpu
lui nu a reușit să-și asigure vic
toria „Manchester Guardian" re
marcă: „Romînii sînt însă c'ști- 
gătorii morali ai jocului care a 
plăcut foarte mult spectatorilor. 
Ei au jucat foarte bine în atac, 
dar epre sfîrșitul partidei Moldo
van și Cacoveanu au ratat ocazii 
de aur".

Sub un titlu pe trei coloane 
..Daily Herald" vorbește în același 
ton despre meci. Ample reportaje 
și comentarii au apărut și în zia
rele din Sheffield.

O altă partidă dificilă îi așteap
tă acum pe jucătorii noștri care 
vor evolua joi seara la Luton,

(Agerpres)

în meci revanșă cu puternica 
echipă Luton Town.
• La 22 octombrie a luat sfîrșit 

la Tașkent concursul preolimpic 
al celor mai buni atieți sovietici. 
Un succes strălucit a obținut in 
ultima zi aruncătorul de ciocan 
Mihail Krivonosov. încă din pri
ma aruncare el a realizat 66,86 
m.. îmbunătățind cu 15 cm. re
cordul mondial stabilit la 3 oc
tombrie de americanul Connolly. 
Dar nici această performanță nu 
a stat mult timp „în picioare". 
La ultima aruncare, Krivonosov 
a obținut excepționalul i 
de 67,32 m„ performanță 
oară cu 61 cm. vechiului 
mondial.

Un nou record unional 
înregistrat in proba , 
4x400 m. — 3’09’’4,/I0. In proba 
de aruncarea greutății victoria a 
revenit lui V. Ovsopian cu rezul
tatul de 17,45 
care constituie 
nou record al

In cele două 
atleții sovietici 
cord mondial și 
nionale

• Duminică va avea loc in Ca
pitală întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele reprezenta
tive de tineret ale R.P.R. și Sue
diei. Jocul se va desfășura pe 
stadionul „23 August" cu începe, 
re de la ora 15,30. In deschidere, 
la ora 13,30 se va disputa me
ciul dintre echipele Dinamo Bu
curești și Știința Timișoara, con
țină pentru campionatul catego
riei A de fotbal.
• Comisia de organizare a 

Jocurilor Olimpice a hotărît să 
schimbe locul de desfășurare a 
probei de pentathlon modern. 
După cum s-a anuntat, această 
probă urma să se dispute la Hei
delberg în apropierea satului o- 
limpic. In urma acestei măsuri, 
pentathlonul modern va avea loc 
la Oakiands, o localitate situată 
la 21 km. de Melbourne.

rezultat 
superi- 

i record

de
a fost 
ștafetă

m., performanță 
de asemenea un 
Uniunii Sovietice, 
zile de concurs 
au stabilit un re- 

4 recorduri u-
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