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Urcam spre etajul trei al fabri
cii de beton de la Tunel-ieșire, 
Bicaz. Huruitul benzilor și al 
motoarelor mă asurzeau.

Așteptam cu nerăbdare să tn- 
tllnesc oamenii care minuiesc 
aceste motoare, care dirijează 
acțiunea acestor benzi. Am rămas 
surprins Insă, cind tn loc de 
oameni tn etate, cu ani de expe
riență — așa mi-i închipuiam 
eu — mi-au apărut doi tineri. 
Unul era sus, supraveghea ban
da: celălalt stătea tn fața unui 
mare tablou electric de comandă. 
Pe cel de-al doilea l-am privit 
cu atenție. Ochii-i lunecau pe 
zeci de butoane. O mică apăsare 
și banda se muta la sortul dorit. 
Altă apăsare și banda se oprea. 
Tînărul s-a îndreptat apoi spre 
dozator. Cu lampa electrică a 
controlat ceva. Apoi a dat dru
mul elevatorului pentru trimite
rea cimentului tn dozator.

Toate acestea uneori e nevoit 
să le execute în cîteva secunde. 
O mică greșeală ar ' 
pagube însemnate.

Dar cine este acest 
a ajuns- aici? Nu 
18 ani.

Cu ani tn urmă o 
i-a legat cravata roșie de pio
nier, i-a prins o insignă în piept, 
i-a strths mina și i-a urat suc
ces. Au trecut anii. Tînărul nos
tru n-a uitat nici un moment cu
vintele calde ale instructoarei, 
în anul 1954, utemiștii l-au pri
mit tn mijlocul lor, iar tn 1955 
pionierul nostru, acum utemistul 
Mircea Marin, a fost printre pri
mii care au plecat să muncească 
pe șantierul Cerna-Jiu. Aici s-a 
tnttlnit cu tineri din multe re
giuni, s-a împrietenit cu ei for- 
mtnd împreună o adevărată fa
milie.

Munca n-a fost de loc ușoară. 
La început au trebuit să doarmă 
în corturi. Era frig. Dar Mircea 
nu s-a descurajat.

..Să nu uiți că viața, pe lingă 
bucurii, îți mai rezervă și greu
tăți. Să nu dai niciodată înapoi 
Mircea, organizația noastră are 
încredere In tine" — f-a spus la 
plecare, secretarul Comitetului 
raional U.T.M. Alexandria.

Datorită muncii pline de eroism 
a tinerilor, construcția căii ferate 
de la Cerna-Jiu a fost terminată

putea aduce

ttnăr ? Cum 
are dectt

instructoare

Solemnitatea
Vineri la amiază, a avut Ioc la 

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, solemnitatea unor deco
rări.

La solemnitate au luat parte 
acad Mihail Sadoveanu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii A- 
dunărl Naționale, Avram Buna- 
ciu, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe VI- 
drașcu, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Ion Pas, 
prim locțiitor al ministrului Cul
turii. Mihai Gh. Bujor, președintele 
Asociației foștilor deținuți și de
portați politici antifasciști, pre
cum și ion Marin Sadoveanu, 
directorul Teatrului Național „!• 
L. Câragiale“, Lucia Sturza-Bu- 
landra, Costache Antoniu, artiști 
ai poporului din Republica Popu
lară Romînă și alții.

S a tnminat titlul de artist al 
poporului din Republica Popu
lară Romînă dirijorului Constan
tin Silvestri și artistei Aura Bu- 
zescu de la Teatrul Național 
,,[. L. Caragiale" din București. 
De asemenea, s a înmînat titlul 
de artist emerit al Republicii 
Populare Romine artiștilor: Niky 
Atanasiu, Emil Botta, Nicolae 
Brancomir, Maria Botta, Tanți 
Cocea,. Marieta Deculescu, Nicu 
Dimitriu, Elvira Godeanu, Ale-

e

Brigadierii de pe șantierul de re
construcție a orașului Galați, 

obțin succese importante. Pentru 
ca munca să fie mai spornică și ușoa
ră, brigadierii se califică în diverse 
meserii de construcții.

lată în fotografia noastră un grup 
de brigadieri care se califică în me
seria de zidar. îndrumați de respon
sabilul de brigadă Vasile Bădoiu, ti
nerii Lazăr Mărgărit și Ioana Ma
nea montează prefabricatele din care 
este compus un plafon. Curînd acești 
tineri, ca și alții, vor primi diploma 
de calificare în meseria de zidar.

Foto: EUGEN CSIKOȘ
la termen. Li plecarea 
de pe șantier, Mircea 
a primit Diploma de o- 
noare a șantierului. 
Auzind de meritele lui, tinerii din
sat l-au primit cu multă bucurie. 
Dar. după clteva zile petrecute 
acasă, Mircea a început să simtă 
lipsa șantierului. Se obișnuise cu 
viața de acolo, cu munca tn co
lectiv. Cind a auzit că vreo clțiva 
tineri vor pleca brigadieri la 
Bicaz, n-a mai avut asttmpăr. 
Afase el multe despre Bicaz și 
acum ardea de dorința să plece 
acolo. Mama lui Insă șovăia:

— Unde pleci tu acuma tn 
mijlocul iernii ?... Lasă, jiul ma
mei, vei pleca la primăvară că... 
doar n-a băgat dumnezeu zilele 
tn sac.

Dar cum ? Să plece Paul și 
Stănică șl el să rămtnă? Nul

— Dar bine mamă, d-ta ai au
zit de hidrocentrala „V. I. Le
nin" de la Bicaz ? Ea va lumina 
‘întreaga Moldovă. Eri am citit 
tntr-un ziar despre tinerii de a- 
colo. Și cum, vrei să-i las pe 
Paul și Stănică singuri ?

Tînărul nostru a mai discutat 
cu ctțiva tineri din sat și îm
preună s-au îndreptat către raion. 
La o răscruce de 
structoarea cu un 
nieri li așteptau, 
mas surprins.

— Nu te mira, 
nierii, afltnd de hotărlrea ta, au 
venit să-ți ureze succes.

Mircea privi instructoarea. Tși 
aduse aminte de cuvintele rostite 
de ea la primirea lui ca pionier. 
Ochii i se îndreptară apoi spre 
fețele îmbujorate ale pionierilor. 
Vru să spună ceva, dar nu reuși.

Ajuns la Bicaz, Mircea se sim
țea nespus de fericit. Era mtndru 
că și el, alături de aJfi tineri, va 
lua parte la construcția acestei 
mori hidrocentrale. Dar nu peste 
mult timp aici începură să apară 
greutăți. Pămîntul era înghețat 
tun, sala de mese nu era destul 
de încălzită. Apoi, tn brigada lor 
s-au găsit și tineri care nu ie
șeau din dormitor dectt la masă. 
„Unde să mergi pe frigul ăsta?" 
— Ziceau ei, iar la salariu stri
gau în gura mare: „iată, nu 
mi-au ieșit bani nici de țigări".

O parte din tinerii noi veniți, 
dînd ascultare acestor voci, ole-

drumuri, in- 
grup de pio- 
Mircea a ră-

Mircea. Pio-

unor decorări
xandru Ionescu Ghibericon, Ion 
Mânu, Eugenia Popovici, Fory 
Etterle, Ștefan Ciubotărașu, 
Leny Caller, Nicolae Sire- 
teanu. Eugenia Zaharia, Neamțu 
Ottonel, Titus Lapteș, Isac Ha- 
viș, Dina Konig.

S-a înmînat Ordinul Muncii 
clasa I scriitorilor: Mihai Co 
dreanu. Gheorghe Vasiliu Baco- 
via și Imre Horvath.

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea științifică, cu prilejul 
împlinirii a 80 de ani, s-a con
ferit Ordinul Muncii clasa II-a 
profesorului Anton Davidoglu.

A fost conferit Ord’nul „Apă
rarea Patriei" clasa 111-a, meda
lia „Eliberarea de sub jugul fas
cist", medalia „10 ani de la în 
ființarea primei unități a Artna- 
tei populare romine" și medalia 
„A V a aniversare a Republicii 
Populare Romîne", unor vechi 
mîlitanți ai mișcării muncitorești

Pentru merite deosebite în 
muncă s-a conferit Ordinul Mun
cii clasa IH-a, unor muncitori și 
tehnicieni din sectorul produselor 
finite din lemn, al Ministerului 
Industriei Lemnului.

După înmînarea înaltelor dis
tincții, acad Mihail Sadoveanu 
a felicitat călduros pe cei deco 
rați. (Agerpres)

Spectacolul de gală al Ansamblului 
de cintece și dansuri „Ciocîrlia“

Vineri seara a avut loc la 
Teatrul C.C.S. un spectacol de 
gală al Ansamblului de cîntece 
șl dansuri „Ciocîrlia", care s-a 
înapoiat recent din turneul în
treprins în U.R.S.S., R.P. Chine
ză, R. P. D. Coreeană. R. D. 
Vietnam și R.P. Mongolă.

La spectacol au asistat: Al. 
Drăghlci, ministrul Afacerilor In
terne, C. Loncear și C. Doncea,

miniștri, 1, Pas, prim locțiitor al 
ministrului culturii, A Mălnă- 
șean, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe, M. Macavei, pre
ședinte de onoare și Al. Buican, 
vicepreședinte al l.R R.C.S., per
sonalități ale vieții culturale și 
artistice, ziariști romini și stră
ini, precum și un numeros public.

Au fost de față membri ai 
corpului diplomatic.

cau de pe șantier. Mlrce& privea 
cu ochi îndurerați toate acestea. 
E drept, a avut uneori și el mo
mente de îndoială. Dar cind își 
amintea de fețele îmbujorate ale 
pionierilor care veniseră să-l 
conducă, de încrederea acordată 
de tinerii din sat, parcă-i veneau 
noi puteri,

într-una din ședințele organi
zației U.T.M., Mircea a cerut ho
tărî t excluderea unor leneși de pe 
șantier.

Deseori, tn orele libere, lui 
Mircea ti place să privească de 
aici, de sus, șantierul. Am privit 
și eu cu el. Drept in față — o 
groapă uriașă, adîncă de 30 me
tri. Aici se va înălța uzina elec
trică. Pînă acum s-au excavat de 
uici sute de mii de metri cubi de 
pămint și piatră.

Piatra se zbate, tremură, opune 
rezistență, apoi se lasă învingă. 
Privind. îți dai seama cită pu
tere, cită îndîrjire, cită sete pen
tru victorie zace in om. în par
tea stingă, pe o lungime de 
60—70 metri, a și început turna
rea fundației. Dincolo de latura 
opusă, unde va fi bazinul de 
niștire, brigadierii montează 
zor o linie ferată pe care 
funcționa o macara.

— Nu spun că munca aici 
ușoară. E grea I — zise 
rul, tntrerupind liniștea care se 
statornicise între noi. Dar in 
același timp e și frumoasă. Nu 
poți să ai o satisfacție mai mare 
ca aceea cind vezi că stincile, 
anele, munții, se supun voinței 
omu'ui... Vezi tinerii aceia care 
toarnă beton ? La apelul organi
zației U.T.M. ei au venit aici și 
s-au calificat ca betoniști. Alții 
au devenit mineri. Acum cîșttgul 
fiecăruia trece de 800 lei lunar. 
Dar nu din prima lună au cîști- 
gat așa. Au trebuit să se califice, 
să treacă prin multe ca să ajungă 
aici... în timpul liber pregătim 
programe artistice, vizionăm tn 
colectiv filme. Joia mergem la 
reuniunile tovărășești de pe șan
tier, iar tn unele duminici — In 
excursie. Anul acesta am fost la 
cheile Bicazului, Lacul Roșu, Tg. 
Neamț și alte localități.

Multe am vorbit cu noul meu 
prieten. Iar la despărțire, cu o 
voce tremurătoare, mi-a spus:

— Dacă treci cumva prin 
Alexandria, spune-i secretarului 
comitetului raional U.T.M., spu- 
ne-i instructoarei de pionieri, că 
Mircea nu ti face de rts f

DUMITRU CALIN

li- 
de 
va

e 
tină-
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In cadrul acestei ședințe s-a 
analizat activitatea desfășurată 
în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 
9/1952, pentru alegerea deputați
lor in Marea Adunare Națională.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Sîmbătă 8 decembrie 1956

(Agerpres)

în București

Comisia Electorală Centrală a 
constatat că în toată tara au fost 
constituite comisiile electorale de 
circumscripții.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria II-a, Nr. 2362

Ing. Cermotan Vasile de la 
secția agricolă a Sfatului 
popular al raionului Cehul- 
Silvaniei, ing. Iosif Podoiai 
de la Sfatul popular raional 
Negrești și tovarășa Maria 
Han de la Sfatul popular al 
raionului Tălnad, veniți la 
cursurile de specializare ale 
Casei agronomului, asistă la 
o lecție demonstrativă pre
zentată de ing. 
Andrei Lazăr, 
directorul Casei 
agronomului.

Tara se pregătește de alegeri
Ședința comisiei electorale centrale

In ziua de 7 decembrie a.c., 
Comisia Electorală Centrală s-a 
întrunit la sediul Marii Adunări 
Naționale in ședință de lucru sub 
președinția tovarășului Stelian 
Moraru.

Delimitarea secțiilor de votare
In cursul zilei de vineri s-au in. 

cheiat lucrările pentru delimita
rea, numerotarea și stabilirea 
sediilor secțiilor de votare din 
cuprinsul orașului București, în 
vederea alegerilor de la 3 febru
arie 1957.

Ținindu-se seama că la fiecare 
3000 de locuitori trebuie să se 
formeze o secție de votare, în 
Capitală vor funcționa 445 secții 
de votare. Unele din acestea vor 
fi în spitalele mai mari din Bucu
rești pentru ca bolnavii și per
sonalul sanitar de serviciu să 
poată să-și exercite dreptul de

vot. De asemenea, In Gara de 
Nord va funcționa o secție de vo
tare pentru cetățenii din alte o- 
rașe ale țării, care în ziua de 3 
februarie vor fi in trecere prin 
București.

Delimitarea secțiilor de votare 
cu numele străzilor care sînt cu
prinse în raza fiecăreia va fi pu
blicată de Sfatul Popular al Ca
pitalei pentru a fi cunoscută de 
alegători.

Tot în cursul zilei de vineri s-au 
terminat și lucrările de constitui
re a comisiilor electorale ale sec
țiilor de votare. In cadrul adună

rilor cetățenești care au avut loc 
în ultimele zile în întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, oamenii 
muncii au propus ca membri ai 
acestor comisii peste 3.000 de ce
tățeni, muncitori, tehnicieni, in
telectuali, militari, tineri, pensio
nari, gospodine.

Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei a conf rmat 
— așa cum prevede Legea pen
tru alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională — propuneri
le făcute de oamenii muncii pen
tru comisiile electorale ale sec
țiilor de votare. (Agerpres)

Și-au îndeplinit sarcinile 
anuale

S-a ales
TIMIȘOARA (de Ia corespon

dentul nostru).
Marți seara, în sala de festivi

tăți a Consiliului sindical regio
nal Timișoara, a avut loc aduna
rea de constituire a Consiliului 
regional F.D.P., în vederea ale
gerilor de deputați în Marea A- 
dunare Națională ce vor avea loc 
la 3 februarie 1957. La adunare 
au fost prezenți muncitori frun
tași în producție, conducători de 
întreprinderi și instituții, colecti
viști, oameni de știință și cul
tură, reprezentanți ai organiza- -----« ----------- gj

au 
ai

(iilor de masă, reprezentanți 
cultelor etc. Cu acest prilej 
fost aleși cei 25 de membri 
consiliului regional F.D.P. Prin
tre ei se găsesc tovarășii Isac 
Martin, prim secretar al Comite
tului regional de partid Timișoa
ra, Cercega Traian, muncitor 
fruntaș la combinatul metalurgic

Consiliul regional
Reșița, losif Bendl. miner fruntaș 
din Anina, tînăra Racu Emilia, 
impegată de mișcare C.F.R. sta
ția Timișoara, Rieger Eva, țesă
toare fruntașă la fabrica „Firul 
Roșu“ din Timișoara, Vasile Vo~ 
chiță, tractorist, Erou al muncii 
socialiste, Petre Drăgoiescu, pre
ședintele - - 
Che’.mac, 
tivist din „
Petru, preot ortodox din Timi
șoara, Menkes Benedict, membru 
corespondent al Academiei R.P.R. 
directorul bazei de cercetări din 
Timișoara, a Academiei R.P.R., 
lohan Szekler, directorul Teatru
lui german din Tim:șoara, Mi- 
cota Gheorghe, prim secretar al 
Comitetului Regional U.T.M. Ti
mișoara, Juhasz Ludovic, preșe
dintele Asociației foștilor deținuți 
și deportați antifasciști din Ti
mișoara, și alții.

G.A.C. din comuna 
Obrad Comarov colec- 
G A.C., Cenei, Bogdan

Bucuroși de rezultatele tratativelor 
romîno-sovietice

GALAȚI (De la corespondentul 
nostru).

Luînd cunoștință de declarația 
cu privire la tratativele dintre 
delegațiile guvernamentale ale 
R.P.R și U.R.S.S semnată re
cent la Moscova, oamenii muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
regiunii Galați salută cu bucurie 
acest act istoric. în adunări care 
au loc în întreprinderi și institu
ții, oamenii muncii își exprimă 
adeziunea unanimă la textul de
clarației comune a celor două gu
verne.

Cu multă însuflețire au primit 
muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii de la " " “ 
Brăila, rezultatele 
expuse prin declarația

In discuțiile purtate 
au subliniat prietenia 
druncinat dintre țara 
U.R.S.S. Ei au apreciat marele 
ajutor pe care poporul sovietic 
îl acordă poporului romîn.

Tînărul oțelar Gheorghe Vișan 
din sectorul oțelărie a spus: 
„Sprijinul oferit de prietena noa-

U. M. Progresul 
tratativelor 
comună, 
muncitorii 
de nez- 

noastră și

F. D. P,
Consiliul a ținut apoi prima șe- 

d'nță în care a ales biroul con
siliului regional F.D.P. format 
din Isac Martin ca președinte, 
Diju Vasile vicepreședinte. Radu 
Domnosie secretar și încă 6 mem
bri. Consiliul a însărcinat biroul 
să întocmească un plan cu pri
vire la desfășurarea campaniei 
electorale în regiunea Timișoara.

Textiliștii de la Filatura ro- 
mînească de bumbac din Capi
tală au raportat în ziua de 4 de
cembrie îndeplinirea pianului pe 
anul 1956 la producția globală. 
Principalul indice economic — 
productivitatea muncii — a fost 
mărit cu 9 la sută față de plan. 
Astfel, cu aceleași mașini ei au 
produs în plus față de anul tre
cut 200.000 kg. fire pieptănate. 
Calitatea lirelor a fost îmbună
tățită cu 8 la sută față de indi
cele planificat. Lupta textiliștilor 
de la această filatură pentru ob
ținerea de fire mai multe, mai 
bune șt mai ieftine este reflectată

de plan
și de faptul ca în primele 10 
luni ale anului prin reducerea 
prețului de cost s-au 
economii în valoare de 
lei.

realizat
157.000

★

Incepînd din ziua de 5 
brie, colectivul fabricii 
cotaje „Moldova' 
crează în contul anului 1957. In 
cursul acestui an, productivita
tea muncii la fabrica „Moldova" 
a crescut cu 6,2 la sută față de 
6arcina planificată, iar prețul 
de cost a fost redus cu 1,05 la 
sută față de plan.

decem- 
de tri- 

din Iași lu-

[Aspecte din munca1 
[culturală d© masă^

nins puțin și a presărat pă-

O după amiază 
la Comănești

în ciuda soarelui călduț și 
a ierbii ce răsare iar, Moș 
Gerilă își pregătește sacul cu 
bucurii. Trei reporteri au por
nit să ia un interviu moșului 
pentru a afla ce surprize pre
gătește acesta copiilor. L-a 
căutat peste tot, dar nu l-a 
găsit. Insă au observat in tot 
locul semne ale apropierii sa
le. Și iată ce-au adus în... „sa
ci i“ lor, reporterii.

In vizită
|a uzina jucăriilor

Inginerul Lobel Herman 
primit la vîrsta de 10 ani 
joc de construcții mecanice. . 
tot meșterind el la șuruburi și 
piulițe s-a pomenit deodată cu 
dorința de a deveni inginer.

— Așa că — mărturisește el 
— cariera mea inginerească, 
s-ar pulea socoti, de acum 
32 de ani Nu știu cum se face 
că la vîrsta asta, cind oamenii 
de o seamă cu mine au preo
cupări cu totul „majore", eu 
am rămas cu aceeași nepotolită 
chemare spre jucărioarele de 
tot felul.

Dispus întotdeauna să-ți vor
bească cu atîta căldură despre 
l'ucării, inginerul Lobel Her
man este în stare să te facă să 
te pasionezi pentru o ju
cărie, să te facă să înțelegi cît 
de importantă este meseria ace
lora care pregătesc distracții 
celor mici.

Așa s-a făcut că am fost in-

a 
un

stră U.R.S.S. constă și în mate-_ 
rii prime, utilaje care se pot ve-‘ 
dea și in uzina noastră precum și 
în a te mărfuri importante pen
tru asigurarea activității indus 
triei noastre".

Cu deosebit interes și bucurie 
au salutat declarația romino-so- 
vietică și muncitorii de la ate
lierul naval „Viitorul", Printre 
cei care au luat cuvîntul a fost 
muncitorul Valeriu Pascale care 
după ce și-a exprimat satisfacția 
pentru încheierea cu succes' a 
tratativelor de la Moscova s-a 
angajat eă muncească cu mult 
avînt pentru îndeplinirea și de
pășirea planului

In asemenea adunări și-au ma
nifestat dragostea și prietenia 
față de poporul sovietic, precum și 
satisfacția pentru rezulta'.ele tra
tativelor. muncitorii și muncitoa
rele de la fabrica de confecții 
Brăila, de la Șantierul Naval Ga
lați, precum și din alte întreprin
deri ale regiunii Galati

A
mîntul cu puf alb și rece. Dar 
asta n-a schimbat cu nimic obi
ceiurile locuitorilor din Comâ- 
nești. Au 
preocupări 
anotimp.

în după
in toate după amiezile, o parte 
din mineri au ieșit din șut la 
ora 2, și la aceeași oră alții au 
intrat în mină să scormonească 
dealurile ca sobolii și să le 
smulgă cărbunele bucată cu bu
cată. Locomotivele șuieră la fel de 
nervoase, străzile înguste adă
postesc aceeași liniște De bună 
seamă că în localitatea aceasta 
liniștită vom putea fi. astăzi după 
amiază, martorii unor întîmplări 
interesante. Așa credeam, fante
zia funcționa. /mi imaginam că..

Se ivesc deodată grupuri de ti
neri și vîrstnici. Ei inundă 
marele club al întreprinde
rii miniere. Clubul și astăzi, 
ca în a fit ea rînduri, îl pri
mește pe fiecare tn parte cu noi 
bucurii și surprize. Pentru pasiu
nile fiecăruia o noutate. Pentru 
Ion Bura șl Ion Șerban iată în 
curs de desfășurare un campionat 
de tenis de masă.

Și iată dincoace sălile de re
petiții. De aici se aud încercări
le corului. Ssst I Se repetă. Să 
intrăm încet în sală. Ne cople
șește numărul mare al coriști
lor. Tineri și vîrstnici. Cunoaș
teți pe cineva dintre coriști ? Pe 
toți Și mai cu seamă pe Gheor-

apărut numai clteva 
noi, strict legate de

amiuza aceasta, ca

In preajma întîlnirii cu Moș Gerilă
jucăriile ce s-au 
acesta și despre

format despre 
produs anul 
cele ce se vor produce de a- 
cum încolo la fabrica „Bucu
ria copiilor" din București.

Am cunoscut odată un ingi
ner foarte tînăr și capabil pe 
nume Cliicăroșie Stelian. de la 
termocentrala din Hunedoara, a 
cărui pasiune pentru tehnică a 
izvorît dintr-o ladă cu jucării 
ce-i căzuse în mînă în copilă
rie El iși aduce și acum amin
te cu plăcete de lumea jucă
riilor sale.

Tocmai acest lucru vrea să-l 
facă inginerul 
convingă că i 
neapărat să aibă 
educativ

— Vezi — fmi spunea el ară- 
tindu mi o pocitură de jucărie 
— un produs mai vechi al fa 
bricii „Bucuria copiilor" 
București, pentru că s-au 
dus din păcate în fabrică și 
tufe jucării de mintuială. 
asta, un vagon, o ladă pe roți? 
Ce e ? Copilul nu poate dectt 
s-o lege cu o ață și s-o tragă 
după el. Sau asta. Și-mi arătă 
un <așa zis camion. O bucată de 
lemn vopsită țipător. Uite, eu

am văzut un copil căruia, cind 
i s-a adus un camion de ăsta 
a început să țipe.

Pe noi ne preocupă acum — 
continuă el — să fabricăm de 
acum în colo jucării pentru 
toate vîrstele, la un înalt grad

I tobei; să mă 
o jucărie trebuie 

și un scop

IN TEMA...

MOȘ GER1LA: Nu ți-e ru
șine ? Eu ți-am cerut bacșiș 
cind iți puneam jucării in 
ghetuțe ?

Desen: M. CARANFIL

de tehnicitate. Anul acesta am 
și fabricat asemenea jucării.

Inginerul scoase dintr un ser- 
tar. un autocar, .bineînțeles în 
miniatură , învîrti o .cheiță și 
puse jucăria pe podea. Autoca
rul o luă la goană, străbătu 
în „viteză" odaia și se opri sub 
un dulap.

Apoi, inginerul îmi vorbi des
pre avionul cu giroscop, o ju
cărie într-adevăr ingenioasă.

— Iată dar — explică ingine
rul, copilul învață de la jucă
ria asta principiul giroscopu- 
lui sau, dacă vreți, face cunoș
tință cu primele n-oțiivni de fi
zică, de mecanică, de aerodi
namică.

Am mai cunoscut cu ocazia 
acestei vizite, fel de fel de ju
cării și mai simple, și mai com
plicate (pistolul cu sfîrlează, 
mașina de înmulțit etc.) din 
carfe se vede că la fabrica 
„Bucuria copiilor**  copiii și au 
cîștigat buni prieteni. Urmează 
numai să aibă putină răbdare 
și pînă la sfîrșitul anului își 
vor face apariția în magazine 
noile jucării despre care am 
vorbit.

Am vizitat apoi întreprinde
rea. Se lucrează în serie, în-

ghe Nistor. pe 
Măriuța Crăciun, 
Jalbă. Sînt cintăreți pasionați, 
coriști zeloși și destul de înzes
trați. Să le urăm succes deplin f 
Ne retragem. Mai avem treabă 
la sala de conferințe. Se pare 
insă că aici nu-i vorba de-o 
conferință, la te uită! Dtar nu 
s-o fi mutat aici tribunalul. .4- 
sistăm la un proces... Din d )• 
sarele instanței aflăm că Olga, 
îndrăgostindu-se de inginerul 
Tavrov, l-a părăsit pe soțul ei. 
neîntrecutul chirurg lvan Ivano- 
vic.i.

Cazul, vedeți, nu e simplu și 
oamenii din această sală îl ju
decă. se străduiesc din răspu
teri să descopere marele adevăr 
despre dragoste, se căznesc să 
facă dreptate lui Ivan Ivanov ici, 
Olgăi. Ce furtunoase dispute I 
Se va ajunge oare la adevăr ? 
S-ar cădea să avem încredere în 
instanță. Nu degeaba s-a dat 
pe mina celor mai pasionați ci
titori ai bibliotecii procesul li
terar al cărții „lvan tvanovicC 
al scriitoarei sovietice Antonina 
Coptaeva. lată pentru ce s-au 
grăbit să vină astăseară la club 
minerul Gheorghe Chivoiu de 
la mina Asău. lăcătușul Dumitru 
Bucălău de la atelierele centrale, 
referentul tehnic Sandu Traian 
și toți cei pe care-i vedem în 
sală.

Să nu uităm să mai vizităm 
fanfara, echipa de teatru, pe ur
mă vom trece pe la colțurile

Coca Oiteanu. 
pe N icolae

roșii ale minelor, pe la 
radioamplificare și vom 
martorii unei intense 
culturale.

stația de 
fi și aici 
activități

tr-un fel tn bandă-rulantă, Pre
țul de cost al jucăriilor pro
duse aici este pare.se deștul 
de scăzut. Se lucrează multe 
jucării din masă plastică. Ingi
nerul Lobel mi-a mărturisit, că 
viitorul în materie de jucării 
este al maselor plastice.

In sîîrșit, inginerul m-a sfă
tuit să mă duc neapărat la cen
trul de proiectare a jucăriilor 
de pe lingă Ministerul Indus
triei Ușoare pentru așvedea cum 
sc proiectează acolo jucării 
noi și interesante, ca de exem
plu tramvaiul mecanic cu linii 
și stații care va in'ra anul vii
tor în producția fabricii.

— Du te și-ți garantez eu că 
tramvaiul are să te amuze și 
ai să te joci cu el un sfert de 
oră I a încheiat zîmbind ingine
rul Lobel.

Pentru sacul lui
Moș Gerilă

De mergi in fabrica „Kan- 
dia“ din Timișoara, o să vezi 
peste tnt portretul — în culori 
bineînțeles — al lui Moș Ge
rilă. care zîmbește de pe cu
tiile cu bomboane, ciocolată, 
geieuri, napolitane etc.

Tovarășa Maria Hrincescu 
este conducătoarea tehnică a a- 
cestei fabrici. Cind am între
bat-o despre pregătirile pentru

M CARANFIL 
GH. ANGELESCU 

GH. P1ETRARU

(Continuare tn pag. 3-a)

! *
Dar ce păcat, ce mare păcat !

, Toate acestea NU s-au întîmplat 
și NU se întimplă acum la Co- 
mănești, ci numai în închipui
rea reporterului.

Că există un club arătos și 
modern —e adevărat. E adevă
rat că ceva activitate culturali 
se mai duce pe ici. pe colo E- 
xistă o brigadă artistică de agi
tație care își face cu onoare da
toria grație unui colectiv de ti
neri însuflețiți și îndrăzneți și 
grafie inimoasei bibliotecare 
Antoaneta Ion. Ea nu-și găsește 
o clipă astîmpărul, de dimineață 
pînă seara, și îndeplinește a- 
proape in întregime atribuțiile 
celor dc la comitetul de între
prindere a minei în problemele 
muncii culturale, alergînd pîni 
și să vadă dacă ajung la desti
nație toate ziarele minerilor a- 
bonați. Și ziarele nu ajung |a 
mineri nici la timp și nici toate.

E drept că a existat un cor al 
clubului. A existat!...,

Nu sînt mingi de ping-pong, 
nici palete. (Cică n-ar fi obli
gat clubul să asigure existența 
lor).

In bibliotecă nu există nici 
cărțile de literatură noi apărute. 
S-au trimis în schimb de la Cen
trul de 
ții din 
multe

’ După
> estetice
> treprindere $î ale altor organe |o
> cale, nu se organizează seri c’e
> dans pentru tineret. (Cică cîu-
> bul nu-i făcut pentru așa ceva!) 
J Și la urma urmei, pentru munca
> culturală nu exista nici un dram
> de interes din partea organelor 
J. în drept, incluzîndu-se aici con-
> ducerea întreprinderii carhoni-
• fere, comitetul de întreprindere, 
1 comitetul U T.M. pe mini.
> (Asta pentru că comitetul 
J U.T.M al minei și-a uitat atr-
> buția de organizator al activităf i
> culturale și distractive a tineretu- 
J Iul. iar comitetul de întreprindere
> folosește doar o infima parte d'n
> posibilitățile materiale create in 
’ folosul muncii culturale.)
> Și ar fi tare necesară in pri-
> vința aceasta nițică osteneală, 
ț o mai largă viziune asupra atri-
• buțiilor lor din partea organe- 
, lor sus amintite — pe deplin 
’ competente să satisfacă setea
• de cultură a rcinerilor de pe 
k valea Trotușului, mai ales că pen- 
’ tru aceasta există condiții, Subli-
• niem în special răspunderea orga- 
, nizafiei U.T M pentru 
’ timpului
- Și mai 
; lor din 
’ prindere
• asta culturală e tare migăloasă și 

ea nu se poate rezolva numai 
punlnd un singur om să alerge

' de colo, colo pentru nu știu ce 
' fel de controale.

M. CERNUȚIU

librării și difuzare a căr- 
Bacău, foarte, foarte 

cărți in limbi străine, 
niște ciudate princi ii 
ale comitetului de in-

liber at 
amintim 

Comitetul 
al minei

i folosirea 
tineretului, 

tovarăși- 
de intre- 

că munca

pare.se


T/A PELZDesen de

trecută la 
unui tractor 

șanț. Tractorul 
fi scos prin re- 
Trebuia săpat

ȘTEFAN LUCA

OAPTEA
Din ciclul „Primăvara"

Prin expozițiile de artă plastica

Trei generații de artiști sibieni

Viorel Mărcuș adormea, întotdeauna, 
■ ultimul. Rînd pe find băieții, după 
ce sporovăiau o vreme, se înfun

dau tn somn, respirînd adînc. Unii dor
meau agitat, vorbind fără șir, în somn, 
ca lulică, gorjeanul, picat nu se știe cum 
în stațiune, din Oltenia, tocmai în Ar
deal ; alții își trăgeau pătura peste cap 
și nu se mai mișcau, ca butucii, pînă di
mineața- Gheorghe Ocneanu, vecinul de 
pat al lui Viorel, dormea greu, din cînd 
în cînd strîngînd pumnul și mișeîndu-și 
buzele.

Viorel Mărcuș adormea, întotdeauna, 
ultimul. Zilele îi erau încărcate cu atîtea 
noutăți, pe care el le retrăia în ceasul 
acela de veghe, cu mîna dreaptă pusă 
sub cap, îneît nu putea adormi ușor. Ve
nit de curînd în stațiunea de tractoare, 
îi plăcea să î-rftîrzie asupra unor amă
nunte legate de meseria nouă pe care o 
învățase, timp de doi ani, în școală. Una 
a fost atunci, în școală și chiar în prac
tică — aerul îngăduitor pe care-1 citea 
în ochii instructorilor , cînd succesele sînt 
socotite așa ca o întîmplare, ier greșe- 

_»„« -i -------ni- văzute ca
elev în- 

serios prin 
ce să-i faci", 
el tractorist

Dar nu asta îl făcea pe 
Viorel să rămfnă treaz. 
Nu gesturile inginerului, 
pentru care de altfel arc 
un respect sporit de cînd 
a aflat că acesta ghice 
ște, fără să-și scoată băr- 
oia la iveală din gulerul 
paltonului, care-i meteah
na mașinii și despre care 
știe că uneori seara, de 
durere, își viră piciorul 
drept în zăpadă. I-a de
gerat iarna 
scoaterea 
dintr-un 
nu putea 
morcare.
drum într-un mal tare ca 
stînca. Lucrase laolaltă 
cu Gheorghe Ocneanu și 

alti doi tractoriști toată noaptea și ui
tase să-și încalțe bocancii.

Viorel a aprins astăzi după-amiază. 
pentru prima dată, singur, motorul. L-a 
încălzit întîi, a controlat bujiile, s-a în
roșit și s-a înfricoșat, fiind încredințat 
că la reparație a fost uitat ceva hotări- 
tor și n-o să pornească, iar el Se făcea 
de rîs. A aruncat o privire în jur, în
ciudat ca Gheorghe trebăluiește fără 
să-l bage de seamă, pentru ca în același 
timp să-i pară bine că acesta are ce lu
cra și nu se uită ce face el. în secret, 
Viorel se închipuia tractorist fruntaș, ca 
Gheorghe, adică cel mai bun. Numai că 
el n-o să se poarte ca Gheorghe. El va 
ști să vorbească. Gheorghe nu ți-ar scoa
te un cuvînt, măcar că toți care vin, tot 
de el se leagă.

Motorul a icnit strănutînd greoi, din 
eșapament au țîșnit vălătuci de fum, era 
frig, mirosea a rășină și a fum de ben
zină. Viorel, la volan, tremura de în
cordare, abia simțind cum saltă mașina, 
strîngînd într-o mînă volanul, iar cu 
cealaltă câutînd măciulia schimbătorului 
de viteze. Speriat. îndată ce motorul a 
început să duduie, a măsurat drumul pînă 
la brigada lui și a pornit. Acum, cu 
mîna sub cap, îi vine așa cumva că-i iar 
la volan și că aliniază îa milimetru, tn 

sub coroa
na desfrunzită a părului din dosul remi 
zei. Ce ușor e să aliniezi in gînd un 
tractor 1 Piciorul apasă tocmai cînd tre 
buie. mîna răsucește volanul exact la 
timp, virînd într-un sfert de cerc, fără 
cusur I se fntimpla și altădată să se 
viseze, așa. ițn fel de erou. Ce ușoare-s 
toate I Cînd juca fotbal pe cîmp cu bă
ieții nu marca niciodată. După meci însă, 
în închipuirea lui se vedea mareînd unul 
după altul la goluri, fără să se oprească..

Iuficâ. gorjeanul. a tăcut, nu mai înșiră 
verzi și uscate. înseamnă că 
zit Caută ceva sub pernă, 
și oftînd Desigur tși caută

— iar tnănînci, lulică ?
— Ce să fac, neică ? îmi 

pîine, deașeară.
lulică mestecă alene, apoi 

nou.
Și lui Viorel îi e somn. Se-ntinde tn 

pat. zgribulindu-se Toate frămîntările 
lui, gîndurile, închipuirile lui vitejești se 
topesc, și-n patul de lîngă fereastră luna 
descoperă un copil crescut prea repede, 
căruia picioarele i-au scăpat de sub 
pătură, printre gratiile patului...

iile, pînă și greșelile, 
ceva firesc pentru un 
cepător, nefiind luate în 
însuși faptul „că-i un puști. 
Alta era acum, cînd era și 
întreg, trecut pe ordinea de bătăile' a- stingă iui'Gheorghe. pe „91 
directorului, al cărui deget, gros și pătat 
de uleiuri, s-a oprit aji dimineață și sub 
numele lui. I s-a dat in primire mașina 
lui, iar inginerul agronom l-a fulgerai 
cu privirea, gîndihdu-se că poate, dato
rită acestui puști. în rubrica tractorului 
91 vor fi înscrise pierderi catastrofale

’ de ulei și motorină, nenumărate’Ore pier
dute cu reparații de diferite grade. $i 
poate că șî-a șoptit, în gulerul paltonului 
ridicat pînă sub ochi (în hala de repa
rații era frig.) : „Sigur, iar un 
tractor nou în mina unui, copil f“ .Pentru 

.inginer orice tractor-dat pe mîna unui 
începător Căpătă însușirea de a fi nou, 
chiar dacă a treciit de măi multe ori 
pe. la centrul . mecanic.

Apoi, tot inginerul agronom a dat ci
tire, cu o voce egală, abia auzită, pia- 

. nului care înscrie pentru mașina lui atî- 
tea sute de hantri. De emoție, Viorel n-a 

- auzit bine suma, venindu-i în minte că 
db fapt nici nu se mai spunea hantru. 
țți un hectar arătură normală. Ingine
rul nu voia însă, pe semne, să bage în 
seamă acest lucru. El l-a chemat pe unul 

i din agronomi și acolo, pe loc, a început 
să se certe pentru niște contracte ră
mase neîncheiate. >

Viorel a tresărit și-și dă seama că 
se petrece ceva ciudat afară. In 
dormitor lumina lăptoasă a lunii 

a fost alungată de întuneric adînc. Nu 
se vede nimic decît un zid negru în ju
rul său, în care închipuirea poate zu
grăvi ce vrei și ce nu vrei; afară, un 
muget întretăiat, dezlănțuit fără 
noimă, ferestrele-a zgilțîite, izbite. Hornul 
bocește după cine știe cine 1... Viorel as
cultă, încă nedesmeticit, i se năzare îna
intea lui părul, cu crengile despletite, 
scuiurîndu-se. Ii e frig. Iși trage picioa
rele. Perna pe locul unde a dormit e 
caldă, mai încolo mîna o întîlnește rece 
și străină. Mișcarea l-a trezit de-a bi- 
nelea.

Viscol 1
Și, imediat:
— Iară ? Credeam că s-a isprăvit. Ieri 

am văzut pămint negru, gheața decolo- 
rîndu-se și sclipind a primăvară. Și de 
pe păr cădeau zgrunțurii sticloși prinși 
de crengi : cădeau lipindu-se de pămînt, 
fără ca acesta să răsune, înghețat. Nu-i 
gata ? Toți gîndeau că-i primăvară... că-i 
de-acum gata cu iarna 1

Iși scoate picioarele de sub pătură 
și se înfioară de frig, simțind sub tălpi 
răceala podelei.

II scutură de umăr pe Gheorghe Oc
neanu. întîi încet, ca și cum s-ar fi răz- 
gîndit, apoi cu putere.

— Gheorghe 1 Gheorghe I
— Ce-i ?...
— Scoală 1 Viscol I
Gheorghe, care s-a ridicat o clipă în 

capul oaselor, cade înapoi, gemînd, dînd 
din mîini, ca și cum s-ar fi apărat.

— Viscol, Gheorghe, și tractoarele-s 
afară 1

Un geam s-a desprins și se clatină în
furiat. Viorel vede numai radiatorul, iar 
geamul care se izbește ca o aripă i-adu- 
ce aminte din nou că motorul e desco
perit și-l năpădește zăpada, pot crăpa 
țevile, într-o străfulgerare i-apare ingi
nerul. care poate aleargă în noapte, cu 
un picior desculț, prin zăpadă, șoptin- 
du-și ceva în gulerul paltonului, iar 
Gheorghe doarme, doarme, cum de-altfei 
dorm toți.

— Gheorghe, măi Gheorghe 1 
Gheorghe se ridică din nou în capul 

oaselor.
— Ce-i?
— Tractoarele-s afară. Și e viscoli în

gheață apa-n radiatoare. Tu n-ai pus nici 
capota 1 O rupe vîntul. Auzi ? Gheorghe!

— îngî- 
greu.

O să-i

— Lasă, mă !... Nu se poate... 
na Gheorghe buimac de somnul 

Viorel aleargă la comutator, 
scoale pe toți.

acă te întorci 
poți respira, 
feri. Oricum

cu fa(a spre 
Și n-ai nici 
ai sta, ești

iar s-a tre 
mișcîndu-sc 
iar pîinea

luai nițică

ațipește din

vînt, nu 
cum te 
cu fața 

spre vînt. Vîntul. se năpustește din toate 
părțile Din față te b'ciuie, înecindu-te. 
'ți zbbară șapca și te înfășoară în ace 
de gheață Nenumărate așchii ți se stre
coară sub cămașă. înțepîndu-te. Totul e 
îmbrăcat în ger și-n pulbere de gheață, 
o perdea rătăcitoare care te orbește 
Ochii înoată în lacrimi, obrajii dor.

Mîinile, mîinile-s țepene, streine, vi 
nete, 
frige, 
caută, 
vin în
grade sub zero ? ieși afară, acolo-s două
zeci. Dacă vii înapoi ți se pare cald.

...Și uleiul, benzina, care nu îngheață, 
da-ți săgetează inima cînd ți s-au lipit 
de mînă...

Viorel a dat drumul apei. N-a apuca, 
să înghețe. Motorul e încă încălzit sau 
i se pare. A prins capoia, cea din stin
gă are arcul pu{in slăbit la un miner. 
Aici e vorba de mașina lui, de caii lui 
de muncă. Se prinde bine cu o mînă de 
roată.

In acel moment își urăște și-și iubește 
mașina, îngrămădirea aceea complicată 
de metal: fără ea ar fistat în pat; dar 
dînd cu mîna de-o bujie se întrebă: 
Ce s-ar face singură ? Mașina-i ca un 
copil, nu știe vorbi. Și-l apucă așa o 
ciudă amestecată cu duioșie, ca fată de 
fratele lui mai mic, pe care-1 ruga să-i 
deschidă ușa și acesta nu putea. Era prea 
mic s-ajungă ivărul.

L-aude pe lulică, răstit:
— Te prinseși, hai ?
Ii răspunde alt glas, domol, înfun

dat :
— Ce-i lulică ? Te-ai supărat ?
Viorel abia atunci simte că toți sînt 

aici. A rămas numai Ocneanu, să'doarmă.
Iși mai ocolește o dată „calul". Tot de 

la Ocneanu s-a învățat' să-i zică așa. 
Tot el spune că-i dă cu țesala, că-1 piap
tănă, că motorina-i otavă, uleiul ovăz. 
II aude cum strigă cînd îl oprește: ho, 
cal hăbăuc 1 Nimănui nu-i stă așa bine 
pe tractor ca iui Gheorghe. Parcă-i că
lare, una cu „calul" lui. Cînd întoarce 
se apleacă ușor și la el nu se smu
cește cînd schimbă viteza. El, Viorel, încă 
nu s-a obișnuit nici cum să-și tină mai 
bine picioarele. Lungi, cum sînt, nu le-a 
găsit fncă o potriveală. Și vezi, Ocnea
nu nu s-a sculat 1 Nu-i e rușine ?

— Gata 1 s-aud glasuri.
—■ Am spus de-atîtea ori că ne 

buie porti cumsecade. Am să-l iau 
gît pe administrator.

— la-mă mai bine pe mine de mînă, 
că am alunecat în ■ ■ ■

Toată sta(iune-ai 
păcește. Asta-i prea 
torul lui Gheorghe. 
să-i dea drumul'l

Cînd s-apropie de „90", tractorul lui 
Gheorghe, se izbește de cineva aplecat 
sub capotă.

— Ho, mai încet 1 aude el.
Viorel îl recunoaște pe Gheorghe.
— Ești aici ?
— Ce crezi ? Hai, te remorchez. Mai 

bine așa.
Vîntul bate ca ieșit din minți. Porțile 

mari ale remizei se clatină, gata să se 
năruie. O bucată de tablă s-a desprins 
și cade, huruind dincolo de remiză. Vio
rel nu aude însă nimic.

Gheorghe l-a prins pe după cap pe Vio
rel, care ar vrea acuma să fie lumină, 
să-l vadă toți. Ii vine să rîdă, să sară 
de bucurie Dar nu se cuvine. Doar nu-i 
copil. Și-i vine atunci să-njure, așa. cu 
nepăsare, ca un birjar, vremea asta

de

bună...

tre- 
de

șan(, inginerule. 
aici. V;„.„ț 
mult. A rămas trac- 
Și apa ? Cel puțin

Viorel se zâ

ne-

Fierul 
înainte,

Abia găsesc șurubul.
Băieții se aruncă 

se prind de tractor. Lui Viorel îi 
minte glume. In atelier sînt zece

In dormitor e o Căldură de cinci gra
de sub zero, adeverlndu-se că nici 
glumele nu-s întotdeauna glume.

lulică se răstește, fără să numească 
pe cineva anume :

— Unde puseși pîinea, neică ?
Tîrziu, cînd totul s-a liniștit, pe cînd 

unii se frămîntă în somn sau dorm ne- 
mișcați ca butucii și-afară viscolul își 
face mendrele, aici furios, aici tinguin.lu- 
se, Viorel Uită de toate și își închipuie 
că-i singur, că-i un viscol de două ori 
pe atît, iar el, fără știrea nimănui, are 
grijă de toate tractoarele. Dimineața toți 
se miră :

— Cum ? Cine a fost î Măi frate, 
văzuși ?

Expoziția regională de arte 
plastice organizată ța Sibiu anul 
acesta a avut dintru început cre
ditul vizitatorului. Se știe că în 
cadrul minunatului peisaj sibian, 
Ca urmare a unor vechi și trai
nice tradiții de cultură, s-au ză
mislit aici talente viguroase, 
originale care contribuie la între
girea și continuarea acestor . tra
diții, și care, în condițiile create 
de regimul nostru, au cunoscut 
o deosebită înflorire. M-am 
gtndit că e important de 
relevat și cu prilejul acestei 
expoziții cum este purtat mai de
parte, din generație In generație, 
renurriele Sibiului ca un impor
tant „vad" al talentelor. De a- 
ceea am ales citeva figuri de ar
tiști, aparținînd a trei generații, 
reprezentind într-o înfrățire eloc
ventă diferite naționalități, care-și 
aduc mai deplin contribuția la 
reușita actualei expoziții.

La Sibiu s-a format mai
mult generația unor venerabili 
pictori, bine cunoscuți astăzi în 
toată țara. Cu mare plăcere con- 
stați că pe talentul și meșteșugul 
vechii promoții de pictori vîrsta. 
'utina, n-au putut să lase peceți 
imbătrinitoare. Ințelegind rolul 
însemnat pe care e chemată să-l 
joace arta în educarea oamenilor, 
ei au pășit cu entuziasm în în- 
tlmpinarea noilor cerințe care se 
pun astăzi artei la noi. Cit de viu 
strălucesc culorile lui Trude 
Schullerus, într-o luminoasă ar
monie ! Culesul fructelor la o 
gospodărie colectivă din Clsnă- 
dioara i-a prilejuit artistei sprin
țare jocuri de lumină și umbră 
care pun in valoare tonurile de 
galben dominante în citeva din 
picturile expuse, îndrăzneață lor 
alăturare cu verdele, roșul sau 
movul. ’

Mal sobru, dar nu mal puțin 
viguros, Hans Hermann te intro
duce în amenințătorul peisaj al 
furtunii, cu ciudate îmbinări de 
culori în ulei, dar mai ales își 
desfășoară finețea talentului, 
frumusețea unghiurilor din care 
sînt privite imaginile, tn gravu
rile înfățișlnd zidurile bătrinei și 
frumoasei cetăți Sighișoara.

Dintre lucrările aparținînd ge
nerației mijlocii a artiștilor st- 
bieni, pomenim cele ale talenta
tei coloriste Silvia Radu, desenele 
lui Ferdinand Mazanek. peisajele 
Gabrielei Florescu.

lată-ne aiunși la cea mai ttnă- 
ră generație de pictori sibieni, 
cei care sînt chemați să ducă cel 
mai departe tn timp tradițiile de 
artă plastică ale regiunii.

De la început ești izbit de ori
ginalitatea desenelor lui Ervin 
Kuttler care, studiind viața din 
jur. pune interesante probleme 
de plastică, tn „Pe ginduri" sau 
„Strguință", tînărul artist iși ve
rifică posibilitățile de a sintetiza 
prin forme sentimentele omenești. 
Despre rezultatele obținute îți 
vorbește expresivitatea imaginilor 
sale atitudinea de destindere a 
trupu'ui de femeie întins molatec 
In jeț sau crisparea, rîvna cu 
care se dedică scrisului celălalt 
personaj. „Viziune" indică capa
citățile lui Ervin Kuttler de a 
reda complexe stări sufletești Iar 
„Studentă" și „Femeie tn gri" 
darul de a face mare economie de 
mijloace tn redarea unui bogat 
conținut. Așteptăm de la el vii
toare compoziții ample In care

să-șl valorifice mai deplin aceste 
însușiri.

Dacă pictura „Floarea soare
lui", cu toate că vizibila stilizare 
a imaginii ar mai putea fi discu
tată, vădește curajul lui Kuttler 
în îmbinarea culorilor creînd o 
armonie cu totul proprie, jocul de 
culori din „Apus de soare" (lu
crat In guașe) in special, este ar
bitrar ținztnd spre o originalitate 
cu orice preț pe care tînărul ar
tist n-are nici un motiv s-o caute.

Ilustrațiile lui Helmut Arz la 
„Contele de Monte Cristo", dar 
mai ales cele in peniță la „Cei 
trei mușchetari" vădesc reale ca
lități de a surprinde și reda at
mosfera unei epoci, scene dina
mice de mișcare, pline de nerv.

Tinărul Avram Menzel expune 
un număr de șapte picturi. Iu 
ampla compoziție „Schimb de șut 
la mina Petrila" el încheagă o 
scenă sugestivă din viața bravi
lor scormonitori ai adincurihr 
in centrul tabloului lumina cade 
oe cei doi eroi principali/ șefi de 
echipe care — față in față — își 
predau schimbul. înțelegi din pri 
viri că e vorba de o întrecere, de 
o chemare ta muncă pentru mai 
mult cărbune, pentru gloria crs 
lectivului. Culoarea întunecată a 
picturii sugerează obscuritatea de 
sub pămint. Dar mișcarea, însu 
flețirea minerilor, imprimă viată 
acestei atmosfere de o 
reținută, f

Simțul pentru poezia 
industrial o dovedește 
In cele două tablouri 
„Preparația Petrila", in care cu
loarea vine să slufească conturu
rile impunătoare ale utilajului 
minier, irupe în vâlvătăi feerice

gravitate

peisajului 
Menzel si 
intitulate

clnd redă flăcările cuptoarelor 
pentru preparat cărbune. Tn cele 
două studii, toi în ulei, tinărul 
artist desfășoară sensibilitatea sa 
picturală in feeria clarobscurului 
pe care-l creează lămpile de mi
ner așezate grămadă, sau din a- 
lăturarea aparent neglijentă a 
cutiilor și pensulelor de ulei In
tr-un colț de atelier. Culoarea lui 
Menzel capătă o delicatețe și 
transparență deosebită tn reda
rea florilor. Blinda dar vii con
traste fac albele tufănele sau cri
zanteme pe fondul închis al ta
blourilor.

Expresia laconică, simplă șl 
concentrată a desenelor lui Vlad 
Florescu — alt reprezentant de 
talent al tinerei generații de 
pictori sibieni — te fac să-i cauți 
cu interes picturile. Folosind un 
limbaj pictural modern, el are 
o viziune au totul originală a 
peisajului tn care domină un
ghiuri aspre și tonuri potolite.

Nu putem încheia seria tmeri- 
ior artiști de talent ai Sibiului 
iară să amintim peisajele cu un 
elief și o poezie deosebită ale 

'ui Florea Simion și cele aparți- 
ntnd lui Gh. Cruțu, ultimii doi 
!oarte înrudiți prin tehnica pic
turală folosită.

Trei generații de artiști si
bieni... Pășind laolaltă în ansam
blul plasticei romînești. răspun- 
zind chemării înflăcărate a par
tidului, ele își pun împreună ta
lentul și priceperea in slujba ri
dicării poporului nostru, al înăl
țării sufletului lui plin de idea
luri nobile. Le urăm succes și pe 
mai departe t

SUZANA VOINESCU

N. POPA: Tineri plutași.

Expoziția interregională de artă plastică, deschisă recent 
la lași de sfatul popular regional în colaborare cu filiala 
din localitate a Uniunii Artiștilor Plastici, reunește un număr 
de 75 de artiști din regiunile Iași, Bacău, Suceava șl Galați.

Mai bogată in tematică, marcind un vizibil salt calitativ 
față de trecut și în ce priveșt» măiestria celor ce expun, Expo
ziția interregională de artă plastică din capitala Moldovei 
este zilnic vizitată de numeroși oameni ai muncii, studenți și 
elevi- Corespondent LAZAR BENEȘ
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Pentru cititorul tînăr, să zicem 

de 18 ani (exact vîrsta romanu
lui Enigma Otiliei de George 
Călinescu). lectura acestei cârț.
— acum, din perspectiva lui 1956
— înseamnă contactul cu o lume 
de coșmar înseamnă un Im luci 
nant revers al tuturor normelor, 
al tuturor valorilor sub semnul 
cărora stau anii tinereții lui. Ca 
dintr-un all univers, dominat de 
cu totul alte legi, răsună vocea 
lui Stănică Rațiu. cu rezonanțe 
ciudate de veche placă de gra
mofon de pe vremea bunicii: 
„Ce e viața ? Vax Ai trecut de 
o anumită virată, încep beteșugu
rile, ba un reumatism, ba <> gută, 
ba inimă, ba rinichi E rindul 
nostru al tinerilor să ne așezăm 
la masa vieții Da. dar trebuie 
să fim pregătit!, să nu lăsăm Iu- 
cruriie de azi pe miine Bâtrinii 
sînt șireți excroci, ți-o spun eu 
ca avocat, au o dușmănie decla 
rată pe moștenitori"

Roman al familiei burgheze ro
mînești din ajunul’primului răz
boi mondial, „Enigma Otiliei" nu 
este ceea ce se cheamă o cro
nică de familie Cartea reprezin-i 
tă doar o filă, un moment dintr-pf 
asemenea cronică Dar unul deci 
siv. de apogeu al conflictului, a 
nume ales de autor pen'ru a 
prinde în vîrful acului, această 
lume celulară - în clipa zbaterii 
maxime Moș Coslache Giurgiu 
veanu, un veritabil Harpagon 
posesor al unei respectabile a 
veri, este pe punctul de a închide 
ochii întreaga iamilie, condusă 
de dibacea Aglae (sora lui moș 
Costache) cu concursul agerului 
ei ginere Stănică Rațiu, se află 
în stare de alarmă curți poate 
fi smulsă averea bătrînului, pen 
tru a nu cădea in mîinile Otiliei, 
fiica lui vitregă, care păstrează 
Cele'mai mari șanse? Substanța 
cărții o constituie tocmai nar.are.c 
acestei teribile ofensive — pe care 
o putem defini, prin însăși vor
bele lui Stănică dfepi o luptă pe 
viață și pe moarte pentru o ci'

*) „Enigma Otiliei" de George 
Călinescu.
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mai temeinică „așezare ia masa 
vieții".

Sarcina taberei Aglae Tulea — 
Stănică este considerabil ușurată 
de Continua nehotărîre a bătrinu 
lui, pendulind între avariție și 
sentiment, de a o lăsa ca moșfe 
nitoare pe Otilia. De asemenea, de 
pasivitatea manifestată de tînărul 
student în medicină Felix și de 
bătrînul moșier Pascalopol, a 
mîndoi îndrăgostiți de fată, și 
care, rătăciți in adorarea lor, nu 
forțează nota Pentru izbîndă nu 
rămîne nefolosit nici un mijloc : 
de la vorba mieroasă pînă la ocu
parea „milîtărește", a casei muri 
bundului

„Sublima" familie burgheză nu 
se dă in lături de la nimic și, în 
acest sens, scena de mai jos — 
descrisă spre sfirșitul cârtii — 
are o valoare de-a dreptul sim 
bolită : „In vreme ce cadavrul 
stătea inert peste plapumă și în
cepuse să ia tonuri ceroase, Aglae 
Olimpia, Aurica Și Titi scoto 
ceau In toate părțile, desfăceau 
garderobut, căutau prin sobe".

Victorios iesfc Stănică. avînd în 
această luptă toate atributele pan 
terei Deși joacă pe aceeași carte 
cu Aglae Stănică trișează. Iu 
crînd în clipa decisivă pe con: 
propriu Filozofia lui „tinerească" 
(„e rîndul nostru... să ne așe 
zăm la masa vieții”) se concre
tizează astfel tn Cel mai ordinar 
jaf, prin smulgerea banilor de 
sub salteaua muribundului Nici 
ceilalți, pe linia aspirațiilor lor, 
nu pierd Partida PasCalopol-Fe- 
lix e cîștigată de moșier care 
fuge în străinătate cu Otilia 
unde, după o vreme, capricioasa, 
enigmatica Otilie îl va părăsi 
preferind un bărbat exotic, cu 
floare la butonieră Chiar și dra 
ma ambițiosului Felix se consumă 
curînd ;,„Se căsători intr-un. chip 
care se cheamă strălucit și irjtră. 
prin soție, inlr un cerc de persoa 
ne influente"

Epilogul romanului este conclu
dent Nimeni nu rămîne. așadar, 
păgubit. Viața își urmează 
cursul...

Faptele sînt halucinante din 
perspectiva lui 1956, dar curente 
în 1910, cînd ele se desfășoară 
Vor mai trece ani. vor apare în 
generația următoare noi Stănică 

și din nou se vor duce aceleași 
lupte în sinul familiilor gen Giur 
giuveănu și Tulea — iată ce su 
gerează romanul lui George Căli 
nescu. E o autentică lege ce gu 
vernează evoluția familiei bur 
gheze, ai cărei membri sînt ne 
contenit angrenați în bătălia 
moștenirilor și a partidelor „stră
lucite".

Tatăl (moș Costache) e capa
bil, din avariție, să-și lase fata 
(Otilia) pe drumuri. Aglae își 
închide soțul în ospiciu Ruda 
săracă (Marina) e prefăcută In 
servitoare. Tutorele (moș Costa
che) își jefuiește imperturbabil ne
potul (Felix). Sora (Aurica) spu 
megă de invidie împotriva pro
priului ei frafe (Titi). Stănică 
tapează tn dreapta și în stînga.

CRONICA

LITERARĂ ENIGMA ALTEI TINEREII * *>
iar moș Costache trăiește deli
cioase tulburări cînd primește. în 
mod delicat, cîte o pomană de la 
Pascalopol E greu de găsit aici 
sămînta unui sentiment curat; 
oamenii aceștia n-au prieteni. Pla. 
nul gîndirii intime e rupt cu desă 
vîrșire de planul conversației 
Etc. etc. etc.

Explicația ? In cuvintele lui 
Balzac : „Moneda de cinci bani 
este pitită în fundul tuturor con
științelor".

★
Romanul se citește pe nerăsu

flate. Luciditatea cititorului e co 
pleșită și totalmente abătută de 
la considerații de stil, construc
ție, limbă De la primele pagini 
întreaga atenție e captată de 
substanță ca atare, de evoluția 
inedită a personajelor, de epicul 
captivant Pur și simplu, intere 
sează „ce se va mai întîmpla" 
fiindcă — situat nemijlocit în pla
nul realului — cititorul nu are 
prilejul să părăsească, o singură 
clipă măcar, sentimentul de de
plină autenticitate. Firește, con
tribuie la aceasta și tehnica na
rațiunii „obiective", pe care au
torul o mînuiește cu virtuozitate 
Ritmul cârtii aproape că nu per
mite pauze la lectură.

Descrierile nu alcătuiesc 
„insuie", portretele se încheagă 
în mers, chiar și analizele psi
hologice — în mod obișnuit, ceva 
mai trenante — sînt aici dinami
ce, integrate aceluiași ritffl^Pre- 
domină abundent dialogul, mar 
cînd astfel manifestările exterioa
re ale personajelor, dar — cu o 
artă proprie — Călinescu conferă 
fiecărui dialog dimensiune inte
rioară, proprie acelei disimulări 
frecvente ce caracterizează me
diul. Autenticitatea replicilor, ca
racterul de „stenogramă" al unor 
conversații, ne duc direct către 
arta lui Caragiale, după cum o 
anumită mișcare a personajelor, și 
tonul general al povestirii — că
tre cea a lui Balzac.

Perceptarea ascuțită a vorbirii 

muntenești a personajelor, cu o 
oarecare nesiguranță a neologis
mului (amintind mahalaua de 
care de curînd s-a desprins a- 
ceastă burghezie), redarea nesti
lizată, brutală a expresiei, oferă 
de asemenea desfătări la lectură 
Mai cu seamă limbutia avocă
țească a lui Stănică — una din 
armele lui cele mai puternice — 
constituie o adevărată izbîndă 
artistică. Cameleonismul în con
versație, după împrejurare, senti- 
timentalismul, indignarea, eloc
venta, teoretizările, acel frecvent 
„domnule", și în special treceri
le rapide, uneori comice prin con
tradictoriul lor, de la o stare la 
alta. îl fac pe Stănică de neuitat 
lată o mostră :

— „Vax suflet... Prostii, preju 
decăți ca să se îndoape popa cu 
băncuțe Fugiți de aici. Azi sin- 
tem in secolul progresului, al lu
minii, ride de astea și copilul din 
albie".

Același Stănică, puțin mal 
tîrziu :

— „Există forțe misterioase, 
domnule, pe care nu le poate pă
trunde nici cel mai mare savant I 
Parcă ce sintem noi față de atot
puternicia lui dumnezeu ? Vax 1"

Vîrsta, temperamentul, gradul 

de cultură, totul transpare prin 
dialogul lui George Călinescu 
Poți ghici din replică (fără nici 
o altă indicație) cine o rostește 
înfr-atît de individualizată e 
vorbirea fiecărui personaj. Inte 
ligenta artistică a autorului evită, 
frecvent, „caracterizările"; cu fi
nețe el operează prin autocarac
terizări ale personajelor Ajunge 
să dai peste „Crezi că se pre
tează ?“ pentru a o atribui deîn- 
dată. cretinului fiu al Aglaei, Titi, 
obsedat erotic, care-și trădează 
în felul acesta Ideea lui fixă tn 
materie de temei.

Oialogul este doar unul din
tre măiestrele mijloace artistice 
cu care creează autorul. O mare 
valoare portretistică o au descrie
rile, diferitele amănunte pline de 

semnificații a căror prezență con
feră relief personajelor. Rămîn 
astfel în memorie interioarele 
casei lui moș Costache din strada 
Antim; după cum, pentru forma 
(ia lui Stănică e definitorie pre
zentarea mediului negustoresc 
din Fundătura Vaselor unde se 
mănîncă năut cu alune și se duc 
ample discuții de specialitate p< 
tema pătlăgelelor vinete prepa 
rate cu scorțișoară. Nu ni-1 pu 
tem imagina altfel pe Pascalopol 
decît în haine fine, mirosind dis 
creț a parfum amestecat cu ta 
bac, sau, acasă, în halat de mă 
tase ctntînd din flaut; pe Otilia 
— decît printre nimicurile ei, mă 
nuși de a(ă pînă la coate, gheme 
sticluțe, mormane de note muzi 
cale, toate într-o groaznică de
zordine ; pe moș Costache — de 
cît strîngînd rapace tot felul de 
lucrușoare, pipăindu-și necontenit 
punga cu gologani și speriat de 
un eventual atac Ia cheseaua-i cu 
tutun.

Discuțiile nu se înfiripă tn jurul 
unor principii ci, îndeobște, vi
zează lucruri concrete, imediate ■ 
o vînzare, o cumpărare, un ‘pla
sament sigur al banilor, o căsă
torie, un prînz. Se fac socoteli, 
se iau aperitive, 6e joacă cărți și, 

deodată, răsare cîte o Judecată 
asupra vieții. Aglae e în stare a 
socoti mental cam ce ar fi de 
moștenit de pe urma bătrînului, 
ca în clipa imediat următoare să 
emită judecăți despre respectul 
datorat părinților sau despre gri 
jile materne Mari efecte comice 
sîqt obținute tocmai din această 
ridicolă alăturare dintre „soco
teli" și „principii".

Aspirațiile, filozofiile intime ale 
personajelor se mulează, grotesc, 
după realitatea momentului. A- 
glae, care ținuse ca Titi al ei să 
ajungă om cu carte, elaborează 
ulterior (în fața neputinței tî.nă 
rului de a învăța) următoarea 
teorie ad-hoc: „Să mă lași pe 
mine să-fi găsesc o fată bună, cu 
avere, fie și mai în vîrsta. Chiar 

mai bine in virstă. Azi banul e 
tot. Cu cartea nu faci nimic". Sau 
cît de comice sînt „înaltele" argu
mente pe care le aduce Stănică 
în fa(a unui negustor decis să-și 
dea fata doar după un o-m din 
„branșă"; Stănică pledează, deci, 
pentru unirea fetei cu un intelec
tual — în speță Felix : „Inalți 
nivelul familiei, că m-am plictisit 
tot de moșieri și de directori de 
fabrici .Să dăm, ceara măsii, un 
Eminescu". Acest suculent „să 
dăm, ceara măsii, un Eminescu" 
nu poate aparține niciunui alt 
burghez din lume ci. după părerea 
noastră, concentrează ca într-un 
focar esența psihologiei burghe
ziei romînești, de tip Stănică 
Ra(iu.

★
...I-am părăsit însă pe Felix și 

Otilia care, și Cantitativ, ocupă 
un loc însemnat în structura ro
manului. Evident, sînt o altă plă
madă decît Titi și Aurica. Nici 
ca sensibilitate, nici ca inteligen
tă nu pot sta alături unii de 
alții. In fata obișnuitului: „ce 
zici, se pretează ? al lui Titi, 
Felix se face roșu, iar în ceea ce 
privește învățătura zadarnic se 
căznește să învingă imbecilitatea 
fiului Aglaei. Pe de altă parte, 

Otilia încearcă milă față de insa
tisfacțiile erotice permanente ale 
Auricăi,

Otilia. după aceeași Aglae. e o 
zănatică și păcatul ei e că nu-și 
„aranjează" ceva, deși apare evi
dentă invidia familiei Tulea pen
tru dragostea pe care i-o poartă 
fetei moșierul Pascalopol. Mai 
mult decît atît. Cei doi tineri. Fe
lix și Otilia, nici nu participă 
măcar la marea bătălie pentru 
moștenirea lui moș Costache

Dar... nici nu întreprind nimfe 
pentru a se opune nesățioasei ta
bere Aglae-Stănică. Nu dau curs 
diverselor propuneri ale lui Stă
nică (de felul celei mai sus ci
tate), nu-i aprobă planurile, dar 
în aceeași măsură nici nu se o- 
pun. Mocirla în care se află le 
inspiră ctteodată antipatie, însă 
nu realizează nimic pentru a ieși 
din ea. In cazuri extreme, Otilia 
caută brațul generos al lui Pas
calopol (de loc. deci, un gest de 
independentă), iar la Felix amă
răciunea se preface într-o ură 
generală împotriva oamenilor. De 
altfei, în cazul lui, influențele 
mediului, ambiția, egoismul, a- 
coperă treptat-treptal fondul cu
rai de adolescent De unde la în
ceput. cucerește prin naivitate, 
pnntr-o naturală opoziție la răul 
din mediul înconjurător, Felix 
desprins de viață, antipatlzînd oa 
menii, e dominat de viziunea în 
gustă a propriei realizări. O măr
turisește Otiliei: „M-am analizat 
și eu adesea ?' P°1 să ți spun că 
n-aș putea suferi să fiu al doilea 
într-o categorie de oameni. Mi-e 
frică să rămîn egal cu Titi. cu 
Stănică. cu ceilalți, să mă con
fund cu ei, să fiu. prin forța im 
prejurărilor, silit să mă aplec in 
fața lor. Trebuie să mă deose 
besc. neapărat, prin ceva"

crescută în același mediu în
gust, înăbușitor, printre conștiin
țe în fundul cărora se. află pi
tită moneda de cinci bani, Otilia. 
deprinsă de mică cu răsfățurile 
delicateț dar nu și dezinteresate) 
ale moșierului Pascalopol, nu e 
capabilă nici ea să urce mai sus 
11 iubește, pe Felix, dar numai 
Pascalopol e cel care-i poate sa
tisface capriciile. Asta o și de
termină pe „gingașa și dezinte
resata Otilie" (cum o numește 

Radu Popescu în cronica din 
„Contemporanul") să... fugă, to
tuși, cu Pascalopol. Gingașa și 
dezinteresata Otrlie are și o filo
zofie în acest dens cu care-1 res
pinge delicat pe Felix : „Admir 
inteligența și voința ta de băr
bat, dar astea nu sin) bune și 
pentru femeie. Rostul femeii es.e 
să placă, in afară de asta nu 
poate fi fericire ț... Succesul nos
tru in viață e o chestiune de vi
teză. iubite Felix."

Crescuți în „puful" casei din 
strada Antim. departe de zgomo
tul străzii, fără a cunoaște ade
vărata viață. Felix și Otilia vor 
parcurge calmi traiectoria istorică 
a clasei lor Orfani, adolescenți, 
dotați, ei sînt net superiori celor
lalți tineri din familia Tulea, sint 
mai sensibili, dar se dezvoltă, to
tuși, ascultînd bîlbîielile de avar 
ale lui moș Costache, perorațiile 
de canalie ale lui Stănică, și a- 
vînd drept model pe galantul Pas
calopol. bărbat ..șic" cu o mie de 
robi în Bărăgan Sînt departe, 
tare departe, de intelectualii lui 
Camil Petrescu, de tip Ladima și 
Gelu Ruscanu, nu vor cunoaș'e 
niciodată efervescența gîndirii 
lor. după cum nici grija prinzu- 
lui de a doua zi.

Tocmai de aceea, cu mult rea
lism, fără să forțeze lucrurile, 
fără să-i zugrăvească cu acele 
trăsături groase din care prind 
contur ceilalți locatari ai casei de 
pe strada Antim. George Căli
nescu — punindu-i într-o lumină 
mai pură — îi lasă sa alunece 
încet, conform evoluției lor fi
rești, pe linia de viață burgheza ; 
realismul cărții cerea ca așchia 

prea departe de 
trunchi..

Astfel se dezleagă, una după 
alta, enigmele existentei acelei 
generații. Stănică Rațiu, solid 
instalat la masa vieții, ajunse — 
cu banii jefuiți de la moș Costa
che — prelect și proprietar al 
unui blockhaus pe bulevardul 
Tache lonescu; Otilia, la Buenos 
Aires — „o doamnă foarte pi
cantă, gen actriță întreținută"; 
Felix — știm...

Enigma Otiliei, enigma altei 
tinereți.

VICTOR VINTU

să nu zhoare



iPENTRU CEI MICI CADRE NOI 
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(Urftuire din ,pag. l-a)

cifre

tntimpinarea lui Moș Gerilă a 
zîmbit gîndindu-se probabil la 
sacul moșului, care va trebui 
umplut cu dulciuri. Apoi a pus 
mîna pe un dosar, a răsfoit ci- 
teva foi și a răspuns simplu :

— Noi am început încă din 
septembrie să pregătim dulciu
rile necesare pentru Pomul de 
iarnă. Nici copiii, nici părinții 
să nu aibă grijă. Anul acesta 
noi vom da aproape încă o dată 
mai multe produse speciale pen
tru împodobirea pomului de iar
na decît in anul trecut. Printre 
sortimentele noi ce sint acum 
în lucru și din care s-au și 
produs pină astăzi însemnate 
cantități vă pot spune: „Sa
loane" (bomboane îondante sau 
umplute îmbrăcate in hîrtie și 
staniol, figuri de fondante și 
ciocolată, ciocolată cu povești de 
iarnă), „Aluneta" (bomboane 

cu alune), „Pitic" (ciocolată 
mică), prune și vișine trase în 
ciocolată șl altele.

I-am cerut citeva
care să ilustreze cantitățile 
de produse pe care fabrica 
„Kandia" din Timișoara le va 
da acum pentru sărbătorirea 
Pomului de iarnă. Mi-a spus 
că figuri de ciocolată s-au fă
cut pînă acum aproximativ 2.000 
kilograme și că pînă la Anul 
Nou vor mai fi date încă a- 
firoape î.000 kilograme, cîoco- 
ată „Pitic" cite 6-700 kilogra

me pe lună, sute de kilograme 
de ciocolată cu povești, sute de 
kilograme de vișine și prune 
trase în ciocolată.

— Cît despre bomboanele îm
brăcate în hîrtie șî staniol — 
continuă tovarășa Hrincescu — 
cantitatea este mult mai mare. 
In total vom da pînă la 1 ia
nuarie 13.000.000 bucăți. Co
piilor le va fi greu să priceapă 
această cifră, de aceea le puteți 
spune că dacă s-ar pune aceste 
bomboane cap la cap, s-ar face 
un șirag al cărui Început ar fi 
la București, îar sfîrșitul la 
...Iași, adică 400 kilometri... Iată 
deci că vom reuși să umplem 
sacul lui Moș Gerilă I

Trăia Intr-o pădure mare și 
întunecoasă o capră ce avea trei 
.îezișori..."

NiClișor bate bucuros din pal. 
me. Apoi- trage fotoliu! mare 
lingă patefon și pornește cu 
gindul in împărăția mare a 
basmelor.

Un bun prieten al copiilor, tov. 
Ivan de la „E'ectrecord" le a- 
duce noi vești: în vederea Po
mului de iarnă se pregătesc noi 
discuri pentru Copii. Astfel din 
ciclul basmelor se imprimă a- 
cum „Privighetoarea" de Ander
sen, prelucrare, de Călin Gruia, 
„Povestea Pîrîlașelor" de Marga 
Mlcu, „Murgul năzdrăvan" de 
Daniela Niga și „Muzicanții 
din Brema", adaptare de Gheor- 
ghe Ștefan. Basmele dramatiza
te vor fi interpretate de actori 
cunoscuțî copiilor de la emis u- 
nile de radio: Dinu lanculescu, 
Silvia Chicoș, Florența Ciorome- 
la, Horla Șerbănescu și alții. 
Pentru copii: maghiari se im
primă în limba maternă cunos
cutele povestiri: „Scufița Ro
șie", „Punguța cu doi bani" și 
„Ursul păcălit de vulpe" — in
terpretate de actori ai Teatrului 
Naționai din Cluj.

Tică și Rică — năzdrăvanii 
școlari, eroii atitor năzbitii și 
întîmplări vor povesti copiilor a- 
venturile lor ....în grădina zo
ologică" și „cum au ajuns gos
podari".

Tot în această perioadă „E- 
lectrecord" pregătește o serie 
complectă de basme muzical-di- 
dactice. Prin intermediu! unor 
basme plăcute se urmărește fa
miliarizarea copiilor cu o serie 
de noțiuni elementare de muzi
că. Așa Va fi „O poveste cu un 
cîntec", primul disc din seria 
celor care vor apare în cursul 
lunii decembrie.

La „Electrecord" oamenii mari 
se gîndesc să facă serile plâ- 
cilte celor mid.

In S.M.T.-urile din regiunea 
Constanța a început odată cu re
vizuirea și repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole școlarizarea 
noilor cadre de tractoriști. Ince- 
pînd din acest an S.M.T.-urile re
crutează și școlarizează la locul 
de muncă tractoriști din rîndul 
țăranilor muncitori, colectiviști, 
întovărășiți și cu gospodărie indi
viduală care au satisfăcut servi
ciul militar și care domiciliază în 
comunele și satele aflate în raza 
de activitate a stațiunilor. In fe
lul acesta se asigură permanenti 
zarea cadrelor, o mai bună cazare 
în perioada campaniilor agricole, 
și o mai bună cunoaștere a tere
nurilor deoarece tractoriștii vor 
fi repartizați să lucreze la gospo
dăriile din care fac parte.

La S.M.T. Ostrov se școlari
zează acum 28 de tractoriști, la 
S.M.T. Hagieni 32, iar la S.M.T. 
Cogealac 25.

In întreaga regiune S.M.T.- 
urile au recrutat pînă acum 356 
țărani muncitori care sînt șco
larizați ca tractoriști in S.M.T.- 
uri. Astfel se asigură mai mult 
de jumătate din numărul de trac
toriști necesar pentru ca în cam
pania de primăvară să se poată 
lucra cu toate tractoarele.

Recrutarea de noi cadre de 
tractoriști din rîndurile țăranilor 
muncitori se desfășoară și în ce
lelalte regiuni ale țării. In re
giunea Galați au fost recrutați 
pînă acum și se școlarizează 345 
noi cadre de tractoriști, în re
giunea Timișoara 225. iar în re
giunea Suceava 106. în întreaga 
țară S.M.T.-urile au realizat pînă 
acum peste 83 la sută din planul 
de recrutare de noi cadre de 
tractoriști care sînt calificați la 
locul de muncă în stațiuni,

(Agerpres)

de activitate a Ansamblului U.T.M

La gura sobei
Seara a coborît în cartier, 

larma jocurilor a contenit și 
unul cite unul copiii au pornit 
spre casele lor, chemați de gla
surile mamelor ieșite la porți. 
Luminile s-au aprins la ferestre 
și prin perdele se văd voinicii 
jocurilor servind cuminte cina.

Strada a rămas părăsită, îne
cată în liniște și înserare.

Nicușor stă Ia sobă și ascul
tă țiuitul buștenilor arzînd. 
Oare unde întîrzie tata ?

Iată-1, a apărut în prag. Zîm- 
bește blind și zlmbetul său um
ple casa de veselie. Ține sub 
braț un pachet: „Ți-am adus 
ceva, Nicușor Dar ai fost cu
minte?" Desigur că Nicușor a 
fost cuminte și și-a făcut lec
țiile. Tatăl desface pachetul. Un 
disc ? Ce să facă Nicușor cu 
ei ? Răbdare!... Tatăl ia discul 
și-J pune la patefon. Invirte 
arcul și...

„A fost odată ca niciodată...

Printre marile ansambluri de 
cîntece și dansuri care au făcut 
cunoscută unui larg public arta 
corală și coregrafică a folclorului 
nostru se numără și Ansamblul 
artistic al Uniunii Tineretului 
Muncitor care împlinește anul a- 
cesta 10 ani de activitate.

In acest răstimp Ansamblul 
artistic al U.T.M. a prezentat 562 
de spectacole la care au luat 
parte peste 759 000 de spectatori 
Dintre acestea 155 de spectacole 

fost prezentate în străinătate 
prilejul Festivalurilor Mondia- 
ale Tineretului și Studenților 
la Budapesta., Berlin și Var-

au 
cu 
ie 
de
șovia și la cel de al IV-lea Fes
tival studențesc care a avut loc 
la Lile (Franța), la Festivalul 
cîntecului și dansului englez de 
la Stratford-upon-Avon (Anglia), 
precum și în turneele făcute în 
Anglia, R Cehoslovacă, Franța, 
R.P. Polonă, R.P Ungară șî Uni
unea Sovietică. Aceste spectacole 
au fost vizionate de 337.000 de 
spectatori.

La spectacolele prezentate atîf 
în țară cit și peste hotare și-au

dat concursul o serie de valoroși 
soliști vocali și instrumentiși ca 
Dan lordăchescu, Nicolae Her- 
lea, Blanche Adelstein, Valentin 
Loghin, Damian Luca, Nicolae 
Crăciunescu, Ion Păturică și alții

In rîndurile ansamblului se 
mai găsesc și astăzi tineri care 
activează de 7—8 ani în cadrul 
colectivelor de cor și dansuri : 
Georgeta Botez, funcționară. Eca- 
terina Ivașcu, studentă, Elena 
Valea, bibliotecară. Constantin 
Iliu, ofițer, Valeria Gluk, studen
tă Coman Comănici. controlor 
tehnic la „Electromagnetica", Ilie 
Stupineanu, profesor și alții.

Cei 270 de membri ai Ansam
blului artistic al U T.M au în
ceput pregătirile pentru a repre
zenta cu cinste tineretul patriei 
noastre la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților care va 
avea loc anul viitor la Moscova 

(Agerpres)

Patent: „VOIA ÎNTÎMPLĂRII"
Pentru a străbate cu pași do

moli cei patru sute de metri 
ce despart Comitetul orășenesc 
U.T.M.-Cluj de atelierele I.R.A.
nr. 5, sint necesare doar 10— 
15 minute. Stradă centrală, as
faltată. fără hîrtoape, fără no-
oi. Totuși există oameni care 

se încumetă rar să parcurgă a- 
r.est drum. Sînt activiștii Co
mitetului orășenesc U.T.M. Cluj. 
In anul 1956 ei au pășit pragul 
atelierelor 
tru ori. O 
nimic mai

Situația 
decît unei 
perficiala atenție acordată 
activiștii Comitetului orășenesc 
U.T.M. Cluj organizațiilor de 
bază din întreprinderile mici.

Un exemplu ce reflectă acea
stă atitudine greșită îl oferă 
modul cum înțelege tovarășa 
Popa, instructor l.a Comitetul 
orășenesc U.T.M. Cluj. îndru
marea organizației de bază de 
la I.R.A. nr. 5.

In ziua de 14 noiembrie or
ganizația de bază U.T.M.-I.R.A. 
a ținut o adunare generală in 
care s-au luat măsuri deosebit 
de importante. Cu toate că șe
dința fusese stabilită de comite
tul orășenesc U.T.M., cu toate 
că tovarășa Popa era obligată 
să participe la ședință (chiar tși 
luase și angajament în acest 
sens) nici pînă astăzi nu s-a 
îndurat să se ducă la atelierele 
I.R.A. Și de ce să se obosească 
cînd avea la dispoziție telefonul. 
(Aștepți tonul, formezi numărul, 
vorbești clteva minute și gata, 
termini „îndrumarea"). In a- 
fară de telefoanele date înainte 
de ședință, activista dispune și 
de o metodă originală de „în
drumare", patent „voia întîmnlă- 
rii". In ce constă, nu e greu 
de aflat:

La două zile după ședința în 
cauză tovarășa Popa s-a întîi-. 
nit pe stradă cu inginerul Dră
gan secretarul organizației de 
bază de la I R,A. Fără să ia in 
seamă locul nepotrivit și evitlnd 
să discute nenrezentarep sa la 
ședință, tov. Popa ceru un ade
vărat raport:

— Ce mai e nou la voi ? Cum 
merge munca U.T.M.? Cum 
stați cu disciplina, cu planul, cu 
inovațiile, cu cotizațiile... — și 
potopul întrebărilor ar fi curs 
fără contenire, dacă inginerul 
Drăgan nu i-ar fi amintit:

— Știți... la 14 noiembrie am 
ținut adunarea generală...

— Cum. ați ținut ședința fără 
mine ? Rău, foarte rău. A fost 
la mijloc o eroare. Comitetul o- 
rășenesc a amînat pentru altă 
dată această acțiune.

In zadar a încercat Inginerul 
Drăgan să-i arate că nimeni nu 
i-n comunicat schimbarea surve
nită. Tovarășa Popa continua ne 
același ton ce nu ,suferea con
trazicere :

— Dacă ai văzut că nu viu. 
trebuia să amlni ședința. Cit pri-

I.R.A. numai de un
dată pe trimestru fi 
mult.

nu pcate fi atribuită 
singure cauze: su- 

de

pește hotărîrea luată de viii’ ta 
ședință, rămlne de văzut... să-mi 
aduci procesul verbal încheiat. 
Ați procedat greșit, greșit.

In mintea inginerului Drăgan 
se născu întrebarea: „Cine din
tre noi a procedat greșit" ? Nu 
a avut timp să-și exteriorizeze 
gîndurile. fiindcă activista a- 
mlntlndu-și de multiplele sar
cini „urgente" ce-i reclamau pre
zența în altă parte a Clujului 
și-a luat rămas bun și s-a în
depărtat grăbită.

Să vedem acum ce consecin
țe are atitudinea indiferentă fată 
de organizațiile din întreprinde
rile mici adoptată de către acti
viștii Comitetului orășenesc 
U.T.M. Cluj:

De luni de zile brigăzile 
tineret de la I.R.A. nr. 5 au 
cetat să mai existe. Nimeni
urmărește, nu stimulează reali
zările tinerilor.

de
în-
nu

„Zileie filmului bulgar11
Luni Ia cinematograful „Ma- 

gheru" din Capitală, va avea loc 
festivitatea deschiderii „Zilelor 
filmului bulgar", sub auspiciile 
Ministerului Culturii și Institu
tului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. La festi
vitate va participa și o delegație 
de cineaști din R. P. Bulgaria.

în „Zilele filmului bulgar", la 
cinematograful „Magheru" vor fi 
proiectate filmele „Primul punct"

(între 10 și 12 decembrie) „S-a 
întîmplat pe stradă" (13 și 14 de
cembrie) și „Urmele rămîn" (15 
și 16 decembrie). Cinematogra
fele ,,Central" și „Unirea" din 
Capitală vor prezenta între 10 
și 17 decembrie filmul „S-a în
tîmplat pe stradă".

„Zilele filmului bulgar" vor 
fi organizate de asemenea în 
orașele Cluj, Brăila, Giurgiu și 
Iași. (Agerpres)

PE DRUMURILE BULGARIEI
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Au a p â r ut

ANALELE

Forme agitatorice, ca post 
U.T.M. de control, gazetă de 
perete și altele lipsesc cu desă- 
vîrșire, iar acțiuni 
s-au organizai de 
un an

Știe comitetul 
IJ.T.M. că de munca 
din atelierele I.R.A. nr. 5 de
pinde in mare măsură întreține
rea și repararea la timp d par 
cuiul de mașini ce asigură tran
sportul de mărfuri și pasageri 
în regiunea Cluj? Cunosc tova
rășii activiști de la acel comitet 
orășenesc cum se ochită tinerii 
de la I.R.A. nr. 5 de această 
datorie, ce greutăți tnttrnpină 
și ce dorințe au ? Iată probleme 
ce trebuie studiate cu toată 
seriozitatea și rezotvate ur
gent.

culturale nu 
mai bine de

orășenesc 
tinerilor

cu
și rezolvate

Corespondent 
ION DINULESCU 

frezor — Cluj

„Spectatorii părăsesc sala

Institutului de istprie a Partidului
de pe lîngă C.C. al P.M.R., nr. 6

Anul II noiembrie—decembrie 1956

Date noi in legătură Cu _ 
greșul al V-lea al P.C.R. — 
M. FRANC1SC șl V. HURMUZ.

Unele documente privind stn- 
geroasa represiune a răscoalei 
țăranilor din 1907 -- M. STA- 
NOIU.

Comunicări și note științifice

Cuprins: Con-

’ Intllnirea între delegația de 
: vechi activiști a‘ P.C.U.S. și 
? vechi activiști ai P.M.R. Scri- 
: soarea membrilor delegației că- 
? tre Comitetul Central al Par- 
: Udului Muncitoresc Romîn.
I•

Studii și Referate

j GH. TUTUI: Partidul Comu-
• nist Romin — conducătorul for-
• țelor democrate tn alegerile
• parlamentare din noiembrie 
: 1946.
: N. N. CONST ANTI NESCU : 
\Din istoricul formării clasei 
: muncitoare in Ronunia.

l
Lecții și consultații

Victoria insurecției populare 
de la 23 August 1944, or goni- 

■ zaiă și condusă de P.C.R. în 
: condițiile înaintării Armatei So- 
; vie ti ce eliberatoare pe teritoriul 
: Romîruei. Lupta maselor popu- 

lore conduse de P.C.R. pen-
• tru instaurarea regimului demo-
• crat-popular — 6 martie 1945.

VIORICA DAVID și N. 6. i 
MUNTEANU: Desfășurarea lu-, 
crărilor Conferinței sindicale ? 
din 1906.

CSATARI DANIEL: Contri-\ 
buția poporului romîn la elibe- : 
rarea Ungariei de sub ocupația : 
flit Ieri stă.

LUDOVIC VA1DA: Aspecte ! 
din mișcarea sindicală 
Transilvania între anii 1900 
1917.

Critică și Bibliografie

Unele observații critice 
privire la lucrarea „Studii

din

Nu întotdeauna socoteala de 
acasă se potrivește cu cea de la 
...cinematograf. Asta am con- 
statat-o intr-o seară pe cînd mă 
aflam la cinematograful sindi
cal de la schela Berea și do
ream din toată inima să vizio
nez un film.

Afișele anunțau filmul „Fan
tomele părăsesc piscurile". Deși 
am stat clteva ore n-am reușit 
să-l văd. Dar să lăsănt să vor
bească faptele...

M-am dus la acest film la ci
nematograful sindical de ia 
schela Berea ta orele 20. Filmul 
a început la orele 20,30. S-a fă
cut întuneric, dar după clteva 
minute s-a aprins din nou lu
mina. O mică pauză. Și apoi iar 
zgomotul obișnuit al filmării. 
De data asta am reușit să văd 
chiar clteva scene din jurnal 
și... iar s-a aprins lumina. Pro
babil operatorului i-a plăcut 
mult începutul jurnalului — așa 
se explică cred faptul — că 
dună ce a reînceput filmarea 
am revăzut din nou începutul 
jurnalului. Nu-i nimic mt-am 
zis, bine că a început să ruleze.

Insă cum nu e indicat să zici 
hop, pînă n-ai văzut tot filmul, 
din nou s-a făcut lumină In 
sală. Și iar a trebuit să aștep
tăm. Odată cu aceasta au pă
răsit sala primele serii de spec
tatori, iar un mucalit parafra- 
zind titlul filmului a anunțai 
urmează „spectatorii părăsesc 
sala". Chiar dacă după un timn 
de așteptare a reînceput pentru 
a nu știu cita oară filmarea, 
întreruperile se țineau după a- 
ceea lanț. Unii localnici erau se 
pare obișnuiți cu acest fel de a 
viziona un film. Stăteau calmi 
și așteptau. Eu personal n-am 
rezistat și la a cincea întreru
pere, am plecat.

Dimineața am discutai cu ct- 
țiva tineri pe care cu\ o seară 
înainte ti tnttlnisem la cinema
tograf. Nu rețineau In cite 
„serii" au reușit să vadă filmul 
in întregime.

Așa că dacă vreți să vă în
cercați tăria nervilor mergeți 
să vedeți un film la cinemato
graful sindical de la schela 
Berea...

0tCE
M. CALIN

...Tovarășul Ion Firu, șeful secțiunii culturale din Sfatul 
popular al raionului Segarcea nu ia atitudine împotriva direc
torului căminului cultural din comuna Bîrca, care nu desfă
șoară nici o activitate culturală ?

JEAN CIRSTEA
activist, comitetul raional U.T.M. Segarcea

...Nu există tren cursă pe distanța Cimpia Turzii—Turda 
care să asigure transportul călătorilor ce sosesc la Cîmpia 
Turzii cu exoresul 31 ?

P. AUREL
funcționar, fabrica de ciment Turda

...Strada Bakamai din Cluj nu e iluminată pe timpul nopții ? 
D PANA IT

pensionar-Cluj

...Panoul fruntașilor în producție din raionul „Gh Gheorghiu 
Dej“ București situat la intersecția șos. Plevnei — șos. Basa- 
rab, e lăsat în părăsire ? (cu geamuri sparte, nevopsit, fără 
fotografii.)

A ZAHARIAN 
inginer— București

Tăr-...Nu se repară podurile deteriorate, aflate pe șoseaua 
lungeni—Zizin, raionul Codlea ?

ION MUNTEANU
muncitor, uzinele „Steagul Roșu" Orașul Stalin

OAMENI ȘI INIȚIATIVE

Documente

• Din lupta pentru apărarea
• revoluției ruse (1917). Cinci fo-
• tografii ale batalionului revolu-
• țiomr romîn din Odesa — R. 
? DEUTSCH.

cu 

pre dezvoltarea capitalismului 
în agricultura Romtniei (După 
reforma din I864)ude I. ADAM 
și N. MARCH, vol. 1, 1956, 311 
pag. — TUDOR PAUL.

Informații

Intîlniri cu partidpanții 
răscoala din 1907.

Date calendaristice 
Ianuarie—februarie 1957. 
Tabla de materii, numerele 

1—6, pe 1956.

la

Organizarea vacanței de iarnă 
a pionierilor și elevilor

Zilele acestea Prezidiul Consi
liului Central al Sindicatelor a 
adoptat hotărîrea privind orga
nizarea vacantei de iarnă a pio
nierilor și elevilor din școlile 
medii.

Pentru a asigura desfășurarea 
în cît mai bune condiții a va
canței de iarnă a pionierilor și 
elevilor din școlile medii, copii 
de salariați. se vor organiza Ia 
sfîrșitul lunii decembrie și înce
putul lunii ianuarie 5 tabere de 
iarnă pentru pionieri în stațiu
nile Sinaia. Predeal, Tușnad, So- 
vata, Bușteni, iar pentru elevii 
școlilor medii o tabără de iarnă 
în stațiunea Homorod.

In aceste tabere vor pleca elevi 
cu merite la învățătură și cu o 
purtare foarte buna.

Pentru pionierii șî elevii care 
nu vor putea pleca în tabere, co
mitetele sindicale ale lucrătorilor 
din învățămînt in colaborare cu 
organele U.T.M.-ului și cu sec
țiile de învățămînt, ale sfaturi
lor populare, vor organiza : ex

cursii pentru cunoașterea ținutu
rilor natale, concursuri sportive 
de masă, vizite în uzine, între
prinderi, G.A.S., G.A.C., vizio
nări de spectacole, filme pentru 
copii și tineret.

întreprinderile care au sub pa
tronajul sau în apropierea lor 
case de copii, vor invita copiii 
din aceste case la serbările po
mului de iarnă, organizate în în
treprinderi, acordîndu-le aceeași 
atenție ca și copiilor salariaților.

In perioada 2—9 ianuarie se va 
organiza la Palatul Pionierilor 
din Capitală serbarea pomului de 
iarnă.

In orașele reședință de regiu
ne și în centrele muncitorești Hu
nedoara, Reșița, Petroșani, Bi- 
caz se vor organiza de către C.C. 
al sindicatului muncitorilor din 
învățămînt. împreună cu consiliile 
sindicale regionale și în colabo
rare cu comitetele regionale ale 
U.T.M., carnavaluri pentru pio
nieri și elevi fruntași.

(Agerpres)

Unnou succes la Melbourne

Ansamblul de gimnastică 
al R.P<R, a ciștigat 
încă o medalie de bronz

Pe stadionul de vest din Mel
bourne vineri dimineața au răsu
nat acordurile Rapsodiei roniine 
a lui George Enescu, pe a cărei 
melodie a evoluat ansamblul de 
gimnastică al țării noastre.

Demonstrația de ansamblu cu 
aparate portative era ultima pro
bă a competiției feminine de gim
nastică. Sportivele noastre îmbră
cate în costume albastre, cu mi
ned lungi brodate cu argint au 
executat un admirabil exercițiu 
cu corzi împletite cu trandafiri. 
De la început spectatorii au fost 
cuceriți de grația și frumusețea 
ansamblului nostru Citeva minu
te în șir publicul a ovaționat 
furtunos pe gimnastele noastre 
Ansamblul gimnastelor romînce 
era fără îndoială cel mai original 
și poate cel mai frumos dintre 
toate care evoluaseră pînă acum. 
Dar nu toți membrii juriului au

fost de această părere și i-au a- 
cordat calificative mai mici decît 
altor 4 echipe, astfel că formația 
noastră s-a clasat numai pe lo
cul 5 cînd merita cel puțin me
dalia de argint.

Referitor la aceasta, corespon
dentul Agenției „Associated 
Press" scrie: „Rotnîncele cu pă
rul negru au apărut intr-un spec
taculos exercițiu de ansamblu, 
considerat cel mai reușit din a- 
ceastă dimineață. Cînd arbitrii au 
arătat notele publicul șl-a ma
nifestat zgomotos nemulțumirea. 
Apoi Ia cererea insistentă a spec
tatorilor romîncele au repetat 
exercițiul, fiind din nou aplau
date".

In ciuda acestei erori de arbi
traj echipa R.P. Romine și-a 
menținut locul trei in clasamen
tul general pe țări,- ctștlglnd o 
prea meritată medalie de bronz.

unul număr de 54 milioane de 
ghivece nutritive. Angajamentul 
a fost îndeplinit înainte de ter
men, iar in cursul anului acesta, 
tineretul a confecționat mai bine 
de 81 milioane ghivece în loc de 
80 milioane, cît își propusese. 
Rezultatul acestei inițiative a 
lost acela că, în ultimii ani, zar
zavaturile timpurii ale Bulgariei 
au ajuns pe piața mondială îna
intea celor italiene, iar planul 
de export la aceste produse a 
fost îndeplinit în proporție de 
peste 200 la sută. S-au mărit 
de asemenea simțitor cantitățile 
de zarzavaturi desfăcute pe pia 
ța internă. In 1954, de pildă, s-a 
consumat în țară o cantitate de 
60 milioane kg. roșii, iar în anul 
1955, 80 milioane. Pentru 1956 
s-a prevăzut să se consume o 
cantitate de peste 100 milioane 
kg. Inițiativa confecționării de 
ghivece nutritive cuprinde un nu
măr tot mai mare de organiza
ții ale D.S.N.M. In același timp 
cresc și realizările tineretului în 
acest domeniu. Nu de mult, co
mitetul D.S.N.M. din ocolia Po
lodvia a anunțat realizarea unui 
număr de 2.400.000 ghivece nu
tritive, iar organizația D.S.N.M. 
din cooperativa agricolă „Spicul 
dobrogean" (obștea Blatnița) a 
unui nu;măr de peste 40 mii de 
ghivece nutritive. Asemenea 
exemple sînt nenumărate.

în decembrie 1955, C.C. al 
D.S.N.M. a adoptat hotărîrea ca 
în anul 1956 tineretul să însilo- 
zeze o cantitate de 3 milioane și 
jumătate tone furaj. Această ini
țiativă a fost primită ou mult in
teres, însă tineretul a avut mulî 
de luptat pentru realizarea obiec
tivelor propuse, întîi din cauza 
timpului pe alocuri secetos, care 
a împiedicat oarecum mersul ac
țiunii, și apoi din cauza unor 
concepții înapoiate ce s-au mani
festat în această privință. corespunzător. Munca în sectorul

Ni s-a povestit, de pildă, ur- zootehnie bere multă răspundere,

Stalin. Aici, în anul 1952 s-a în- 
silozat o cantitate de 15.000 to
ne furaj, în anul 1953 — 50 mii 
tone, în 1954 — 90 mii tone, în 
1955 — 200 de mii tone, iar după 
hotărîrea C.C. al D.S.N.M. din 
decembrie 1955, tinerii din județ 
s-au angajat să realizeze singuri 
400 mii tone. Acest angajament 
al tineretului a speriat mai ales 
pe unii președinți de sfaturi 
populare. Nu rare ori îi auzeai 
vorbind :

— Nu _____  __________
Cum va putea însiloza o canti
tate așa

Și mînațî de neîncrederea în 
forțele și posibilitățile tinerilor, 
acești președinți — ce-i drept, 
puțini la număr — la început îi 
sprijineau în măsură mică. In 
ajutorul tineretului au venit a- 
tunci organizațiile de partid. Din 
inițiativa comitetului județean 
D.S.N.M. a apărut un grafic cu 
necesarul de furaj însilozat pe 
timpul iernii, raportat la numă
rul de animale din județ, indi- 
cînd și posibilitățile de realizare 
a angajamentului luat de tineri. 
Cu sprijinul organizațiilor de 
partid, tineretul a obținut reali
zări care au sfărîmat toate în
doielile. Pînă în ultimele zile ale 
lui septembrie, tinerii din jude
țul Stalin au însilozat 407,000 to
ne furaj, devenind astfel fruntași 
pe țară,

Succesul și experiența cîștiga- 
tă, au îndemnat tineretul să 
pornească, sub conducerea parti
dului, și alte acțiuni de mare în. 
seninătate, cum ar fi luarea în 
patronaj a fermelor de animale. 
Mai înainte, exista părerea că în 
sectorul zootehnic trebuie să 
muncească numai vîrstnicîi. Con. 
ducerile cooperativelor au stu
diat, la propunerea tinerilor, a- 
cest sistem de repartizare a bra
țelor de muncă și l-au găsit ne-

și pricepere. Ca urmare, în mul
te cooperative, fermele de ani
male au trecut în răspunderea ti
nerilor, care obțin rezultate de 
valoare.

Sigur că în aceste rînduri nu 
putem cuprinde tot ce s-ar putea 
vorbi despre munca tineretului 
bulgar; însă vrem să facem cu
noscute tinerilor din patria noas
tră și alte inițiative și realizări 
ale tinerilor din țara vecină șf 
prietenă. Anul trecut, D.S.N.M. 
s-a angajat să planteze 3,8 mi
lioane pomi șj a plantat 5.080.090; 
și-au mai propus să producă o 
cantitate de semințe de porumb 
hibrid care să acopere 80 la sută 
din necesarul de sămînță de po
rumb. pentru anul 1957 și să asi
gure depășirea producției la hec
tar cu peste 20 la șută în com
parație cu anii din urmă. Pen
tru îndeplinirea acestei sarcini 
organizațiile D.S.N.M. au îngri
jit o suprafață de 23.000 hecta. 
re porumb hibrid. La întreținerea 
acestei suprafețe au lucrat peste 
1600 echipe de tineret din co
operativele agricole. Primind ne
încetat ajutorul comuniștilor, al 
vîrstnicilor și agronomilor, echi
pele de tineret aplică cele mai 
înaintate metode de muncă, rea- 
lizînd sporuri mari de producție 
la hectar. Au stîrpit pericolul tă
ciunelui, care prin unele părți ale 
Bulgariei adusese pagube.

Multă vreme, transportul gu
noiului de grajd pe cîmp a con
stituit o preocupare neînsemnată. 
De cele mai multe ori acest în- 
grășămînt era împrăștiat în locu
rile rîpoase de la vreun capăt 
al satului sau pe maidane. Or
ganizațiile D.S N.M., îndrumate 
îndeaproape de organizațiile de 
partid, au privit această proble
mă nu numai sub aspect eco
nomic, dar și igienic și au so
cotit că contribuția lor poate fi 
valoroasă și tn treeastă privință, 

râtîstă Acum' bind" viața este Ti- și feridreâ'pbporulul, a pornit o NI s-a povestit, de pildă, ur- zootehnie bere multă răspundere, în unele organizații de bază 
beră sentimentele patriotice ale inițiativă pentru confecționarea mătorul fapt petrecut în județul iar tinerii au dovedit și putere, D.S.N.M,, problema transportului

Tinere din R. P. Bulgaria la culesul fructelor

De curtnd, o delegație a C.C. stăpînilor adevărați af pămtntu- 
al U.T.M., a făcut o vizită In lui nu cunosc nici un fel de li- 
R.P. Bulgaria, pentru a studia 
unele aspecte din munca tinere
tului bulgar, precum și experiența 
organizației revoluționare a tine
retului bulgar, D.S.N.M., în co
operativizarea agriculturii. In ar
ticolul de față sînt relatate cîteva 
luCruri văzute de membrii dele
gației.

★
Călătorul care a ăvut norocul 

șă . pășească pe pămîntul bulgar, 
să-i cunoască pe oamenii care 
trăiesc aici, datinele și obiceiu
rile lor, munca clocotitoare și 
roadele ei, nu va uita, desigur, 
cea mai de seamă caracteristică 
a oricărui om al muncii bulgar— 
hărnicia.

O altă caracteristică, nu mai 
puțin importantă și legată strîns 
de cea dintîi este patriotismul. 
Pînă ța eliberare, patrioții bul
gari au luptat împotriva exploa 
tării, care încătușa munca crea
toare a poporului, oprind tot ceea 
ce putea îi tn folosul lui. Numele 
multor coooerative agricole amin
tesc figurile atitor batrioți,. a co
muniștilor zare în anii regimu
rilor exploatatoare au reuși!, pes
te capiii acestora, să creeze pri
mele îorme de agricultură coope-

mite S-au creat cooperative agri
cole mai în toate obștiile, iar 
unele județe, județul Stalin de 
exemplu, sînt cooperativizate a 
proape în întregime.

Stăpînii nu s-au mulțumit nu
mai cu atît. Nici unul nu vrea 
să rămînă mai prejos decît cei
lalți. Fiecare cooperator luptă 
din răsputeri pentru ca în co
operativa lui să se obțină cele 
mai mari producții, să existe cît 
mal multe ramuri anexe și con
strucții obștești, precum și cele 
mai multe case noi de locuit. 
Aceeași întrecere se poartă și în
tre obștii (comune), ocolii 
(plăși) și județe.

★
Cine nu cunoaște măiestria 

bulgarilor în domeniul grădinări
tului ? S-ar părea că experiența 
de zeci șt sute de ani nu poate 
fi depășită. Totuși în ultimii ani 
s-a văzut că în această direcție 
se mai pot face lucruri folosi
toare. în anul 1954, C.C. al 
D S N M. (Uniunea Tineretului 
Popular a! lui Dimitrov), după 
experiența Comsomolului și avînd 
încredere în justețea hotărîrilor 
partidului și guvernului care 
arătau grija pentru bunăstarea

știm ce vrea tineretul I

mare ?

gunoiului de grajd a fost discu 
tată și trecută în planul de mun 
că, alături de celelalte acțiuni ale 
organizației. Inițiativa a devenit 
în scurt timp parte componentă 
din întreaga activitate a organi
zației.

Intr-una din ședințele comite- 
tului D.S.N.M. al ocoliei Polodvia. 
s-a discutat următoarea proble 
mă : „Ce foloase putem aduce 
ocoliei noastre". Pentru ca pro
blema pusă în discuție să se în
cheie cu foloase reale s-au con
sultat mai întîi specialiștii, buni 
cunoscători ai specificului oco
liei. Așa s-a născut inițiativa 
creșterii viermilor de mătase. 
Dar pentru aceasta trebuie să 
existe plantații de duzi. Or. a 
cest lucru lipsea. Bine, au gîn 
dit tinerii, atunci să pornim mai 
întîi cu înființarea plantațiilor de 
dud. Dar de unde să luăm să- 
mînța ? Sarcina aceasta a revenit 
biroului D.S.N.M. al ocoliei. Du
pă ce s-a asigurat sămînța, în 
seama tinerilor a stat sarcina ră
sadurilor și a plantării propriu 
zise. La propunerea organizațiilor 
D.S.N.M., în fiecare cooperativă 
agricolă ,s-au rezervat mici lo
turi, pepiniere pentru cultivarea 
puieților. Pînă acum s-au și însă- 
mînțat 7 hectare cu sămînță de 
dud. De la acestea se așteaptă 
peste 350.000 puieți. După cal
cule minime, făcute de comitetul 
D.S.N.M. al ocoliei, numai acea- 
stă inițiativă va aduce. începînd 
din anul 1960, un venit anual de 
peste 5 milioane leva. Paralel 
cu această acțiune, tinerii din 
ocolia Polodvia și-au mai propus 
să planteze și 1800 hectare cu 
salcîmi în scopul dezvoltării stu
pă ritului.

Acțiunile interesante ale tine
retului de la sate nu se termină 
aici. Socotim însă că cele enu
merate mai sus pot fi de mult 
folos tinerilor din patria noas
tră.

PETRE LUNGU

Gimnastele sovietice ți-au păstrat titlul
Gimnastele sovietice au obținui 

și de data aceasta locul întîi pe 
echipe demonstrînd omogenitatea 
unei formații în care Larissa La- 
tînina, campioana, olimpică ab
solută, este o neîntrecută mae- 
stră.

Clasamentul final pe țări;

1. U.R.S.S. 444,80 puncte; 2. R.P. 
Ungară 443,50 puncte; 3. R.P. 
Romină 438,20 puncte; 4. R P. Po
lonă 436,50 puncte; 5. R. Ceho
slovacă 435.366 puncte; 6. Japo
nia 433,666 puncte; 7. Italia
428.666 puncte; 8. Suedia 428.60 
puncte; 9 S.U.A. 413,20 puncte.

ECHIPA UNGARIEI -
CAMPIOANĂ OLIMPICĂ DE POLO PE APĂ
Echipa reprezentativă de polo slavia cu scorul de 2-1 (2-0). 

pe apă a R. P. Ungare a ciștigat învingînd echipa Germaniei cu 
titlul de campioană olimpică în- 6-4 (3-3) echipa reprezenta-
vingînd în meciul decisiv al tur- tivă a Uniunii Sovietice a cuce- 
neului final echipa R.P.F. Iugo- rit medalia de bronz.

Fotbaliștii bulgari au cîștigat medalia de bronz
învingînd cu 3—0 (2—0) echi 

pa Indiei, reprezentativa de fot
bal a R.P Bulgaria s-a clasat pe 
locul trei in turneul olimpic și a 
ciștigat medalia de bronz. Fot
baliștii bulgari au întîmpinat to-

tuși o rezistență dîrză din partea 
echipei indiene

Finala turneului olimpic de 
fotbal va avea loc astăzi și va 
opune echipei U R.S S. formația 
R P.F Iugoslavia.

La ciclism, un cîștigător așteptat 
și un protest al irlandezilor

Principalul favorit al cursei, 
italianul Ercole Baldini care este 
și recordman mondial al orei, 
nu a dezmințit așteptările: el a 
ciștigat detașat proba după o e- 
vadare spectaculoasă.

înainte de startul în cursa
fond s-a produs un incident ase
mănător celui de la campionatele 
mondiale de la Roma. După cum 
se știe Asociația națională de ci
clism a Irlandei nu este recunos
cută la Federația internațională 
deoarece federația britanică a ce
rut aceasta. La Melbourne au so
sit totuși trei cicliști irlandezi: 
Fitzgerald, Flanegan și Gerald 
care s-au și prezentat la start,

dar oiicialii i-au îndepărtat întîr- 
ziind cu aproape o jumătate de 
oră plecarea. Sportivii irlandezi 
au protestat împotriva acestei 
măsuri care nu corespunde SDi- 
riiului întrecerilor olimpice De-

de ' legația irlandeză a arătat că An
glia este răspunzătoare de acea
stă stare de lucruri, declarînd că 
excluderea nejustă a cicliștilor 
irlandezi care au parcurs mii de 
km. esle o insultă adusă renume- 
lui Jocurilor Olimpice.

„Scînteia tineretului**
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Vești din Orientul Mijlociu
Puternice demonstrații populare 
împotriva guvernului Nuri Said

DAMASC 7 (Agerpres).— Zia
rele anunță că la Bagdad, Najap, 
Kabala și în alte orașe și re
giuni din Irak continuă puternice 
demonstrații populare împotriva 
guvernului Nuri Said. Partici- 
panțil la demonstrații cer retra
gerea Irakului din pactul militar 
de la Bagdad.

Continuă ciocnirile sîngeroase 
dintre armată și participanții la 
demonstrație. Numai la Najap au 
fost 450 de morți și sute de răniți.

In cercurile bine informate 
declară că englezii, speriați 
puternicele manifestații ale po
porului irakian împotriva prote
jatului englezilor, Nuri Said, iau 
măsuri urgente în vederea întă
ririi bazelor lor militare aeriene 
de pe teritoriul Irakului, pentru 
ca la nevoie să înăbușe în singe 
răscoala și să încerce să menți
nă regimul instaurat in țară de 
Nuri Said.

se 
de

Siria se pronunța împotriva oricăror 
încercări de a transforma teritoriul ei 

în arena unui nou război —
Sukri Kuatlia declarat

DAMASC 7 (Agerpres).—TASS 
transmite: La 6 decembrie a avut 
ioc la Damasc o paradă a tine
rilor voluntari care a fost primită 
de președintele Siriei, Sukri 
Kuatli.

După terminarea paradei in 
sala de spectacole a Universității 
din Siria a avut loc o adunare in 
cadrul căreia a luat cuvintul pre
ședintele Sukri Kuatli,

După ce a relevat eforturile 
pe care le depune Arabia Saudită 
și poporul irakian in vederea în
tăririi unității arabe, precum și 
eroismul poporului egiptean în 
lupta împotriva agresiunii, Sukri 
Kuatli. a criticat vehement blocul 
militar de la Bagdad creat de 
imperialiști.

Referindu-se la complotul im
perialist împotriva Siriei, Kuatli 
a declarat că imperialiștii au vrut 
să exercite presiuni asupra Siriei 
pentru a submina unitatea arabă. 
Cind încercările imperialiștilor 
au eșuat, ei au trimis agenților 
din Siria arme pentru a da o

stat exis-lovitură orînduirii de 
tente in țară. Siria a ieșit insă 
învingătoare in lupta 
îmootriva dușmanului din a,ară.

în ceea ce privește politica ex
ternă a Siriei, președintele a de
clarat că ea se bazează pe prin
cipiul neutralității. Siria, a spus 
Sukri Kuatli, se pronunță împo
triva oricăror încercări de a 
transforma teritoriul ei în arena 
unui nou război. Este imposibil, 
a adăugat președintele, ca petro
lul arab să fie folosit '•-—x 
împotriva noastră, 
acest ‘petrol trebuie 
țelurilor păcii.

Sukri Kuatli și-a 
cunoștința față de statele membre 
ale O.N.U., îndeosebi față de 
grupul de țări din Asia și Africa 
pentru simpatia manifestată și 
pentru sprijinul acordat arabilor.

In încheiere, Sukri Kuatli a 
mulțumit popor uliu și armatei si
riene pentru fermitatea manifes
tată față de uneltirile imperia
liștilor.

națională

ca arma 
Dimpotrivă 

să slujească

exprimat re-

Nelegiuirile săvîrșite 
de trupele anglo- 

franceze la Port Said
CAIRO 7 (Agerpres). — TASS 

transmite : Presa egipteană anun
ță că trupele anglo-franceze con
tinuă să săvîrșească nelegiuiri la 
Port Said.

După cum relatează ziarul „Al 
Ahram", cotropitorii anglo-fran- 
cezi ucid locuitori pașnici ai ora
șului, necruțînd nici măcar pe 
copii. Zilele trecute elevii din 
Port Said au organizat o demon
strație. Trupele engleze au des
chis focul asupra lor. Doi copii 
au fost omorîți.

Ocupanții împușcă pe loc pe 
oricare egiptean oare este bănuit 
a fi soldat. Fără nici un motiv, 
ei au împușcat pe polițistul egip
tean Liutfi Kames, care suprave
ghea ordinea rândului la vînzarea 
de gaz lampant. Acuzîndu-1 
polițist de organizarea unei 
monstrații un soldat englez 
împușcat în fața mulțimii.

Aproape toate școlile din oraș 
sînt transformate în cazărmi mi
litare. Soldații englezi și francezi 
distrug băncile, îo'osindu-le apoi 
ca lemn de foc. Ocupanții atacă 
locuințele și jefuiesc depozite cu 
mărfuri.

Agresorii anglo-francezi profa
nează chiar și mormintele egip
tenilor. Ei au început să caute 
arme in cimitirul din orașul Port 
Said, dezgropînd mormintele și 
împrăștiind osemintele.

Intervenționișțij bruiază emisiu. 
nide postului de radio .Cairo. In. 
același timp, ei au instalat pe 
străzile orașului megafoane, prin 
care transmit emisiunile amtiegip- 
tene ale postului de radio brita
nic din Cipru.

pe 
de- 
1-a

„Jenminjibao" despre 
tratativele sovieto-

romîne

Lucrările Adunării
Generale a O. N. U.

Astăzi se deschide 
la Roma al 8-lea Congres 
national al P. C. Italian

ROMA 7 (Agerpres). — Ziarul 
,,Unita“ relatează că la 8 de
cembrie se va deschide la Roma 
cel de-al 8-lea Congres național 
al Partidului 
Ordinea de zi 
următoarea: 
italiană spre . ,
un guvern democratic al claselor 
muncitoare. Raportor — Palmiro 
Togliatti. 2. Despre Statutul par
tidului. Raportor — Luigi Lon
go. 3. Alegerea organelor con
ducătoare

Comunist Italian, 
a congresului este 
1. Pentru o cale 
socialism, pentru

Nuri Said va trebui să dea socoteală 
în fața lumii arabe

DAMASC 7 (Agerpres). — al Ligii Arabe va trebui să ho- 
Postul de radio Cairo a anunțat 
că ministrul de Externe al Sir.ei, 
Sa'lah El Bittar, a declarat 
într-un interviu acordat agenției 
siriene de presă, că guvernul 
Siriei a hotărît să se consulte cu 
celelalte state membre ale Ligii 
Arabe în vederea convocării Con
siliului politic al Ligii. Potrivit 
celor declarate de Ministerul de 
Externe sirian, Consiliul politic

târască trimiterea lui Nuri Said, 
primul ministru al Irakului, în 
fața unui tribunal pentru a fi 
judecat pentru politica sa con
trară intereselor țărilor arabe și 
pentru sprijinul pe care l-a acor
dat agresorilor Egiptului. Această 
acțiune, a adăugat Bittar, are 
drept scop eliberarea Irakului de 
guvernul Nuri Said, unealtă a 
unor puteri străine.

O întrevedere
semnificativă...

NEW YORK 7 (Agerpres). - 
Secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles a avut la 5 decembrie în 
clădirea Departamentului de Stat 
o întrevedere cu ambasadorii 
Pakistanului, Turciei, Irakului și 
Iranului.

După cum anunță coresponden
tul din Washington al agenției 
United Press, în cadrul acestei 
întrevederi ambasadorii celor 
patru țări participante la pactul 
de la Bagdad au ridicat din nou 
problema aderării formale a 
S.U.A. la acest bloc.

In Cuba continuă ciocnirile între trupele 
guvernamentale și insurgenți

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
După cum anunță din Havana, 
ziarul „New York Times", în Cuba 
continuă ciocnirile intre trupele 
guvernamentale și insurgenții 
care au debarcat în provincia cu- 
bană Oriente. Guvernul președin
telui Batista a interzis să se pu
blice vreo informație în legătură 
cu răscoalele, in afară de cele 
oficiale.

„New York Times" arată că in- 
tr-o serie de centre populate au 
loc lupte înverșunate în cursul 
cărora trupele guvernamentale 
folosesc aviația și artileria grea.

In Ungaria a început elaborarea planului 
economic naț.onal pe anul 1957

BUDAPESTA 7 (Agerpres).— 
Odată cu desfășurarea normală a 
lucrului atît în majoritatea între
prinderilor cit și pe ogoare, zia
rul „Nepakarat" anunță că Ofi
ciul central al planificării din 
R. P. Ungară a început elabora
rea planului economiei naționale 
pe anul 1957.

Pentru a putea face față în- 
tr-uri ritm susținut producției 
care are încă de suferit din pri
cina lipsei de energie electrică, 
la mal multe întreprinderi din 
Budapesta muncitorii au trecut 
la munca în mai multe schimburi. 
Ziarul „Nepszabadsag" a publicat 
un articol în care salută iniția
tiva muncitorilor care pentru a 
ajuta la o mai bună repartizare 
a energiei electrice au hotărît să 
lucreze și în echipe de noapte. 
Un comunicat al combinatului 
siderurgic danubian anunță că 
cuptorul Martin din Dunapentele 
dă zilnic șarje de oțel.

nuntă că dintre persoanele ares
tate la 6 decembrie, cei care se 
vor dovedi nevinovați vor fi puși 
în libertate iar criminalii vor fi 
deferiți justiției.

Agenția United Press, transmi
te că la 6 decembrie, comanda
mentul militar din Cuba a anun
țat că comandantul trupelor te
restre din regiunea Nichero a ce
rut ajutorul aviației pentru a în
treprinde o „operație hotărâtoare" 
Împotriva forțelor antiguverna
mentale.

La 5 decembrie, au avut Ioc 
lupte înverșunate între trupele 
guvernamentale și insurgenți în 
regiunea Nichero-Mansanigllo, în 
urma cărora s-au Înregistrat 
morți și răniți.

Guvernul a anunțat la 7 de
cembrie că avioane militare cu
baneze au mitraliat și au bom
bardat pe insurgenți in apropie
rea orașului Sierra-Maestra din 
provincia Oriente.

Potrivit informațiilor obținute de 
ziare de la Fideli Castro, condu
cătorul insurecției, provinciile cu- 
baneze Camaguei, Oriente, Pinar- 
del-Rio și Las-Vilias se află sub 
controlul insurgenților.

PEKIN 7 (Agerpres). — Zia
rul „Jenminjibao" a publicat la 
6 decembrie un articol consacrat 
rezultatelor tratativelor dintre 
delegațiile guvernamentale ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne.

Declarația comună cu privire 
la tratativele sovieto-romîne, 
scrie ziarul, este pătrunsă de spi
ritul măreț al internaționalismu
lui proletar și de grija profundă 
a celor două țări pentru întărirea 
unității țărilor socialiste și con
solidarea cauzei socialismului.

După declarația guvernului so
vietic din 30 octombrie 1956 și 
după declarația comună cu pri
vire la tratativele sovieto-polone, 
această declarație constituie o 
nouă contribuție importantă la 
întărirea unității țărilor socialiste 
și a colaborării internaționale.

Tratativele sov'eto-romîne au 
întruchipat întrutotul spiritul de
clarației guvernului sovietic din 
30 octombrie, au confirmat încă- 
odată principiile de bază ale re
lațiilor dintre țările socialiste — 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării integrității 
teritoriale, independenței și suve
ranității de stat și neamestecu
lui reciproc în treburile interne.

Poporul chinez, scrie în în
cheiere „Jenminjibao", salută 
sincer rezultatele tratativelor din
tre Uniunea Sovietică și Romî- 
nia și consideră relațiile de prie- 
ten'e dintre Uniunea Sovietică 
și Rominia ca un exemplu al re
lațiilor dintre toate țările socia
liste. Cu cît se înverșunează mai 
mult dușmanii, cu atît mai trai
nică trebuie să fie solidaritatea 
noastră. Datoria sfîntă a tuturor 
țărilor socialiste este să dezvolte 
în permanență și să întărească 
prietenia frățească dintre țările 
lagărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică și să ia atitu
dine împotriva oricărei slăbiri a 
acestei prieteni: mărețe.

NEW YORK 7 
TASS transmite : 
nară din dim.nea; 
cembrie a Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat discuția gene
rală. Au luat cuvînluil reprezen
tanții Angliei și Indiei

Pearson Dixon (Anglia) a cău
tat să justifice agresiunea împo
triva Egiptului, declarând ță Or
ganizația Națiunilor Unite nu 
și-a îndeplinit misiunea de rea- 
zim principal al securității. Dixon 
s-a pronunțat pentru un amestec 
direct în treburile interne ale 
Ungariei.

Polemizînd cu delegații Egip
tului și ai aitor țări arabe, care 
au vorbit despre atrocitățile .să
vîrșite de intervenționiști, Dixon 
a denaturat faptele cunoscute 
care caracterizează barbaria a- 
gresorilor anglo-francezi pe teri
toriul Egiptului cotropit de ei. El 
a căutat chiar să arunce asupra 
Egiptului răspunderea pentru în
cetarea funcționării Canalului de 
Suez.

Referindu-se la problema de
zarmării, Dixon a declarat că gu
vernul său „studiază" propune
rile sovietice din 17 noiembrie 
a.c. Totuși, el s-a grăbit să de
clare că aceste propuneri ale gu
vernului sovietic sînt nerealiste, 
intrucît, după cum a pretins el, 
aceste propuneri ar fi îndreptate 
spre subminarea așa-zisei „lumi 
libere" și a N.A.T.O. și ar fi fost 
prezentate într-un „moment ne
potrivit". Calificînd ca „un pas 
înainte" declarația guvernului 
sovietic că este gata să exami
neze problema luării de fotograf.i 
din avion ca o parte a unui sis
tem de control, Dixon a spus că 
nu-1 satisface faptul că U.R.S.S.

' (Agerpres). —
In ședința ple- 

ța zilei de 6 de-

nu dorește să accepte întregul 
plan al controlului internațional 
propus de puterile occidentale. 
După cum se știe, acest plan con
diționează problema dezarmării 
de mulți factori, printre care de 
rezolvarea unor probleme politice 
internaționale importante, ca- uni
ficarea Germaniei și altele.

După cum rezultă din declara
ția lui Dixon, Anglia nu inten
ționează să renunțe ia planurile 
ei agresive în Orientul Apropiat. 
Dixon a condiționat consimță- 
mîntul Angliei la rezolvarea pro
blemelor importante ale Orientu
lui Apropiat de înlăturarea pre
tinsei „primejdii" dim partea „co
munismului sovietic", născocite 
de propaganda occidentală Dixon 
nu s-a încumetat firește să. recu
noască că nu pretinsa primejdie 
din partea U.R.S.S. și larga nrș- 
care de eliberare națională a po
poarelor din Orientul Apropiat și 
din Africa îi sperie pe imperia
liștii englezi și pe alți imperia, 
lîșli care, prin aventuri militare 
nechibzuite încearcă zadarnic să 
schimbe mersul istoriei.

In cuvîntarea sa Krishna Me
non, șeful delegației Indiei, s-a 
referit la evoluția evenimentelor 
în perioada dintre sesiunile a 
10-a și a 11-a ale Adunării Ge
nerale. Menon a salutat admi
terea în O.N.U. a noilor membri 
și. îndeosebi, a țărilor dip Asia 
și Afr'ca. El s-a pronunțat pen
tru admiterea în O.N.U. a Ja
poniei și a Republicii Populare 
Mongole.

In Extremul Orient, a spun Me
non. problema principală este 
problema Chinei. A sosit de mult 
timpul ca marele popor chinez să 
fie reprezentat în modul cuvenit

îți O.N.U. Menon a criticat pute, 
rile occidentale care au zădărni
cit examinarea acestei probleme 
în cursul actualei sesiuni.

Referindu-se la problemele coj 
loniale Menon a declarat că este 
necesar să se satisfacă cît mat 
grabnic aspirațiile popoarelor din 
Algeria, Cipru, Irianu.1 de vest și 
Go a

Menon a analizat pe larg pro
blema Kașmirului.

Vorbind despre evenimentele 
din Orientul Apropiat, delegatul 
Indiei a arătat netemeinicia argu
mentelor pe care le-au adus în 
cadrul actualei sesiuni reprezen. 
fanții Angliei, Franței și Israe
lului. El a condamnat cu aspri
me acțiunile agresorilor. Menon 
s-a pronunțat pentru o cît mai 
grabnică restabilire a funcționă
rii Canalului de Suez. El a sub
liniat că pentru aceasta este ne
cesară retragerea imediată a tru
pelor agresorilor din Egipt.

Referindu-se la evenimentele 
din Ungaria, Menon a amintit 
poziția țării sale care se pronun
ță îmootriva prezentei unor tru
pe străine pe teritoriile altor țări. 
El s-a pronunțat pentru vizita se
cretarului general al O.N.U. la 
Budapesta și pentru trimiterea de 
observatori ai O.N.U. în Ungaria.

Menon s-a referit de asemenea 
la problema dezarmării. El a spus 
Că, după părerea Indiei, rezolva
rea acestei probleme depinde în 
primul rind de rea!izarea unui 
acord între cele două principale 
puteri — U.R.S.S. și S.U.A. In 
această ordine de idei el a cerut 
tratative directe între guvernele 
Statelor Unite și Uniunii So
vietice.

O încălcare a Cartei O.N.U. în legătură 
cu componența Consiliului de Securitate

Oamenii muncii 
din Ungaria cer 

reprimarea provocatorilor
BUDAPESTA 7 (Coresponden

tul agenției Agerpres transmite): 
La Budapesta și în alte orașe din 
Ungaria au avut loc mitinguri 
ale muncitorilor în cadrul cărora 
s-a cerut guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc să acțione
ze cu energie pentru reprimarea 
elementelor contrarevoluționare 
care 6e dedau la acțiuni crimi
nale și tulbură ordinea. Pe stră
zi, in fabrici, în instituții se dis
cută despre riposta hotărâtă dată 
de oamenii muncii provocatorilor 
care au încercat să 'împiedice 
restabilirea vieții normale în 
Ungaria.

Ziarul „Nepszabadsag" scrie, 
„grupurile care manifestau pentru 
puterea muncitorească, pentru 
democrația populară au cerut cu 
insistență guvernului să ia mă
turi eficace pentru restabilirea 
ordinei și securității publice în 
capitală. La mitingurile muncito
rești s-a protestat cu hotărîre 
împotriva actelor teroriste ale 
contrarevoluționarilor", .. ...I

Criminalii de drept comun și 
bandiții contrarevoluționari' care 
au ucis sau au rănit cițiva mun
citori dintre cei care își exprirpau 
sprijinul pentru guvernul mun- 
citoresc-țărănesc ati fost arestați 
și deferiți justiției. Direcția poli
ției din Budapesta a dat publi
cității un comunicat în care a-

din Bagdad — 
amintirea celor 
vocile reprezen- 
din facultăți și 

se ridicau

Era la începutul anului 1948. Tn 
piețele și pe străzile din Bagdad, 
poporul demonstra pentru pace, 
împotriva guvernului reacționar a- 
flai în solda forțelor imperialiste. 
Era o demonstrație pașnică... Cind 
deodată se auzi răpăit de mitra
lieră. Căzu o primă victimă. Era 
un tlnăr student de la Facultatea 
de pedagogie. Se numea Șimran 
Aluan...

Dar stngele Iul și al celorlalți 
patrioți căzuți tn ziua aceea n-a 
stropit tn zadar caldarimul Bag
dadului. Citeva săptămîni mai tîr- 
ziu, mișcarea studențească folo
sind simulacrul de libertăți demo
cratice pe care noul guvern era 
silit să le acorde. întrunește pri
mul Congres național studențesc. 
In „Piața leilor" 
numită astfel în 
căzuți In 1948 — 
tanților tinerilor
din școlile secundare 
pentru a vota crearea Uniunii Na
ționale a Studenților Irakieni.

încă de la începutul înființării 
sale, Uniunea Națională a Studen
ților Irakieni a avut o existență 
foarte grea și zbuciumată. Urmă
rită de poliție, nevoită încă din 
primele luni să intre Intr-o adlncă 
ilegalitate, cu o conducere șl un 
mare număr de membri arestați. 
Uniunea — asemenea păsării 
Phoenix ce renăștea mereu din 
propria ei cenușă — pornea din 
nou la luptă cu forțe sporite, cu 
rlnduri șl mai strînse. Lupta stu
denților pentru drepturile lor spe
cifice se îmbină strtns cu lupta 
întregului popor irakian pentru in
dependență, drepturi democratice 
și pace. Adeseori glasul, studen
ților a răsunat alături de cel al 
întregii populații asuprite-, mani- 
festtnd sub lozincile: Vrem pace și 
pline. . Vrem salarii omenești. 
Vrem un guvern, cu adevărat na
țional".

In urmă cu 4 ani, mulți stu- 
denți au fost arestați cu prilejul

Dificultățile întîmpinate în Egipt 
de unitățile iugoslave din cadrul 

forțelor O. N. U.
CAIRO 7 (Agerpres). — Ta- 

niug transmite : După cum s.a 
anunțat la Cairo, unitățile ar
matei iugoslave care în ultimile 
zile înaintează la est de Canalul 
de Suez, prin deșertul Slnai, intim- 
pină mari dificultăți, îndeplinind 
cu greu sarcina încredințată de 
statul major al forțelor O.N.U. 
Potrivit știrilor, prima și a doua 
unitate iugoslavă au constatat la 
15 km. est de Canal, și în unele 
locuri chiar la o distanță de 5 
km. comunicații întrerupte și nu
meroase cimpuri de mine. Avioa
ne israeliene și franceze au zbu
rat deasupra unităților Iugo
slave, și au executat zboruri la 
mică înălțime în timp ce aceste 
unități se aflau in marș. De a- 
semenea, avioane britanice au 
urmărit îndeaproape mișcările 
coloanelor iugoslave.

Este firesc să ne întrebăm care 
este scopul unor asemenea ac
țiuni din partea autorităților 
armatelor britanice și israeliene. 
Cercurile politice văd în aceasta 
o sabotare directă a forțelor 
O.N.U. și a misiunii încredințată 
acesțor forțe.

In legătură cu aceste piedici și 
dificultăți întîmpinate de unită
țile iugoslave care își aduc la 
îndeplinire sarcifla ce le-a fost 
trasată de statul major al for
țelor O.N.U. și avînd în vedere 
că marea majoritate a acestor

dificultăți este provocată de ... 
țiunile forțelor armate ale Israe
lului, se consideră necesar ca ge
neralul Burns și O.N.U. să ceară 
autorităților israeliene să-și a- 
sume întreaga răspundere în 
ceea ce privește curățirea tere
nurilor minate și să indice forțe
lor O.N.U. suprafețele care au 
fost minate. De asemenea, ele 
trebuie să înceteze îndată orice 
acțiune împotriva forțelor O.N.U. 
Se crede că aceste probleme au 
fost examinate în cursul zilei de 
6 decembrie la întîlnirea care a 
avut loc între generalul Burns 
și reprezentantul iugoslav în 
statul major al forțelor O N.U., 
colonelul Vojvodici, și că aceste 
fapte au fost discutate de aseme
nea de gerteralul Burns și repre
zentantul armatei israeliene.

Opinia publică speră că O.N.U. 
va exercita întreaga sa autori
tate pentru realizarea hotărârii 
cu privire la retragerea forțelor 
agresoare din Egipt, și pentru 
înlăturarea tuturor obstacolelor 
care împiedică unitățile iugo
slave, precum și alte forțe al? 
O.N.U. de a-ți îndeplini sarcina 
asumată. Publicul egiptean a pri
mit cu deosebită simpatie știrea 
că generalul Burns a elogiat uni
tățile iugoslave,, pentru disciplina 
exemplară dovedită in îndeplini
rea sarcinilor trasate de statul 
major al O.N.U.

aC-

NEW YORK 7 (Agerpres). — cele șase mandate ale membrilor 
La ședința din dimineața zilei 
de 7 decembrie a Adunării Ge
nerale O.N.U. a avut loc alegerea 
unui membru nepermanent al 
Consiliului de Securitate în locul 
Iugoslaviei căreia i-a expirat 
mandatul La primul tur de scru
tin secret Filipinele au întrunit
— 51 de voturi, iar Cehoslovacia
— 20. Astfel, încălcindu-se Carta 
O.N.U. și acordul realizat ante
rior priyind repartizarea geogra
fică justă a mandatelor membri
lor nepermanenți ai Consiliului 
de Securitate, în locul care re
vine țărilor Europei răsăritene 
au fost numite Fil.pinele.

Delegația sovietică a protestat 
împotriva discriminării grosola
ne față de țările Europei de ră
sărit.

In legătură cu anunțarea re
zultatelor votului, șeful delega
ției U.R.S.S., V. V. Kuznețov, a 
făcut următoarea declarație :

Alegerea Filipinelpr în Consi
liul de Securitate in locul elibe
rat de Iugoslavia, a însemnat 
o încălcare grosolană a dreptu
rilor legitime ale țărilor Euro
pei de răsărit în O.N.U. Artico
lul 23, paragraful 2 al Cartei 
O.N.U. prevede că membri ne
permanenți ai Consiliului de Se
curitate sînt aleși luîndu-se în 
considerație repartizarea geogra. 
fică.

După cum se știe, în ce pri
vește aplicarea acestui articol, în 
1946 s-a realizat un acord pe cu
vin! de onoare privind reparti
zarea mandatelor membrilor ne
permanenți ai Consiliului de Se. 
caritate, luîndu-se în considera
ție repartizarea geografică jus
tă. Potrivit acestui acord, din

nepermanenți al Consiliului, un 
mandat revenea țărilor Europei 
răsăritene. Or, încălcîndu-se vă
dit principiile O.N.U., în locul 
care aparține acestor țări au fost 
alese Filipinele care nu au nimic 
comun cu regiunea Europei răsă
ritene.

In felul acesta, din cauza bu
nului plac și a arbitrariului, una 
din regiunile lumii a fost exclusă 
din cel mai important organ al 
O.N.U.

Rezultatul acestui vot consti
tuie o dovadă a faptului profund 
regretabil că Organizația Națiu
nilor Unite își pierde tot mai 
mult importanța sa de centru al

colaborării internaționale bazată 
pe egalitatea în drepturi. Votul 
dovedește că activitatea O.N.U. 
este îndreptată și reglementată 
tot mai mult nu de principiile 
Cartei, ci de considerente de con- 
juctură și de diferite combinații 
ale unor grupuri de țări și în 
primul rind ale Statelor Unite 
ale Americii, care folosesc acea
stă organizație în scopurile lor 
egoiste. Aceasta subminează 
profund prestigiul O.N.U.

In baza celor expuse mai auș, 
a subliniat V. V. Kuznețov, de
legația Uniunii Sovietice protes
tează cu hotărîre împotriva dis
criminării față de țările Europei 
răsăritene.

Inimile studenților irakieni
bat pentru libertate

unor acțiuni patriotice. Mulți alții 
i-au urmat In anii din urmă fiind 
asvîrliți în beciuri întunecoase 
și supuși unui sălbatic regim de 
exterminare. Clasicele și perimate
le sisteme ale Gestapoului hitlerist 
— smulgerea unghiilor, spînzura- 
rea tinerilor de mîini timp de ore 
întregi — slnt îmbinate cu metode 
„moderne" ca, de pildă, folosirea 
unor pălării de oțel cu săgeți înă
untru care slnt îmbrăcate deținu
tului pe cap cu ajutorul ...ciocanu
lui, și care poartă, desigur nu în- 
tlmplător numele de „pălării a- 
mericane". Există apoi lagăre de 
concentrare unde studenții slnt 
supuși unui regim de muncă for
țată și de chinuri îngrozitoare.

Totuși și tn aceste închisori șl 
lagăre de concentrare lupta stu
denților continuă. Ce poate fi mai 
grăitor decît faptul că tn înseși 
eceste lagăre există carceri pen
tru „nesupuși" — adică pentru 
acei care continuă să protesteze 
împotriva regimului de teroare. 
Sînt unii studenți care s-au re
voltat și au declarat greva foa
mei. Slnt alții care cu prețul vie
ții au reușit să fugă. In această 
privință sînt episoade impresio
nante. Aziz al Hadj. împreună 
cu alți 13 tovarăși întemnițați, 
au săpat Un tunel lung de 56 de 
picioare. Cu 6 voință și răbdare 
de fier ei l-au săpat cu bucăți in
forme de metal și cu miinile goa
le ; și aceasta numai pentru a do- 
bîndi libertatea. Și au dnblndit-o. 
Nohman Mohamed Saleh a de
clarat greva foamei cerlnd acor
darea drepturilor de deținuți po
litici atît lui cit și tovarășilor 
săi. In urma acestei greve Mo
hamed Saleh a 
mul său cuvînt
BERTATE.

„Mă bucur că
za noastră nobilă — șoptea el In 
agonie. Cauza noastră e mai tare

Articol scris special pentru 
„Scinteia tineretului'

murit. Dar ulti- 
a fost tot: LI- 

r ?, 1 e f ' i 
mor pentru cau-

decît moartea și se cheamă: li
bertate".

Studenții noștri muncesc ziua 
pentru ca seara să tragă obosiți 
la locuințele lor — o colibă făcută 
din rogojini — și să învețe la 
lumina unui opaiț. Totuși studen
tul irakian învață din răsputeri, 
fiindcă știe că țara lui are nevoie 
de oameni luminați și culfi care 
să ajute poporul In lupta sa.

E atlt de grea situația studen
ților irakieni Incit abia 10% din
tre ei reușesc să-și termine stu
diile. Sănătatea lor — sub un re
gim care cheltuiește tn acest scop 
anual pe cap de locuitor o sumă 
egală cu prețul unei plini — e 
atlt de șubredă Incit numeroși 
sînt aceia care mor de tubercu
loză. Colegii voștri din Irak slnt 
atlt de îngrădiți In drepturile lor 
Incit n-au măcar permisiunea de 
a organiza cluburi studențești. 
Iată un fapt care pare desigur 
neverosimil pentru un tlnăr care 
trăiește intr-o țară liberă ca a 
voastră. în Irak In mod obliga
tor cursurile se predau tn limba 
enjțleză — aceasta mai ales in 
facultățile tehnice și la cea de 
medicină. De la catedră, se a- 
dresează studenților irakieni pro
fesori din AngUa sau S.U.A. care 
adesea au o calificare insufi
cientă, posedind diplome „bun 
pentru Orient". în schimb ei sini 
plătiți cu un salariu de 5 ori 
mai mare declt suma pe care o 
primește un profesor irakian. Sînt 
desigur și printre aceștia, din 
urmă oameni care slnt slugi ple
cate ale guvernanților 
ei redactează manuale 
reacționar, le umplu cu

irakieni: 
tn spirit 

lucruri 
inutile — aceasta deoarece mini
sterul Educației Naționale din 
Irak ia drept criteriu de plată 
nu calitatea ci numărul de 
cuvinte. Dar slnt mulți, alți

profesori irakieni cinstiți care, 
de la catedră, s-au ridicat 
împotriva tnvățămtntului reac
ționar, împotriva măsurilor luate 
de guvern pentru închiderea unor 
școli, împotriva manualelor greșit 
întocmite. Cîțiva dintre aceștia au 
avut aceeași soartă ca și aceea 
a studenților progresiști: au fost 
excluși din facultăți și aruncați 
tn închisoare. In ciuda oricăror 
măsuri arbitrare ei continuă lup
ta laolaltă cu toți studenții de- 
mocrați pentru satisfacerea re
vendicărilor lor comune.

Semnarea pactului de la Bag
dad. care a însemnat pentru toa
tă țara o înăsprire a teroarei și 
a condițiilor generale de trai, a 
avut repercusiuni directe tn 
sensul înrăutățirii condițiilor de 
învățătură și de viață ale stu
denților. Guvernul irakian — 
care alocă 61 la sută din buget 
pentru pregătiri militare și o 
sumă foarte mică pentru cultură 
și invățămînt — a dispus tnchi
derea a 27 de școli, (in general 
școlile la noi slnt și așa puține 
la număr), sub pretext că n-ar 
exista fondurile necesare. O lege 
specială — din cadrul legilor 
promulgate recent și care au 
la bază arbitrariul și teroa
rea — prevede că directorul unei 
școli ori decanul unei facultăți 
poate exclude un elev ori un stu- lr 
dent după bunul său plac, fă'ă 
a mai cere măcar avizul consiliu
lui profesoral. Un alt decret spe
cial prevede că cine face parte 
dintr-o organizație studențească 
e considerat comunist și poate fi 
eliminat și întemnițat.

Toate aceste decrete și legi re
presive n-au făcut decît să întă
rească mișcarea studențească în 
voința ei de a smulge țara din 
ghiarele pactului de la Bagdad, 
de a impune guvernului o politică 
de pace, de a asigura studenților 
condiții omenești de trai și de in-

vățătură, împotriva- acestui păct, 
studenții au pornit acțiuni hotă- 
rite: ei au fost în primele rlnduri 
la demonstrațiile care au avut 
loc, au împărțit manifeste, au 
mers la sate, în piețele publice, 
tn cinematografe, au umblat din 
casă în casă explicînd oamenilor 
urmările dezastruoase ale pactu
lui agresiv de la Bagdad. Alături 
de marea masă a populației, stu
denții irakieni iau parte tn pre
zent la diferitele acțiuni de pro
test împotriva guvernului Nuri
Șaid pentru politica lui contrară 
intereselor țărilor arabe și pentru 
sprijinul pe care l-a acordat 
agresorilor Egiptului.

Dat fiind comunitatea
de interese, toți studenții ira
kieni, fie ei socialiști, comuniști, 
naționaliști ori independenți, s-au 
unit pe baza unei platforme largi 
de revendicări. Uniunea Naționa
lă a Studenților Irakieni, care 
număra anul trecut doar 75 la 
sută din numărul total al studen
ților, astăzi îi cuprinde tn pro
porție de 100 la sută.

In ciuda piedicilor șl a greu
tăților materiale, Uniunea a tri
mis reprezentanți de-al săi la toa 
te manifestările studențești inter
naționale — Festivalul de la Bu
curești și Varșovia, 
de la Bandung a 
țările Asiei și 
greșul Mondial 
la Praga etc.
kieni înțeleg cit de necesară 
și de eficace este colaborarea și 
solidaritatea între toți studenții 
lumii. Ei au apreciat din plin 
forța solidarității internaționale 
anul trecut, cind protestele opi
niei publice studențești internațio
nale și a organizațiilor interna
ționale de tineret ca F.M.T.D. și 
U.I.S. au împiedicat condamna
rea la moarte prin spînzurătoare 
și au impus eliberarea studentu
lui Aii Alșieh Hussein, luptător 
pentru independența țării sale. 
Slnt lucruri pe care studenții ira
kieni nu le uită.

K. SABIB 
student irakian

lor

Conferința 
studenților din 
Africii. Con- 

Studențesc de 
Studenții ira-

Declarația comună greco-iugoslavă
BELGRAD 7 (Agerpres). - 

După cum transmite agenția 
Tanjug, vineri seara au luat sfîr- 
șit tratativele dintre reprezen
tanții guvernelor grec și iugo
slav, core au avut loc între 4 și 
7 decembrie la Belgfad.

La aceste tratative au partici
pat din partea iugoslavă, pre
ședintele R.P.F. Iugoslave losip 
Broz Țito, vicepreședinții Vecei 
federative executive, E. Kardelj și 
S Vukmanovici, iar din partea 
greacă, președintele Consiliului 
de Miniștri al Greciei, Karaman
lis și ministrul de externe al Gre
ciei, Averof.

După încheierea tratativelor a 
fost dată publicității o declarație 
comună greco-iugoslavă.

Declarația exprimă convingerea 
părților că există largi posibili
tăți de dezvoltare a prieteniei și 
colaborării între cele două țări.

In legătură cu problema Cipru
lui, declarația subliniază că gu-

vernu! iugoslav credincios prin
cipiului dreptului 13 autodetermi
nare a popoarelor, își exprimă 
sincera simpatie față de poporul 
cipriot și este gata să acorde tot 
sprijinul moral și politic oricăriii 
efort constructiv în vederea solu
ționării juste a acestei probleme.

In declarație se subliniază de 
asemenea necesitatea dezvoltării 
relațiilor dintre țările pactului 
balcanic.

în legătură cti ultimele eveni
mente internaționale, declarația 
subliniază că ambele guverne 
sînt de acord în ce privește con
damnarea folosirii forței pentru 
rezolvarea litigiilor internațio
nale. De asemenea ambele gu
verne consideră, după cum se 
arată în declarație, că ultimele 
evenimente au arătat ce rol im
portant poate juca Organizația 
Națiunilor Unite ța instrument 
eficace al păcii pentru rezolvarea 
litigiilor în lume.

Studenții romîni din U.R.S.S. participă 
la pregătirile pentru Festival

HARKOV 7 (Agerpres) — 
TASS transmite: Membrii echi
pei artistice a Casei de cultură a 
lucrătorilor din cooperația indus
trială din orașul Harkov și stu
denții din R.P.R. care învață la 
școlile superioare din 
pregătesc un program 
pentru cel de al Vl-lea 
Mondial al Tineretului.

Studenții romlni Luță Rău și 
Jean Anghel au. tradus în limba 
rusă fragmente din operele pro
zatorilor romlni și versuri .te 
poeților romlni.

Harkov 
comun 

Festival

Ambasada Republicii Populare 
Romîne de la Moscova a trimis 
partiturile operelor muzicale ale 
unor compozitori romîni. Din Ro- 
mînia a sosit un pachet conțin'tnd 
modele de costume naționale.

Așa a luat ființă compoziția li- 
terar-muzicală ..Călătorie prin 
Rominia", la oare își vor da con
cursul un cor și un ansamblu de 
dansuri, precum și orchestra de 
estradă a Casei de cultură a lu
crătorilor din cooperația indus
trială din Harkov.

TOKIO. — După cum anunță 
postul de radio Tokio, la ședința 
din 7 decembrie a Cabinetului de 
Miniștri al Japoniei a fost adop
tată hotărîrea de a se aproba de
clarația comună și celelalte docu
mente sovieto-japoneze legate de 
normalizarea relațiilor dintre 
cele două țări. Anterior aceste 
documente au fost ratificate de 
parlamentul japonez.

LONDRA. — Potrivit datelor 
Ministerului englez al Muncii în 
perioada 15 octombrie—12 no
iembrie numărul șomerilor din 
Marea Britanie a crescut _cu 
14.500 oameni și a atins cifra de 
293.800 de oameni.

PARIS. — Adunarea Națională 
Franceză a adoptat vineri buge
tul militar pe anul 1957. Noul 
buget se ridică ia 1.000 miliarde 
franci față de 931 miliarde cit 
a fost în 1956.

împotriva adoptării acestui ri
dicat buget militar au votat cei 
150 deputați comuniști și progre
siști.

ATENA. —- La 7 decembrie a 
sosit la Atena pentru a-și lua tn 
primire postul Ion Drinceanu, 
ambasador extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romîne în Gre
cia.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță corespondentul din Istam
bul al Agenției Associated Press, 
în urma agresiunii anglo-franco- 
israeliene împotriva Egiptului și 
în urma încetării navigației pe 
Canalul de Suez, pricinuită de 
această agresiune, In Turcia se 
resimte lipsa de benzină. Cu în
cepere de la 7 decembrie circu
lația autobuselor la istambul va 
înceta la ora 21 pentru a se face 
economie de combustibil.
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