
Susținînd prin fapte votul dat 
la 3 februarie, oamenii muncii obțin

Proletari din toate țările, uniți vă!

Noi succese în producție
★

Mai multe bunuri de larg consum

cînteia 
ineretului

' TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). — Țara Întreagă 
a votat. A fost prezent tn fața 
urnelor și tineretul. Am vizitat 
întreprinderea Electromotor din 
Timișoara. Votul pe care ti
nerii de aici l-au dat cu încrede
re candidaților F.D.P, 11 întăresc 
acum cu noi și Însemnate succe
se in muncă.

Citeva date generale în primul 
rind. In această săptămină nici 
un tinăr nu a lipsit de la lucru. 
Nici una dintre cele 6 brigăzi de 
tineret nu este sub plan. De pildă, 
brigada de tineret nr. 5, condusă 
de Aurel Popovici, nu a avut nici 
un rebut. Mai mult incă, reușeș
te ca zilnic să monteze peste

plan țel puțin 7 fierăstraie elec
trice de tăiat copaci.

In biroul serviciului de pro
iectări l-am intlinit pe Vie. 
tor Crăciunescu membru în 
comitetul U.T.M. al între
prinderii și pe tinărul Geza Gutt
man. Ei cinstesc votul cu o reali
zare deosebită — au început lu
crul la seria 0 a fierului de călcat 
electric cu regulator. Noul fier 
de călcat realizat de ei este cu 
totul deosebit de celelalte fabri
cate in (ara noastră.

— Se tinde ca fierul de căl
cat să fie cit mai ușor 
— ne-a spus Victor Crăciu
nescu. Intr-adevăr noul fier de 
călcat cintărește numai 1,5 kg. 
față de 2—3 kg. cit au in medie 
celelalte. Puterea electrică ii este 
mărită de la 500 W. la 1000 W. 
Fierul are un regulator care nu 
permite decit încălzirea pină la o 
anumită temperatură, apoi se 
deconectează automat, iar cind 
se răcește, tot automat conectea
ză și începe din nou să se în
călzească.

Regulatorul dirijează tempera
tura după cum are nevoie gospo
dina pentru mătase, lină, bum
bac, viscoză etc. Deși este de 
1000 W„ noul fier este totuși mai 
economic decit celelalte tipuri o- 
bișnuite, tocmai datorită faptului 
că nu se poate supraîncălzi.

Tot în incinta întreprinderii 
i-am înttlnit pe inginerii de la 
grupul de cercetări. Acest grup 
de ingineri condus de tinărul in
giner inventator Dan Teodorescu, 
lucrează intens la construirea u- 
nei mașini electronice de echili
brat. Această mașină nu numai 
că va stabili mărimea și poziția 
dezechilibrului piesei, ci va face 
și operația propriu zisă de echili
brare.

Tinărul inginer Gheorghe Ata- 
nasiu din același grup de cerce
tători se documentează in vede
rea intocmirii proiectului unui 
generator de înaltă frecvență.

Așa iși întăresc tinerii de la 
Electromotor votul pe care l-au 
dat cu Încredere candidaților
F.D.P.

In numai trei zile

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Sîmbătă 9 februarie 1957

Utemista Maria Avram este 
fruntașă în secția țesătorie a 
întreprinderii „7 Noiembrie", 
unitatea B, din Capitală. Or- 
ganizindu-și bine locul de 
muncă, ea reușește să depă
șească planul zilnic in medie 
cu 17 la sută.

In fotografie: tinăra Maria 
Avram la locul de muncă.

Foto: EUGEN CSIKOȘ

ORAȘUL STALIN (de la cores
pondentul nostru).

Din calendar s-au mai rupt trei 
file ...4-5-6 februarie.

Ce se întâmplă în aceste zi7e la 
atelierul de automotoare C.F.R. 
din Orașul Stalin ?

In hala secției 41, mentorii 
muncesc cu un nou elan. Pe ban
da de montaj pot fi văzute mo
toare în jurul cărora oamenii lu
crează cu hărnicie.

— Sîntem în avans cu 4 zile — 
mi-a spus șeful secției inginerul 
Ion Schlosser. Oamenii muncesc cu 
elan. Întrecerea socialistă a fost 
reorganizată. Formalitățile dinain
te, care ne îngreunau munca, au 
fost înlăturate. Conducerea între
prinderii a hotărit să urmărească 
ca producția noastră să fie preda
tă la termen. S-a fixat și un sis
tem de premiere a fruntașilor din 
fondul întreprinderii.

In atelierele secției sînt și mulți 
tineri. Numai aici la montaj lu
crează 5 brigăzi de tineret. Ion 
Nițu, secretarul organizației U.T.M. 
de secție, se mîndrește cu rezul
tatele ce le-au obținut brigăzile în 
întrecere. In frunte este brigada 
lui Vasile Vasile. A realizat 5 nor
me. Brigăzile lui Vasile Ghenea și 
Vasile Varga realizează și ele zil

In amintirea neuitatului an 1907
Cu ocazia împlinirii a 50 de 

ani de la marea răscoală a ță
rănimii romine din anul 1907 în- 
tr-o serie de localități se vor dez
veli plăci comemorative

Cu sprijinul organelor locale 
de partid și de stat și prin grija 
•Institutului de istorie a partidu. 
lui de pe lingă C.C. al P.M.R., 
asemenea plăci se vor dezveli în 
peste 40 de localități din regiuni
le Suceava, lași. Bacău, Galați, 
București, Pitești și Craiova, in 
locurile unde au fost impușcați 
țărani.

In comuna Galicea Mare din 
regiunea Craiova s-a dezvelit re
cent — în cadru fest.v — pla
ca comemorativă cu inscripția :

„In amintirea țăranilor din Ca
licea Mare impușcați de regimul 
burghezo-moșieresc pentru lupta 
pe care au dus-o în timpul răs
coalei țăranilor din martie 1907 : 
Tudor Catană, Florea Zamfir, Ion 
R.za, Stancu Cioacă. Radu Ciu- 
ciulinu.

Glorie țăranilor căzuțl in lupta 
împotriva jugului moșieresc, pen
tru pămint și libertate 1"

In orașul Galați, pe locul unde 
au fost Impușcați 13 muncilor! 
caretași, care manifestau în spri
jinirea țărănimii răsculate, se va 
ridica în curînd un monument 
cu următoarea inscripție:

„în acest loc au fost impușcați 
ia 11 martie 1907 în timpul răs 
coalei împotriva jugului burghe- 
zo-moșieresc Gheorghe Anghele, 
Petrache Băncilă, Ivan Ciurea, 
Costache Cosma, Gheorghe Dă- 
nilă, Mihalache Dumitru, Vasile 
Irimia, Nicolae Matei, loan O- 
prea, Ioan Stamate, Paraschiv 
Stan, Gheorghe Stefănescu, Cos- 
tache Vasiliu.

Glorie celor căzuți în lupta 
pentru pămint și libertatea po
porului 1“

La Pașcani, unde muncitorii 
ceferiști s-au alăturat țărănimii 
răsculate, se va dezveli un monu
ment cu inscripția :

In amintirea luptei muncitori
lor de la Atelierele C.F.R, 
Pașcani, care, în martie 1907, 
au eliberat pe capii răscoalei ță
rănești arestați din trenul care-i 
transporta spre închisoare".

Nu va fi uitat nici satul Flă- 
minzi, din regiunea lași, ai cărui 
locuitori s-au ridicat primii la 
luptă, acum cincizeci de ani.

Acolo pe placa de marmoră se 
va putea citi:

„In acest sat a izbucnit, în fe
bruarie 1907, văpaia răscoalei ță
rănești care a cuprins Întreaga 
țară. Glorie luptătorilor impotri- 
va jugului burghezo-moșieresc, 
pentru pămint și libertate I".

nic importante depășiri de plan. 
Prin eforturi comune, colectivul 
secției a montat în trei zile, peste 
plan, 1 motor de 120 c.p.

După studii îndelungate, ingine
rii comuniști Cornel Borza și Pe
tre lung și inginerul utemist Ion 
Filipan de la serviciul tehnic au 
realizat proiectul pentru mecaniza
rea turnătoriei. El a fost terminat 
acum cîteva zile și prevede con
struirea unor agregate și utilaje 
care vor mări producția turnătoriei 
de două ori. In viitor, munca oa
menilor va fi mult ușurată aici, 
prin instalarea benzilor de trans
port și a benzilor de formare și 
turnare precum și a unei noi sta
ții de preparare a pămîntului.

La cabinetul tehnic s-a remar
cat în aceste zile o animație mai 
mare ca altă dată. In condica de 
intrări au fost înregistrate 6 pro
puneri de inovații. Iată numai 
două din ele:

Inginerul Mihai Vancea ajutat 
de strungarul Ion Stuparu a pro
pus adaptarea la un strung vechi 
nefolosit a unui dispozitiv pentru 
tăiat dantura prin rulare.

Brigada de inovatori din secto
rul 43 a făcut și ea o propunere 
importantă : construirea unei prese 
pneumatice pentru montarea buce- 
lelor la robineții A.K. Cu ajutorul 
acestei prese se elimină complect 
efortul fizic al muncitorilor, iar 
productivitatea muncii crește cu 
200 la sută.

Acestea sînt doar cîteva din fap
tele mărunte întâmplate la atelie
rele de automotoare C.F.R. din 
Orașul Stalin, în primele zile după 
alegeri. Harnicii ceferiști întăresc 
votul ce l-au dat la 3 februarie 
candidaților F.D.P. prin noi suc
cese în producție.
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Anul acesta va intra m funcțiune

DIN MOLDOVA
LAMINOR UL

* Vor fi suficiente țevile pentru indus
tria petroliferă ți transportul gazului 
metan.

* Pe ace’ați p an cu laminoarele din 
Rustavi (U.RSS.) ți Anțan (R. P. 
Chineză).

Recenta plenară a C.C. al PMR 
prevede că se va acorda o mare 
atenție lucrărilor de la Șantierul 
laminorului de țevi de la Roman, 
astfel ca în a doua jumătate a a- 
nului 1957 acest obiectiv indus
trial să intre în funcțiune.

în legătură cu aceasta, tov. 
MICU AUREL, inginer șef al 
grupului de șantiere al construcției 
laminorului, a dat un interviu co
respondentului ziarului nostru 
pentru regiunea Bacău. C. AN- 
DREESCU.

— In plenara C.C. al P.M.R. din 
27-29 decembrie 1956 s-a discu
tat și despre marele laminor de țevi 
de la Roman. Ce ne puteți spune 
— a întrebat corespondentul nos
tru — despre importanța acestui 
laminor pentru economia națio
nală ?

— Laminorul de țevi pe care-1 
construim — a răspuns tov. Micu 
Aurel — prezintă o deosebită im
portanță. EI va produce țevi cu 
diametru mare, pînă la 400 mm., 
care vor contribui intens la dez
voltarea industriei noastre petro
lifere și la extinderea rețelelor de 
conducte pentru transportul gaze
lor naturale.

Astfel de țevi sînt deficitare pe 
piața mondială. Dacă țevile pe 
care le vom fabrica cu ajutorul 
Uniunii Sovietice, prin punerea în 
funcție a laminorului, ar fi trebuit 
să le< importăm din țările apusene, 
ele ne-ar fi revenit la un preț de 
4—5 ori mai mare decît prețul 
țaglelor.

Fără ajutorul Uniunii Sovietico 
noi nu am fi putut construi a- 
ceastă uzina modernă, care prin 
mărimea și tehnicitatea sa înaltă 
se poate compara numai cu lami
norul de la Rustavi, din U.R.S.S.. 
și cu cel montat la Anșan, din 
R. P. Chineză. întregul utilaj teh-

nologic este livrat de Uniunea So- 
vietică.

Cît privește tehnicitatea, pen
tru a înțelege declarația me» că 
ea reprezintă una din cele mai a- 
vansate cuceriri ale tehnicii mo
deme actuale, e deajuns să amin
tesc că procesul de producție este 
în așa fel automatizat, îneît pen-

Pentru întărirea 
ecanomico- 

organizatorică 
a gospodăriilor 

agricole colective
La Ministerul Agriculturii sa 

lucrează in prezent pe baza indi
cațiilor plenarei C.C. ai P.M.R. 
din 27.29 decembrie 1956 la ela
borarea unor măsuri in vederea 
întăririi economice și organizato-. 
rice a gospodăriilor agricole co
lective.

In urma studiilor făcute s a 
hotărit ca in gospodăriile colec. 
tive, care au condiții naturale 
prielnice, brațe de munci și mij
loace de lucru suiițjente. să se 
extindă suprafața 'cultivată cu 

orumb irigat pină la cca. 4.800 
a.
Gospodăriile colective, care vor 

iriga suprafețele cultivate cu po
rumb, vor fi sprijinite prin cre
dite pentru amenajarea instalați, 
ilor de irigare etc.

Pentru extinderea mecanizării 
muncilor agricole se prevede ca 
intr-o serie de gospodării colec
tive, să se repartizeze de către 
S.M.T.-uri. in funcție de supra- 
fața și modul de folosință a te
renului, un număr de tractoare 
care să fie folosite în permanen
tă de aceste unități; pentru asi. 
gurarea stabilității mecanizatori
lor aceștia vor fi recrutați din 
rindul colectiviștilor.

S-a stabilit de asemenea ca 
gospodăriile colective și coopera, 
tivele agricole de producție si
tuate in comunele de pe malurile 
Dunării și litoralul Mării Negre, 
precum și în regiunile de baltă, 
să fie dotate cu bunuri piscicole.

Planul de măsuri prevede în
cadrarea a 100 de S.M.T.-uri cu 
ingineri constructori care vor a- 
juta gospodăriile agricole colec
tive in executarea construcțiilor 
necesare dezvoltării multilatera
le a producției agricole.

O convorbire cu tov.
MICU AUREL 

inginer șef al grupului de 
șantiere ale construcției

tru conducerea fluxului tehnolo
gic al laminorului sînt necesari 
circa 19 oameni.

Uniunea Sovietica, pe lîngă fap
tul că ne-a furnizat întregul uti
laj, ne pune în prezent la dispo
ziție și o însemnată cantitate de 
țagle de oțel necesare folosirii de- 
Î>line a capacității de producție a 
aminorului, în condiții extrem de 

«avantajoase pentru tara noastră. 
Astfel, plata țaglelor primite va 
fi efectuată în țevi din însăși pro
ducția laminorului care prelucrează 
aceste țagle.

Actualmente, montarea întregu
lui utilaj se execută sub suprave
gherea a 6 specialiști sovietici.

— Plenara C.C. al P.M.R. a 
arătat că laminorul de la Roman 
va intra în funcție în cursul se
mestrului II al acestui an. Ce amă
nunte ne puteți da în legătură cu 
aceasta ?

— Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri de pe șantierul 
nostru a aflat cu vie satisfacție 
din rezoluția plenarei despre sar
cina de cinste ce ne revine — a- 
ceea de a da în funcție laminorul 
anul acesta. încă de la începutul 
anului,  ̂noi am luat toate măsurile

tehnîco-organizatorice pentru a 
respecta și a da viață directivelor 
trasate de plenară. Desigur că sar
cina noastră nu este ușoară. Vom 
avea de învins o serie de greutăți, 
însă, datorită faptului că munci
torii și inginerii noștri lucrează pe 
acest șantier din 1954, ei au reușit 
să-și ridice nivelul tehnic și nu se 
mai tem de greutăți.

Este suficient să arătăm că în 
1956 s-a realizat un volum de lu
crări de 2,4 ori mai mare decît 
în 1955. Stadiul unor lucrări se 
află într-o fază destul de înain
tată. Așa, de exemplu, s-a montat 
cam 85 la sută din utilajul tehno
logic, s-a clădit și început echipa
rea tuturor stațiilor electrice, cap-

(Continuare în pag. 3.a)

Pregătiri intense pentru Festival
Tn cinstea celui de-al Vl-lea 

Festival Mondial al Tineretului 
și Studenfilor de ki Moscova va 
avea loc tntre 11 februarie și 6 
iulie in toate centrele universi
tare din țară, o trecere in revis
tă, cu caracter de concurs a for
mațiilor artistice studențești pre
gătită de comitetul de organizare 
a asociațiilor studențești din 
R.P.R., in colaborare cu Minis, 
terul Tnvățămtntului și Casa 
Centrală a creației populare. Vor 
participa ansablurile corale, or
chestrele populare, tarafurile șl

echipele de dansuri populare, bri
găzile artistice de agitație stu
dențești precum și soliști vocali 
și instrumentiști, dansatori șl re
citatori din rtndul studenților.

Prima etapă, pe facultăți, se 
va desfășura Intre 11 februarie 
și 1 aprilie, Tn cursul lunii apri
lie va avea loc etapa a doua pe 
institute, In cadrul aceluiași cen
tru universitar. Cei mai buni 
participanfi se vor tntîlni In ca
drul etapei finale, pe țară, care 
va avea loc la București tntre 
30 iunie și 6 iulie.

a învățăm
a smulge pămîntului roade bogate

Inmînarea steagului de șantier 
național fruntaș

Brigadierii de pe Șantierul na
țional al tineretului de recons
trucție a orașului Galați au pri
mit In ziua de 7 februarie, pen
tru succesele obținute în trimes
trul IV ai anului 1956, steagul 
de șantier național fruntaș pe 
țară.

La festivitate au luat parte to
varășii : Vasile Bumbăcea, loc
țiitor al ministrului Construcții
lor, Ion Cîrcei, secretar al C.C. al 
U.T.M., Carol Boroș, secretar al 
comitetului regional Galați al 
P.M.R., Moldovan Zenob'e, prim 
secretar al comitetului regional 
Galați al U.T.M., precum și de
legații ale brigadierilor de pe 
șantierele naționale ale tineretu

lui de la Năvodari, Govora, Bi- 
caz, etc.

Vorbind despre succesele obți
nute în ultimul trimestru al a- 
nului trecut, tov. Gh. Păsărică, 
inginer șef adjunct al șantierului, 
a arătat că în trimestrul IV al 
anului trecut planul producției 
globale a fost depășit cu 7.56 
la sută iar productivitatea mun
cii a crescut cu 1 la sută. In cen
trul orașului »-a terminat cons
trucția la roșu a patru mari 
blocuri de locuințe și s-a început 
construcția altor două blocuri, pe 
șantier au fost calificați 154 bri
gadieri în diferite meserii: zi
dari, fierari, mozaicari. Tinerii

brigadieri au fost felicitați de 
tovarășii Vasile Bumbăcea. Ion 
Cîrcei, Carol Boroș și de a’ți 
participanți la acea festivitate. 
Numeroși brigadieri, au fost pre- 
miați.

Prețuind steagul de șantier na
țional fruntaș pe țară, brigadie
rul Ion Pavel a dat citire, în nu
mele brigadierilor gălățeni, unei 
chemări către toate șantiere’e 
naționale de tineret din țară, 
pentru accelerarea ritmului și spo
rirea productivității mișeii la lu
crări. Astfel, constructorii orașu
lui Galați s-au angajat ca In tri
mestrul I să depășească planul 
producției globale cu cel puțin 5 
la sută și să sporească producti
vitatea muncii cu 2 la sută.

Sătenii nu pierdeau niciodată 
prilejul, fie că le era în drum sau 
treceau înadins pe acolo, să pri
vească tinăra livadă sau porum
bul ce-și despărțea rîndurile prin 
șănțulețe.

întorși acasă, unii poate se 
gtndeau că nu-i tocmai rău ce 
fac gospodarii din cercul agro
zootehnic sau din cel pomicol; 
alții poate se pregăteau să ia in 
rîs rezultatele „școlarilor", la 
toamnă, cînd avea să fie culesul, 

Părerile erau deci împărțite.
Cursanții, dintre care mulți 

trecuseră de vîrsta tinereții — 
ba unii erau chiar bunici — lu
crau înverșunați. Era de fapt o 
manifestare a Încrederii, a do
rinței lor, ca lucrul odată înce
put, să fie dus pină la capăt.

Toamna era deci așteptată cu 
mare nerăbdare in comuna Piș
că, raionul Galați. Fiecare voia 
să știe de partea cui e dreptatea.

A venit și vremea culesului 
Rezultatele se puteau vedea incă 
din lan, dar cintarul avea să i 
convingă și pe cei mai îndărăt
nici. Media la hectar obținută pe 
lotul irigat a fost de 3.000 kg. 
porumb in timp ce gospodari 
ceilalți au obținut între 1.000 și 
1.800 kg. porumb la hectar. Re
zultatele au avut darul să spul
bere îndoielile. Ca urmare, in a. 
nul acesta, atît la cercul pomicol

Despre munca dusă de 
organizațiile U.T.M. din 
regiunea Galați pentru 
sprijinirea propagandei 

agrozootehnice
cît și la cel agrotehnic parti
cipă peste 60 de săteni. Oamenii 
vin acum singuri la curs căci au 
văzut „la ce-i bună școala asta“.

Că aplicarea metodelor agro
tehnice înaintate are o deosebită 
importantă pentru sporirea pro
ducției agricole, o dovedesc re
zultatele obținute nu numai de 
țăranii muncitori de la Piscu, 
ci și de numeroși aîti țărani din 
satele de pe cuprinsul patriei 
noastre. Iată de ce partidul a- 
cordă o grijă deosebită aplicării 
regulilor agrotehnice înaintate. 
Plenara C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1956 atrage atenția asu
pra faptului că în condițiile tării 
noastre mijlocul principal pentru 
sporirea producției agricole îl 
constituie creșterea producției la 
hectar și a productivității muncii 
în agricultură. Și aceasta nu se 
poate obține fără aplicarea pe 
scară largă a agrotehnicii.

*
Anul de învățămînt agricol a 

început de mult și în regiunea

GalațL Pregătiri pentru deschi
derea lui s-au făcut din timp. 
Comitetul regional U.T.M. Galați 
a sprijinit efectiv direcția agrico
lă regională — în a cărei răs
pundere directă cădea organiza
rea cercurilor agrotehnice, ciclu
rile de conferințe etc., forme 
ale învătămintului agrozootehnic. 
S-au recrutat lectori care în mare 
parte sînt tineri ingineri și teh
nicieni, s-au înscris cursanți din
tre care circa 30 la sută sînt ti
neri etc. Sprijinul comitetului re
gional U.T.M. acordat sfaturilor 
populare în organizarea învață- 
mîntului agrozootehnic nu s-a li
mitat numai la aceste prime mă
suri. Cadrele utemiste trebuiau 
să-și aducă contribuția la propa
garea în masă a agrotehnicii. 
Pentru aceasta era necesară înar
marea acestora cu cunoștințe a- 
grotehnice, lămurirea acelor lu
cruri care erau încă necunoscute 
de multi activiști.

Comitetul regional U.T.M. a 
organizat în acest scop conferin
țe ținute de specialiști în agri
cultură. Odată lucrurile acestea 
lămurite activiștilor comitetului 
regional, s-au luat măsuri asemă- 
nătoare și pentru instruirea acti
viștilor comitetelor raionale și 
mai ales a cadrelor din condu
cerile organizațiilor de bază 
U.T.M. dc la sate.

k
București, strada Principatele 

Unite nr. 63... O clădire în stil 
vechi, cu grilaj înalt și porți mari 

f de fier. Înfățișarea sobră a clădi
rii mai aduce cîte ceva din rigi- 

t ditatea fostei instituții care-și a- 
P rea pe vremuri aci lăcaș. Puțini 
I1 dintre aceia care trec pe Princi- 
P patele Unite iși mai amintesc 
11 că în această casă a fost cu ani 
p în urmă liceul ortodox de fete. 
p Astăzi, o firmă destul de modes-
I tă te îndeamnă să pășești înăun- 
I’ tru, pentru a vedea cum a fost 
p rezolvată delicata problemă a e* 
p ducației muzicale a copiilor care 
P manifestă talent din fragedă vlr-
II stă.

„Școala de muzică". S-au pe
rindat sase rînduri de elevi prin

Compozitorul Filaret Barbu este un bun profesor

clasa I-a a acestei școli, din anul 
fondării ei. Este prima școală de 
acest gen în țara noastră. Este 
prima școală de acest gen și prin 
denumire, dar și prin elevii care 
învață aci. înainte existau foste
le conservatoare particulare și 
academii de muzică. Rar pute-i 
număra printre elevi un fiu di 

om sărac. Numai în cazuri de 
extrem de mare talent, își găsea 
loc aci și un om în ale cărui vine 
nu curgea singe albastru și în 
ale cărui buzunare bătea vîntul.

Cunosc școala de muzică din 
strada Principatele Unite foarte 
bine, pentru că locuiesc în ime
diata ei apropiere. îmi amintesc 
cum în toamnă, o sumedenie de 
boboci gălăgioși, unii de mînă 
cu mama, alții cu tata, așteptau 
cu emoție în curtea școlii să dea 
primul examen din viață. Erau 
copii de la țară; mama le stre
cura în mînă cîte o plăcintă cu 
mere scoasă dintr-o trăistuță. E- 
rau copii de la oraș, copii de 
muncitori și funcționari. Treizeci 
de micuți elevi, care au trecut 

cu bine examenul la „auz și 
simț ritmic", și-au ocupat apoi 
locurile în băncile clasei I-a 
elementare, urmînd ca dimineața 
să învețe cultură generală, iar 
după-amiază muzică. Aproape 
1.000 de copii au plecat acată 
puțin triști că n-au reușit, dar 

mîngîiați de gîndul că în acest

Acolo unde 500 de copii 

iși dezvoltă talentul muzical

Cu aparatul 
fotografic 

prin Capitală

an se vor deschide școli de mu
zică de 11 ani și în țară.

Zilele trecute, într-o diminea
ță, am vizitat și noi școala. 
Cincisute de copii fac aici primii 
pași pe drumul consacrării mu
zicale. Unii au și început să-și 
ia zborul spre culmile celebrită
ții. O să vi-i prezentăm puțin 
mai tîrziu. Deocamdată să vă 
descriem cum arată școala: sînt 
aci 150 de camere unde cei 
cincisute de copii învață la cursu
rile de zi (cultură generală) și 
apoi după-amiază, în timp ce 
alți copii se apucă de joacă, 
micii noștri muzicanți se reîntâl
nesc cu instrumentul lor prefe

Ei iubesc muzica de cameră

rat. E o muncă obositoare pen
tru un copil. Adesea tentația e 
prea mare : cerul e senin, afară 
e soare, zăpada ademenește la 
joacă. Dar atunci intervine dra
gostea și talentul pentru muzică.

Statul a făcut aci un lucru 
mare. A creat un internat pentru 
125 de copii. Alți 75 de copii 
mănîncă la cantina internatului 
și pleacă acasă seara după sfîr- 
șitul unei zile de învățătură.

Am rugaț-o pe tovarășa Florica 
Cristorian, directoarea școlii, 
să-mi recomande cîțiva profesori 
care aveău, ore în acea diminea
ță. Clasele mici au muzica după- 

amiază ; în schimb elevii mai 
mari fac cultura generală 
după-amiază. E destul de 
greu ca dintr-un număr de 
104 profesori, cîți are școa
la să afli cînd e prezent maestrul 
Fănica Luca, artist emerit, 
sau cînd are ore aici Filaret 
Barbu, laureat al Premiului de 
Stat. In sfîrșit, iată-ne la clasa 
profesorului Filaret Barbu. El 
predă aici armonia — teorie și 
solfegii. Prof. Filaret Barbu ni-i 
recomandă pe elevii Mandache 
Petre — de la contrabas și Geor
ge ta Niculescu — de la harpă, 
ambii în anul II. Școala se mîn
drește cu elevii săi. De Cristes- 
cu Crimhilda, laureată a Festi
valului Mondial al Tineretului 
de la Varșovia, elevă în clasa 
a X-a a școlii și de Paul Staicu, 
laureat al aceluiași festival, au 
auzit mulți dintre noi. Staicu 
Paul e acum în Polonia unde-și 
continuă studiile muzicale.

In clasa de pian a profesoarei 
Altenliu Pitiș l-am cunoscut pe 
Ciceu Eugen din clasa a X-a. El 
se pregătește cu multă ambiție 
în vederea Concursului național 
al tinerilor soliști. Douăzeci și 
cinci de elevi ai acestei școli au 
intrat într-o perioadă de mari 
pregătiri; urmează să se întrea-

In curînd la concurs...
că în cadrul concursului pe țara 
în vederea Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Moscova.

Maestrul Fănică Luca a ținui 
să ofere cititorilor „Scînteii fi 
neretului" o fotografie care îl în 
fățișează în mijlocul cîtorva e 
levi ai săi; Fănica Luca a im 
provizat pe loc, cu concursul bi 
nevoitor al unui micuț țambala 
giu, un interesant taraf. Profeso
rul a ținut de asemenea să-i 

popularizeze 'pe cei mai buni e- 
levi ai săi. li îndeplinim rugă
mintea și vi-l prezentăm și dum
neavoastră : Dobre Tudor anul I, 
fiu de țăran muncitor din Fră- 
sinet; Radu Constantin, de a- 
semenea fecior de țăran — tre
buie să subliniem că majoritatea 
elevilor maestrului Luca provin 
din mediul sătesc — Zamfir 
Gheorghe din Găești, Mamaia 
Luca din Mizil, Cîrlănaru Da
mian și alții. Mai departe, despre 
locurile pe unde am mai fost în 
școala de muzică vă vorbesc i- 
maginile alăturate, culese de fo
toreporterul nostru.

M. ZONIS 
Foto: R. COSTIN

Fănică Luca a improvizat pe loc un mic taraf

EXISTA STRĂDANII — 
SÎNT $1 REZULTATE

Rezultatele sprijinului acordat 
de Comitetul regional U.T.M. Ga
lati și comitetele raionale U.T.M. 
sfaturilor populare nu au în- 
tîrziat să se arate. Marea majo
ritate a cursurilor s-au deschis la 
timp, iar tinerii au fost primii 
care s-au înscris și au participat 
la ele.

Vom da, spre pildă, raionul 
Tecuci. Munca acestui comitet ra
ional în privinfa sprijinirii învă- 
țămîntului agrozootehnic nu s-a 
rezumat numai la ședințele de 
instruire a activului său, a

(Continuare în pag. 3-a) |



120 de ani de la moartea lui Pușkin Seară de poezie

Soarele poeziei clasice ruse
de V. Putințev

candidat în științe filologice

Cu un simțămînt înaltă
. mtndrie oamenii sovietici își amin

tesc de genialul poet rus, fonda
te-rul noii literaturi ruse, AÎexan- 
dr Sergheevici Pufkin. Mii de 
moscoviți trecînd prin una din pie
țele centrale ale orașului lor, pia
ță ce poartă numele marelui poet, 
se opresc îndelung la monumen
tul său pe dl cărui piedestal sînt 
înscrise versurile unei emoționan
te proorociri:

M5 va iubi poporal de mîîne,

torios de apărare a patriei, după 
cum a scris mai tîrziu Herțen, 
„au trezit puternic simțămtntul 
conștiinței naționale*. în rtndurile 
unei părți înaintate a nobilimii 
s-au dezvoltat tendințe de opozi
ție antițaristă» au început sa apa
ră organizațiile secrete ale viito
rilor decembriști. Pușkin Ș-a în
sușit cu căldură aceste idei poli
tice eliberatoare. După terminarea 
liceului, el s-a apropiat de cițiva 
activiști de vază ai mișcării de
cembriste, legînd o trainică prte-

Pușkin a devenit, după propria sa 
expresie, „un poet al realității". 
Imaginile romantice ale poemelor 
sale din sud se schimbă cu ta
blouri de o mare veridicitate ala 
vieții ruse; versurile sale au o 
mare forță de generalizare» expri- 
mind pe deplin patosul revoluțio
nar al poetului. In legătură cu a- 
ceasta este foarte interesant poe
mul „Țiganii", terminat la Mihai
lovsk, în care este condamnat cul
tul romantic al eroului singuratic. 
Pușkin scrie acum măreața trage
die populară „Boris Gudunov", 
operă de o forță shakespeariană, 
mareînd o nouă etapă în dezvolta
rea dramaturgiei istorice ruse. In 
mod evident a fost subliniat în tra
gedie marele rol al poporului în 
evenimentele istorice.

La Mihailovsk, Pușkin a aflat 
despre răscoala din 14 decembrie 
1828 din piața Senatului din Pe
tersburg și despre cruda răfuială 
a noului tiran rus Nicolae 1 cu 
decembriștii. Această Șire l-a zgu
duit. Intr-un Șr de cersuri-mcsa
fe „Celor din Siberia", „Arion", „19 
octombrie" și altele poetul a cîn- 
tat cu curaj eroismul răsculațilot, 
mărturisind cu mindric legăturile 
de nezdruncinat ce-l leagă de ei, 
credința în victoria matei lor 
cauze.

Câci lira
chemat, 

sălbatec rifevit-am 
libertatea 

Și milă cu învinșii-am implorat

Moștenirea nemuritoare a lui 
Pușkin a constituit un pas tnamte 
în dezvoltarea artistică a întregii 
omeniri. „Acesta era nu numai un 
mare poet rus al timpului său, 
dar si un mare poet al tuturor po
poarelor și al tuturor veacurilor" 
— a scris despre Pușkin marele 
critic rus Belinski.

Creația lui Pușkin este strîns le
gată de mărețul avînt al forțelor 
sociale Ș spirituale ale poporului 
rus în acea epocă. In creația lui 
Pușkin au prins viață năzuințele 
spre libertate ale poporului, lup
ta eroică a cercurilor înaintate de 
nobili revoluționari împotriva re
gimului despotic și autocrat din 
țară. Ideile eliberatoare ale de
cembriștilor au căpătat in creația 
lui Pușkin o măreață întruchipa
re artistică. Deschizător de dru
muri al marei literaturi realiste a 
poporului nostru, creator al lim
bii literare ruse, Pușkin a adus cul
turii înaintate ruse recunoașterea 
generala și gloria mondială.

Marele poet s-a născut la 26 
mai (6 iunie după stilul nou) 1799 
la Moscova, tntr-o familie de no
bili. încă din anii copilăriei s-a 
trezit în el interesul pentru lite
ratură, mai ales pentru folclorul 
rusesc — basmele și cîntecele pe 
care i le-a făcut cunoscute viito
rului poet doica sa iobagă Arina 
Rodionovna.

Pușkin a intrat în literatură în 
anii unui mare avînt social în Ru
sia. Evenimentele războiului vic-

Și-n veacul

Cădea-vor lanțuri, temniți crunte. 
Și frații vor veni spre voi, 
Cu libertatea scumpă-n frunte, 
Să vă dea spada înapoi.

în 1830 Pușkin a terminat lu- 
tcrul asupra romznuhri „Ezghenii 

mila. Dar poeziile despre libe^ Oneghm pe am Brffrufa l-, 
tale ale lui Pufkin — Oda lih^- numit pe dreptate jendeia-
tdjii, .Satul- ji oiței, — m*. fa

reste vreme tenie cu cercurile secrete ale a- 
și binele-a cestei mișcări. Gloria sa literară a 

apariția poemului „Rusia* și Lud
mila". Dar poeziile despre libe*-

cresc* repede, 9iai ates după

toria literaturii ruse „Evghenii 
Oneghin" este considerat pe drept 
cuvint ca operă care a pus bazele 
înfloririi romanului realist.

Totodată Pușkin a scris un mare 
număr de versuri de diferite ge
nuri basme, poeme, poezii li
rice, dintre care amintim poemul 
istoric „Poltava", pătruns de un 
fierbinte patos patriotic, în care a 
căpătat o profundă reflectare fi
gura lui Petru I. „Poltava" are 
multe puncte comune cu poemul 
„Călărețul de aramă" pe care poe
tul l-a scris cu cîțiva ani mai 
ziu, poem ce reprezintă una 
cele mai uriașe realizări din 
treaga creație a lui Pușkin.

Pușkin, țâre nu s-a limitat nu
mai la poezie, a realizat în anii a- 
ceștia și „micile tragedii" — „Oas
petele de piatră", „Mozart Ș Sa
lieri" Ș altele — intrate în te
zaurul dramaturgiei mondiale. El 
se dedică yi prozei, scriind po
vestirile lui Belkin" minunate prin 
simplitatea și laconismul lor, „Is
toria satului Goriuhin" cu tendin
țele sale antifeudale, nuvelele 
„Dubrovski", „Dama de pica", rc- ■ 
mânui istoric „Fota căpitanului" e- 
vocînd zilele răscoalei lui Puga- 
ctov. Proza lui Pușkin a jucat un I 
rol important fri dezvoltarea lite- | 
returii ruse pe drumul realismu- ! 
lei.

Lui Pușkin îi aparțin de aseme-1 
nea un Șr de interesante articole 
de critică literară Ș publicistică, 
cercetări istorice („Istoria lui Pv- 
gaciov" Ș altele).

Viața lui Pușkin a încetat tn m~d 
tragic tntr-o perioadă de amplă În
florire a forțelor sale creatoare, 
cînd H însuflețeau noi idei. Intn- 
gde perfide de la curte l-au dut 
pe marele poet la duelul cu Den
tes, cînd a fost rănit grav Ș la 25 
ianuarie (10 februarie după skkĂ , 
stil) 1837 a murit. Moartea hs 
Pușkm a cutremurat societatea 
rusă. Zeci de mii de oamesi a 
venit te cam tei «d-a m rimat hm

tir- 
din 
în-

lismului atrag atenția guvernului 
asupra sa. Poetul este amenințat 
să fie trimis în exil In Siberia si 
numai mulțumită intervențiilor u- 
nor prieteni influenți i s-a dat o 
sentință mai blindă — în primăva
ra lui 1820 Pușkin a fost exilat 
în sudul Rusiei.

în anii de exil (1820—1824). 
Pușkin a scris — în afară de un 
șir întreg de versuri cetățenești și 
lirice — poemele romantice „Pri
zonierul din Caucaz", „Frații hai
duci", Fîntîna din BaccisaraF ; 
tot în acești ani el a început poe
mul „Țiganii" și vestitul roman în 
versuri „Evghenii Oneghin", asu
pra căruia a continuat apoi să lu
creze mai mult de opt ani. Larga 
popularitate printre cititorii ruși, 
pe care aceste opere i-au adus-o 
lui Pușkin și atitudinea revoluțio
nară a poetului care s-a adîncit 
în anii de exil în sud — lucru de
venit tot mai vizibil pentru 
cercurile conducătoare — l-au în
grijorat serios pe țarul Alexandru 
I. Astfel, în vara lui 1824 Pușkin a 
fost trimis, din ordinul personal al 
țarului, într-un nou exil la moșia 
din Pskov a părinților săi, în satul 
Mihailovsk, fiind pus sub supra
vegherea autorităților locale.

Anii de exil în Mihailovsk au 
intrat în biografia lui Pușkin ca 
ani ai unei viguroase afirmări a 
tendințelor realiste în creația sa.

ItfTg n molHlateral viața societății 
rute, a epocii, chipuri tipice ale ti
neretului înaintat, tablouri ratifice 
strălucitoare biciuind felul de via
ță fi moravurile nobilimii. In U-

Ion Horea nu e un autor răsfă
țat, cu toate că printre poeziile 
sale se găsesc destule care atestă 
maturitatea. Intr-un fel e bine, 
răsfățatul are de obicei urmări du
reroase. Nu pentru că, așa cum se 
zice, tînărul se înfumurează ; dar, 
după o trecătoare fază de elogii, 
opinia critică e cuprinsă de re- 
mușcări și — pe drept ori pe ne
drept — se răzbună pe fostul răs
fățat căutind a-și elibera sufletul 
de păcate. Un climat mai calm e 
poate mai favorabil.

Se desprinde din poezia lui 
Ion Horea un sentiment al lu
crului profund și serios, străin 
de obișnuitele inegalități ale. ti
nereții ; nu vom găsi în tot volu
mul o singură poezie detestabilă, 
în schimb vom găsi multe de o 
valoare și o frumusețe incontesta
bilă. Sînt poeți care se aruncă în 
oceanul de imagini cu ochii în
chiși, în voia hazardului. E o 
specie clin care s-au recrutat mari 
lirici ai lumii, luceferi inspirați, 
dar și un număr infinit de autori 
pur și simplu ridicoli. Horea nu 
aparține speciei acestea, Jipsindu- 
se de atîtea ori de bucuria splen
didă a surprizelor (fiindcă, de
ocamdată, nu s-a hotărît să riște), 
căutînd satisfacții mai puțin aven
turoase, dar satisfacții trainice. 
Sînt apoi poeți care trec prin 
viață ca niște copii fără prihană, 
fără un sentiment al răspunderii, 
cu un dezinteres naiv față de fe
nomenele grave. Jocul de-a arta 
n-a produs niciodată personalități 
memorabile, specia aceasta de oa
meni n-a dat poeți cu adevărat 
mari. Epoca noastră de altfel nu 

selecționează” asemenea artă, 
considerînd, pe drept cuvinț, că

Iubitei

Emil Loteanu
(tînăr poet din R.S.S. Moldovenească)

Rînduri despre praf
Simt încă gustul prafului pe buze,

Al prafului îngrămădit pe gene,
Pe care vintul poate mi-1 aduse
De pe bătrîne șleauri moldovene.

Tot mal citesc măiastra-ți 
carte, 

Deși ți-o știu pe din-afară 
(Al. Vlahută :

Lui Eminescu)
Adoră bucuieștenii poezia? 

Stăruie atît de puternic în su. 
fletele lor vraja lecturilor 
eminesciene ? Se pare că 
așa stau lucrurile, pentru că 
sala .Studio", unde a avut 
loc luni .Seara de poezie 
Eminescu" a fost pur și sim
plu asaltată și, după ce s-a 
umplut pînă la refuz, au ră
mas pe afară destui amatori 
să ocupe măcar un loc în 
picioare într-un colț, undeva.

Stăruința cu care au fost 
cerute locurile a fost pe de
plin justificată „Seara de 
poezie Eminescu" a fost a- 
bundentă în prilejuri de în
aintare estetică.

Dezvăluind un Eminescu 
poet al adolescenței și al ti
nereții în general, dînd o idee 
clară despre vastitatea di
mensiunilor care măsoară 
viziunea artistică a marelui 
poet acad. Tudor Vianu a 
adus încă o interesantă con
tribuție la exegeza emines
ciană.

Artiștii poporului Aura Bu- 
sescu. Ion Manolescu, Cal- 
bereanu, G. Vraca, artiști •- 
meriți, șl mulți tineri actori 
au citit sau recitat din cele 
mai frumoase versuri ale 
poetului. Ar putea fi înșirate 
impresii, considerații, păreri. 
Nu e în intenția noastră a- 
ce«t lucru.

Deși—parafrazînd pe Vla
hută — știam pe dinafară 
.măiastră carte', am redes
coperit alocurea un nou Emi. 
nescu. D« aceea, atît acad. 
T. Vianu cît și cel care au 
citit sau recitat
pieriți de aplauze, 
îsl manifesta fără 
mulțumirea.

O seară plăcută,
tivă si pentru asistenta și 
pentru artiști.

Seara aceasta ar trebui sd 
Se un început Desigur că 
îebflttfi de poexie, printre 
oara m xumără atitia tineri. 
« vm: eu «gt atfia pideete 
la e .Seană de poeee At- 

cri la teri Goe^e.

A tresărit mlădița de agudă 
Și mugurii alene legănîndu-i 
Mi-a spus

Și cîn tecul de
că-i primăvara începută 

s iarnă să mi-1 mîntui.

Eu l-am simțit trecînd prin stepa largă... 
Prin plumbi șuierători croindu-mi cale. 
Oare se uită praful care-ncarcă 
Postavul ciuruitelor mantale ?

Amarai gust al prafului din drum 
Întotdeauna să-1 păstrați în minte 
Așa cum îi păstrați pe cei ce-acum 
Nu sînt cu voi să rîdă și să cînte.

în numele acelor ce căzură 
Ridică-te pămînt, ca niciodată 
Sa nu mai șteargă praful de pe gură 
Sărutul cald al buzelor de fată.
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mijește iarba crudă,iar mijește iarba crudă, 
fir vin ploile să-l scalde,

Pe miriști
Plăpîndu-i   ._ —. - ™_-,
Eu m-am gîndit mlădiță de agudă 
Să-i dăruiesc iubitei vorbe calde.

Să-i spun că azi e prag de primăvară,
Că apele vuiesc desferecate,
Că-n ochii ei luceferii coboară 
Și-aduc sub gene doruri necintate.

Te du, măi cîntec, n-o lăsa s-aștepte 
Și pașii mei spre dînsa iarăși du-mi-i, 
Ca inimile să ne fie trepte
Spre cea mai mîndră dragoste a lumii.

Celui pentru care scriu
Să nu te plîngi niciodată că viața e scurtă,
Să nu te plîngi niciodată că rănile sînt prea adinei,
Viața înseamnă luptă. Deci mergi te luptă
De vrei să fii om, să-nvingi!

Să nu crezi niciodatâ-n ursită, să nu crezi niciodată în moarte, 
Ci în ochii iubitei, în flamura roșie, în patria ta.
Să-ți fie cîntul ca un fulger în noapte
Și oamenii nu-1 vor uita.

Să nu te temi niciodată de vifor, de ceață —
Numai iarba se culcă supusă sub lama coaselor.
Să treci prin lume îndrăgostit de viață.
Pînă-n măduva oaselor!

I

SĂRBĂTOAREAcronica Orchestra de cameră - 
muzicală Q INIȚIATIVA 

și o realizare meritorie
Mărturisesc că mergînd la pri

mul concert al orchestrei de ca
meră dirijată de Mircea Cristescu, 
duceam cu mine un întreg bagaj 
de „circumstanțe atenuante": o 
orchestră aflată la primul ei con
cert și care nu s-a închegat încă; 
alcătuită în marea majoritate de 
tineri care, laolaltă, n-au nici... 
1200 de ani, pregătită în timpul 
liber, cu repetiții uneori noaptea ; 
Mircea Cristescu — un tînăr diri
jor talentat care nu a avut însă 

‘ doritele prilejuri de a-$i ~face mî- 
aa‘ Dur b-j • trebuit mul-

. ti xTcnoe ca. accarttad orchestra, 
si renunț a toate aceste prero- 

. decâțt „Orchestra de camera"*, 
inițiată de un grup de muzicieni 

: pasionați de artă, s-a născut, tri- 
I iețte și primul ei „țipăt" a fost 
I ferm, viguros și... muzical.
; Seriozitatea ei a fost evidentă 
' încă de la prima lucrare interpre
tată : un „Concerto grosso“ de 
HaendeL Perfect acordate, cu 

i arcușuri simfonice, corzile au 
• constituit un ^instrument” foarte 
bine pregătit tehnic și sensibil în 
mina dxrnonxiui. căruia i-an răs- 
txîis ca tradodud con cep-
ția sa muzicală despre lucrarea in- 

| tmcetată. CU despre suflători, au 
prilejait poate cea mai mare și 
plăcută surpriză. Este știut că 
primul concert brandenburgic de 
Bach se cintă foarte rar, prezen- 
tînd greutăți foarte mari, înde- 

, osebi la corni. I. Bădănoiu și Ște
fan Bretz s-au dovedit a fi nu nu- 
mai remarcabili corniști, dar tot 
atît de remarcabili muzicieni. Pa
vel Tom ea a știut adesea să re
dea cu gust caracterul specific ita- 

, Ean. stilul epocii din concertul 
' pentru oboe de Cimarosa. De 
1 mult nu a răsunat Simfonia în sol 
I minor de Mozart atît de clară în 
| contrastele ei Hrico-dramatice ca 
în seara aceea. Logica expresivă 
a interpretării a fost pregnantă 
îndeosebi în părțile mai repezi, ea 

| slăbind în partea a II-a, aducin- 
du-ne aminte de înțelepciunea ce
lor care spun că e mai greu de 
cîntat o parte lentă clasică decît 
una intr-un tempo viu. * ~ » -)

In ansamblu a fost un debut
promițător.

Al doilea concert al „Orchestrei 
Mi apira lingea primejduit», j»-1' de c<un«‘ă" s-a bucurat de «priji- 
poarele ies „pe hotarele lumii".1, nul Uniunii Compozitorilor din
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lui Georges Bizet, „CARMEN"- Capodopera 
creată după o celebră nu

ION HOREA: „Poezii"
este o cinică luare în rîs a unei 
existențe animată de atîtea puter
nice pasiuni. A trăi fără grijă, cu 
nepăsare și beatitudine, a zburda 
printre metafore, fără gînduri, fără. 
patimi, este — mai ales astăzi — 
într-o vreme caro e în primul rînd 
a artei sociale, un lucru care nu 
mai distrează decît pe foarte pu
țini. Profunzimea țelului propus, 
un simț al răspunderii pentru oa
menii contemporani cu el, pentru 
țara în care s-a născut, pentru pa
cea oamenilor săi dedicați unei 
opere constructive, acestea dau 
poeziilor lui Ion Horea o notă de 
actualitate. Fără a fi mistuit de 
întrebări, fără a fi un tempera
ment chinuit, agitat, Horea este 
preocupat în intimitate de bunu
rile fundamentale, vital necesare 
colectivității în care trăiește. Ace
stea nu sînt niște fraze goale, bu
ne pentru un comentariu, ci re
prezintă sufletul însuși al poetu
lui. Horea nu afișează un tradițio
nalism găunos, confecționat. De a- 
ceea nu găsim nimic anacronic, 
nepotrivit cu ziua de astăzi, în 
faptul că poetul se integrează în 
tradiție și o cultivă, mai ales că 
ne dăm seama limpede că această 
integrare vine din nevoia unui 
factor de stabilitate capabil să asi
gure sănătatea morală, atmosfera 
de liniște constructivă, care ră- 
mîne idealul de viață al tînărului

poet, mediul fertil al inspirației 
sale. Versurile sale dau această 
senzație de soliditate, de trăinicie, 
proprie aspirațiilor sociale și ca
lității specifice a poeziei lui Ion 
Horea. Atunci cînd izbutește să 
se ridice pînă la emoție, nu caută 
să ne dea o emoție de o clipă, 
ci o stare sufletească durabilă și 
profundă. Nu întotdeauna însă 
reușește să separe emoția de du
rată, de emoția formală, egală și

expreria poetului severitatea linii
lor bine trase, precizia reliefului, 
fixat Intr-un material consistent, 
împreunările de cuvinte, dacă 
n-au farmecul unei prea bogate 
fantezii, se țin minte, compunînd 
imagini văzute, cu un contur ener
gic, vădind intenții sculpturale. 
O asemenea imagine recheamă în 
memorie evocarea lui 
tirizat pe roată :

„Pădurile suflării și

Și munții-mprejmuiră

Horia, mar-

apele s-au 
strîns, 

înnoura ta-i 
frunte, 

Hori In jura-i frarfta de cit a mai 
fost plîns 

Și s-a-ndreptat străbunul, parcă 
cioplit în munte.

I f

monotonă. Citind volumul am avut 
de cîteva ori impresia de nive
lare, de teritoriu întins, situat ce 
e drept la o anume treaptă lirică, 
dar nu mai puțin stînjenitor prin 
netezimea lui lipsită de obstacole, 
coborîri și elanuri. Am resimțit 
atunci absența unei tulburări in
tense, chiar dacă nu se poate 
spune că poezia ne-a displăcut. 
Mai întotdeauna (inclusiv în ver
surile mai uscate) ne-a plăcut în

Recunoscu prin umbră gorunul,— 
un lăstar 

Ce-l va umbri lui Iancu tîrziul 
gînd, nebunul, 

Și din hotar rotindu-și privirea-n 
alt hotar 

Se-nfățișă sub soare semeț pre
cum gorunul'*.

(Istorică)

Poetul nu se simte 
spații nemărginite, în 
evitînd astfel tentația 
printre tinerii poeți de a mima cu 
artificialitate teribile preocupări. 
Lumea e concepută restrîns, chiar 
cu anume zgîrcenie gospodăreas
că, cu limite atît de apropiate și 
de perfect definite, îneît pentru

trăind în 
„cosmos", 
frecventă

poa __r
Lumea în care trăiește poetul e1 
ca o familie mai numeroasă, fie
care avîndu-și rostul său deter
minat de la care nu suferă să fie' 
abătut. Horea vorbește ca-----
nentul unor oameni pașnici, dor-' 
nici să fie lăsați a se Încadra în 
marele circuit al existenței de fie
care zi, pentru a lucra pămîntulj 
și a culege roadele. Arhimede 
este tot un țăran care desenează 
pe nisip, nemulțumit că un oștean 
străin de cetate îi tulbură socote
lile :

R.P.R. — sprijin concretizat Ș de 
cuvîntul introductiv al maestrului 
Mihail Andricu. In program — 

expo-J bicni bine venit — au fost incluse 
:i» dor- ( și lucrări de compozitori contem

porani : francezul Ravel, englezul 
itru a lucra

„Pe-un scaun de piatră,
In arșița firii. 
Cu fruntea plecată 
își tăinuie chipul. 
Ce legi pămîntene 
Toiagul privirii 
1-1 poartă să-nsemne 
In cercuri nisipul 

(Arhimede)

Oamenii se dăruie lucrărilor pă- 
mîntului ca unui ritual, fără totuși 
să refuze binefacerile timpurilor 
modeme. Ei se integrează firesc 
formelor socialiste de viață. Men-? 
talitatea e și a poetului, care ce- 
lebrînd tradiția, obiceiurile pă- 
mîntului, clipele grele de vechi
me, înțelege să recepteze inteli
gent. fără ostentație, ideile vea
cului său. înnoirile în viața satului 
sînt văzute ca un factor de dina
mizare, de reactivare a unor ener
gii în stare latentă. Bucuria cule
gerii roadelor e abia în împre-

jurările acestea deplină, trăită în 
tovărășia unui sentiment de în
credere și siguranță.

Poet al satului și al tradiției. 
Horea ne dă o foarte frumoasă 
imagine a muncitorului modern:

„Iu pădurea de sonde, pădurari 
ai adîncului, 

..Stăpîni pe eternul tumult al pă- 
mîntului, 

„Poartă hi umbrele calde-ale 
chipului 

Nepieritoarele semne ale 
timpului.

„Oamenii sondelor cunosc al iz
voarelor, 

„Necunoscutelor, tulburătoarelor, 
„Aur, din sîngele stins al delfi

nilor, 
Și-1 dăruie omului, izvor al lumi

nilor".
(„Numai oamenii sondelor")

Tntr-o generație atît de bogată 
în surprize, pe terenul poeziei mi
nat de atîtea posibile eșecuri, Ion 
Horea nu mai reprezintă un semn 
de întrebare.

L. RAICU

Britten și romînul Toduță. De alt
fel, orchestra își înscrie ca punct 
de onoare în program promovarea 
muzicii noastre. Concertul de To- 
duță, realizare de seamă a crea
ției noastre noi, s-a bucurat de o 
interpretare matură, sobră (poate 
prea puțin colorată), Mircea Cris- 
tescu vădind — cum e și firesc — 
sensibilitate și înțelegere deosebită 
a stilului.

In interpretarea la noi a muzicii 
preclasice se simte adesea o timi
ditate, o greșită înțelegere a so
brietății" (Debussy spunea că in- 
t'rprețtf h atijnă uneori muzictt 
cîasiec ..povara’' vea cttrikr care an 
trecut de Ta crearea eA. Dincolo de 
trăsături exterioare de „stil" or
chestra a sezisat și redat „viața", 
„focul lăuntric" al muzicu lui 
Bach, Haendel, Cimarosa, Mozart; 
în cazul Ini Corelli și Haydn acea
stă calitate a fost mai puțin evi
dentă. Th schimb cît de vie, cu
ceritoare a fost interpretarea dată 
concertului de Toduță. Pavanei de 
Ravel fi- îndeosebi — datorită ar
tei rafinate a lui Valentin Teodo- 
rian și Ion Bâdănoiu — serenadei 
de Britten.

„Orchestra de camera" vine să 
umple un gol în viața noastră mu
zicală. Bpritâ de prezentarea lu
crărilor clasice și contemporane 
scrise pentru acest aen de forma
ție. Se cere ca ea să fie sprijinită 
și de aci înainte pentru a putea 
să se dezvolte spre dobîndirea 
unui stil propriu, spre șlefuirea 
continuă a compartimentelor ei și 
a întregului ansamblu. O aseme
nea formație va rtîrni și interesul 
compozitorilor noștri pentru scrie
rea de lucrări speciale pentru 
acest ansamblu. Astfel „Orchestra 
de cameră" va putea aduce o în
semnată contribuție la progresul 
culturii noastre muzicale.

F. SCHAPIRA

TIMIȘOARA (do la corespon
dentul nostru). —

In cadrul decadei cărții sîrbe 
care s-a deschis joi la Timi
șoara, se organizează nume
roase manifestări culturale. In 
localul librăriei „Nașa Cniga" 
s-a deschis o expoziție a cărți
lor tipărite în limba sîrbfi în 
anii puterii populare -- opere 
clasice, traduceri, lucrări ale 
scriitorilor de limba sîibă din 
R.P.R. In oraș e programată o 
intîlnire a scriitorilor de limbă 
slrbă cu cititorii lor, iar in 14 
comune din regiunea Timișoa
ra — ca Belobresca, Vaiiaș, 
Pintas, Ceuad etc unda predo
mină populația sîrbă — se vor 
organiza zile ale cârtii sîrbe la 
căminele culturale, în cadrul 
serilor culturale.

Prima țedinfă
a cenaclului literar 
și artistic
.Mihail Eminescu”

Azi, sîmbătă 9 februarie, orele 
17, va avea loc ședința de deschi
dere a cenaclului literar și artistic 
„Mihail Eminescu" organizat de 
redacția revistei „Viața studențeas
că" în colaborare cu Casa de Cul
tură a studenților din București.

Născut din dorința stimulării 
activității literare în rîndul studen
ților, cenaclul își propune să dis
cute și să îndrume creația literară 
și artistică a acestora.

Ședința de deschidere va avea 
loc la Casa de Cultură a studen
ților din București, Calea Plevnei 
nr. 61.

Mai bine tîrziu, decît niciodată...

Revedere cuCHARLOT
Vestea * sttrnit un freamăt de bucurie 

filmului. Ața dar, repetatele cereri — care 
in paginile noastre — de a se relua filme 
niul clasic al cinematografiei, n-au rămas 
jit II vom revedea pe Charlie Chaplin.

fncepind de luni cinematografele Maxim

printre iubitorii artei 
și-au găsit ecou șl 
intrate in patrimo- 
fără ecou. In sfir.

Gorki" șl „Timpuri 
Noi" prezintă trei 
din primele creații, 
lățind din anul 
1915, Încă din glo
rioasa epocă de 
pionierat a fil
mului mut — 
„Chariot la ban
că". „Chariot ma
rinar" șl „Domni
șoara Charlotte". 
Este, sperăm nu. 
mai un prim pas in 
realizarea acelei 
așteptate șl deja 
anunfate Parade 
a lui . Chariot 
care nu numai să 
readucă pe ecran 
Începuturile — de 
Interes mal ales 
istoric — ale ma. 
rolul cineast, ci să 
ne Înfățișeze și ca. 
podoperele sale de 
mai tirziu: „Pi. 
ciul", „Goana după 
aur". „Luminile o- 
rașulul", „Timpuri 
noi" „Dictatorul", 
„Monsieur Verdoux" 
Și ultimul său 
film „Limelight" 
— „Luminile ram
pei" (1952).



ÎNSEMNĂRI

Tinerețe, tinerețe...
In întâmpinarea 
iui 16 februarie

dum- 
neas-

recu-

Lzs Măstăcani, pe Prut la v<F.e, 
ca pe tot cuprinsul patriei, ză
branicul nopții de 2 spre 3 fe
bruarie a coborlt peste freamă
tul intens, de ajun de mare săr
bătoare. La 5 fi jumătate, preșe
dintele secfiei de votare ieși să 
potrivească in poartă drapelele. 
Deschise ușa și cobori chiar o 
treaptă ) uimii Insă, slobozi un 
strigăt:

— Marioară, bitu-te-ar 
nezeu să te bată de copil 
timpăraț ț

Din /prima clipă bătrinul
noscu in copila ce sta zgribulită 
pe lăicerul de lingă peretele șc'o- 
Iii. clădire ce adăpostea acum. 
secția de votare, pe utemista Ma
ria Ghimpu,

— Ce cauți aci, drace?_ ?
—- Nu răspunzi, ai, ți-e rușine? 
Președintele prinzind-o de mină 

o trase, 
lumittă, 
comisiei 
cu totul 
dojeni:

— Marioară, mă copilă, ia ui- 
tă-te la mine.

Copila, cu fața îmbujorată de 
frig și emoție, cu cosițele aduse in 
față, poate umeri, iși-piecese pri
virile scoțînd ostiei mai mult in 
evidthftt genele lungi, negre, ar
cuite. vftyO nib ipJstvo*

— Spune tu Marioară, taică-tu 
Iți cunoaște noua ispravă ?

Fata se slobozi din mina bă- 
trioului și se retrase lipindu.se 
cu spatele de soba de teracotă, 
ce dogorea încinsă. Bătrinul o 
privi și nevrind totuși să renun
țe Ia dojană, o mai întrebă:

— Șl nu ți-a fOst frică să stră
bați satul in miez de noapte?

— De ce să mă sperii ? Pe 
dracu si-l văd in față fi tot nu 
mă sperii.

De rușinea celor din jur, bă- 
trînul schimbă vorba.

— Mult o mai iubesc...
— Pe cine ? îl .întrebai pe pre. 

ședințe cind se așezi tactitos la 
masă, lingă mine.

— Ia, pe căprioara asta a noa
stră. • •

— Iți e nepoată, rudă ? '
— Da de unde. Ia așa, ținem 

toți la ea. E fata cea mare a 
Vasile Ghimpu, președintele 
lectio ei. Bună fată.

— Dar parcă erai mtniat 
ea?

— O dojeneam șl eu, obicei 
bătrînesc. Și apoi ce s.o laud ? 
O și lăudăm noi dar cu socotea
lă, că altfel o stricăm. Uite acuș.

dupi sine înăuntru. La 
in mijlocul membrilor 

de votare, bătrinul uită 
de drapele și prinse a o

lui 
co-

pe

spre exemplu, nu o văzuși, a fu
git de-acasă și, bineînțeles, fără 
știrea lui taică-su. A vrut să fie 
cea dinții. Tare-i nerăbdătoare. 
Bănuiam că o să se tnttmple așa. 
Acum citeva luni, pe toamnă, 
cind a împlinit 18 ani, ce-am mai 
tras cu ea 1 Din ziua in care a 
împlinit 18 ani. s-a așezat pe 
capul nostru s-o punem tn 
discuția organizației de partid 
să fie primită candidată de par
tid.

— Și-ați primit-o?
— Păi altfel cum ? Să nu crezi 

acum că de gura ei. Iți spusei, 
e fată de nădejde, e membră in 
comitetul U.T AI. și in vremea 
din urmă cit a muncit cu echi
pele pentru cooperativizare! în
tre timp. In încăpere se adunase 
un grup numeros de tineri iar so
rocul votului sosind, președintele, 
înminindu-le buletinele de vot, 
ținu să le explice:

— Luați buletinul așa. după ce 
terminați de votat...

— Marioară. de ce nu ești a- 
tentă?

— la lasă-ma nea Trăiene, 
ce-oi crede dumneata ci de n-am 
mai votat sînt chiar attt de 
proastă ? Cunosctnd-o cît ti de 
iute, bătrinul o lăsă și-și 
continuă explicația. Tinerii ce 
primiseră cinstea de a vota 
primii, intrară tn cabine, se re- 
Intcarseră intreducind votul !*t 
urnă. In tocul lor intrară aifl tn 
cabine, dar Marioară, Maria 
Ghimpu tot nu ieșea.

— Ți-am spus eu Iar.cale, se 
jelui președintele. Uite ci n-a as
cultat și acum iar face un po
cinog.

In aceeași clipă ușa cabinei 
se deschise și copila pdș:-.d mîn- 
dră sDre urnă, puțin țeapănă 
votă și puse apoi pe masa corni, 
siei un vraf de hirtii. 10 cereri. 
9 de intrare in întovărășire șt 
una pentru gospodăria colectivă. 
Era darul ei pentru primul vot.

BăNinul- președinte citi D
■ Efiache Cinbotaru lOn Hă- 

belea. Ionică Belna. Marin Pin- 
tilie„.

Ei, adtă te întrece pe foaie: ia 
uitați.vă fraților, cererea iui moș 
Nicolae lacovski. Cum l-ai '.adu- 
plecai drace, pe moșu-tiu ? El 
zicea că se duce mai degrabă si 
se arunce In Prut și >a întovă
rășire nu se trece.

— Ei. așa mi.a zis și mie. nu
mai ci eu, vezi, i-am zis : ,,dra
gă bunicule, grăbește-te ci tare 
mi-i poftă a minca niște colici!"

— Ei, na de te-nțeiege cu ea 
de poți. Tinerețe, tinerețe..

Apropierea zilei de 16 februa
rie — „Ziua ceferiștilor", a im
primat un hou avînt activității 
oamenilor muncii de la căile fe
rate.

In prima lună a anului, cefe 
riștii de pe cuprinsul regionaiei 
C.F.R. București au transportat 
cu 4,8 la sută mai mulți călători 
și cu 4,5 la sută mai multe măr
furi decît prevedea planul.

Ceferiștii au acordat și de a- 
ceastă dată o grijă deosebită 
transporturilor de produse desti
nate aprovizionării populației. 
Peste prevederile planului au fost 
transportate 6.420 tone de lemne 
de foc, 16.256 tone de cereale. 
12.138 tone de produse alimen
tare și bunuri de iarg consum. 
1.725 tone de produse petrolifere 
și altele.

Ziua de 16 februarie este întâm
pinată cu realizări de seamă și 
de ceferiștii 
C.F.R. Cluj.

In cursL* 
trenurile de . _ ___
lat pe liniile acestei regionale au 
transportat fiecare peste normă 
în medie cîte 110 tone.

S-a redus procentul curselor 
f'oale, a fost îmbunătățită regu- 
aritatea circulației, a crescut cu 

27.7 ’.a sută numărul trenurilor 
marșrule.

din raza regionalei

lunif ianuarie, toate 
marfă care au circu

Beschiderea expoziției 
„Cea de a 9-a aniversare 

a forțelor armate 
aie R.P.D. Coreene1*

Vineri la amiaza, la Casa Cer. 
tralâ a Armatei din Cap riali s-a 
deschis expoziția ..Cea de a 9-a 
aniversare a iorțeior armate ale 
R.P.D. Coreene*.

La festivitate au luat parte 
numeroși generali ș: ofițeri su
periori ai forțele* “—‘** 
te, reprezentanți 
Afacerilor ~

Au fost 
basa dorul 
Bucurai 
ba sa del

Sînt prezentate numeroase fo
tografă cu aspecte din lupta ne- 

• înfricatf dusa de ostașii coreeni 
■ pentru apărarea patriei lor îr. 
potriva cotropitorilor imperialiști, 
fotografii ce înfățișează gsrtici 
parea militarilor la lupta pen
tru vindecarea rinilcr mtoiuhu 
și dezvoltarea econo—iei na;ioaa- 
!t, precum și aspecte din pregă 
tirea de laptă a ostașilor coreeni 
pentr. apărare, cuceririlor și li
bertăților popcruloi I

noastre arma- 
ai Ministerului 

Externe, ziariști 
de față Den Em. am- 
R.P.D. Coreene la 

ș: aiți membri ai Am-

Invitație la 
drumeție

De citeva zile soarele Iși revarsă 
primăvăratec razele saie călduțe. Prin 
văzduh, adie ua vinticel cu miresme 
de pădure. Orice turist $i excursio
nist pasionat simte că-1 cuprinde un 
dor de drumeție. Acestora, cunoscin- 
du-le slăbiciunile ne olerua să le dăm 
citeva informații :

*
In săptămlna aceasta se repune In 

circulație acceleratul 331-332 care va 
circula intie București si Predeal. Tre
nul va pleca (Ln Gara de Nord stm- 
bitl la orele 15.38 iar din Predeal du
minică ie orele 1S.38, sosind 5n Bucu
rești in jurul orelor 22.45. Săptămina 
aceasta peste 700 de pasionați excursi
oniști tot lua ..startul ' spre cabanele 
de la Sinaia. Bușteni. Predea! și Ora
șul Stalm. Pentra liniștirea celor pru
denți ii anunțam că vremea se men
ține frumoasă și in munți- Amatorii 
de schi vot găsi zăpadă bună de ia 
1,2» ■ in ras

♦
In ziua de 26 februarie se organi

zează o excursie de !0 zile la Borșa, 
ca treaGn spemaie și iocuri rezervate. 
Excursicmstu vor fi găzduiți in frumo
sul k modemul co»p ax turist Borșa 
si vor avea prilejui să admire, prin 
phaMrDe s« excursiile organizate 
fcrum&setue Mmvului Rodnei. vor lua 
iacx de schi — bmeiațeies. se vor 
face tre âtsouale fotografii de amintire.

Pentru insexiea »: informații Biroul 
de rzr-sa p Excursii din Cal. Victo
riei vt rtâ ta dispocrție.

Magnetofoanele romînești

aSchiorii

de pe Dealu Sării
El singur a dat exemplu con- 

, fecționlnd 17 perechi de schiuri 
i in iarna asta.

— Dar, bine, tu nu al lucrat ?
— Am făcut și eu vreo 14 pe

rechi, dar au făcut șl alții. Azi 
avem in comună încă 155 de pe- 

, rechi de schiuri — pe Ungă cele 
' existente — lucrate de noi, ti- 
’■ terii. ■

— Dar cu spartachiada cum 
stați ? — i-am întrebat eu.

' — După cum vedeți, ne tntre.
cern pentru faza comunală, sau 
mai bine zis ne antrenăm in ve-

. derea cuceririi locului
-Și?
— Pină tn prezent, 

Odată cu cei 11.485
• panți la spartachiadă, elfi stnt tn 
: întreg raionul, noi, cei din comu

nă, după cit vedeți, ne străduim 
să ne Intrecem cu toții in aceste 

; probe. Nu putem rămine tn urme 
, altora. Asta e I...

...Am zimbit. Secretarul dădea 
i semne de nerăbdare. Il înțele

geam. înainte de a pleca, el tși 
i mai asumase o sarcină: aceea de 

a învăța încă doi tineri ca din 
' viteză să facă întoarceri ta dreap- 
, ta și la sttnga, ceea ce tn lim- 
i baj tehnic sportiv se cheamă 

cristiane.
, Am plecat. Schiorii continuau 

urcușul greoi și coborlșul repezit, 
, bucurindu-se din plin de aerul 
. rece al nopții.

Cu astfel de tineri, oare va ră- 
, mine comuna de rușine ? E firesc 
. eă nu...

Seara arunca umbre peste sa
tele comunei Jitia. Curind, însăt 
cornul lunii răsări de după Dealu 
Sării, și-i dădu zăpezii o Sclipire 
de argint. Munții păreau împo
dobiți cu beteală albă.

în spatele Dealului Sării, lar
ma nu se potolise nici acum.

Tinerii schiori din. Jitia și Dealu 
Săfii, din raionul Rimnicu Sărat,, 
se întreceau pentru primul loc în 
Spartachiada de iarnă a satelor.

Gerul le rumenise obrajii. Ici, 
colp, se vedeau zburind cct' niște 
năluci pe albul imaculat al ză
pezii cite doi-irei tineri. Jos, tn 
vale, se afla un alt ttnăr care cro
nometra timpul cu ajutorul unui 
ceasornic de buzunar.

Cei mai mulți participant ai 
spartachiadel au schiuri cioplite 
cu migală de ei înșiși. Aici găsești 
200 de schiori.

Dacă ai să stai de vorbă cu tî- 
nărul Gheorghe Piruuș, secretarul 
organizației de bază U.T.M. din 
comună, despre felul cum a evo
luai sportul aici, el. încurcat la 
început, îți va explica:

— De mult, prin 1944, nu știu 
căruia dintre noi i-a trecui prin 
minte să-și lege de picioare doa
ge de butoaie. Au ris tinerii la 
început, dar cel ou „inovația*1 a 
reușit.

Azi, altfel stau lucrurile. De 
la doagele de butoi de atunci, 
am făcut progrese tn confecționa
rea schiurilor. Privește și dum
neata /

— Gheorghe e modest, tovară* 
șe — intră tn vorbă Lain Alexan
dru, un ttnăr foarte înalt.

nerli ce formează grupul său de 
boratori, în special de an băiat 
nic neastâmpărat și nepotolit : Oprescu 
Dan George. Flăcăul acesta este un 
tehnician priceput in meseria sa cu 
mfftte agefă, mereu în căutdre de lu
cruri noi. Oprescu este la reglaj — 
post de mare răspundere. El se irămln- 
tă pentru eaîitatea mereu mal bună a 
aparatelor. Oprescu construiește singur 
magnetofoane, se ocupă pasional de

cola- 
veș-

Povestea a Început de mult, cu doi 
ani în urmă. In faja unor tehnicieni 
iscusiți și priceputi în instalarea de 
centrale telefonice s-a pus deodată sar
cina realității de magnetofoane, apa
rate destul de complexe șl -necunoscu
te. Grupul de tehnicieni de ia atelie
rele M.P.T. insă n-a cedat. In cițtda 
greutăților, ei »-au apucat de lucru 
studiind literatura de specialitate și ci
teva din tipurile străine de magneto- 
ioane. Ntci unul Insă nu se potrivea 
specificului ateiierului șl posibilită
ților sale. Tinerii tehnicieni, pornind 
la Început cu mai mult entuziasm de
cit pricepere au muncit, au lucrai, au 
Invdjat. Au scos după o vreme o se
rie de 14 bucăți. La probă au cores
puns *r corespund și acum. Insă s-a 
muncit la nivelul unei lucrări de ama
tori, rărâ posibilitatea trecerii la pro
ducția pe scară industrială. După a- 
ceasta, au irecut ia o altă serie, un 
tip mal perfecționai, cu operații sim
plificate și catalogate ; o iormulă mai 
simplă și mai banâ calitativ. Aparatul 
reaiitai a scăzut din greutate și din 
prețul de coet. La si ir și tul lai ianua
rie au realizai primele 20 de aparate 
din noua serie.

Tovarășul Nicolae Paradovschi șeful 
secției, căruia i-am cerat părerea, 
s-a deciara: mulțumii de calitatea
noului aparai „deși — a sublimai el 
— na ne oprim aici. Seria a ueia — 
de 150 de bacAfi — va cuprinde fe
rate de o iormulă și mai c-ouă, mult 
Imbunăfi.’ird, rerultc.* al onor experien- 
le. Va ii un aparat ia nivelul prodas- 
fiel tirOor cu o experiență mai mare in 
acest domeniu...”

vorbit apoi meșterul despre d-

va fi valorificat

fo ioc .-ana in culori, ifi coiurruje*te •- 
ctud ua televizor. Șl ceilalți tineri : 
boiangiu Anghel, Nicu ton și Po
pe sca Larer .ucreaii cu dragoste, în- 
vașt ai pawune. cifetc cu netal tot 
ceea ca ette nou in Ieșitură cu mag
netofoanele. Primele aparate vor lua 
drunr.i stațiilor regionale de radiofi- 
care pentru înzestrarea studiourilor iar 
In aurind, dni seriile următoare vom 
admira poate, în vitrine ultimul tip 
de magnetofon romînesc.

G. PETRE

tntîi.

stâm bine, 
de pârtiei.

Mi-a

Stuful din Delta Dunării
De citeva zile se desfășoară in 

Capitală lucrările sesiunii Co
misiei interguvernamentale a ță
rilor participante la construcția 
combinatului de celuloză de lin
gă Bră-Itr care va pune în va
loare stuful recoltai din Delta

cin: se șSe. țara noastră 
urmează să primească in cadrul 
convenției existente cu aceste 
tari proiecte, utilaje și ajutor 
tehnic, pe care Ie va plăti din 
viitoarea producție a combinatu
lui de ce uloză.

La sesiune participă din partea 
RD, Germane Ernst Konitzer, 
locțiitorul ministrului Indus
triei Ușoare, din partea R. Ceho- 
s:ovace Vladimir Rumml, locȘii- 
lorui ministrului Industriei Chi-

mice, 
Jerzy 
trului 
din partea R.P. Romine ing. Ion 
Velea. vicepieședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, și 
ing. Anton Constantinescu, loc
țiitor al ministrului Industriei 
Chimice.

din partea R P. Polone, 
Knapik, locțiitorul minis- 
Industriei Lemnului, iar ION TEOHARIDE

L ȘERBU

Un nou ziar 
în limba germană

La Timișoara a apărut acum 
citeva ti» primul număr al zia
rului in limba germană ..Die 
Wabriseit' (Adevărul), organ al 
Comitetului regional Timișoara 
al P.MJt. și al Sfatului popular 
regional.

Tot la Timișoara s« editează 
de opt ani revista filialei Timi
șoara a Uniunii scriitorilor din 
R.P.R. „Neue Literaturi*, apărută 
iniția! sub titlul „Banater Schrift- 
tum", care oglindește in paginile 
sale creația scriitorilor germani 
din țara noastră.

Faza regională a celui de al 
al artiștilor amatori de

♦
♦
♦♦

(Urmare din pag, 1-c)

♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
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Cetinele nu și-au 
scuturat încă pro- 
moroaca, dar bu
nul grădinar a în
trezărit primele 
semne ale primă,
verii. Grădinari destoinici 
membrii brigăzii a cincea con-f 
dusă de utemista Viorica Tobă’ 
de la stâjiunea experimentală J 
Săttica, regiunea București. ♦ 
secția Corbeanca au Început* 
munca tn livadă. în luna la.î 
nuarie ei au depășit cu 2.000 de ♦ 
bucăți numărul pomilor plani f 
ficați pentru stropit, iar ini 
prezent muncesc intens la ceai 
de a doua stropire. ț

Foto : AGERPRES ♦

Recitalurile 
lui Yves Montand 

in Capitală
Popularul cintareț francez Yves 

Montani a anunțat tn cursul zi
lei de joi că va sosi In Bucu
rești la 13 februarie venind de 
la Praga. Totodată el a fixat 
definitiv repertoriul pe care îl 
va prezenta publicului romlnesc 
și care va cuprinde 21 de cinte- 
ce dintre cele mai cunoscute 
printre care: „Balada Parisului ' 
„Saltimbancii", „Cînd un sol
dat". „Flamengo de Paris" (cîn- 
tec popular spaniol), ..Pe marile 
bulevarde" „Tu nu semeni cu 
nimeni", „Drumul măslinilor" și 
altele.

Turneul lui Yves Montand sus
cită un viu interes In rtndul ad
miratorilor săi din (ara noastră. 
Pină joi, O S.T.A. a primit cereri de 
bilete din partea a 400 de colec
tive ale unor întreprinderi și in
stituții atit din Capitală- cit și 
din provincie După cum s-a mai 
anunțat, recitalurile vor avea lot 
în sala sporturilor de la Floreas- 
ca. Cele 3.600 de locuri aie sălii 
au fost numerotate.

Biletele care urmează să 
distribuie direct spectatorilor. 
vor vinde tn zilele de 11 și
februarie la ghișeele „O.S.T.A." 
care vor funcționa la sala spor- 
turilbr de la Floreasca.

(Agerpres);

I

se 
se
12

secretarilor organizațiilor de 
bară. Cunoscînd că marea ma
joritate a inginerilor Și tehnicie
nilor agronomi și zootehniști din 
cuprinsul raionului sînt tineri șl 
că conținutul învățămîntului a- 
grozootehnic depinde în primul 
rind de aceștia, tntr-o plenară lăr
gită s-a pus în fața lor sarcina 
desfășurării unei munci temeini
ce pentru răspîndirea științei îna
intate în agricultură.

Se știe însă că îndeplinirea 
sarcinilor este condiționată de 
controlul, de ajutorul practic și 
la timp dat organizațiilor de 
bază. Iată de ce încă în perioa
da pregătirilor pentru deschide
rea cercurilor agrozootehnice, dar 
mai ales după aceea, biroul co
mitetului raional U.T.M. Tecuci 
s-a interesat îndeaproape de 
munca tehnicienilor utemiști, de 
sprijinul acordat cursurilor agro
zootehnice, pomicole și viticole 
de organizațiile de bază U.T.M. 
La gospodăria agricolă colec
tivă din comuna Cudalbi, de 
pildă, a fost organizat un 
cerc agrozootehnic. Dar cu tot 
sprijinul acordat tehnicianului 
Gheorghe Barbu de secreta
rul organizației de bază U.T.M., 
participarea tinerilor la acest 
cerc, la primele , lecții, lăsa de 
dorit. Gheorghe Tuiearcă, secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
țnuncind de unul singur n-â reu
șit să realizeze mare lucru. Re
zultatele n au fost mulțumitoare 
nici atunci cînd au fost antrenați 
și ceilalți membri ai comitetului. 
E drept, la cerc participau acum 
tpai mulți utemiști, dar nu toți 
cei fnscriși. Și aceștia erau nu- 
mefbși. Au discutat această si
tuație cu instructorul raional 
care le.a propus să dezbată pro
blema tntr-o adunare generală 
deschisă. La adunare au discutat 
pe larg despre importanța învă
țămîntului agrozootehnic și des
pre necesitatea participării tutu
ror tinerilor la cercul agrozooteh-

Laminorul din Moldova
Intîlnire în port
Portal cate an furnicar de oamer.i 

barnid. Dupi o ti obișntuiă de «an
că, Uneril din portul Constanta au 
orgurtixat .Joia Tineretului” eu un 
program bogat de cîntece, dansuri șt 
tocuri distractive la care au invitat 
și maiinaif de pe vase norvegiene, 
grecești ți italiene.

Iată-1 pe italianul Luigi Massa exe
cuted la acordeon citeva canțonete și 
melodii de dans. Agapitos Sarris un 
Undi •—- -*—=—*- - * ■— ------ -
cesc 
mini 
vine

in _ ____ ____________
„Ares", Diamantis Pontico? ____ ___
tlnăra Viorica Kușat. Pe cîpva tineri 
din echipajul vasului norvegian 
Jiorse-King'' cei de aici îi cunosc 
Incd ain vară, de la întîlnlrea de tolba! 
cu echipa tineretului romin din port. 
Acum beau bere la bulei și mestecă 
gumă. N-a fost tlnOr care să nu se fi 
prins în horă, cind orchestra a în
ceput....... perinlfa”. Cei care a deschis
primul jocul a fost îl nărui danez 
Kri3tian Mlkkelsa.

De la orchestră s-a anunțai i 
— Ne va cînfa Rodica Crfslescu. 
Fetita aceasta înaltă, subtlrlcâ și 

ochii puternic strălucitori, a fermecat 
•aia / s-au cerut apoi autografe. Un 
schimb de adrese, un schimb de in
signe sau ilustrate au rămas mărturii 
ale unor proaspete prietenii.

A. CONSTANTINESCU

IV-lea concurs 
Ia «ate

inalt. mecanic șei pe vasul gre- 
„Ares '. povestea unor tineri ro

că e al cincilea an de cînd 
în porturile romînești.
aces^ timp, comandantul de pe 

dansa cu

Intre 9 februarie 
și 3 martie 1957 va 
avea loc faza pe re. 
fiune a celui de-al

V-lea concurs pe 
țară al echipelor de 
teatru, teatru de 
păpuși, recitatori și 
cititori artistici de 
la sate.

Ca și la concur
surile precedente tn 
afară de acțiunile 
întreprinse pe plan

local, prin grija di
recției generale a 
așezăm: ntelor cul
turale și a casei 
centrale a creației 
populare din Minis
terul Culturii, o se
rie de actori și re
gizori de frunte ai 
scene: noastre s-au 
deplasat in regiuni 
unde au îndrumai 
comisiile regionale 
fi raionale și echi-

r''* V A. W J VSa mvața

cu

de a-pe’e artistice 
maiori.

în luna martie 
cele mai bune for
mații de teatru, 
teatru de păpuși, 
precum ți cei mai 
buni recitatori și 
cititori artistici se 
vor întrece in fina
la ce va avea loc la 
București

(Ager preș)

(Urmare din pag. l-a) 
tarea apei industriale din rîul 
Moldova este 95 la sută efectuată, 
instalațiile energetice la mașini și 
pe mașini sînt iu curs de execu
tare și într-un stadiu destul de a- 
vansat, construcția metalică a ha
lelor este terminată. Astfel avem 
toate premizele ca laminorul să 
intre în funcție în a doua jumă
tate a anului 1957.

In primul semestru al acestui 
an avem de executat un volum 
de lucrări de două ori mai mare 
decit în semestrul I al anului tre
cut în cursul lunii iulie va tre
bui <ă înceapă rodajul general la 
rece al utilajelor. Pină atunci va 
trebui să terminăm o serie de lu
crări de mare importanța.

Ținînd seamă de experiența an
terioară, la începutul lunii ianua
rie am întocmit grafice cu terme
ne fixe pentru fiecare gen de lu
crare. Pe baza graficelor, șefii de 
lucrări și-au organizat în așa fel 
munca incit termenele prevăzute 
să fie respectate și chiar scurtate. 
Paralel cu aceasta conducerea 
șantierului a întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice — 
repartizat pe ingineri și maiștri — 
care e menit să asigure îndeplini
rea sarcinilor ce le avem pentru 
a da în funcție laminorul.

Un mare sprijin a primit condu
cerea șantierului în această perioa
dă din partea organizației de par
tid. Lansarea sarcinilor de plan 
s-a făcut în cadrul unei adunări 
deschise la care alături de co
muniști au participat toți fac
torii principali de pe șantier.

Călăuziți de prevederile plena
rei din decembrie, noi am reușit 
să pornim anul acesta mai bine 
organizați la lucru. O serie de 
greutăți și defecțiuni care au frî- 
nat mult în anul trecut munca pe 
șantierul nostru au fost înlăturate.

Mecanizarea unor lucrări și folo-

sire* rațională a utilajelor ne va 
permite să obținem randamente 
sporite. Anul trecut noi n-am reu
șit să utilizăm cum trebuie ma
șinile și utilajele, ceea ce a frinat 
într-o oarecare măsură realizarea 
unui volum mai mare de lucrări. 
Aceasta s-a datorat în bună parte 
lipsei de piese de schimb pentru 
utilaje, pe care nu le-am primit 
din cauza sistemului excesiv de 
centralizat al aprovizionării.

Pe baza directivelor plenarei 
C.G. al P.M.R.. noi am cerut a- 
cum ministerului să acorde mai 
multă independentă conducerii 
șantierului tn ce privește aprovi
zionarea cu unele piese și mate
riale direct de la întreprinderi. De 
asemenea am luat măsuri pentru a 
ne aproviziona cu unele materiale 
și prin sfaturile populare, care au 
acum o mai largă competență în 
valorificarea resurselor locale.
Trebuie să spunem că în 1956, 

din cauză că nu ne-au venit proiec
tele de execuție la începutul anu
lui, aprovizionarea cu materiale 
s-a făcut cu aproximație. De aceea. 
In cursul anului a trftbpit să cerem 
suplimentări de repartiții, iar a- 
ceste repartiții au dus la mari în- 
tîrzieri, ceea ce ne-a creat goluri 
în producte. Am fost siliți tn une
le cazuri să trimitem mașinile 
după carbid în loc ca acesta să ne 
vină cu trenul. Și aceasta a în
cărcat prețul de cost al lucrări
lor. Unele proiecte, cum a fost 
cel pentru centrala termică și re
țeaua de încălzire, ne-au sosit de- 
abia în trimestrul IV al anului 
trecut, și de aceea nu s-a putut a- 
sigura la timp încălzirea halelor.

Ne bucură faptul că acum sec
torul Țevi din cadrul IPROMET- 
București și-a îmbunătățit simțitor 
atît calitatea muncii cît și respec
tarea termenelor prevăzute. Astăzi 
sîntem în situația că încă la în
ceputul anului să avem pe șantier

a smulge
pămîntului roade bogate

nic, demonstrînd cu exemple con
crete însemnătatea cunoașterii de 
către tineri a regulilor științifice 
de lucru a pămîntului. Sugestia 
instructorului comitetului raional, 
aplicată în practică, a dat roade. 
Alături de utemiști ca Tita Miha. 
lache, Sava Panait la cerc par
ticipă și tinerii Marin Vell- 
cu, Lupu Alecu, Enache Rapotan 
și mulți alții.

Multe organizații de bază 
U.T.M. cunoscînd importanța a- 
plicării agrozootehnicii au cău
tat Și au găsit singure metode 
corespunzătoare pentru mobiliza
rea tinerilor la cercuri.

Inginerul Pordea Gavrilă răs
punde de buna desfășurare a ac
tivității cercului agrotehnic din 
gospodăria agricolă colectivă „6 
Martie-, din comuna Drăgănești. 
Cu ajutorul comitetului organi
zației de bază, tovarășul Pordea 
a reușit să atragă în cerc, ală
turi de vîrstnici, pe toți tinerii 
din gospodărie. Și pentru aceas
ta n-a fost nevoie de prea multă 
muncă de lămurire. Anul trecut, 
pe unele loturi ale gospodăriei 
se obținuseră recolte nu prea 
bune. Aceasta și datorită faptului 
că unii dintre tinerii colectiviști 
nu cunoșteau regulile agrotehni
ce. Tocmai despre această pro
blemă au discutat utemiștii din 
gospodărie cu săptămîni de zile 
în urmă. Atunci s-au hotărît să 
învețe, să urmeze cursurile cercu
lui agricol și apoi să aplice în 
practică cele învățate. In comuna 
Drăgănești semințele au fost deja 
selecționate și tratate. Oalele de 
pămînt, lădițele confecționate 
din timp așteaptă vremea priel
nică pentru a fi umplute cu pă-

mînt, pentru a se încerca pute
rea de germinație a semințelor. 
Așa au învățat la cercul agro
tehnic că trebuie să facă șl așa 
fac.

In raionul Tecuci, cu mici 
excepții, în fiecare sat unde 
există un cerc agrotehnic, se 
fac și aplicații practice a 
celor învățate. In satul Cos- 
mești, puterea de germinație a 
semințelor a fost deja încercată, 
iar la' gospodăria agricolă colec
tivă „1 Mai“ din aceeași comu
nă, utemiștij fiind convinși de re
zultatele obținute prin însămîn- 
țare cu porumb hibrid, și-au asu. 
mat răspunderea obținerii în a- 
nul acesta a acestei semințe pe 
o suprafață de 10 ari. Căratul 
gunoiului, măsuri pentru menți
nerea zăpezii pe cîmp sînt ac
țiuni pe care le-au întreprins 
utemiștii din gospodărie.

Exemplul utemiști-lor fruntași 
ai recoltelor bogate Albu Vasile 
și Gheorghe Tănase — vechi 
membri ai cercului agrotehnic 
din comuna Cudalbi — care a- 
plicînd cele învățate la cerc au 
obținut anul trecut primul 2.200 
kg. porumb la hectar, iar al doi
lea 1.900 grîu la ha (media în 
sat fiind de 1.800 kg. porumb și 
respectiv 6-700 kg. grîu la hec
tar) a determinat pe mulți ță
rani muncitori, dintre care nu
meroși utemiști, să ia de pe a- 
cum măsuri pentru pregătirea 
seminței, a terenului, etc.

In raionul Tecuci s-au obținut 
bune rezultate și în domeniul 
organizării ciclurilor de confe
rințe pe teme agrotehnice. In 
comuna Negrilești, de pildă, con
ferințele despre .,îngrijirea cui. 
turilor in timpul iernii", ,,Selec-

ționarea și tratarea semințelor" 
etc. ținute de tehnicienii ute
miști Paula Neagu și Mița Dinu 
precum și de profesoara de 
științele naturii Stela Barbu stnt 
audiate de zeci de țărani munci
tori, printre care numeroși ti. 
neri. Faptul că se fac desene pe 
tablă, se folosesc exemple con
cludente din sat. face ca numărul 
celor care participă la lecții să 
crească pe zi ce trece.

Raionul Tecuci nu-i singurul în 
care comitetul raional U.T.M. 
sprijină desfășurarea învățămîn
tului agrozootehnic. Rezultatele 
obținute și tn raioanele Filimon 
Sîrbu, Brăila și Călmățui se da- 
toresc în mare măsură sprijinu- 

organizațiilelui acordat de 
U.T.M

Din păcate însă, 
comitete raionale 
șani, Liești) care 
preocupare scăzută față de învă- 
țămîntul agrozootehnic.

Aceasta este de fapt și o con
secință a felului cum a muncit 
în ultima perioadă Comitetul re
gional U.T.M. Galați. Dacă la 
început s-a preocupat de spriji
nirea organizării învățămîntului 
agrozootehnic, pe parcurs însă 
nu s-a mai interesat, n-a ma.i 
controlat felul cum sprijină co
mitetele raionale, organizațiile de 
bază U.TM. activitatea de răs- 
pîndire a științei agricole.

mai stat unele
U.T.M. (Foc- 
manifestă o

TIMPUL NU AȘTEAPTA

agrozootehnică
conferințe și în

Propaganda 
desfășurată prin 
cadrul cercurilor va continua sus. 
tinut pină cînd vor începe mun
cile agricole de primăvară. După 
aceea învățămintul agrozootehnic

va fi orientat tn general către 
activitatea practică: lucrarea pă- 
mintului, întreținerea culturilor, 
creșterea animalelor etc. Pentru 
ca perioada care a mai rămas 
pină la începerea campaniei de 
primăvară să fie folosită din plin 
e necesar ca comitetele regio. 
nale, raionale și organizațiile de 
bată U.T.M. să acorde toată a- 
tenfia sprijinirii mai intense a 
sfaturilor populare în direcția 
desfășurării unei largi propa
gande agrozootehnice.

Invățămintul agrozootehnic tre. 
buie să cuprindă marea masă a 
țăranilor și deci și a tinerilor. 
In această direcție, important în 
această perioadă, este ca orga
nizațiile de bază U.TJM, tehni
cienii și inginerii utemiști îm
preună cu sfaturile populare să 
organizeze la căminele culturale 
în toate comunele, dar mai ales 
acolo unde nu există organizat 
mici un cerc agrozootehnic, ci
cluri de conferințe care să 
trateze îndeosebi despre „în
treținerea culturilor", „Selec
ționarea și tratarea semințe
lor" urmate de demonstrații 
practice. E bine ca Comitetul re
gional U.T.M. Galați să foloseas
că experiența bună dobîndită în 
raionul Tecuci în această direcție 
și s-o extindă în întreaga re
giune.

Necesitatea întăririi economico- 
organizatorice a gospodăriilor 
colective, a cooperativelor de pro
ducție agricolă cu rentă și a în
tovărășirilor agricole 
trebuie să constituie 
pentru ceilalți țărani 
— implică din partea 
(iilor de bază U.T.M.,
tinerilor din aceste sectoare, dar 
mai ales a celor din raioanele

— care 
exemplu 

muncitori 
organiza, 
a tuturor

Filimon Sîrbu, Bujor și Călmă- 
țui — complect cooperativizate — 
aarcina participării efective la 
lupta pentru obținerea de pro
ducții sporite.

In multe din organizațiile de 
bază din regiunea Galați au fost 
organizate cercuri ale tinerilor 
naturaliști. Acestea constituie un 
mijloc minunat de răspindire a 
cunoștințelor științifice despre a- 
gricultură. E necesar ca Comite
tul regional U.TJW. Galați să 
extindă organizarea acestor 
cercuri în toate organizațiile de 
bază, unde stnt condiții dar mai 
ales să urmărească ca în acea
stă perioadă problemele care se 
vor discuta în. aceste cercuri să 
fie legate de popularizarea agro
tehnicii.

Cunoașterea aprofundată a po
liticii partidului va ajuta orga
nizațiile de bază U.T.M. în lua
rea unor noi măsuri care să con
tribuie la aplicarea ei In prac
tică. Iată un singur exemplu. 
Porumbul hibrid, însămințat și 
îngrijit la timp sporește cu mult 
producția

In regiunea Galați, mult mai 
multe organizații de bază ar pu
tea sâ-și asume răspunderea cul
tivării loturilor semincere din 
G.A.S. și G.A.C. în vederea obți
nerii seminței hibride de porumb. 
Aceasta este una din sarcinile 
însemnate stabilite pentru organi
zațiile U.T.M. din sate de Ple
nara Comitetului Central al 
U.T.M. din 10—11 ianuarie 1956

Plenara C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1956 arată că e necesar 
să se ridice rolul U.T.M. în a- 
tragerea maselor de tineri de la 
sate la o participare activă în 
eforturile de sporire a produc
ției agricole. Pentru îndeplinirea 
acestei sarțini cqițiitetele regio
nale, raionale șl organizațiile 
de Bază U.TîM. trebuie să fo
losească toate mijloacele. Și unul 
dintre acestea este și învățămîn- 
tul agrozootehnic căruia trebuie 
să i se acorde toată atenția.

LUCREȚIA FICIU și 
ANGELA AVRAMESCU

circa 85 la sută din proiecte. A- 
ceasta permite să ne putem apro
viziona din timp cu materialele 
necesare și să organizăm temeinic 
munca. Avînd o mai largă inde
pendență în aprovizionare și un 
sprijin mai operativ din partea 
ministerului vom putea să avem 
la timp pe șantier necesarul de 
materiale.

— Pe șantier circa 60 la sută 
din constructori sînt tineri. Ce 
puteți să ne vorbiți despre mun
ca lor î*

— E firească întrebarea aceas
ta. „Scînteia tineretului" e 
organul care se adresează în 
cial celor tineri •

O mare parte din cadrele 
bază de pe șantierul nostru 
tineri. Majoritatea au reușit 
însușească o bună calificare T. _ 
bogată experiență practică. Con
ducerea șantierului pune multă 
bază pe tineret și așteaptă în a- 
celași timp din partea lui un spri
jin mai larg. Eforturile noastre, 
în același timp cu ale organizații
lor U.T.M. de pe șantier, trebuie 
îndreptate, însă, mai perseverent 
spre întărirea disciplinei în muncă, 
a corectitudinii, a respectului față 
de vîrstnici și îndeosebi spre ridi
carea calificării. Noi am luat deja 
măsuri pentru deschiderea unor 
cursuri de ridicare a calificării 
profesionale, pentru meseriile de 
electricieni, lăcătuși, mecanici 
auto, sudori autogeni și instalatori 
de conducte. Ne-am propus ca a- 
ceste cursuri să fie urmate de a- 
proape 500 de muncitori. Desigur 
că majoritatea o vor forma cei ti
neri. Și aici am avea nevoie de 
mult, mult sprijin din partea or
ganizațiilor U.T.M. Acum, cînd o 
parte din lucrări intră în faza de 
finisaj, se cere mai mult ca oricînd 
o muncă de bună calitate. Iată de 
ce ne-am gjndit să trecem la or
ganizarea unor brigăzi de calitate. 
Tinerii, organizațiile U.T.M., vor 
avea și aici un cuvînt de spus.

La rîndul nostru ne-am propus 
să creăm terenuri sportive șf să 
ajutăm crearea unei baze mate
riale mai bune, care să poată per
mite îmbunătățirea muncii de e- 
ducație a tineretului pe șantier.

înainte de a încheia, aș vrea să 
spun că constructorii înțeleg pe 
deplin însemnătatea sarcinii puse 
în fața noastră de plenara C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1956.

Sîntem hotărîți cu toții, tineri 
și vîrstnici, să facem totul, să în
vingem cu curaj greutățile și să 
raportăm partidului cu mîndrie că 
sarcina ce ni s-a încredințat 
aceea de a da în funcție laminorul 
în a doua jumătate a anului — a 
fost îndeplinită.

doar 
spe-

Altădată, in acest castel de 
ia Valea Putnei, raionul Cim- 
pulung Moldovenesc, huzurea 
familia regală. Astăzi, aici 
s-a instalat sanatoriul de 
copil.

lată tn fotografie, exterio
rul sanatoriului.

i. Foto: AGERPRES
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Guvernul sovietic 
este de acord cu 

convocarea la Londra 
a subcomitetului 

Comisiei O. N. U. 
pentru dezarmare

Sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: De trei zile, 
deputății Sovietului Suprem ai 
U.R.S.S. continuă să discute, în 
ședințele separate ale camerelor, 
proiectul planului economiei na
ționale și proiectul bugetului de 
stat pe anul 1957.

In dimineața zilei de 8 fe
bruarie au continuat discuțiile 
în Sovietul Uniunii. Aprobînd in 
Întregime cele două proiecte gu
vernamentale, deputății prezintă 
totodată amendamente și com- 
plectări la aceste proiecte, scot 
la iveală unele omisiuni ale or
ganelor de planificare și ale mi
nisterelor.

La discuții a luat cuvîntul de
putatul Organov, reprezentantul 
ținutului Krasnoiarsk, care la 
începutul cuvîntării sale a dat o 
ripostă binemeritată relatărilor 
false ale multor ziare străine.

— Propaganda burgheză, a 
spus deputatul, încearcă din nou 
să inducă în eroare opinia pu
blică din țările burgheze, pretin- 
zînd că Uniunea Sovietică ar re
nunța la ritmul anterior stabilit 
al dezvoltării industriale. Falsita
tea și netemeinicia acestei propa
gande sînt clare tuturora. Este vor
ba, după cum își dă seama fiecare 
cetățean sovietic, nu de renun
țare la ritmul accelerat al cons
trucției, ci de trecerea la o nouă 
fază a dezvoltării socialiste, cînd 
ritmul accelerat al producției in
dustriale trebuie să fie asigurat 
nu atît prin noi investiții, cit 
printr-o folosire mai rezonabilă a 
posibilităților și rezervelor exis
tente și printr-o dezvoltare mai 
largă a principiilor centralismu
lui democratic in conducerea eco
nomiei.

Această teză vorbitorul a ilus
trat-o luînd drept exemplu uzina 
de combine din Krasnoiarsk. care 
în anul 1955 a produs aproape 
5.000 combine. A fost deajuns, 
a spus deputatul, ca uzina să 
colaboreze cu alte întreprinderi 
pentru ca producția de combine 
să sporească anul trecut la 8.000, 
iar anul acesta să se ridice la 
10.000. Această dublare a produc
ției a fost obținută fără noi chel
tuieli capitale pe aceeași supra, 
fată.

F. G. Loghinov. ministrul 
Construcției Centralelor Electri
ce al U.R.S.S.. a anunțat rezul
tatele lucrărilor de 
de noi Întreprinderi

G.

construcție 
energetice.

realizate anul trecut — primul 
an al celui de-al 6-lea cincinal.

In cursul anului, a spus F. G. 
Loghinov, puterea centralelor e- 
lectrice a crescut cu 4.554.000 
kilovați — de 4,5 ori mai mult 
decît puterea tuturor centralelor 
electrice din vechea Rusie ța
ristă. In afară de aceasta, au fost 
construite linii electrice de trans
port pe o lungime de aproxima
tiv 7.000 km. și s-au construit 
case de locuit pentru constructori 
și energeticieni pe o suprafață 
de aproximativ 500.000 metri pă- 
trați.

In cadrul dezbaterilor au luat 
de asemenea cuvîntul deputății 
Mjavanadze (Gruzia), Tanaseev- 
ski (R. S. S. Moldovenească), 
Amanova (Uzbekistan), 
(Moscova) și alții.

★
MOSCOVA 8 (Agerpres). - 

TASS transmite: In ședința din 
după amiaza de 8 februarie a 
Sovietului Naționalităților, au 
continuat discuțiile pe margi
nea planului economiei națio
nale și a bugetului de stat.

Deputatul Lnozemțev (Kazah- 
stan) a vorbit despre dezvolta
rea bazinului carbonifer din 
Karaganda creat în stepa Ka- 
zahă în anii puterii sovietice.

Deputății au acordat o mare 
atenție în cuvîntârile lor proble
mei progresului tehnic și unei 
mai bune folosiri a utilajului. 
Alexei Pavlenko, locțiitor al mi
nistrului centralelor electrice, a 
vorbit în special despre ridicarea 
potențialului energetic al țării și 
despre folosirea ultimelor reali
zări ale științei și tehnicii mon
diale în proiectarea noilor cen
trale electrice.

Deputatul Pritițki (R.S.S. Bie
lorusă) a vorbit despre dezvolta
rea economiei regiunilor apu
sene ale republicii. Deputata Ga
lina Burkațkaia, președinte la 
colhozul „Hrușciov" din regiu
nea Kiev, a vorbit despre necesi
tatea lărgirii construcției de în
treprinderi pentru prelucrarea 
produselor agricole.

La ședința Sonetului Naționa
lităților au luat de asemenea eu-1 
vîntul deputat» Magomaie (Azer
baidjan), •-----  —«-<■
Mongolă), 
alții.

Bardin

Spioni americani prinși asupra 
faptului în II. R. S. S.

— NOTA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
AL U.R.S.S. ADRESATA AMBASADEI S.U.A.

LA MOSCOVA —
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 7 februarie 
1957, A. A. Gromtko. locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe dl. Ch. 
Bohlen, ambasadorul S.U.A. in 
U.R.S.S., și i-a remis o notă în 
care se spune intre altele:

„Ministerul Afacerilor Externe 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste asigură de respectul 
său Ambasada Statelor Unite ale 
America și consideră necesar să 
declare următoarele :

La 25 ianuarie a. c., la ora 
14.20, cetăfeanul sovietic M, I. 
Hmelevski, care trecea pe str. 
Poliiehniceskaia din Leningrad a 
observat comportarea suspectă a 
doi bărbați, dintre care unul era 
imbricat Intr-o haină de piele 
moron cu guler de blană și cu 
o căciulă-biberet neagră, iar al 
doilea — Intr.un palton negru și 
cu o căciulă-biberet neagră. A- 
ceste persoane s-au oprit Ungă 
gardul unei case ce se constru
iește In fa(a clădirii uneia din o- 
biectivele defensive. Cetățeanul 
Hmelevski a observat că necu
noscutul in haina de piele a des
făcut reverele hainei și pe piep
tul său se vedea un aparat foto- 

I grafic îndreptat spre obiectul de- 
I fensiv. Cel de al doilea cetățean. 
I care purta palton negru a căutat 
I să-l camufleze pe acela cu aoa- 
\ raiul de fotografiat simuUnd că-i 
I dă să aprindă o țigară. 
| Hmelevski a atras atenția asu- 
• pra acestor acțiuni suspecte ale 
i cetățenilor necunoscut: cetăfeanu. 
! lui M. T. KmalkLn. care trecea 
\ pe această stradă și care s-a a- 
n-opiat de necunoscufi fi. intere- 

' ș’.ndu.se ce tac ei In acel loc, le-e 
spus ei fotografierea clădirii In
stituției amintite este interzisă.

' Cei doi necunosruți — se ara- 
, ti In notă — i-au bruscat pe ce- 
I tățenii sovietici. Fiind duși la 
secția a 19-a de miliție, ia 
vernisarea documerde'-or A-a sta-

bilit ci necunoscuta sini căpita
nul P. R. Uffelman fi locotenen
tul B7. S. Lewis, atașați nava-i 
adjunct ai S.U.A

La developarea filmului scos 
din aparat s-a constatai că Gu
șații navali adjuncfi ai S.U.A.. 
căpitanul P. R. Uffelman ți loco, 
tenentul U7. 5. Lewis, au fotogra
fiat Intr-adevăr obiective de im
portanță defensivă interzise de a 
fi fotografiate, adică se îndelet
niceau cu spionajul.

Deoarece activitatea de mai sus 
a căpitanului P. R. Uffelman și a 
locot-nentului V. S. Lewis este 
incompatibilă cu statului funcțio
narilor diplomatici ocreditiați. Mi
nisterul declară ci rămlnerea lor 
mai departe tn Uniunea Somatică 
este indezirabili.

Primind nota, ambasadorul Ch 
Bohlen a declarat ci căpitanul 
Uffelman și locotenentul Lewis 
vor părăsi în următoarele zEe U- 
niunea Sovietică.

I

NEW YORK 8 (Agerprea). — 
TASS transmite: La 7 februarie 
V. V Kuznețov. șeful delegației 
sovietice la cea de a 11-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., a 
remis șefului delegației engleze 
Sobei, un mesaj în legătură cu 
propunerea pe care acesta a fâ- 
cut-o la cea de a 11-a sesiunea 
Adunării Generale in numele de- 
legat.ilor Marii Britanii, S.UJL. 
Franței și Canadei cu privire la 
corn-aurej la Londra la 11 mar
tie ac. a sesiunii ordinare a sub- 
ccuL'.etuIui Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare. Mesajul arați că 
guvernul sovietic este de acord 
ca ședința subcomte tn! ui să fie 
convocată la Londra la data de 
mai sus

PorEiad de la Deeesi:atea de a 
adoce o couribuție maximi la 
cb^aerea jbot rezultate practice 
la aproq iteie^ tratative din ca 
drnl ses.oalT subccm.tetu’.a; 
O_N U. peatru dezarmare, guver- 
35- sov.etk propone ca această 
scai me a subcomitetului sâ fie 
taM Ia ntve& miniștrilor Afa
cerilor Externe ea participarea 
reprezeatacX-or ca răspundere ai 
Cec arezte’or Militare, de pre-

coo
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„Sub steagul socialismului
Ziarul Pravda despre rezultatul alegerilor din R.P.R.
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

Ziarul Pravda publică In legătu
ră cu alegerile de deputați pen* 
tru Marea Adunare Națională a 
R.P.R. articolul intitulat: „Sub 
steagul socialismului** în care se 
spune între altele:

Comunicatul 
rale centrale a 
lare Romine cu 
țațele alegerilor 
Marea Adunare 
au avut loc la 3 februarie, — se 
spune in articol — nu poate să 
nu bucure pe oamenii sovietici 
și pe toți oamenii muncii din 
toate țărue socialiste. Aceste 
cifre arată in mod r ident că po
porul muncitor din Romînia spri
jină in unanimitate politica Par
tidului Muncitoresc Romîn și a 
Guvernului său iubit

Marea victorie a Frontului De- 
mocrației Populare cu a fost în- 
tidpla'.care. ta a fost rezultatul 
firesc al activității neobosite a 
Partidului Muncitoresc Romin și 
a Guvernului democrat-popular 
spre bineie oamenilor muncii.

in anii orinduirii populare, 
Rcmînia s-a transîormat dtntr-o 
țară înapoiată din punct de ve
dere economic reprezentînd in
tr-un trecut apropiat o simplă 
anexă agrară a marilor state im
perialiste, intr-un stat indus- 
trial-agrar independent.

Poporul rcmîn se unește tot 
mai strîns în jurul scumpului 
partid muncitoresc — forța in
spiratoare și organizatoare în 
lapta pentru socialism. Parti
dul mobilizează masele popu
lare la hipta pentru învingerea

comisiei electo- 
Republicii Popu- 
privire la rezul- 
de deputați in 
Națională, care

Bolsohoer (Buriat 
Labuha (Abhazia) și

Tinerii austrieci 
se pregătesc 

pentru Festival

Ecouri din străinătate la sesiunea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

ANGLIA
LONDRA 8 (Agerpres). — 

Ziarele „Times" și „Daily Tele, 
graph and Morning Post" publică 
știri amănunțite ale coresponden
ților lor speciali la Mosova. des
pre lucrările actualei sesiuni a 
Sovietului Suprem al U R.S.S. 
Corespondentul ziarului „Daily 
Telegraph and Morning Post" 
relevă că sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. acordă o 
mare atenție problemei locuințe, 
lor.

„Daily Herald" relevă 1ntr-un 
articol redacțional reducerea 
cheltuielilor pentru apărare și 
sporirea alocărilor pentru con
strucția de locuințe în Uniunea 
Sovietică. Ziarul este nevoit să 
recunoască că noul plan „în
seamnă o viață mai bună și chel
tuieli mai mici pentru înarmare".

ducerea considerabilă s alocări, 
lor pentru apărare ceea ce. după 
părerea ziarului, este o urmare 
a reducerii cu 1.840 000 oamer.l 
a efectivului forțelor armate so. 
vietice. Faptul că U.R.S S. a ho- 
tărît să.și reducă chetulelile 
pentru apărare, scrie ziarul, in 
timp ce S.U.A. au sporit aceste 
cheltuieli, constituie o mărturie a 
intențiilor Uniunii Sovietice de 
a slăbi încordarea internațională 
și de a intensifica politica dezar
mării.

PAKISTAN

JAPONIA

TOKIO 8 (Agerpres). — TASS 
transmite: Presa japonez? ur
mărește cu o deosebită atenție 
lucrările sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Ziarul „Asahi" subliniază re-

CARACI 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Relatînd des
pre lucrările celei de a 6-a se
siuni a Sovietului Suprem al 
U.R S.S., ziarele din Pakistan 
atrag atenția asupra noilor mă
suri ale Uniunii Sovietice cu 
privire la reducerea forțelor ar. 
mate.

Ziarul „Doon“ citează pasajul 
din raportul lui M. G. Pervuhin 
In care se spune că Uniunea So
vietică propune „o întrecere eco
nomică pașnică în loc de răz
boi".

Alt tînăr cipriot 
condamnat la moarte

NICOSIA 8 (Agerpres). — La 
8 februarie, tinărul patriot ci
priot Nicos Sofocleus. In virstă 
de 18 ani. arestat In luna noiem
brie 1956. de autoritățile brita
nice. a fost condamnat la moarte 
d, către un trBunal special din 
Nicosia. După cum relatează a- 
genția France Presse, condam
narea tinăralui Sofocleus este cea 
de a II-a condamnare la moarte 
pronunțată de autoritățile brita
nice din Cipru de la instituirea 
stării excepționale pe teritoriul 
insulei.

Unde duce
isteria atomică

NEW YORK 8 (Agerpres). - 
Primejdia pe care o constituie 
pentru sănătatea poporului ameri
can continuarea exper.ențelor cu 
arma atomică alarmează opinia 
publică din Statele Unite. Pentru 
20 februarie a fost convocată la 
New York de către Societatea me 
dicală din statul New York o 
conferință pentru a discuta pro
blema contaminării alimentelor 
de către cenușa radioactivă pro
venită de pe urma exploziilor a- 
tomice.

Conferința va fi prezidată de 
dr. Walter Murphy, șeful departa
mentului de radiologie la spita
lul Roswell Park dn Buffalo, și 
a fost convocată in urma unor 
cercetări făcute de Comisia pen
tru energia atomic? din orașul 
New YoTk care a scos la iveală 
faptul că în laptele consumat în 
metropola americană s-a găsit o 
cantitate crescută de stronțium-90, 
element produs de exploziile ato
mice și care favorizează dezvol
tarea cancerului.

Organizația sindicală C.I.O. din 
statui Wisconsin a anunțat că va 
prezenta in congresul statului un 
proiect de lege prevăzînd orga
nizarea de cercetări 
pentru a se stabili 
stronțiumului-90 în 
consumate de populație.

periodice 
prezența 

alimentele

Ziaristul american J. Alsop declară

Oamenii sovietici cred în succesul 
operei începute

ALMA ATA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: Recent a vizi
tat regiunea Akmolinsk cunoscu
tul ziarist american Joseph Al
sop. corespondentul ziarului „New 
York Herald Tribune", care a so
sit aici pentru a lua cunoștință 
de viața de pe pămînturile des
țelenite. Joseph Alsop a vizitat 
colhozuri și sovhozuri din regiu
nile Kustanai și Akmolinsk, a 
stat de vorbă cu lucrători cu 
munci de răspundere în domeniul 
agriculturii din regiunea Akmo
linsk și cu reprezentanții tuturor 
păturilor populației. Intr-o con
vorbire cu un corespondent al a- 
genției TASS, Joseph Alsop și-a 
împărtășit impresiile din-vizita In 
regiunea Akmolinsk.

„îmi este greu să vorbesc des
pre măreția lucrărilor înfăptuite 
pe păminturile înțelenite, deoare
ce nu am putut să văd personal 
tot ceea ce s a făcut pe terito
riul regiunii. Totuși pot să spun 
că în prezent ogoarele sînt aco
perite de un strat gros de ză
padă, ceea Ce într-o anumită mă
sură este o chezășie a recoltei

Alsop a subliniat că asupra sa 
a produs o impresie pozitivă fap
tul că toți oamenii cu care a stat 
de vorbă cred în succesul operei 
începute. Această încredere s-a 
transmis într-o măsură oarecare 
și asupra lui, făcîndu-1 să-și 
schimbe unele din părerile sale 
sceptice în ce privește valorifica
rea păminturilor înțelenite și vir
gine.

Guvernul japonez nu va permite 
staț'onarea trupe'or americane înzestrate 

cu armament atomic
TOKIO 8 (Agerpres). — A- 

genția France Presse relatează 
că în cadrul unei ședințe a parla
mentului japonez care a avut loc 
la 8 februarie, Nobusuke Kiși, 
ministrul de externe al Japoniei

a declarat că GUVERNUL JA
PONEZ NU VA PERMITE NI
CIODATĂ STAȚIONAREA DE 
TRUPE AMERICANE ÎNARMA-j 
TE CU ARMAMENT ATOMIC.

greutăților, pentru dezvoltarea 
continuă a economiei și ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii.

Alegerile pentru Marea Adu
nare Națională au coincis cu cea 
de-a 9-a aniversare a semnării 
Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală între 
Republica Populară Romină și 
U.R.S.S.

Prietenia dintre popoarele 
noastre s-a făurit în lupta comu
nă împotriva înrobitorilor fas
ciști, pentru pace și socialism. 
Această prietenie se întemeiază 
pe principiile de neclintit ale in
ternaționalismului proletar.

Am fost în Romînia in zilele 
cînd in Ungaria vecină s-au dez
lănțuit evenimentele provocate 
de rebeliunea contrarevoluțio
nară a forțelor antipopulare. Pro
paganda imperialistă a răspindit 
in întreaga lume minciuni și ca
lomnii, incercind să prezinte în
tr-o lumină falsă relațiile 
U.R.S.S. cu țările democrat- 
populare. Dar, tocmai în acele 
zile, oamenii muncii din Romînia 
au rostit cu un sentiment deosebit 
cuvinte de salut In cinstea prie
teniei veșnice cu Uniunea Sovie
tică. Recentele tratative din
tre delegațiile guvernamentale 
ale Uniunii Sovietice și Repu
blicii Populare Romine, Declara, 
ția dată publicității la încheierea 
acestor tratative au constituit o 
nouă dovadă pentru întărirea 
prieteniei sovieto-romtne, o im
portantă contribuție la unirea 
continuă a întregului lagăr so
cialist.

Oamenii muncii din Romînia, 
ca și oamenii sovietici, știu bine 
că unitatea de nezdruncinat a 
țările.- socialiste constituie che
zășia securității și prosperității 

, lor.

Dezvoltarea mișcării 
cooperatiste în satele 

Ungariei
BUDAPESTA 8 (Agerpres). -a 

Mișcarea cooperatistă din sa* 
tele ungare ia amploare. Coope
rativele care s-au desființat în 
urma acțiunilor teroriste ale 
contrarevoluționarilor, iau din 
nou ființă. In total pe întreaga 
tară, la începutul lui februarie, 
au fost create din nou și reorga
nizate 500 de gospodării coope
ratiste

In prezent tn Ungaria se nu
mără în total 2.000 de coopera
tive agricole de producție care 
dispun de peste 1.000.000 de ju- 
găre (un jugăr egal 0,57 hec
tare).

Guvernul ungar acordă tot spri
jinul țăranilor muncitori tn trans
formările socialiste de la sate. 
Cooperativelor de producție și 
grupelor cooperatiste de producție 
le sînt acordate credite pentru 
construcții capitale și pentru achi
ziționarea de inventar, ajutor ști- 
ințifico-tehnic gratuit, înlesniri la 
obținerea îngrășămintelor mine
rale etc.

Se reconstruiește 
monumentul eroilor 
sovietici din Gydr

BUDAPESTA 8 (Agerpres).— 
Din inițiativa autorităților locale 
și a oamenilor muncii, in orășelul 
Gy5r a început reconstruirea mo
numentului ostașilor sovietici, dis
trus de contrarevoluționari in zi
lele putchului fascisto-horthyst 
din octombrie. Pină in ziua celei 
de a 39-a aniversări a Armatei 
Sovietice monumentul va fi com
plect reconstruit. g

J. Duclos despre tratativele 
dintre P. M. U. P. și P, C. F.

! »xpr > 
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Sfdonâ va cu care si se
«T e cei sinucidă tn caz

că stat prinși
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zate de S.UA.

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
Ziarul „Trybuna Ludu“ a publi
cat declarația lui Jacques Duclos, 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Francez, cu privire la 
tratativele dintre delegațiile Par. 
ridului Muncitoresc Unit Polonez 
și Partidul Comunist Francez.

Comuniștii și muncitorii din 
Franța, a spus Jacques Duclos. 
salută cu uriașă satisfacție de
clarația comună a delegațiilor 
Partidului Comunist Francez și 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Oricine înțelege imensa ei 
însemnătate.

Declarația comună, a spus tn 
continuare Jacques Duclos, sub-

inviolabilitatea frontiereiliniază
de pe Oder-Neisse, sprijină efor
turile Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar și ale guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar etc . Declarația comună 
pune accentul pe relațiile de prie
tenie și colaborare dintre statei» 
socialiste, precum și dintre parti
dele comuniste și muncitorești ne 
baza internaționalismului pro
letar, a năzuințelor comune și a 
ideologiei comune. Delegațiile ce
lor două partide au subliniat ro
lul deosebit de important al Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice care a creat posibilitatea 
organizării partidelor muncito
rești de tip nou pe baza princi
piilor marxism-leninismulut

După Barcelona —
MADRID

Un ziar american, cunoscut 
pentru preferințele sale franchiste, 
afirma că Spania poate fi com
parați cu un cer acoperit din 
toate părțile de nori de furtună. 
Comparația ni se pare justificată. 
Norii de furtună se găsesc dea
supra Spaniei. Efervescența, care 
de atîția ani râsroiește această 
tară, determină izbucniri perio
dice, din ce în ce nsi refulate 
si de o intensitate mereu cres- 
cindă. Fie că este vorba de scum
pirea taxelor la tramvaie, fie că 
este vorba de mișcări studențești 
— esența este una singură : opo
ziția fața de regimul Iui Franco. 
E drept, această opoziție îmbracă 
cele mai diferite forme și se ma
nifestă pe cele mai diferite căi. 
Ea este însă un act politic, o 
mărturie curajoasă a devotamen
tului față de libertate al unui 
popor pe care anii de teroare ai 
dictatorii sîngeroase nu au reușit 
să-I înăbușe. Și mai mult: pro
tecția acordată lui Franco de 
S.UA nu a putut să stabilizeze 
un regim odios unui întreg popor 
și detestat de orice om cu con
vingeri democratice.

Fină acum cîteva zile, centrul 
de gravitate al vieții politice spa
niole se afla la Barcelona. Locui
torii acestui oraș eroic au făcut 
din boicotul transportului orășe
nesc manifestarea protestului lor 
împotriva vieții de mizerie la care 
îi condamnă Franco. Acest act 
curajos a fost întărit de puternice 
manifestații studențești cu un evi
dent caracter anti-franchist. Boico
tul a durat cîteva zile. Autobu
sele și tramvaiele circulau goale, 
în vreme ce locuitorii orașului în
țesau străzile. (Ecoul mondial a 
fost atît de mare, îneît presa oc
cidentală — deobicei surdă la a- 
semenea evenimente — a închinat 
coloane întregi situației din Spa
nia). Franco a recurs la obișnui
tele sale metode: arestările. Dis
perarea autorităților a atins cul
mea odată cu dispoziția ca func
ționarii publici să prezinte, odată 
sosiți la serviciu, biletele de tram
vai sau autobus. Era suprema 
mărturie a neputinței unui regim 
falimentar.

Evenimentele de la Barcelona 
au avut efectul unui nou șoc asu
pra realității politice spaniole. O 
serie de personalități ce l-au aju
tat pe Franco să vină la putere 
și l-au sprijinit după aceea, au 
acum ezitări. Se vorbește insis-

tent de disensiuni în sinul guver
nului f ran chist, fapt confirmat 
dealtfel de demisia secretarului 
general al Falangei. Și în mijlo
cul acestor evenimente, a explodat 
bomba de la Madrid (ca să folo
sim o exprimare figurată). Pe 
străzile orașului ce a trăit atîtea 
momente de luptă pentru libertate 
s-au răspindit manifeste cerînd 
boicotarea transporturilor în co
mun. Pe petecele de hîrtie, tipă
rite cu litere mărunte, în tipogra
fii ascunse, erau așternute cuvinte 
ce se adresau conștiinței omului 
simplu ; „Prețurile cresc, nivelul 
de trai scade și tu ești acela care 
suferi. Solidarizează-te cu locui
torii Barcelonei refuzind să folo
sești tramvaiul, metroul și auto
busul în zilele de 7 și 8 februa
rie".

Cuvintele manifestului au găsit 
ecoul așteptat Evenimentele de 
Ia Barcelona s-au repetat Tram
vaiele și autobusele din Madrid 
au fost lipsite de pasageri nu 
numai joi, ci și vineri — relatează 
„France Presse". Iar studenții, 
credincioși idealurilor de liber
tate, au scandat pe străzi t „Vrem 
libertate". Pe strada Fernando, 
acolo unde se găsește fosta facul
tate de drept închisă încă de a- 
nul trecut, studenții au smuls min
cinoasa pancartă aflată pe ușă: 
„închis pentru reparații". 15 ma
șini Cu polițiști și o mașină cu 
pompieri au fost trimise pentru a 
sancționa acest gest simbolic.

In centrul Madridului, studenții 
an ținut piept poliției înarmate 
cu bastoane de cauciuc. O zi mai 
tîrziu sute de studenți au orga
nizat o demonstrație pe princi
palele străzi ale orașului.

Represaliile continuă. Tăcerea 
din presa franchistă a fost ruptă. 
Ziarul „Arriba" a recunoscut că 
Ia Madrid au avut Ioc incidente, 
în acest timp, un număr de stu
denți au fost arestați, alții au fost 
excluși din universități. Ministe
rul Educației Naționale amenință 
că „repetarea unor incidente si
milare va atrage suspendarea 
cursurilor pentru toți studenții".

Are dreptate ziarul american 
cind vorbește de furtuna deasupra 
Spaniei. Furtuna aceasta — mai 
devreme sau mai tîrziu — va mă
tura regimul lui Franco. Aceasta 
este o certitudine. Garanția: Spa
nia luptă î

E. O.

Victoria ech’pei do fotbal a tineretu'ui 
din R.P.R. in Egipt

Echipa selecționată de fotbal a 
tineretului din R.P.R. și-a înce
put vineri turneul pe cară-1 în
treprinde țn Orientul mijlociu, 
jucînd la Cairo cu echipa Ahli 
una din fruntașe'e primei divi. 
zii a campionatului egiptean. 
Meciul s-a desfășurat pe stadio-

nul Nacional, cea mai mare bază 
sportivă din capitala Egiptului 
și a fost urmărit de peste 30.000 
de spectatori. La capătul unui 
joc dirz presărat cu faze intere, 
sânte fotbaliștii romîni au reu
șit să termine învingători cu 
scorul de 2—1 (2—0).
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