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Eroicele lupte ale ceferiștilor
februarie 1933

Sîmbătă 16 februarie 19574 PAGINI — 20 BANI

Proletari din toate țările, uniți-vă!

In faja pietrei comemorative

Băieții

Fotografia de față a fost fă
cută la Casa de cultură a 
sindicatelor. Tinerii din Ca

pitală s-au adunat aici, joi sea
ra, să asculte amintirile unor 
foști uteciști, participant la eroi
cele lupte ale ceferiștilor de la 
Atelierele Grivița în februarie 
1933; i-au‘înconjurat pe tovară- 

Nicolae 
voio- 
tine- 
cerut 
viața 

j au 
dus-o ei cînd erau tineri, despre 
lupta lor. Pe vremea aceea, Oprea 
Marinescu era un tînăr munci
tor calificat, iar Nicolae Popescu, 
ucenic. Amîndoi erau uteciști.

Au trecut 24 de ani de atunci... 
....Era în noaptea de 15 spre 

16 februarie 1933. Atelierele Gri
vița fuseseră declarate ocu
pate de greviști. Din cinci în 
cinci minute sirena suna lung, 
sfîșietor, anunțînd familiile celor 
în grevă și chemîndu-i pe cetă
țenii din cartier și pe muncitorii 
întreprinderilor din vecinătate 
să se solidarizeze cu lupta noa
stră. In jurul „Griviței’* în gre
vă se formase un cordon imens 
de oameni care își manifestau 
simpatia față de lupta greviștilor 
și ne dădeau peste gard pachete 
cu mîncare. Soțiile ceferiștilor, 
trecînd printre baionetele jandar
milor, veneau să aducă mîncare 
soților și copiilor aflați în ate
liere. In acea noapte noi am fă
cut parte, împreună cu alți ute
ciști, din patrulele muncitorești 
care asigurau intrările în ate
liere.

Vasile Roaită stătea la sirenă. 
In zori, cînd au vrut să-l schim
be ca să meargă să se odihneas
că, el a refuzat. Comuniștii ne a- 
duceau cuvîntul de ordine al par
tidului : „să nu încetăm greva 
f»înă nu se va răspunde doleanțe-, 
or noastre*4.

In sală e liniște deplină. Mun
citori, elevi, ostași, studenți, ti
neri din numeroase întreprinderi 
și instituții, ascultă cu încordare 
amintirile foștilor uteciști. Prin-

șii Oprea Marinescu și 
Popescu cu admirație, cu 
șia și curiozitatea specifică 
retului, i-au întrebat, le-au < 
să le povestească despre ' 
grea și umilitoare pe care

tre cei de față, veniți să se în- 
tîlnească aci cu vechi luptători 
sub steagul partidului, se află ca
zangiul Nicolae lonescu de la fa
brica de bere „Rahova", surorile 
Ileana și Maria Mușuroi de la 
Școala medie nr. 4, strungarul 
Mircea Matei de la uzinele „23 
August", pionierul Victor Pușca- 
șu și eleva Gabriela Andreescu, 
Ștefania Chelaru, secretara unei 
organizații de secție U.T.M. de la 
„Viscofil". Alături de ceilalți ti
neri prezenți, ei ascultă plini de 
indignare cum a fost asasinat 
mișelește Vasile Roaită, ciuruit 
de gloanțele și baionetele slugi
lor guvernului burghezo-moșie- 
resc aflat pe atunci la putere.

Astăzi, alta e viata tineretului. 
Statul nostru, partidul și guver
nul au creat tinerei generații o 
viață fericită, demnă. Oamenii 
muncii din tara noastră se bucu
ră azi de drepturile pentru care 
au luptat în trecut și s-au jert
fit eroii clasei muncitoare. Și a- 
cest lucru îl înțeleg 
față.

— Eu n.am vrut 
văț în tinerețe? își 
mintirile Oprea Marinescu, 
vrut, am vrut eu, dar care 
citor se putea apropia pe a 
de școală ? Dovadă este că abia 
in anii regimului nostru am ur
mat Politehnica — așa bâirin 
cum mă vedeți — și acum «>înt 
inginer la aceleași ateliere „Gri- 
vița“, unde mi-a fost exploatată 
tinerețea și unde clasa munci
toare este azi

Participanții 
tiri organizată 
șenesc U.T.M. 
borare cu Casa de cultură a sin
dicatelor au aflat o seamă de a- 
mănunte interesante despre lupta 
dusă pînă la sacrificiu de comu
niștii $i uteciștii Griviței, la 15- 
16 februarie 1933. Iar atunci cînd 
întîlnirea s-a încheiat, cînd fie
care a plecat spre casă, în ini
mile multora stăruia imaginea 
înaintașilor lor neînfricați și în
demnul cu care vechii uteciști O- 
prea Marinescu și Nicolae Po
pescu și-au încheiat cuvîntul lor:

„Voi utemiștii sînteți datori să 
duceți mai departe făclia luptei 
revoluționare a tinerilor uteciști 
căzuți în luptele de la Grivița în 
1933“.

GH. ANGELESCU 
Foto: D. F. DUMITRU
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IN SPRIJINUL 
prietenilor de la sate

Semnele vremii arată că a sosit 
primăvara. S-au răspîndit vești 
potrivit cărora țăranii se află în 
pragul începerii însămînțărilor. 
Tinerii din întreprinderea noastră, 
s-au gîndit să întreprindă și ei 
ceva în sprijinul prietenilor lor de 
la sate. Așa s-a născut ideea or
ganizării unei brigăzi de tineret 
pentru repararea uneltelor agrico
le. Brigada s-a deplasat în comu
na Pietroasele, raionul Mizil, la 
gospodăria colectivă „8 Martie". 
Calectiviștii i-au întîmpinat cu 
bucurie pe cei care veniseră să le 
dea o mînă de ajutor. Tinerii au 
muncit cu spor reparînd unelte 
necesare campaniei de primăvară. 
Marin Ton, conducătorul brigăzii, 
Nicolae Gheorghe, Terentea Vasile 
sudori autogeni, Savu Tudor și 
Dinu Gheorghe ajustori, fierarul 
Paul Vasile și alții au executat re
parații de bună calitate, 
noștri s-au gîndit să mai facă și 
alte asemenea deplasări.

NICOLAE MILITARU 
secretarul comitetului U.T.M. 

întreprinderea montaje-rafinării 
Ploești

Bătrînul Haralambie Cioacă 
stătea cu capul descoperit 
în mijlocul rudelor celor 

trecuți cu litere aurite pe marmura 
albă, către care se îndreaptă pri
virea tuturor.

„în amintirea țăranilor din Ga
licea Mare, împușcați de guvernul 
burghezo-moșieresc pentru lupta 
care au dus-o în timpul răscoale
lor țărănești din martie 1907 : Tu
dor Catană, Florea Zamfir, Ion 
Rizea, Stancu Cioacă, Radu Ciu
ciulin".

Cei din Galicea veniseră cu mic 
cu mare să cinstească memoria ce
lor căzuți cu 50 de ani în urmă.

„...Era în martie cel cumplit, în 
1907. Plecam de acasă să nu mai 
auzim scîncetul copiilor înfometați 
și bocetele femeilor — prinse a 
povesti moș Haralambie. Stăteam 
într-o zi în sat și vorbeam despre 
cele auzite de la clăcașii din Mol

dova. Ajunsese pînă la noi vestea 
că pe acolo, dijmașii au dat foc 
conacelor boierești și au început 
să-și împartă între ei pămîntul. 
Am început a vorbi despre răzme
rițele din satele județului nostru. 
Apoi, cu furci, cu sape, și coase 
am pomit-o și noi spre hambarele 
boierești. Pînă a doua zi dimineața 
au tot ars hambarele lui Bibescu 
și ale arendașilor lui...“
. Moș Haralambie Cioacă făcu o 

pauză și privi spre marmura cu 
litere aurite. A privit lung și a 
oftat. Apoi și-a reluat firul po
vestirii.

...Boierii au adus armata. Au 
tras și cu tunurile asupra satului.

In nr. 1 1957 al Analelor Institutului de Istorie

Pe capii răscoalei i-au legat și i-au 
dus la marginea satului unde i-au 
ciuruit cu gloanțe. Așa au murit 
Tudor Catană, Florea Zamfir, Ion 
Rizea, Radu Ciuciulin și vărul 
meu Stancu Cioacă...".

Din ochii bătrînului picurară la
crimi și el cuprinse cu privirea sa 
blinda pe toți cei prezenți la so
lemnitatea dezvelirii pietrei come
morative ridicată pentru cinstirea 
memoriei țăranilor din Galicea 
Mare, răsculați în 1907 împotriva 
moșierilor.

In privirile sale strălucea nu nu
mai durerea amintirilor de acum 
50 de ani, dar și mulțumirea că 
jertfa fraților săi în 1907 n-a fost 
zadarnică. Astăzi și pe aceste me
leaguri se simte pulsul vieții noi.

GH. SOCOTEANU 
T. SILVE

Alfabeie 
pentru minorifăjile 

naționale din China
Guvernul popular al Chinei 

acordă o ’ ’ " .1'
elaborării unor alfabete pentru 
acele minorități naționale din 
China care n-au o scriere pro
prie. Institutul pentru studie
rea limbilor minorităților na
ționale, creat pe lîngă Aca
demia de Științe a R.P. Chi
neze, a trimis în diferite regiu
ni ale țării grupuri de lingviști 
care fac cercetări la fața locu
lui. In prezent asemenea cer
cetări se întreprind în regiu
ni cu o populație ce totalizea
ză 11 milioane de locuitori. 
Potrivit relatărilor presei chi
neze au fost deja întocmite 
proiecte de alfabet pentru 
douăsprezece minorități națio
nale.

deosebită atenție 
ntru

Pentru televiziunea 
cehoslovacă

Televiziunea a luat o mare 
amploare în Cehoslovacia. Cer
cetătorii dau o mare atenție 
proiectării și fabricării de noi 
tipuri de lămpi electronice 
pentru emisiunile televizate. 
Aceste lămpi se produc în în
treprinderea națională „Tesla- 
Vrșovicc". Marea lor eficacita
te și'execuția ireproșabilă le-au 
asigurat o faimă bine meritată 
și peste hotare. Una din cele 
mai importante operații în pro
ducția de lămpi electronice

Mișcarea dc inovam
în discuția unei consfătuiri

Plenara C.C. al P.M.R. din 
27—29 decembrie 1956 a stabilit 
o serie de măsuri politico-econo- 
mice menite să ducă la creșterea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Una din sarcinile importante 
prev’ăzute în acest scop este creș
terea productivității muncii. Acea
sta, după cum a arătat rezoluția 
plenarei, trebuie obținută în pri
mul rind prin buna folosire a uti
lajului și a suprafețelor de produc
ție existente, prin modernizarea și 
dotarea întreprinderilor cu tehnică 
nouă. prin introducerea tehnolo
giei înaintate și prin folosirea ra
țională a spațiului existent.

Pentru atingerea acestor obiec
tive, un factor important îl con
stituie dezvoltarea mișcării de ino
vații, micii mecanizări și raționa
lizări.

Ținînd- seama de faptul că în 
cadrul întreprinderilor Capitalei 
lucrează un număr mare de. ti
neri, Comitetul orășenesc U.T.M.- 
București, în colaborare cu „Scân
teia tineretului" și cu Filiala 
AS.I.T.-București, a organizat o 
consfătuire cu scopul de a discuta 
modul in care tineretul contribuie

Hr.a.

cu pro-neri inovatori, responsabili 
ducția și calificarea din comitetele 
U.T.M., responsabili de cabinete 
tehnice din întreprinderi, respon
sabili ai cercurilor A.S.I.T. Au fost 
invitați și reprezentanți ai Mini
sterului Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini și ai Mi
nisterului Industriei Ușoare.

In cadrul consfătuirii s-a pre
zentat un referat care a ilustrat, 
prin exemple vii, realizările unor 
tineri inovatori, modul în care au 
înțeles unele conduceri de între
prinderi și unele cabinete tehnice 
să îndrume și să sprijine activita
tea de inovații in rândurile tine
rilor. Explicând pe larg cele mai 
importante inovații realizate de ti
neret, au fost subliniate și rezulta
tele economice pe care le aduce 
aplicarea inovațiilor — obținerea 
unor importante economii și îm
bunătățirea proceselor tehnologice. 
Nu au fost trecute cu vederea 
nid anumite aspecte birocratice 
care frânează desfășurarea mai 
largă a mișcării de inovații in rân
durile tineretului, precum și lip
surile organizațiilor U.T.M. la în
drumarea tinerilor spre cabinete și 
biblioteci tehnice.

Rererindu-se la activitatea ca
binetelor tehnice, referatul a 
scos ia evidență experiența pozi- 
th’t dobindită de unele cabinete 
tehnice ca cele de la „Electrc*- 
aparataf, .23 August", „Repubi-

ca“, „F.R.B.“ și altele, care s-au 
ocupat de rezolvarea propunerilor 
de inovații făcute de tineret. 
Totodată, au fost subliniate și o 
serie de lipsuri din activitatea 
cabinetelor tehnice de la între
prinderile „Radio-Popular", „Ki- 
rov“, „Semănătoarea" și altele, 
lipsuri care dovedesc că miș
carea de inovații și raționalizări 
constituie încă, pentru unele con
duceri de întreprinderi, o preocu
pare minoră.

Luînd cuvîntul la discuții, tine
rii muncitori și tehnicieni partici
pant la consfătuire au arătat lip
surile care fac ca tinerii în unele 
locuri să nu fie atrași în rezol
varea problemelor tehnice din 
întreprinderi, și, pe de aită parte, 
au împărtășit experiența pozitivă 
dobînditâ.

Printre cei care au luat cuvîntul 
a fost și utemistul Mihai Popescu 
de la uzinele ..Republica".

Jn uzina noastră tinerii au 
adus un aport mult sporit la 
mișcarea de inovații — a spus eL 
Din suma de 3.000.000 lei econo
mii realizate pe linie de inovații 
in uzina „Republica", o treime

Ing. muu SCHVLMAN 
Ing. ION TOMA
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irvk. u ® n • . • • • , •Deschiderea expoziției sovietice
■„Folosirea energiei atomice in scopuri pașniceti

Vineri Ia amiază, in sala de ex
poziții din b-dul General Ma- 
gheru a avut loc deschiderea 
expoziției tehnico-științifice din 
U.R.S.S. „Folosirea energiei atomi
ce în scopuri pașnice", organizată 
sub auspiciile Societății pentru 
răspîndirea științei și culturii.

La deschiderea expoziției au 
luat parte tovarășii: Gheorghe 
Apostol, Leonte Răutu, Alexandru 
Bîrlădeanu, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, acad. prof. Traian Săvu- 
lescu, Grigore Preoteasa, G. Gas
ton Marin, președintele Comitetului 
pentru energie nucleară de pe lîn-

gă Consiliul de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.M.R., miniștri, acad. 
M. Ralea, M. Ghelmegeanu și dr. 
I. Bogdan vicepreședinți ai 
S.R.S.C., reprezentanții unor in
stituții centrale și organizații de 
masă, numeroși oameni de știință.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R.P.R. și alți membri ai corpului 
diplomatic.

A participat de asemenea gru
pul de specialiști sovietici în frun
te cu prof. V. G. Kirilov-Ugriu- 
mov, candidat în științe, decanul 
facultății de fizică teoretică de la 
Institutul de ingineri din Moscova,

Studii și documente 
despre răscoalele țărănești din 1907

A apărut zilele acestea numă
rul 1 (anul III) al Analelor Insti
tutului de Istorie a Partidului de 
pe lingă C.C. al P.M.R. Numărul 
este închinat în cea mai mare par
te aniversării a 50 de ani de la 
răscoalele țărănești din 1907 și 
cuprinde numeroase studii, refe
rate și documente legate de a- 
ceastă problemă. Așa de pildă, 
sint publicate evocări și amintiri 
ale unor participanți la răscoale 
printre care Vasile Dumitru Bă
lan, Nicolae Grigore Apostol, Ion 
Gh. Zăgan, Rusu Vasile Toader,

Ciobanu Enache, Stoian Bălăcea- 
nu și alții.
cuprinde „Noi ______
vind solidaritatea de luptă 
muncitorilor de la atelierele 
C.F.R.-Pașcanî cu țăranii răscu- 
lăți în 1907“ comentate de Gh. 
Cilibiu.

Alte articole și studii, printre 
care cele semnate de D. Huzu- 
reanu, Gh. Matei și C. Ion, aduc 
însemnate contribuții la cunoaș
terea situației țărănimii de acum 
50 de ani.

Numărul 
mărturii

este vidarea lămpii. Jn foto
grafia noastră — un aspect 
din sala uzinei unde se execută 
această operație.

1

Frâmîntări
fructuoase

Era dimineață. Zăpada scîr- 
țiia sub tălpi. Crengile po- 

j milcr se infășuraseră in 
■ promoroacă. Sir mele telefoanelor 
. unduiau în surd nă. Undeva, de- 
| parte, fluiera un tren. Țințărenii 
‘ apărură înaintea noastră. Un sat 
i in formă de triunghi, cu fiecare 
• unghi pe cite un di mb. Așa pare 
de la distanță. Parcă n-ar avea 

1 străzi, parcă n-ai ști unde începe 
! șî unde sfirșește. Asta, pînă treci 
de moară. Pe urmă, in fața ta 

i apar străzi drepte, pietruite, une- 
' le cu trotuoare. De o parte și de 
i alta a uliței de centru — case 
din cărămidă, frumoase și uni. 
tăfi comerciale. Din loc în loc, 

; difuzoare ale stației de amplifica
re. In case, alte difuzoare. Lu
mină electrică pretutindeni. A. 
p'oape nu-ți vine să crezi că te 

' afli Intr-un sat, undeva pe ctmpia 
oltenească, nu departe de FiliașL

Fierea Zamfirescu mi-a expli
cat, în citeva cuvinte, că e vorba 
de organizația de bază U.T.M. 
care va lua ființă in cadrul coope
rativei de producție agricolă.

Sint puțini utemiști, șapte, dar 
treabă au făcut multă și bună.

La Țințăreni este o întovărăși
re agricolă. Dumitru Puani. nr ar* < *4 4 a I 9 «4 4^,.. As~ as _ ;...:

Crește numărul 
studenților 

în R. P. Albania

Macheta Centralei atomo-electrice sovietice £ Foto; RADU. COSTIN

ecuseară Maria este tehnl- 
^Jciană la sfatul popular. E 

mai bine de o lună de cînd 
pleacă de dimineață prin sat și 
se întoarce seara, tirziu, acasă, 
în dimineața aceea încă nu ple
case. Venise mai întîi la sfat, cău
ta intr-un registru numele unui 
cetățean care acceptase un schimb 
de pămlnt cu cooperativa de pro- 

’ ducție agricolă. Utemiștii din 
Țințăreni au ajutat, spre sftrșitul 

i lui decembrie trecut, la Infilnța- 
I rea acestei cooperative de produc- 
I ție agricolă. A găsit numele ce
tățeanului, a scris ceva in drep
tul lui, apoi a ieșit. Afară, l a 
intllnit pe Florea Zamfirescu. in
structor al comitetului raional.

— Cind se constituie organiza^ 
(ia de bază U.T.M. ?

— Cred că mline.
— Mline am să fiu și eu aici. 

Acum plec. N-am timp.

președintele întovărășirii, 
s-a dus astă vară la un 
neam al său. dinspre Calafat. A 
văzut acolo că in cooperativa de 
producție agricolă e și mai bine 
dccit In întovărășire. întors acasă 
Dumitru Puani a hotărît că nu 
se lăsă pînă nu se face și în Țin- 
țăreni una, A hotărît insă cam 
tirziu. Utemiștii porniseră de-acu- 
ma munca politică. Primele ce. 
reri se și făcuseră. Dumitru Puani 
a făcut și el cerere. A intrat apoi 
in rindul agitatorilor. Utemiștii 
se organizaseră, sub îndrumarea 
comuniștilor, în echipe de agita
tori. Au mers lucrurile mai lesne 
pînă s-a înscris Dumitru Turcu- 
lețu. Asta e un om care la înce
put' părea a fi cumsecade. De ce 
a venit el singur să se înscrie, 
nu a știut nimeni. Nici nu l-a în
trebat. Numai că într-o zi i a 
venit citație. Era chemat în jude, 
cută. Reprezentanți ai Ocolului 
silvic îl prinseseră noapte, in 
pădure, fur‘M. A venit Dumitru 
Turcutefu la comitetul de iniția
tivă:

— Ajutați-mă.^ Să fac pușcă
rie?.^ Eu care... sint aici, cu 
voi

Acum 12 ani muncitorul i 
Geladin Ahmet s-a înscris la f 
unul din cursurile de lichida- i 
re a analfabetismului din R. | 
P. Albania. Au trecut ani și ? 
Geladin a terminat școala ele- î 
men tară, apoi școala medie și I 
acum urmează cursurile serale 
ale Institutului politehnic, fa
cultatea de construcții, fără ca 
să părăsească locul de muncă. 
Cazul lui Geladin Ahmet nu 
e singurul. Un număr tot mai 
mare de studenți proveniți din 
rîndurile muncitorilor și func
ționarilor urmează cursurile se- ț 
rale ale institutelor superioare t 
din Albania.

Totodată a crescut și numă-1 
rul studenților care urmează ? 
cursurile învățămîntului supe- ? 
rior. Anul acesta numărul stu-1 
denților albanezi este mai ? 
mare decît numărul de cadre I 
cu pregătire superioară de care î 
dispunea Albania înainte de? 
război. î

}
i

Plecarea delegației 
Comitetului Central 

al U.T.M., la țedința 
Comitetului executiv 

al F.M.T.D.

C. SLAVIC

Vineri a plecat spre Berlin de
legația Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, con
dusă de tov. Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M., care 
va participa la ședința Comite
tului executiv al F.M.T.D., ce 
va avea loc între 18 și 21 februa- 
rîe.

In întîmpinarea Festivalului

pînă spre 
anului să 
singuri izotopii de care are nevoie 
industria și știința romineaacă și 
să întreprindă cercetări în fizica 
nucleară la un nivel înalt

Această expoziție — a spus în 
încheiere vorbitorul — este expo
ziția unei țâri prietene și adînc 
iubitoare de pace care nu precu
pețește nici un sacrificiu pentru a 
salva omenirea de dezastrul unui 
război atomic".

A luat apoi cuvîntul V. F. 
kolaev, însărcinatul cu afaceri 
interim al Uniunii Sovietice 
București.

In cadrul colaborării tehnico- 
științifice Uniunea Sovietică acor-

Un aparat destinai pentru cercetări medicale 

dă un ajutor eficace unei serii de 
țări, printre care și Republica 
Populară Romînă, în domeniul fi
zicii nucleare și folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice, în con
struirea de reactori atomici, în 
pregătirea de specialiști etc.

Permiteți-mi să-mi exprim con
vingerea că expoziția deschisă 
astăzi va sluji unei 
lărgiri a colaborării 
țifice *ți culturale 
noastre, la întărirea
prieteniei frățești dintre popoarele 
noastre".

Asistența a vizitat apoi expozi
ția.

Ni- 
ad- 

la

și mai mari 
tehnico-știin- 
dintre țările 

continuă a

(Agerpres)

Concursul de creație muzicală
In cinstea celui de-al VI-lea Festival Mondial al 

Tineretului și Studenților pentru Pace și Prietenie 
ce va avea loc în vara acestui an la Moscova, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor, în 
colaborare cu Uniunea Compozitorilor și Uniunea 
Scriitorilor, au inițiat un concurs de creație muzi
cală, deschis tuturor compozitorilor amatori și pro
fesioniști de orice vîrstă.

Tematica lucrărilor muzicale prezentate la con
curs trebuie să se inspire din viața și activitatea 
tineretului^ din țara noastră și a tineretului demo
crat din întreaga lume, din prietenia, solidaritatea 
și lupta sa pentru pace între popoare, pentru un 
viitor luminos, fericit al omenirii.

Pot fi prezentate la concurs piese de muzică ușoa
ră și distractivă, cîntece închinate celui de-al VI- 
lea Festival Mondial, prieteniei și solidarității tine
rilor de pretutindeni, cîntece sportive, lucrări voca
le, corale, cu și fără acompaniament, lucrări de mu
zică de cameră și lucrări simfonice într-o singură 
parte. Durata maximă la piesele instrumentale tre
buie să fie de 10 minute, la muzică de cameră de 
15 minute, iar la piesele simfonice de cameră de 
20 minute.

Juriul va avea în vedere ca lucrările premiate să 
corespundă tematicii concursului, să aibă texte va
loroase, iar muzica să aibă un înalt nivel artistic.

Se vor acorda următoarele premii :
a) . Pentru lucrări vocale (cîntece, coruri, muzică 

ușoară).
Premiul I 4.000 lei muzică — 4.000 lei text, pre

miul II 2.500 lei mu*!că — 2.500 lei text, premiul 
III 1.500 Iei muzică — 1.500 lei text.

b) . Pentru lucrări de muzică de cameră ;
Premiul I 8.000 Iei, premiul II 5.000 lei, premiul 

III 4.000 lei.
c) . Pentru lucrări simfonice intr-o singuri parte 

(uverturi, piese concertante, poeme simfonice):
Premiul I 10.000 Iei, premiul II 7.000 lei, premiul 

III 5.000 lei.
d) . Pentru cantată său oratoriu, suită:
Premiul I 12.000 lei muzică — B.000 lei text, pre

miul II 9.000 lei muzică — 4.500 lei text, premiul 
III 7.000 lei muzică — 3.500 lei text.

Lucrările pentru concurs se primesc pînă la 1 
mai 1957 pe adresa Uniunii Compozitorilor din 
R.P.R., Calea Victoriei 141, cu mențiunea „Pentru 
concurs".____
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TOATÂ GRIJA 
FATĂ DE CERCURILE LITERARE!

ESTE NECESARĂ Fără îndrumarea

mai multă consecvență SCRIITORILOR...

In momentul de față organi
zațiile utemiste din întreaga (ară 
s-au avtntat cu elan în lupta pen
tru traducerea tn viață a hotărt- 
rilor plenarei C.C. al PJVI.R. din 
27—29 decembrie 1956 și a ho- 
tărtrilor celei de a II-a plenare 
a C.C. al U.T.M. Activiștii ute- 
miști de pretutindeni fac din a- 
ceastă luptă nu o campanie, ci un 
însemnat prilej pentru ridicarea 
pe o treaptă mal înaltă, pe toate 
planurile a activității organiza
țiilor U.T.M. Un aspect nu din
tre cele mai puțin importante al 
acestei activizări îl constituie în
tărirea preocupării pentru mun
ca ideologică în rlndurile tine
retului, precum și munca în ron
durile tinerilor intelectuali.

In această privință merită o 
atenție deosebită tinerii scriitori, 
artiști și oameni de știință și 
cultură, ca și cei care, plini de 
dragoste față de artă și'literatu
ră. doresc să devină creatori în 
acesta domenii și fac primii pași 
în cercurile literare. Este de pri. 
sos a demonstra cu cîtă atenție 
trebuie să se preocupe de aceste 
cercuri comitetele regionale, ra
ionale și orășenești U.T.M. In 
vederea limpezirii unor aspecte 
ale acestor probleme ar fi util să 
vedem cum »-a ocupat de ele Co
mitetul regional U.T.M.-Cluj.

De la bun început ee poate 
spune că Comitetul regional 
U.T.M.-Cluj are condițiile nece
sare pentru a-și desfășura o bună 
activitate în această privință, a 
avut ta trecut și unele inițiative, 
deci o oarecare experiență. La 
vremea sa, ziarul nostru a pu
blicat un articol în care relata șe
dința biroului comitetului regio
nal U.T.M., dedicată analizării 
activității tinerilor scriitori și 
cenaclurilor literare din regiune. 
Aceasta a fost o inițiativă bună 
a cărei urmărire consecventă ar 
fi dat rezultate din cele mai va
loroase. Din păcate, lucrurile nu 
se prezintă azi într-un mod chiar 
așa de înfloritor. Inițiativa co
mitetului regional a avut un ca
racter mai mult sporadic, nu a 
fost continuată cu perseverență.

Sarcina organelor U.T.M., de
parte de a fi aceea de a tutela 
cercurile literare, constă în a le 
sprijini și a le ajuta în justa lor 
orientare ideologică, în creșterea 
și educarea nu numai artistică, ci 
ți cetățenească a tinerilor înce
pători. Iată de ce Comitetul re
gional U.TM.-Cluj avea datoria 
6ă se ocupe cu grijă și dragoste 
de problemele pomenite mai sus. 
Dar dacă in unele locuri munca 
pe acest tărim merge bine, acea
sta se datorește cu totul altor fac
tori decîl organizațiilor U.T.M.

Să luăm, de pildă, orașul Tur
da. Pînă nu de mult activitatea 
culturală din acest oraș avea de 
suferit de pe urma faptului că 
aici nu exista un cenaclu literar. 
Mai mulți iubitori entuziaști de 
literatură au insistat însă pentru 
înființarea unui asemenea cerc 
literar și. pină la urmă, cu spri- 
pnul puternic al comitetului oră
șenesc de partid, el a luat ființă. 
Cu regularitate, în fiecare luni, 
membrii cercului se adună, citesc 
și discută lucrările recomandate 
de către biroul de conducere. 
Dezbaterile se fac într-un spirit 
principial participant!! la discuții 
căutînd să imprime încercărilor

literare suflul înoitor al vremuri
lor noastre. Tov. Mariana Pop a 
citit, de pildă, într-o seat* poezia 
„Căsuța părintească" — o evo
care plină de nostalgie a plaiuri, 
lor unde s-a nă6cut și a copilărit. 
In discuțiile purtate, tovarășii 
i-au arătat că e foarte bine că ea 
dă glas sentimentelor ei cele mai 
profunde, frămîntărilor ei since
re, dar că poezia, oglindind satul 
natal al autoarei, nu trebuie să-1 
prezinte în nemișcare, static, acum 
ca și altădată, ci e bine să su
gereze că și în viața acelui sat 
a pătruns azi valul de transfor
mări care au modificat fața ță
rii. Tînăra poetă a recunoscut că 
observațiile sînt îndreptățite și a 
promis că va reface poezia în sen
sul arătat, tn cel mai scurt timp.

Membrii cercului „George 
Coțbuc" din Turda nu se îngră
desc tatr-un cadru îngust, nu văd 
literatura ca o ocupație în sine, 
ca un divertisment elegant, ci se 
socotesc niște intelectuali mili. 
tanți, răspunzînd cu mîndrie che
mărilor partidului. Astfel ei par
ticipă din plin la activitatea cul
turală, au contribuit la pregătirea 
a două seri culturale în cadrul 
bibliotecii raionale și au organi
zat o reușită șezătoare la „Casa 
alegătorului" cu prilejul recentei 
campanii electorale. Legătura cu 
viața obștească îi apropie de pro
blemele adevărate ale traiului 
Zi cu zi al celor ce muncesc, 
lărgește orizontul creator, le 
puternic imbold în munca lor 
terară.

Toate acestea sînt fără îndoială 
lucruri bune. Rău este numai fap
tul că Comitetul orășenesc 
U.T.M.-Turda n-are nici o „vină" 
în această direcție. Fără îndo
ială că dacă acest comitet oră. 
șanesc ar fi urmărit îndeaproape 
activitatea cenaclului, ar fi putut 
să ajute și el cu ceva. Astfel ar 
fi putut să atragă mai mulțt ti
neri la activitatea cenaclului și 
mai ales tineri muncitori. Ar fi 
putut de asemenea să antreneze 
pe unii tineri membri ai cercului 
în munca culturală a U.TM. -Nu 
încape îndoială că această acti. 
vitate ar avea numai de cîștigat. 
Și dacă comitetul orășenesc 
U.T.M. neglijează această pro
blemă, una din cauze este și a- 
ceea că nu a primit îndrumați 
concrete în acest sens din partea 
comitetului regional U.T.M.

Comitetul regional nu a 
struit nici Comitetul c.l,____
U.T.M.-Cluj în problema cenaclu
rilor. Așa se explică că activiștii 
știu foarte puține despre exis
tența cercului literar „Maxim 
Gorki" din Cluj, care ar avea ne. 
voie de un sprijin serios din par
tea U.T M.-ului. Dacă secția ma
ghiară a cenaclului se bucură de 
o frecvență crescîndă, de ajuto
rul competent al unor scriitori 
experimentați ca Nagy Istvan, 
Szabo Gyula și alții, nu același 
lucru se poate spune despre sec
ția romînă. Comitetul orășenesc 
U.T.M. ar fi putut ajuta mai moli 
chiar conducerea secției maghia
re în justa orientare a activității 
cercului și ar fi putut antrena 
participant) de la secția romînă 
la o mai bogată activitate ob. 
ștească, sprijinmdu-i pentru a-și 
publica lucrările mai izbutite tn 
paginile ziarelor și revistelor 
clujene.

in-
orășenesc

Tn strînsă legătură cu aceasta blemelor de creație ale tinerilor 
aste și faptul că comitetul orașe- scriitori, nu caută să-i aducă mai 
nesc U.T.M. dovedește lipsa de 
grijă față de activitatea organi
zației U.T.M. de la Filiala Uniunii 
Scriitorilor din Cluj Pe de o par
te comitetul orășenesc ar fi tre
buit să imprime un spirit mai 
activ de muncă acestei organiza
ții, iăf pe de altă parte ar fi tre
buit să găsească metodele cele 
mai bune de atragere^ tinerilor 
scriitori în munca de U.T.M. pe 
linia preocupărilor lor de creație. 
Un început în această direcție 
s-a făcut. Scriitorul Huszar San
dor, de pildă, a participat la o 
zi de instruire a secretarilor or
ganizațiilor U.T.M. din oraș, vor- 
bindu-le acestora despre felul 
cum ar putea fi îmbunătățită 
munca de educare a tinerilor. Dar 
e încă prea puțin. Comitetul oră
șenesc U.T.M, comitetul regio
nal nu dau atenție suficientă pro-

des pe aceștia în mijlocul tine
retului spre a-i lega strîns de 
viața lui, spre a populariza în 
rîndurile tinerilor operele cele 
mai de seamă ale literaturii noa
stre noi.

Iată numai cîteva aspecte le
gate de activitatea cercurilor li
terare și a tinerilor scriitori, în 
care comitetul regional U.T.M., 
deși — după cum am arătat — 
și-a propus oarecum u,n program 
de activitate, nu a dovedit con
secvența necesară. Există însă 
toate condițiile ca lipsurile tn 
această direcție să fie lichidate și 
comitetul regional U.T.M. să se 
dovedească la înălțimea sarcini
lor sale într-o regiune în care 
viața culturală a luat în anii pu
terii populare o asemenea dez
voltare.

B. DUMITRESCU

La ora actuală, în Iași careul 
liiarar Eminescu** este
unicul nucleu care inmănunchia- 
ză tinerele talente scriitoricești 
aflate la început de drum. Func- 
ționînd pe lingă facultatea de 
filologie, deci chiar tn centrul ce
tății universitare moldovene, 
ne-am așteptat să aflăm aci vești 
interesante despre activitatea sa 
literară, despre rolul său de tri
bună pentru afirmarea și educa
rea tinerelor condeie ieșene. Dar 
așteptările noastre au fost dez
mințite.

Cercul literar „Mihail Emines
cu" a pășit In cel de al treilea an 
de existență, însă strălucirea de 
odinioară a cenaclului a fost e~ 
cliDsată acum datorită unei acti
vități sărăcăcioase și lipsită de 
o sistematică îndrumare, din par
tea unor scriitori și critici încer
cați competenti. Conducerea ac
tuală a cercului e formată din

.a..*.

Plîng cn fiece fîlfîire stinsă de vis 
Plîng, cn lacrima mamei, pruncul ucis, 
Și cu hohotul pruncului mama căzuta, 
Plîng pentru fiece nedreptate știută, 
împletesc cu fiecare armonică

Dorul tărăgănat,
Mi-e milă pentru fiecare logodnică

De iubitu-i uitat

Doar pentru Hne n-an Inima mea
Nici umbră de milă, dușmane. 
Pentru tine doar mi-e izvorul secat, 
Pentru tine mi-e iarba uscată, 
Și mi-i stinsă mingi ier ea luminei, 
Iar mila, doamna inimii neic, te-așteaptă 

in palme țeava canbinei.
N. FĂTU

I

Cercul literar „Al. Sahia"- i 
Buzău

trei tineri studenți — Cornel 
Sturza, D. Văcar u și V. Cara- 
gea — ele căror eforturi de a 
imprima un curs normal activi
tății n-au găsit ecou la unii scrii
tori cu experienfă din Iași, că
rora U s-a solicitat tn repetate 
-înduri să-și aducă aportul la 
îndrumarea tinerilor începători.

tn cursul primului semestru al 
anului universitar, cenaclul a ți
nut numai șase ședințe, tn ca
drul cărora s-au prezentat, ce-i 
drept, numeroase lucrări care au 
sttrnit discuții, dar — după pă
rerea membrilor cenaclului — 
toate acestea s-au risipit ca pra
ful spulberat de vini. Căci nici
odată In tot acest timp cercul nu 
a fost vizitat de vreun literat 
competent care, de pe poziții a- 
biective, să poată trage conclu
zia dacă observațiile făcute tn 
cadrul discuțiilor au fost ■ juste, 
dacă lucrarea discutată are sau 
nu valoare. lndrumtndu-i astfel 
pe tinerii ucenici tn ale literatu
rii. Tinerii creatori au putut afla 
tn schimb nu fără amărăciune că 
„suprema" motivare a absenței 
unor scriitori tncercați de la șe
dințele cenaclului ar fi... lipsa de 
timp.

Am scris aceste rtnduri tmnăr 
tășind speranța tinerilor amatori 
de literatură de la Universitate 
că cercul literar „Mihail Emines
cu" nu va sucomba, că Filiala 
Iași a Uniunii Scriitorilor 
găsi mijloacele pentru a i 
creator activitatea cercului, 
fără cenaclu ? Nu credem! 
curtnd credem că scriitorii 
oraș, asupra cărora apasă — cel 
puțin pe plan literar — răspun
derea pentru creșterea tinerilor 
creatori, tși vor relua îndeletnici
rea tradițională de a ajuta cu 
sfatul și experiența lor activita
tea celor care fac primii pași pe 
tărîmul tiieraturii.

I. AGHINEI

TINEREȚEA MEA
Lăcrimează cerul de trei zile, 
Nopțile sînt reci, nu-i nici o stea, 
Ca o boltă aplecat pe iile 
Retrăiesc un drum din viata mea.
Să visez, iar visul cel de aur 
Să se tacă faptă, am dorit.
Tinerețea mea, eu, meșter faur. 
Doar așa mi te-am închipuit

Tinerețe, iost-au vremi viclene 
Și amar destul te-a petrecut.
Vrut-au multi să-ti traqă peste qene 
Storuri, să te-ntunece au vrut.

încercară domnii să te-mbie, 
Sufletul să-ți cumpere cu bani. 
Să le cînți huzurul $1 desfrîul, 
Să-i slu)eștl mereu pe boqătani.

Insă tu ai răzbătut curată,
Iar de-mi amintesc de-acele vremi 
E că urc încrezător, și, iată. 
Către viitor cu draq mă chemi.

I

va 
ajuta 
lașul 
Mai 
din

Nu ne-am despărțit nici în furtună. 
Am trecut vifornița cea qrea. 
Vom rămîne veșnic împreună 
Tinerețe, tinerețea mea.

Mi-este draqă țara noastră nouă 
De aceea scriu și mă frămînt.
Suflete, cristalele-ti de rouă 
Le prefac în cîntec șl le clnt.

AUREL PUSTAI 
Cercul literar „Georqe Coșbuc" 

Turda

ÎN DELTA
Pe plușul moale-al boltii, grămezi de licurici 
Clipesc spre luna albă, cu trăsături blajine. 
Arareori o boare, vîslind cu aripi mici 
Plutește grațioasă, spre depărtări marine

Pe unde înegrite se nasc alunecoase 
Șiraguri lungi de perle — lunat’ce dichisuri 
Și din adîncuri mute, subțiri și somnoroase 
Foșnesc sfioase trestii incătușate-n visuri.

O luntre pescărească se înclină lin pe luciul 
Smolit de tușul nopții, al undei adormite.

Și-n luntre, legănind-o, tinind in mină tuciul 
Alunecos și rece al țevii înegrite,

Trei vinători de baltă-fumînd tăcuți visează 
Și parcă văd cum cerul, treptat s-a înălbit 
tn jurul lor contururi, se nasc, se-mbujorează 
Și-n zarea albă-adîncul se vede rumenit.

Și parcă deodată, din tainice tufișuri 
Un stol de-aripi pestrițe, se-nalță agitat 
Trei pocnete-nfundate, se sparg din ascunzișuri 
Și alte trei tn urmă, răsună sacadat.

Șl luntrea li se umple, cu păsări mari de baltă 
Iar soarele pe apă — serafic pelerin — 
Clipește cu-înțeiesuri, spre papura înaltă :
— Azi o să-mi meargă bine, căci mi-au ieșit cu plin.

I. RODIN
Cercul literar „D. Th. Neculuță" București

Un climat favorabil
La cercul literar vin oameni 

din medii diferite, deosebiți ca 
vîrstă, cultură, nivel al creației. 
Membrii permanenți sînt în nu
măr mai restrîns, în schimb „pa
sagerii" constituie de multe ori 
majoritatea. Cercul nostru are 
ușile deschise pentru toți oame
nii cinstiți care vin aici cu prime
le lor încercări literare — ver
suri, schițe sau uneori lucrări 
mai ample, iar conducerea cercu
lui se întreabă tn permanență : 
oare In oare din acești tineri, ce 
trec pragul sălii de ședință, se 
ascunde poetul sau prozatorul de 
mîine ?

Cum, zlce-se, „poezia e o boală 
a tinereții", cei mai mulți dintre 
membrii cercului nostru literar 
sînt tineri. Ar fi cel puțin ridicol 
să se creadă că ei pot găsi aici 
un fel de „cod modern pentru 
scrierea versurilor". Experiența 
de aproape șapte ani ta munca 
de conducere a cercului literar 
„Ai. Sahia" din Buzău, m-a dua

studiului

Se inserase...
Roțile locomotivei alunecau pe linia lucioasă, tri- 

mițînd monotonul lor cîntec pădurilor de fag.
Stătea cu brațele încrucișate, sprijinit cu toată 

greutatea trupului în pervazul de alamă. Simțea 
zbuciumul metalic al roților și parcă făcea parte in
tegrantă din amestecul trainic de metal și putere fier
binte al locomotivei. Privea cu inima strînsă, în 
urmă, la desfășurarea greoaie a vagoanelor încăr
cate cu tancuri și se simțea năpădit de un fel de tris
tețe. Acest simțămînt îl însoțiSe toată viața, ori de 
cîte ori văzuse că munca și străduința omenească 
sînt prefăcute în ceva nefolositor sau primejdios.

Ochiul verde al semafoarelor se deschidea cu 
grabă, dtnd cale liberă trenului care alerga, să sus
țină zadarnic acolo, în răsărit, frontul sfărîmat al 
unul război aproape sfîrșit. El trebuia să împiedice 
acest tren, să-i frîngă goana, să-1 îngenuncheze. Și 
trenul era în mîna lui, și-n mina lui își 
mlădia greoi mersul nebunesc. Un gînd îl 
făcu să simtă în buzunarul cămășii scoar
țele tari ale noii sale legitimații; numele 
nou, de după evadarea din lagăr, trebuia 
botezat în vechea credință. De fapt bote
zul acesta ar fi trebuit pregătit măcar o 
jumătate de zi: să fi strecurat un Refect 
în sistemul frîhelor. La un punct, locomo
tiva se schimba, de acolo trenul cobora o 
pantă; jos de tot, o curbă a liniei avea să 
transforme goana neînfrîntă într-o deraie
re asemănătoare aceleia produse de o ex
plozie. Dar, fie din pricina cereri
lor urgente de pe front, fie din alte pricini, pre
vederile fuseseră depășite și el se văzu plecînd cu 
trenul numai la cîteva ceasuri după încredințarea 
misiunii.

Cămăruța în care se ținuse ședința îi amintise de 
anii petrecuți în închisoare, 'printre deținuții poli
tici. Pereții ei înguști și-nalți, izul de umezeală per
manentă, ferestruica cu gratii prin care sclipeau stelele 
unei înnoptări geroase de iarnă, vocea secretarului 
care răsuna cu o tonalitate joasă în spațiul îngusl 
— toate, dar toate îl năpădiseră cu un noian de adu 
ceri aminte.

Acum își dădea seama că tot ce plănuise acolo er 
aproape gata să dea greș. Fochistul fusese înlocuitei. 
un soldat german care, deși părea molatec și îmbră 
cat în salopeta cenușie, aducea a muncitor obișnuit 
purta agățată de curea arma mică în tocul de piele 
pe jumătate deschis. In apropiere, la mai puțin de 
trei pași, călătorea un ofițer german, probabil în
suși comandantul, care înlocuia garda de suprave
ghere. încă înainta de a scoate locomotiva din de
pou se urcase lîngă el cu o familiaritate îngîmfată, și 
nu încetase o clipă să-l cerceteze. Se lipise de el ca

umbra. Urmărea fără să obosească, aplecat pe ace
lași pervaz metalic, și cele mai neînsemnate semne 
pe linie.

Va rămîne oare pietrificat în metalul călduț, aler- 
gînd cu monstrul acesta, supunîndu-se pînă la sfîr
șit omului de lîngă el ? Se gîndea că, de fapt, chiar 
dacă trenul ar ajunge la destinație, acest lucru tot 
n-ar mai putea să-nsemne ceva decisiv într-un răz
boi al cărui sfîrșit se anunța atît de categoric. Șo- 
văia. Și cu toate astea nu se gîndise la riscul perso
nal. Se cunoștea bine. Nu-1 aștepta undeva o femeie 
cu pielea trandafirie, în capot lung, nerăbdătoare, 
turoînd cafea în cești mici de porțelan, enervată 
de întîrzierea lui. Iși deosebise distinct viața de 
preocupările puzderiei de oameni pe care-i întîlnea 
în fiecare dimineață la chioșcurile de ziare cumpă- 
rînd cîte o revistă pe care era desenată o femeie 
goala, sau aruneîndu-se lacomi, cu egal interes, asu
pra știrilor țanzaționale și politice, șușotind apoi o

și deodată simțise o dorință nebunească de viață, singur cu ea pa liniile lucitoare, desprinzîndu-se de 
„Să fia liber", liber în înțelesul acela strimt al cuvîn- ’ *- - •
tului pe care nu-1 prețuise niciodată — să alerge, să 
se bucul» de cerul înalt și să nu-i pese, să nu-i mai 
pese de nimic. In clipa aceea ar fi renunțat poate 
și la tovarășii lui și la munca grea căreia-i înclinase 
anii lui de tinerețe. Peste zece minute stătea întins 
pe spate, pe cimentul umed al unei încăperi cu ta
vanul jos. Două perechi de cizme îi loveau metodic 
coastele: „N-ai să spui ? N-ai să spui ?“ Și cizmele 
loveau mereu, neobosite. Lui i se împăienjeneau 
ochii și se străduia să repete în gînd, dincolo de 
arsurile loviturilor: „N-am să spun, n-am să spun". 
„Nici acum ? Nici acum ?“ se îndîrjeau cizmele. 
Simțea că durerea îi acoperă conștiința, dar tot mai 
repeta cu jumătate de gînd: „Nici acum, nici acum-. 
Poate pentru alții, o astfel de întîmplare ar fi însem
nat primul pas pe drumul renunțărilor. Pe el însă

monstrul aceia greoi, ca de un vis rău. Vedea apoi 
trenul întreg cu altă locomotivă, șerpuind prudent 
pe panta unde el trebuia să-i frîngă goana. Și-1 ima
gina trecut de primejdie, alergînd triumfător. Apoi 
tancurile greoaie de oțel taciturn umindu-se ame
nințătoare, strivind, înăbușind. Vedea oamenii care 
străbătuseră victorioși prin jertfe cumplite pămîn- 
tul drag al patriei lor, oamenii pe care partidul și 
poporul lui îi aștepta. Ca-ntr-un vis rău, își simțea 
însă mîinile pietrificate, fără să le mai poată întinde 
brațelor prietenești de dincolo de stepe.

în depărtare, lumina semaforului indica oprirea. 
Se gîndi repede, înfrigurat. Ce ar mai fi putut în
treprinde singur în trenul acesta ? Se desprinse calm 
de pervazul metalic și, cu gesturi încete dar hotărîte, 
începu să accelereze. Se simțea cuprins de liniște. 
Și liniștea li părea ciudată, pentru că, deși fochistul 
înarmat era numai la doi pași de el, el era sigur că

la concluzia că esențialul constă 
în crearea unui climat favorabil 
în care tinerele talente să se dez
volte multilateral Un element in
dispensabil în această privință 
este buna organizare a studiului.

Noi ținem săptămînal ședințe 
de studiu, cu teme felurite, pri
lej de a adînci cunoașterea moș
tenirii literare romînești și uni
versale. Cercetarea creației și a 
experienței de viață scriitoriceas
că a clasicilor, lecturile în comun 
din operele marilor scriitori, dis
cuțiile purtate pe asemenea teme, 
i-au familiarizat pe tinerii lite
rali cu particularitățile scrisului 
marilor înaintași, contribuind tot
odată la asigurarea unui climat 
poetic favorabil în cerc. Citez aci 
doar cîteva nume de scriitori a- 
supra cărora ne-am oprit la ulti
mele ședințe: Walt Whitman, 
Gogol, Taras Șevcenko, Balzac, 
Shelley, iar dintre contemporani 
Pablo Neruda, Arghezi, Beniuc, 
Scipaciov și Surkov.

Evident, programul de studiu 
în cerc nu se limitează la atît. 
Noi căutăm să-i ținem la curent 
pe membrii cenaclului cu noutăți
le apărute în librării, cu proble
mele dezbătute în revistele și pu
blicațiile de specialitate etc.

Necesitatea studierii probleme
lor limbii literare ne-a fost im
pusă de multe scăderi vădite în 
acest domeniu de încercările lite
rare prezentate în cerc. Iată de 
ce am inclus în ședințele aminti
te și lectura unor articole despre 
limba noastră literară. Preocu
pați în egală măsură de pregăti
rea tinerilor sub raportul teoriei 
literare, noi am urmărit să ridi-

căm nivelul discuțiilor critice din 
cerc, indicînd ca bibliografie ma
teriale de la primul congres al 
scriitorilor, îndeosebi cuvintul 
criticului sovietic V. Ermilov 
despre realismul socialist, ca și 
diferite studii și cronici literare 
de interes mai larg.

In sfîrșit, vreau să insist asu
pra unei importante probleme 
care a preocupat conducerea 
cercului nostru literat: ridicarea 
nivelului ideologic și politic al 
tinerilor aspiranți la titlul de 
ingineri ai sufletelor omenești. 
Străduindu-ne să spulberăm orice 
confuzii ideologice ivite tn cercul 
nostru, noi am recomandat stu
dierea unor articole actuale de cea 
mai mare însemnătate ca de pil
dă „Din nou despre experiența 
istorică * dictaturii proletariatu
lui" țapărut în ziarul Jenminji- 
bao), sau a unor documente de 
partid ca de pildă Raportul C.C. 
al P.M.R. la cel de al [I-le* Con
gres al Partidului. Asupra unor 
asemenea materiale ideologice de 
mare preț noi am organizat și 
dezbateri în cerc.

Ședințele noastre săptămînale 
de studiu au dat roade. Ele se 
pot vede* tn versurile din ce în 
ce nai realizate ale unor " 
ca Nicolae 
Nancu, Elena ___ , ...... ...
Porumboiu, tn povestirile și schi
țele lui Aurel ___ ~__
ghe Istrate, în încercările tot mai 
realizate ale lui Dinu Budișiea- 
nu, Maria Neagu, Alexandrina 
Bănică sau Gheorghe Vișan.

GHEORGHE CEAUȘU 
Cercul literar

„Al. Sahia" Buzău

tineri 
Fătu, Constantin 
Stavride, Veronel

Jipa sau Gheor-

PE LOCOMOTIVĂ...
SCHIȚA

bîrfă măruntă din care se desprindea mai ales un 
sedentarism anost — oameni mărunți, trăind meschin, 
cu sufletul deformat, pentru care înțelesul vieții se 
reducea la satisfacția unui costum nou sau a unei 
perechi de pantofi.

Iși aminti încă o dată o întîmplare de demult... In
tr-o după-amiază răcoroasă de octombrie mergea în
tre doi jandarmi, pe un drum prăfuit de țară. De la 
o poartă cineva strigase ■ ceva nelămurit. Era o voce 
plăcută de femeie și strigătul topit într-o notă joasă, 
odată cu respirația, avusese o căldură neobișnuită, 
întorsese capul și văzuse o fată tînără, cu obrazul 
învăpăiat, cercetîndu-1 cu o privire înnegurată de 
milă. Ținea capul ușor zvîriit înainte și i se vedea 
gîtul rotund și alb îmbinîndu-se cu umerii copilă
rești și cu pieptul plin. După amiaza era limpede 
și-n aer se destrămau fire lungi de păianjen. Cuvin
tele îi trecuseră pe lîngă urechi, fără să le pătrundă 
înțelesul. Parcă le citise de o mie de ori, fără gînd, 
pe o bucată de jurnal vechi. In clipa aceea nu vedea 
decît gîtul rotund, alb, pieptul zvîcnind de indig
nare sub bluza ieftină și ochii aceia care parcă-și 
cereau iertare. Mirosea puternic a plante de toamnă

îl călise, și-i ajutase mai tîrziu să-și înfrîngă obo
seala, pornirile reflexe necugetate.

...Și totuși, cu toată graba, trenul trebuia să-și în
cetinească viteza. Lumina semaforului din depăr
tare indica o oprire probabilă. I se părea curios că 
se lua întîietatea unui scop atît de urgent. Un acci
dent pe linie i se părea și mai puțin probabil. Se 
lămuri uitîndu-se la ceasornic; nu de mult, pe ace
eași linie, condusese, tot în mare grabă, un tren sa
nitar. In același punct, în jurul aceleași ore, trebuise 
să oprească. Iși amintea limpede, fusese atunci asal
tat de personalul medical al trenului. întîietatea fu
sese acordată unui automotor german, ■ care făcea 
curse regulate și transporta ofițeri de stat major. Și 
acum era vorba deci de același automotor.

Departe, foarte departe, lumina tremura roșie, 
neprimitoare și roțile cu viteza imperceptibil micșo
rată bateau cu dezamăgire linia. I se părea că cerul 
coborîse aproape, ecourile se întorceau înăbușite, 
frînte sub tavane triste de plumb.

Acum putea cîștiga timp. Dar cum îl v« folosi ? 
Se vedea desprinzîndu-și locomotiva și alunectnd

era numai la doi pași de el, el era sigur că 
degetele subțiri și prelungi ale ofițerului 
se vor fringe ușor în mîinile lui de neam 
de pălmași. Dar acum împotrivirile lor nu 
mai contau. Fumul gros, amestecat cu 
seîntei rămînea în urmă, îl bănuia în- 
tinzîndu-se-ncet spre pămînt, înfrățindu-se 
cu peticele de zăpadă murdară de pe o- 
goarele negre. I se părea că odată cu fu
mul acesta și cu volbura de seîntei rămîne 
în urmă și ceva din el, ceva important ca 
lumina ce-i înfrumusețase și-i dăduse un 
înțeles vieții sale. In clipa aceea ofițerul se 
repezi și, zguduindu-1 de umeri, îl smul- , 
se din fața regulatorului și a mane- 

de frînă. Silueta întunecată a fochistu- 
se contură vagă și îndepărtată. Și avu

telor
lui i „-r._ ___ K_____
simțămîntul că nu el era în mîinile celor doi oameni, 
că nu el se zbatea, ci un altul pe care-1 cunoștea 
bine și căruia îi analiza obosit, dar încordat, fiecare 
gînd, fiecare mișcare, fiecare gest. Principalul era ca 
acel cineva să nu-i lase pe cei doi să-1 înlăture îna
inte ca totul să fie prea tîrziu. Iar cînd totul fu prea 
tîrziu și dezastrul nu mai putea fi evitat el îi zise ace
lui cineva : „Iată, ai reușit!“ Și deodată fu iar el și 
încercă să-și amintească ceva rămas în suspensie 
din cauza încordării dinainte, un lucru la care tre
buia să se gîndească neapărat și să-1 rezolve. Da, 
viața. Locomotiva vibra adînc de scrîșnetul izbiturii 
și o forță năpraznică îl smulse din încleștare și-l 
lipi de metalul fierbinte.

Se întuneca. Sclipeau din ce în ce mai sfioase ste
lele unei înnoptări geroase de sfîrșit de iarnă și în 
amintire se rostogolea amenințătoare, cu tărie de 
tunet,r vocea secretarului.

VICTOR CHIRIACESCU
Cercul literar „Ion Păun Pincio" București

Un mesaj vibrant

adresat tinerei generații
„Ei au fost primii" — produc

ție a studiourilor „Maxim Gorki" 
din Moscova — evocă un episod 
emoționant din anii războiului 
civil. Eroii filmului, tineri mun
citori, țărani, intelectuali, se 
transformă în focul luptei pentru 
apărarea primului stat socialist 
din lume, din niște adolescenți 
nepregătiți pentru viață în luptă
tori conștienți pentru cauza re
voluției. Dacă la început eroul fil
mului, Stepan, apare ca un tînăr 
cu o energie clocotitoare, înflăcă
rat de o dragoste sinceră, adîncă 
pentru revoluție, dar indiscipli. 
nat, agresiv, de-a lungul filmu
lui el se transformă, devenind 
un înțelept' și matur conducător 
al luptei tineretului. Episodul în 
care, după o înverșunată ciocnire 
cu dușmanul, Stepan și tovarășii 
lui reușesc să acopere plecarea 
trenului cu muniții poartă în el 
o adîncă semnificație. Sînt puse 
astfel în lumină eroismul și dîr- 
zenia tinerilor luptători; dar tn 
același timp de aci se degajă 
poezia tristă a durerii lui Stepan 
pentru pierderea în această lup-

tă a fetei iubite. Interesant este 
urmărită de asemenea atragerea 
în lupta revoluționară a lui Fe- 
dea, țăranul venit la oraș pentru 
a putea strînge bani să-și cum
pere un cal, ca și a lui Evghenii, 
liceanul visător, poet, care ajun
ge șă înțeleagă că lupta nu poa. 
te fi dusă dansînd și ‘
poezii, ci ‘ ’
în mină, 
său.

Filmul
transmite _______ _r____ _
tosul luptei revoluționare, roman
tismul acelor ani de luptă eroică 
pentru apărarea tînărului stat 
socialist.

Acest film, care se adresează 
atît de direct și vibrant t’nerei 
generații, ar trebui să stea tn 
atenția organizațiilor U.T.M. care 
să organizeze numeroase vizio
nări colective. De asemenea ar fi 
de dorit ca Direcția difuzării fil
melor să reia programarea lui la 
mai multe cinematografe din țară 
și la cinematograful „Tineretu
lui" din Capitală.

MIRCEA ANDREI

-- recitind 
înrolîndu-se, cu arma 
în armata poporului

realizat de I. Egorov 
tînărului spectator pa



O glorioasă pagină 
din lupta clasei muncitoare 
din țara noastră

Se împlinesc 24 de ani de la 
marile iupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști din iar
na anului 1933.

Grea era pe atunci situația 
clasei muncitoare din țara 
noastră. Guvernul național- 
țărănist înăsprise măsurile 
economice și politice antlmun- 
citoreștl, impuse prin așanu- 
mitul „plan de la Geneva" 
elaborat de experțl ai marilor 
bănci din Apus.

Nemulțumirea și hotărîrea 
de luptă a clasei muncitoare 
își găsea expresia în marile 
greve care se țineau lanț în 
anul 1932, au avut loc greve 
de masă ale textttiștilor din 
București, Timișoara și Iași, 
ale muncitorilor din porturi’e 
Constanta și Brăila, ale eta
lărilor din Cluj și Oradea. 
Țărănimea muncitoare înce
puse să se opună cu forța 
perceptorilor, pe-alocurea să 
intre cu plugurile în moșii.

Un val de indignare au pro
dus „curbele de sacrificiu" 
care au redus înitîi cu 25% 
apoi cu încă 10% salariile 
murtcitarilor de la întreprin
derile statului.

In fața acestei stări de lu
cruri P.C.R. îndemna clasa 
muncitoare să nu se limiteze 
la demonstrații, ci să se o- 
rienteze spre o formă supe
rioară de luptă, spre greva 
cu ocuparea atelierelor. înar
mat cu hotărîrile istoricului 
Congres al V-lea, P.C.R. mo
biliza clasa muncitoare la 
lupta pentru înfăptuirea fron
tului unic de jos și a unității 
de acțiune, prlntr-o intensă 
muncă de lămurire.

Un roii important în lupte 
maselor populare l-a jucat 
muncitorimea oeferistă. La 
31 ianuarie, vreo 7000 de 
muncitori ceferiști de la ate
lierele „Grivtța" din Bucu
rești intră în gtrevă, certnd 
urcarea salariilor cu 20“/«, 
încetarea concedierilor și re
primirea aelor cancedlați, 
desființarea amenzilor, recu
noașterea comitetului de 
brică etc.

La lupta ceferiștilor 
București aderă și cel

fa«

din 
—...__ ... ____ ______ din
Cluj, Iasi, Galati, Constanta 
si alte centre. Speriat de am
ploarea grevei, guvernul e 
nevoit să satisfacă o parte 
din revendicările muncitorilor.

In aceste zile, alături de 
muncitorimea ceferistă s-au 
aflat și muncitorii petroliști 
de pe Vailea Prahovei. Mo
bilizați de partid, ei intră în 
luptă și silesc societățile pe
trolifere să revină asupra 
concedierilor și a scăderilor 
de salarii.

Curînd însă, guvernul bur- 
ghezo-moșieresc trece la ofen
sivă, proclamă stare de ase
diu. arestează pe conducătorii 
muncitorilor, dizolvă organi
zațiile muncitorești, dezlăn
țuie teroarea. „Prin declanșa
rea stării de asediu — scria 
„Scînteia" din februarie 1933 
— burghezia își mărturisește 
nu fort», ci slăbiciunea in 
fata viguroaselor lupte ale 
maselor muncitoare. Raptul 
că a fost silită să recurgă ta

ea, dovedește spaima de care 
e cuprinsă în fața acestor 
lovituri, de cane caută să se 
apere ca o fiară încolțită".

La 15 februarie muncitorii 
de la „Grivlta" intră din nou 
în grevă pentru eliberarea 
celor arestați și împotriva 
stării de asediu. Greve de 
solidaritate au loc în toată 
tara. In noaptea următoa
re guvernul trece la repre
siuni sîngeroase. Armata a- 
tacă cu armele atelierele ocu
pate de grevist! pentru a le 
evacua, făcînd un mare nu
măr de victime. Peste 2000 
de muncitori au fost arestați. 
Atunci s-au înființat primele 
lagăre de concentrare în țara 
noastră.

★
16 februarie 1933 constituie 

o pagină glorioasă în lupta 
clasei muncitoare din țara 
noastră și a întregului nostru 
popor. Luptele muncitorilor 
ceferiști și petroliști au avut 
un răsunet internațional. 
Presa muncitorească din 
U.R.S.S., Franța, Cehoslo
vacia, Germania a descris pe 
târg luptele proletariatului 
romîn care sîngera pentru in
teresele tuturor păturilor mun
citoare jiin țara noastră, pen
tru țărănime, pentru minori
tățile naționale asuprite, pen
tru toți cei oe-și cîștigau exis
tența din truda zilnică.

Luptele muncitorești dim fe
bruarie 1933 au dus le că
derea guvernului naț'onal- 
tărănesc al lui „Veida gu
vernul samsarilor, bancheri
lor și boierilor romîni, gu
vernul lacheilor și agenților 
cămătarilor străini" — oum 
îl numea „Scînteia’’ de atunci.

Aceste lupte glorioase an 
dovedit încă o dată în fața 
lumii întregi că P.C.R. este 
singurul apărător consecvent 
și energic al intereselor de 
viață aie poporului nostru, 
organizatorul luptei muncito
rilor împotriva exploatării 
burghezo-tnoșierești, pentru 
independența și bunăstarea 
poporului nostru.

Procesele înscenate de re
gimul burghezomoșieresc 
Împotriva conducătorilor cla
sei muncitoare, tn scopul de a 
decapita și demoraliza clasa 
muncitoare, s-au transformat 
într-o tribună, de la care a- 
cuzații au demascat politica 
burgheziei și moșierimii ro- 
mîne, au arătat rolul conducă
tor și organizator al P.C.R. 
Pri-n ecoul pe care l-au trezit, 
aceste procese au dus la o 
puternică luptă de masă pen
tru eliberarea celor arestați, 
la o largă campanie în presa 
legală și ilegaăă, la mitin
guri în uzine și ateliere. A- 
ceste lupte au dejucat planu
rile criminale ale guvernanți
lor de a lichida prin teroare 
mișcarea muncitorească. Ele 
au dus la întărirea legăturii 
P.C.R. cu masele, la creșterea 
solidarității proletariatului 
din țara întreagă cu lupta 
muncitorimii ceferiste care se 
ridicase la rangul de veri
tabilă avangardă a proieta- 
riatuiui din Romînia.

V. NEDELCU

Mișcarea de

Doua initiative și... o premiera

Se observă în ultimul timp o 
strădanie meritorie a unor tea
tre de a-și lărgi orizontul preo
cupărilor dincolo de repertoriul 
curent. Pe această linie se în
scriu și cele două interesante 
inițiative luate de Teatrul Ti
neretului. Una dintre ele con
stă în organizarea unor discuții 
periodice cu spectatorii pe mar
ginea spectacolelor prezentate 
pe scena teatrului, cealaltă e un 
ciclu de conferințe însoțite de 
exemplificări în care vor fi evo
cate figuri ale marilor noștri 
actori și regizori.

Astfel, cu prilejul primei în
tâlniri dintre spectatori și reali
zatorii spectacolului „Mult zgo
mot pentru nimic" a ieșit la 
iveală interesul și dragostea cu 
care publicul urmărește creații
le tinerilor actori, intențiile re
giei în valorificarea textului 
dramatic, contribuția pictoru
lui scenograf. Din cele spuse de 
numeroșii spectatori care au 
luat cuvîntuî, a reieșit că spec
tacolul in ansamblu a plăcut; 
s-au făcut însă și cîteva obser
vații critice privind jocul unor 
actori, concepția regizorală a- 
supra personajelor Hero și Bea
trice, remareîndu-se totodată și 
unele mici defecțiuni tehnice.

Observațiile publicului au a- 
vut insă pentru realizatori mai 
mult un caracter informativ 
decît unul practic, eficient, de
oarece spectacolul s-a jucat 
pină acum de circa 80 de ori.

Ni se pare de aceea mai ins
pirată alegerea pentru cea de a 
doua întâlnire — programată |a 
sfirșitul acestei luni — a spec
tacolului ..Romanticii*. Cuvîn- 
tul spectatorilor va fi în acest 
caz prețios atât actorilor, regi
zorului și pictorului scenograf, 
cît și autorilor piesei. Petru Du- 
mitriu și Sonia Filip.

In ceea ce privește ciclul de 
conferințe, tinerii spectatori vor 
putea cunoaște- prin inte 
unor expuneri ți

Instalație cu apel selectiv 
centralizat...

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii din sectorul telecomuni
cațiilor C.F.R. lucrează cu per
severență pentru modernizarea 
instalațiilor căilor 
ferate.

Recent, un colectiv 
citori și tehnicieni de la 
rul T.C. Cluj, condus de 
rian Ardeleanu, șeful serviciu
luiT.C. regional Cluj, a reali
zat o interesantă instalație cu 
apel selectiv centralizat. Aceas
tă instalație va folosi regula
toarelor vagoanelor de secție 
(RVS) pentru obținerea con
vorbirilor pe care acestea le fac 
cu stațiile C.F.R., pentru diri
jarea Și urmărirea circulației 
vagoanelor.

Pină acum, operatorii RVS 
obțineau legătura telefonică cu 
stațiile de pe secțiile respective 
prin apelul cu inductorul, foto

noastre

de mun- 
la atelie- 

î Flo-

alfabetul 
prezenta 
datorită 

și recep- 
transmise

la ate-

sind semnale din 
morse. Acest sistem 
unele inconveniente 
greutății transmiterii 
ționării semnalelor 
prin inductor.

Instalația realizată
lierul T.C. Cluj, permite opera
torului RVS chemarea stațiilor 
prin formarea la discul tele
fonului a unui număr corespun
zător fiecărei stații, ca în cazul 
telefoniei automate. La rindul 
lor, stațiile de cale ferată pot 
chema operatorul RVS printr-un 
difuzor instalat în cabina aces
tuia.

In vederea introducerii ins
talației cu apel selectiv centra
lizat la toate regulatoarele, 
anul acesta vor fi echipate cu 
astfel de instalații cite o linie 
de pe cuprinsul fiecărei regio
nale.

..și instalații de teleconferință

cuți oameni de teatru, cit și prin 
fragmentele ce se vor prezenta 
apoi, figurile unor mari artiști 
din trecut care au făcut cinste 
teatrului rominesc de-a lungul 
anilor. Prima conferință va avea 
loc luni 18 februarie, ia orele 
19,30, cînd academicianul Vic
tor Eftimiu va vorbi despre 
Matei Millo, după care vor fi 
prezentate citeva din cele mai 
reprezentative roiuri pe care 
le-a interpretat la timpul său 
marele nostru actor.

Totodată, astă seară Teatrul 
Tineretului prezintă in premieră 
comedia „Bumbury" de Oscar 
Wilde, spectacol din care vă 
prezentăm o scenă în fotogra
fia de mal sus.

în discuția unei consfătuiri

ADA SIMIONESCU

La laboratorul T.C. Timi
șoara a început construcția 
unei instalații ae teleconferință, 
care va aduce îmbunătățiri sim. 
țitoare în dirijarea și coordona
rea circulației pe căile ferate. 
Această instalație, unică în 
specificul căilor ferate, asigură 
o mare operativitate în colabo
rarea dintre regulatorul de 
circulație central, regulatorul 
de circulație regional, intre or
ganele de mișcare centrale și 
regionale. Astfel, operatorul 
central din Ministerul Căilor 
Ferate poate asista la întocmi
rea programului de predări și 
primiri de trenuri, la limitele 
regionalelor, iar operatorul re
gional poate participa la aceste 
operații. La fel, instalația per
mite ca organele de specialitate 
din două sau mai multi regio
nale C.F.R. să întocmească tn

La Pitești

Lucrări de reamenajare 
la Palatul culturii

Sfatul popular al orașului Pi
tești a hotărtt ca, pentru a a‘ 
sigura condiții mai bune acti
vității cultural-artistice. la Pa
latul culturii să se înceapă im
portante lucrări de reamena
jare, de recondifiohare a aces
tuia. Astfel lăcașul de cultură 
pi^eștean s-a transformat in
tr-un vast șantier, unde lucră
rile se desfășoară intr-un ritm 
intens.

Ptnă In momentul de fată, 
sala mare de festivități se află 
In mare măsură reamenaiati 
Sînt deja terminate lucrările 
de pa-dosire, precum și posta
mentul scenei care urmează 

să se monteze foarte curind. 
Actuala capacitate a sălii « 
crescut la 280 locuri, care vor 
fi dispuse In formă de amic 
teatru. Scena va fi de data a- 
ceasta mult maț mare, preci
zată as rampă și reflectoare 
suportări veni-u sufite. cu arie- 
chine și cortină nouă — Lnt'-un 
canhaf o scenă modernă .uses- 
trată ac aparatura tehnică na 

i. In a'ară de aceasta, se
execute -iicr&ri de decorație 
“li *> vor fi Ln.rta.ate cs» 

e Sas se fi dală In f&u 
la ^imdoa'a acestei m 
ritatea lacrăritor de a- 
n a sdutar dmnaate

tntr-ova putea ține repetițiile 
sală mai spațioasă.

In holul central se va instala 
un havuz, se vor aduce busturi. 
Scările, fațada și frontispiciul 
palatului se vor înfrumuseța la 
rindul lor.

Piteștenii vorbesc cu dragos
te și mindrie despre palatul lor 
cultural. Cu aceeași dragoste și 
justificată nerăbdare, ei aș
teaptă redeschiderea In între
gime a acestui for de cultură.

I. MIHUȚ

(Urmare din paf. l-a) pr» una din recentele inovații aia 
colectivului tn cadrul cărtria h> 
creari yi anume aceea a turaini 
kngotierelor din oțel. „Ltofotte- 
rele realizate din oțel au fost 
experimentate dind rezultate 
foarte bune, în sensul că aduc im
portante economii de material ri 
manoperă. Lucrările de experimen
tare trebuie să meargă msă mai 
repede. De ce pentru confecțio
narea a 20 Hngotiere — ca țî te 
alte inovații — a fort nevoie de 
două luni de zile, în timp ce 
această operatie se putea face 
într-o săptâmînă

Utemistul Călin, activist te 
Comitetul raional U.T.M. -23 
August", a sublimat în cuvîntuî 
său necesitatea unei strinse cola
borări între comitetul U.T.M.. ca
binetul tehnic ?i cercul A-SXT. 
„Sînt unele comitete U.T.M. care 
pun mișcarea de inovații a tine
retului, și în general problemele 
legate de procesul de producție 
din cadrul întreprinderii, pe plan 
secundar. Din aceasta pricină ti
nerii nu participă îndeajuns eu 
inițiativa lor creatoare la rezol
varea problemelor zilnice. Desi
gur sînt și organizații de bază 
U.T.M., ca cea de la „Electro- 
aparataj", a căror experiență ar 
trebui extinsă. Acolo tinerii sînt 
atrași sa contribuie la rezolvarea 
tematicii de inovații. Din iniția
tiva utemiștilor s-au creat brigăzi 
complexe de inovatori, care pro
pun inovații capabile să ajute la 
creșterea productivității și la re
ducerea prețului de cost. O ast
fel de brigadă este cea condusă 
de tov. Nicolae Roman de la sec
ția matrițerie".

Printre numeroasele propuneri 
făcute în cadrul consfătuirii se 
numără și cea a tânărului inginer 
Simulescu de la întreprinderea 
Electroaparataj. Punînd accent 
pe necesitatea ridicării calificării 

jus să se orga- 
de experiență și 

consfătuiri pe ramuri de activitate. 
. Tn cadrul discuțiilor a luat cu- 

vîntul la discuții, el a vorbit des- vîntul și inginera G. Iovițiu, care

sînt economii realizate de colec
tive din care au făcut parte și 
utemiști. Din cele 5 brigăzi com
plexe de inovații din cadrul 
uzinei, una este formată din tineri. 
Pentru realizările lor, tinerii ino
vatori au fost recompensați în 
anul 1956 cu circa 29.000 lei. 
Toate acestea au fost posibile 
datorită faptului că în anul trecut 
au avut loc peste 20 de schimburi 
de experiență, la care au parti
cipat un mare număr de tineri. 
S-au organizat de asemenea, nu
meroase recenzii asupra cărților 
tehnice, conferințe și consultări 
tehnice, care au contribuit în 
mare măsură la ridicarea nivelului 
tehnic al tinerilor.

Pe lingă realizările dobîndite 
— a continuat vorbitorul — tine
rii din uzina noastră ar putea ob
ține rezultate și mai însemnate 
dacă s-ar populariza mai bine 
sursele de documentare existen
te și fișele S.E. (de schimb de 
experiență). Acestea cuprind di
ferite inovații care, aplicate sau 
adaptate la specificul nostru de 
muncă, pot aduce un randament 
însemnat".

„La uzinele „Timpuri Noi" sînt 
mulți inovatori tineri — a spus 
utemistul Badea. Din păcate, însă, 
unele inovații propuse de tineri 
stau luni de zile la cabinetul teh
nic, nerezolvate. Trebuie să com
batem situațiile pe care le mai 
întâlnim, cînd sub pretextul con
cursului necesar în rezolvarea unei 
inovații, se atașează pe parcurs, 
pentru a beneficia de recompensă, 
unii șefi de atelier și maiștri, iar 
atunci cînd tânărul inovator refuză 
acest „ajutor", inovația nu-și mai 
găsește rezolvarea. Propun comi
tetelor U.T.M. din uzine să spri
jine și să stimuleze mai mult pe 
tinerii inovatori, popularizînd 
larg realizările lor".. nl®. . ‘...1 tinerilor, ei a propiPrintre participanta la consfă- nizeze 8cbimburi df 
tuire se aria și tânărul inovator,
inginerul Mircea Drăgulin, de la 
uzinele „23 August". Luînd cu-

se ocupă de problema 
și • mieflor meomzări 
tern! Industrie Sfetahspce fi 
Cowtrocekc de Vortă-
tnnren a arătat ptiu tir aheie. c* 
ta sran snei aaahie prrriad paz- 
tidpnren ttoerâcr te craoirtu! de 
mosirii al BiasteraJc. s-a ceea- 
tatat că aproape o tirLue dra tso- 
mărnl inovariuor ao fort flbente de 
muncitori. mcoeri și tehnadrat 
risen. Pe de akă parte tfe cete 
800 da teme de inovării prevfcnrte 
tn anul trecut ta cadrul nussters- 
hiL nu s-au rezobit dedt aprozi- 
mariv 800.

Din partea Ministerului Indus
triei Ușoare a varbft ton. Bltnaru 
Ministerul nostru — a spus el 
— ta cadrai eoaasirsuhd ae ino
vații pe anul 1950. a introdus sa

realizate de tineri p tiseea. Deși 
acțiunea a fort bună, ea sa a dat 
insă rezultatele scontate, deoare
ce nn a fort sprijinită îndeajuns 
p de organizațiile U.T.M. din în
treprinderi. Pe viitor această con
lucrare trebuie realizată.

Necesitatea colaborării intre or
ganizațiile U.T.M, cabinetele teh
nice și cercurile .ASJ.T. pentru 
rezolvarea operativă a propuneri
lor făcute de muncitori a fost 
mult accentuată de tov. inginer 
Harth care a vorbit din partea bi
roului Filialei A.S.I.T.-București.

Concluziile consfătuirii au fost 
expuse de tovarășul ing. D. Mano- 
lescu de la comitetul orășenesc 
București U.T.M. Apreciind ca 
pozitiv modul de desfășurare al 
consfătuirii și aportul adus tn ca
drul discuții tor de participanți, 
vorbitorul a arătat că propunerile 
făcute vor fi studiate cu grijă și 
incluse tn planul de măsuri pre
conizat de comitetul orășenesc 
U.T.M. Luptînd pentru intensi
ficarea mișcării inovațiilor, tinerii 
din întreprinderile Capitalei vor 
participa activ la traducerea tn 
viață a sarcinilor puse în fața 
noastră prin hotărîrile plenarei 
C.C. al P.M.R. din decembrie 1956 
și plenarei C.C. al U.T.M. din 
ianuarie 1957.

.fă.

lii împiriția 
Crăiesei zăpezilor...
Feeria in trei acte și 6 tablo

uri. după basmul lui Andersen 
..Crăiasa zăpezilor", a 'ost pre- 
rentată zilele acestea pe scena 
Teatrului Tineretului de către e- 
levele Școlii medii nr. 19 din Ca
pitală. Succesul spectacolului a 
răsplătit munca și eforturile pe 
care te-a depus de mai mult 
timp profesoara Criatina Iones
co împreună cu elevefe școlii.

Ce trebuie reținut de aici ? In 
primul rtnd. entuziasmul unanim 
al tinerelor interprete, la care se 
mai adaugă și sprijinul efectiv 
dat tn această direcție de către 
conducerea școlii, comitetul de 
părinți și Teatrul Tineretului — 
factori hotăritori in reușita spec
tacolului

Basmul a fost interpretat cu 
multă naturaleță de către tinerii 
actori amatori care au iz
butit să ofere spectatorilor clipe 
de veritabilă satisfacție artistică. 
Un reușit intermezzo de balet a 
complectat armonios atmosfera 
de basm de la palatul Crăiese' 
zăpezilor. Decor, lumină, costu
me, machiaj — toate au concurat 
de minune la reușita acestui spec, 
tacol de amatori.

comun, din birourile tor, progra
mele de circulație ale trenuri
lor pe teritoriile regionalelor 
respective. Totodată, instalația 
face posibilă participarea direc
tă la asigurarea transporturilor 
între diferite regionale, a con
ducătorilor unităților de miș
care și tracțiune din minister

Concepută de inginerii Ion 
Brătucu și Liviu Onofrei de la 
laboratorul T.C. Timișoara, 
noua instalație de teleconferin- 
ță aduce noi și valoroase so
luții tehnice in dirijarea și coor. 
donarea circulației.

(Agerpres)

Noutăți 
din industria chimică

Masele plastica constituia în pre> 
zent materia primă pentru zaci si 
zeci de obiecte variate. Sortimen
tele noi de mase plastice care apar 
tn magazine sînt primite cu Interes 
ți încredere de cumpărători. In a- 
cest trimestru, o serie de produse 
ale tinerei noastre industrii chimice 
vor apărea în cantități mai mari pe 
plată. Astfel, în magazine vom găsi 
din nou impregnol, haine de vinilin 
pa suport textil, iucării de cauciuc, 
hîrtie fotografică—Tg. Mures, piese 
de vinilin. Pentru „mărțișor" se 
pregătesc noi surprize : sortimente 
noi și variate de marochinărie din 
vinilin, noi sorturi 
ductie de relon — 
comînesc 
uninoplast, coloranți 
textile etc.

Pentru prezentarea 
tivă a produselor se 
•forturi pentru schimbarea ambala
telor necorespunzătoare.

din prima pro. 
material plastic 

noi obiecte presate din 
chimici pentru

cît mai atrac- 
fac în prezent

„Tribuna* Nr. 1
Acum ctteva zile a văzut lumina 

tiparului, la Cluj, o nouă revistă 
săptămînală de cultură — „TRI
BUNA". Ea vine, după cum se 
spune în cuvîntuî de început „cu 
năzuința de a umple un gol în 
cultura noastră nouă". Pentru 
transilvăneni, și nu numai pentru 
ei, necesitatea unei noi publicații 
mai operative pe tărîmul artei, 
științei, literaturii, se făcea sim
țită încă de mult. Iată deci, pe li
nia vechilor reviste militante din 
Ardeal, o continuare ce se impu
nea în noile condiții, cu misiuni 
noi, într-o țară eliberată de patima 
șovinismului și diversiunilor na
ționaliste. Construirea socialismu
lui are nevoie de combatanți ac
tivi și „Tribuna" va fi, fără îndo
ială, în frontul mai larg al publi
cisticii romînești, unul care să 
nu-și dezmintă titlul.

Primul număr, fără să poată con
sacra încă profilul clar al revistei, 
aduce cîteva articole, mai puțin 
programatice, studii, beletristică, 
note literare, cronica ideilor, re
portaje, cronica teatrală și lirică, 
informații culturale din țară și de 
peste hotare, revista revistelor etc.

Liric și evocator, articolul maes
trului Ion Agîrbiceanu „La apa
riția Tribunei aduce unele infor
mații din activitatea „Tribunei" 
vechi, de acum cincizeci de ani, 
cînd apărea la Sibiu, precum și a 
celorlalte serii ale aceleiași gazete, 
apărute la Arad și Cluj. Tot pe un 
ton confesiv, poetul Mihai Beniuc 
creionează în „Tribună pentru 
țară nouă" sfera de preocupări și 
datoriile noii publicații, legate de 
aspirațiile de acum 20 de ani ale 
generației ardelene de luptători 
anti-fasciști. Pe aceeași pagină I-a 
prozatorul L D. Mușat semnează o

notă despre „Marea Adunam Na
țională".

La „Cronica literară". Ion Oar- 
căsu se ocupă de noua ediție a 
prozei lui Pavel Dan. Foarte inte
resante ni se par prin diversitatea 
preocupărilor și ținuta științifică, 
articolele semnate de acad. C. Dai- 
coviciu, prof. univ. Ion Breazu, 
Henri Jacquier, Mircea Zaciu, 
Iosif Pervain și N. Dunăre. De re
marcat „Cronica ideilor" ținută de 
Dumitru Isac, „Cronica lirică" de
dicată creației lui Glinka (semnea
ză Ilie Halea), precum și „Cronica 
plastică", sub 
niel Popescu.
discuție noua premieră a Teatru
lui Național din Cluj — piesa 
„Nopțile tăcerii" a scriitorului clu
jean Teofil Bușecan. Din beletris
tică sînt demne de semnalat poe
ziile lui Horvath Imre, Aurel Gur- 
ghianu, Ion Horea și Aurel Rău. 
Mai puțin interesantă ni se pare 
rubrica „Scrisori din București" și 
cam sărace încă notele și informa
țiile de pe pagina ultimă.

Scrisă cu un ,ăz“ ardeleneso 
autentic și de bună calitate, depar
te de tonul unor vechi reviste pă- 
șuniste, circumscrise într-un regio
nalism îngust și rebarbativ, „Tri
buna" trebuie să Iacă eforturi pen
tru găsirea unui profil cît mai in
teresant. Mai puțin ton academic, 
mai multe rubrici și cît mai varia
te, mai asidue preocupări pentru 
problemele majore ale actualității 1 
Cu un colectiv de colaboratori ta- 
lentați, sub conducerea poetului și 
publicistului, Ioanichie Olteanu, 
noua revistă de la Cluj e chemată 
să facă față obligațiilor nobile pe 
care și le-a asumat. îi dorim viață 
lungă și roade cît mai bogate

ION BRAD

semnătura lui Da- 
I. M. Adam ia în

Campionatele mondiale de tenis de masă

PREGĂTIRI
Vor reedita jucătorii japonezi 

de tenis de masă succesul obți
nut anul trecui la Tokio? Cine 
va cișțiga titlul mondial la femei: 
Angelica Rozeanu, Watanabe, 
H aydon sau Ella Zeller ? Ce țară 
va găzdui in 1957 cupa „Swayth- 
ling“ ?

întrebări de genul acestora cir
culă acum tot men mult. Apropiata 
ediție a campionatelor mondiale 
de la Stockholm se află In cen
trul atenției tuturor sportivilor, 
cronicarilor și specialiștilor teni
sului de masă. Și, cum ptnă la 
deschiderea întrecerilor n-a mai 
rămas nici o lună, pregătirile or
ganizatorilor ca șl cele ale spor
tivilor se apropie de sflrșit.

Agențiile de presă ne-au adus 
recent vestea că organizatorii 
campionatelor au stabilit seriile 
in întrecerile pe echipe și fat/o- 
rițil In cele individuale. Repre
zentanții noștri ocupă lacuri frun
tașe in aceste împărțiri. Ambele 
echipe — feminină și masculină — 
au fost stabilite capi de serii.

Frămîntări fructuoase
Cei din comitelui de inițiativă 

i-au spui ci nu are nici o legi, 
■uri procesai lai ca cooperativa. 
Dacă n-a fost om de treabă, să-și 
primească pedeapsa. El a insistat, 
oCușt. mărar si i se amine pro. 
-esai.

Cei Pm comite tul de inițiativă 
--puteaa să inle-v-nd In povestea 
asaa. Și-au văzut deci de treaba 
•or. Au trecut ataca aia Dumi- 
■■-u Turcu-ețu a aflat că procesul 
•-a fost eminat. Motivul? Repre
zentarea sa. Crezind ci anunarea 
se datora intervenția comitetului 
de inițiativă, Dumitru Turciuefu 
și-e crezut scopul atins p, te 
conseanșă. fi-a dat arama pe 
feți.

— Cooperativi ? Pe draca! An 
vă duceți, mă. acolo — apunea ai 
oamenilor.

— Tu da ce te-ai dus?
— Aș vrea să ies dar na mai 

pot. nu mai md iotă..
1'orbe.e acestea s-au întins bl 

ied. Toți cei care arau înscriși aa 
'âr-ut adujuirt.

— Nu te lăsăm ad plod, na ?
— ?1
— Te rugăm chiar si pled. 

Uite, acuma.
Și l-au exclus. Abia pe urmă 

s-a aflat scopul ascuns cu care 
venise Dumitru Turculețu tn coo
perativă: Poate scapă de pe
deapsă. S-a înșelat Insă. Vestea 
a bucurat satuL Prin urmare, in 
^operativă n-du ce căuta oameni 
de teapa lui Dumitru Turculețu. 
Atunci e bine. Și numărul cere
rilor a sporit cu încă cinci. Se 
făcuseră, tn total, cincisprezece. 
Printre cei cinci era și Marin 
Pufu, om gospodar, harnic, dar 
tare mtndru . El avea pămlniul 
cel mai bun. Fiu-său, Nicolae, ti 
spusese de nenumărate ori si se 
treacă In cooperativă. Intr.un 
timp era gaia să se treacă. Au
zind insă ce spunea Dumitru 
Turculețu și cunosctnd bine clne-i

dsXa, s-a răsgindit. Dar uite că 
s-a înșelai, dină crezare acelor 
'.orbe. De acaea s-a înscris.

Om eu cav Ini greu In bat, 
asemeni tatălui lui Nicolae, 
era fi Gheorghe Strbu. In 

fruntea unui grup de agitatori. 
Nicoine a venit intr-o după a- 
miază acasă la Gheorghe Strbu.

— Mi. neică — ie-a spus el — 
nu riciți gura de pomană cu 
mine. Eu mi trec și acum, dacă 
prețL- dar ce fac cu muierea? 
Vedeți, noi sinteți mal tineri, nu 
puteți pricepe ce înseamnă asta.

— Del
— Del
Pe drum, bdiații s-aa tnttlnii 

oi Cecilia, nevasta lui Gheorghe 
Strbu

— Fueerdți pe la noi?
— Fuserim.
— Pentru oooperativă?
* Penzru.
— Ce spune Gheorghe?
— Zice ci să vadă ce spui 

maia. Un gospodar așa bun, nu 
face nimica pină nu știe ți ne. 
vasta. Așa a zis nea Gheorghe.

— Chiar așa ?
— Zău.
Cecilia Strbu n-a mai zis ni

mic. S-a dus acasă foarte bucu
roasă. Ce oa fi discutat, ce nu va 
fi discutat cu soțul sdu, nu știm. 
Ce știm, e că s-au hotărtt amin, 
doi să faci cerere. Spre seară a 
venit pe la *i Ana lui Burdț; e 
femeie din soi, prietenă cu Ce.

cilia. Cînd a auzit Ana lui Burăt 
că Cecilia s-a învoit să meargă 
cu soțul ei In cooperativă, s-a fă
cut foc. Gheorghe Strbu s-a rt. 
dicat de pe laviță , a venit lingă 
ea, a prins.o ușor cu mina de 
umăr și a rostit calm:

— Zid că mi înveți pe mine 
ce să fac ? Tn casa mea ?

— Da... pentru că...
— Ieși afară... De asemenea 

prieteni n-am nevoie.
Ana s-a făcut la față cum e 

varul Obrajii ei parcă luceau. 
Multă răutate era tn ea. S-a uitat 
la Cecilia. Aceasta, fără nici o 
mișcare, iui arătat ușa, din 
viri.

A ieșit.
In urma ei, soții Strbu 

privit așa, de parcă nimic 
s-ar fi petrecut. S-au așezat pe 
laviță unul Ungă altul. Citeva 
momente de tăcere. Apoi Gheor
ghe a întrebat liniștit:

— Tu- ești hotărttă, Cecilia ?
— Am zis doar.
— Bun.

pri-

s~au 
nu

La citeva die după asta, De- 
cuseari Maria scria la 

sfat, Intr-un registru, o 
nouă unitate socialistă — coope
rativa agricolă de producție. S-a 
inaugurai cu 24 familii și 47 
hectare de pămlnt. Era bucuroa
să Decuseară Maria, cum sînt 
de altfel, toți utemiștii din Țin- 
țăreni.

Printre favoriții întrecerilor indi
viduale se numără și Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller și Gantner 
la individual, Angelica Rozeanu 
și Ella Zeller la dublu femei, An- 
felica Rozeanu șl Stipek, Ella 

eller și Matei Gantner la dublu 
mixt. Comisia de organizare a 
mai comunicat că la întreceri vor 
participa peste 360 de concurenți 
din 38 de țări ale lumii, printre 
care Norvegia, R. P Polonă. R. P. 
Romînă, Belgia, Austria, Italia, 
Anglia, R. Cehoslovacă, R.P.F. 
Iugoslavia, Spania, Suedia, S.U.A-, 
India, R. P. Chineză. Janonia, 
Iran, Australia, Noua Zee'andă 
și altele.

In ceea ce privește pregătirile 
sportivilor, am aflat că jucătorii 
din Australia, după ce și-au în
cheiat pregătirile, sînt deja pe 
drum către Stockholm. Sportivii 
din R. P. Chineză s-au antrenai 
mai multe săptămtni in compania 
celor mai buni jucători romini, 
iar cei din Cehoslovacia au făcut 
un turneu in R. F Germană. Cea 
mai mare parte Insă a jucătorilor 
europeni s-au tntilnit, zilele tre
cute la Milano, în cadrul campio
natelor internaționale ale Itatei. 
A fost ultima verificare publică 
de amploare înaintea campionale- 
lor mondiale.

Dacă ar trebui să vedem pregăti
rea sportivilor noștri in lumina 
rezultatelor obținute ■ la aceste 
campionate, putem spune că ele 
ne îndreptățesc să sperăm la o 
comportare bună. După cum pro
babil cunoașteți, reprezentanții 
țării noastre au cuc gr it la Mi.ano 
cupa pe.națiuni a Campionatelor. 
Sportivii noștri au clștigat trei 
din cele cinci titluri puse tn joc. 
Cel mai strălucit succes l-a ob
ținut fără îndoială tlnăra maestră 
emerită a sportului Ella Zeller, 
care, continutnd seria ultimelor 
victorii a devenit triplă campioa
nă internațională a Italiei. Com
portări foarte bune au dovedit și 
Angelica Rozeanu, Matei Gant
ner, Toma Reiter și Tiberiu 
Harasztosi. Putem spune deci că 
jucătorii noștri de tenis de masă 
slnt gata să facă față întrecerilor 
mondiale. Ar trebui totuși adău
gate două observații constatate la 
ultimele inttlnlri internaționale : 
mai multă îndrăzneală în jacul o- 
fensiv și totodată mai multă perse
verență și voință de a tnvinge. 
Asupra acestor laturi credem că 
ar trebui să insiste mai mult an
trenorii. întrecerile celor mai 
buni jucători ai lumii la tenis de 
masă bat la ușă. La 7 martie va 
fi înălțat steagul campionatelor 
mondiale. Sportivii noștri privesc 
plini de încredere întrecerile de 
la Stockholm.

AL. PINTEA

La club
, In anii puterii populare s-a 
, dezvoltat simțitor rețeaua de 
, cluburi și colturi roșii din 
, cadrul întreprinderilor.
, Fotografia noas.
, tră înfățișează ti
neri de la Fabrica 
de tricotaje „Bele

, Breiner" Jucînc 
i tenis de masă Și 

șah la club.



Plenara CC al RCU.St
MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS transmite comunicatul in

formativ cu privire la plenara Comitetului Central al P.C.U.S.
In zilele de 13 și 14 februarie a avut loc plenara Comitetului 

Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
Plenara a ascultat și a examinat raportul lui N. S. Hrușciov cu 

privire la perfecționarea orgâtiizării conducerii industriei și con
strucțiilor șl a aprobat pe baza raportului o hotărtre corespun
zătoare.

Plenara C.C. a ales pe F. R. Kozlov ca membru supleant 
prezidiului C.C. al P.C.U.S. și pe D. T. Șepilov ca secretar 
C.C. al P.C.U.S.

*1 
al

A. A. Bromîko a fost numit ministru 
al Afacerilor Externe al U. R. S. S.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a eliberat pe Dimitri 
Trofimovici Șepilov din funefia 
de ministru al Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., in legătură cu 
trecerea Sa In altă muncă.

★
Prezidiul Sovietului Suprem al

U.RiS.S. a numit pe Andrei 
dreevici Gromiko In funefia 
ministru al Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

★
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 

a numit pe Nikolai Semenovici 
Patolicev in funcția de prim loc
țiitor al ministrului Alacerilor 
Externe al U.R.S.S.

LA MOSCOVA

Ari
de

a sosit delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Bulgaria

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: Răspunzîpd in
vitației guvernului U.R.S S., în 
după-amiaza zilei de 15 februarie 
a sosit la Moscova într-o vizită 
de prietenie delegația guverna
mentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de Anton lu- 
gov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria. îm
preună cu el au sosit la Moscova: 
Todor Jivfcov, prim secretar al 
C.C. al P.C.B., Gheorghi Ciankov,

Germania occidentală 
și Japonia 

înlătură Anglia de pe piața pakistaneză 
piața pakistaneză. Ca șl peLONDRA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite : In presa engle
ză apar tot mai frecvent știri 
ilustrînd înlăturarea Angliei de 
pe piețele mondiale de desfacere 
in special de pe piețele Common- 
wealthului, în urma intensificării 
concurenței capitaliste.

Ziarul „Daily Telegraph and 
Morning Post" a publicat un ar
ticol al corespondentului său din 
Caraci care se tînguiește că con- 
curenții Angliei o înlătură de pe

r_________ _ . ,j alte
piețe, scrie el, CONCURENTUL 
CEL MAI PUTERNIC IL CON
STITUIE GERMANIA 
DENTALA.

In articol se vorbește de ase
menea de intensificarea 
renței Japoniei pe piața pakista
neză. Potrivit datelor ziarului, 
cota parte a Japoniei In importul 
Pakistanului s-a ridicat la 15 la 
sută.

OCCI-

concu-

firim vicepreședinte al Consiliu- 
ui de Miniștri, Gheorghi Traikov, 

prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și secretar al 
Uniunii Agrariene Populare din 
Bulgaria, Raiko Damianov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Comerțului, 
Vilko Cervenkov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al Invățămîntului și Cul
turii, Encio Staikov, șecretar al 
C.C. al P C.B., Carlo Lukanov, 
ministrul Afacerilor Externe. Din 
delegație face parte de aseme
nea Liuben Gherasimov, amba
sadorul Republicii Populare Bul
garia în U.R.S.S.
împreuna cu delegația guverna

mentală a Republicii Populare 
Bulgaria a sosit la Moscova și 
1. K. Prihodov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Bulgaria.

Pe aeroportul Vnukovo, oas
peții au fost întîmpinați de N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, A. 1. 
Mikoian, M. Z. Saburov, E. A. 
Furțeva. de miniștri ai U.R.S.S. 
și de alte persoane oficiale.

Cei prezenți pe aeroportul Vnu
kovo au salutat cordial pe solii 
poporului frate bulgar. Anton lu- 
gov a rostit o cuvtntare tn fața 
microfonului.

Activitatea delegației R.P.R.
la O. N. U.

Dezvoltarea cooperării 
economice internaționale 

are o însemnătate deosebită

De la corespondentul 
special al „Agerpres**

Crizo regimului
franchist

derea dictatorului fascist. Intelec
tualii publică numeroase manifeste 
clandestine prin care cer instaura
rea unui regim mai libera! în Spa- 
nia Umd nintre aceste ELUufste 
anunța recent formarea in Spania 
a unui partid democratic care cu
prinde toate asociațiile politice 
clandestine.

Interesant de remarcat este fap
tul că unul dintre autorii acestui 
manifest este un fost șef al pro
pagandei aparținînd Falangei, 
Dionesio Ridruejo.

„Timpul presează, încheie „Jour
nal de Geneve". POPORUL ȘI-A 
PIERDUT ÎNCREDEREA ȘI 
SEMNELE DE CRIZA FATALA 
DEVIN DIN CE ÎN CE MAI NU
MEROASE".

NEW YORK 15 Corespondentul 
special al Agerpres la O.N.U. 
transmite: In Comitetul nr. 2 al 
problemelor economice și finan
ciare continuă discutarea rapor
tului Consiliului Economic și So
cial in legătură cu dezvoltarea 
colaborării economice internațio
nale și a comerțului. Poziția ob
strucționistă față de ideea creării 
Fondului Special al O.N.U. pen
tru Ajutorarea țărilor slab dezvol
tate adoptată în trecutele ședințe 
ale Comitetului, s-a complectat 
acum cu opoziția față de convo
carea unei conferințe internațio
nale economice in anul acesta.

CUVUNTAREA LUI EDUARD 
MEZINCESCU

Luînd cuvîntul în ședința de 
miercuri, 13 februarie, Eduard 
Mezincescu a expus punctul de 
vedere al delegației R.P.R. asupra 
problemei in discuție. El a aratat 
însemnătatea deosebită pe care o 
are dezvoltarea cooperării econo
mice internaționale asupra relați
ilor între state.

Diferitele probleme ale econo
miei mondiale și soluțiile care se 
impun — a spus el — ar trebui 
însă să fie studiate și elaborate 
de un organ universal mai spe
cializat decît Consiliul Economic 
și Social și mai larg decit GATT 
(acord general asupra tarifelor 
și comerțului). Din GATT fac 
parte numai 35 de state care nu 
reprezintă decit cca. 45 la sută 
din populația mondială și mai pu
țin de 50 la sută din suprafața 
globului.

In continuare Eduard Mezin
cescu s-a ocupat de problema si
tuației economice a țărilor slab 
dezvoltate care continuă să lie 
extrem de grea.

Referindu-se în încheiere la 
cele două proiecte de rezoluții 
prezentate Comitetului, Eduard 
Mezincescu a spus: ..Proiectul de 
rezoluție prezentat de Argentina 
și alte șase state atinge proble
mele ale căror aspecte neliniști
toare le-am semnalat mai sas, 
insă nu aduce nici o soluție.

încercarea de a permanentiza

situația existentă tn domeniul co
operației economice internaționale 
nu poate nici intr-un caz să fie 
considerată ca o soluție. Pentru 
aceste motive delegația romînâ 
nu va putea vota în favoarea pro
iectului de rezoluție menționat. 
CONJUNCTURA ACTUALA CON
FIRMA IN MOD EVIDENT NE
CESITATEA CONVOCĂRII U- 
NEI CONFERINȚE ECONOMI
CE MONDIALE, așa cum a pro
pus în repetate rtnduri Uniunea 
Sovietică.

Există precedente care întăresc 
convingerea noastră asupra utili
tății unei astfel de conferințe. 
Fără a anticipa asupra soluțiilor 
proiectelor de rezoluție prezente, 
delegațiile Poloniei și Iugoslaviei 
recomandă Consiliului Economic 
și Social să examineze posibilita
tea convocării unei astfel de con
ferințe mondiale. Delegația ro- 
mină va veta In favoarea acestui 
proiect

Teritoriile aflate sub tutelă 
progresează intr-un ritm 
lent și nesatisfăcător

In fața Comitetului nr. 4 se a- 
fld spre discuție raportul Consi
liului de Tutelă ol O.N.U. In 
dsseufia Comitetului a fost supusă 
de asemenea o rezoluție propusă 
de U.R.S.S. care recomanda sta- 
bVirea unor termene de la trei la 
cinci ani pentru puterile adminis- 
trânte In vederea acordării inde
pendenței teritoriilor Tanganyko 
și Camerun aflate sub adminis-

tratie britanică, Togo șl Camerun 
sub administrnfia franceză și te
ritoriile Ruanda-Urundi și Noua 
Guinee. Rezoluția sovietică cere 
restabilirea unor termene șl pen. 
tru celelalte teritorii și un raport 
asupra îndeplinirii acestor re
comandări la viitoarea sesiune a 
O.N.U.

CUVINTAREA LUI MIHAI 
MAGHERU

In dezbaterea acestor chestiuni 
luat cuvîntul joi 14 februariea 1 __  , _______

Mihai Magheru în numele dele
gației R.P.R. El a arătat că re
zultatele obținute după zece ani 
de tutelă in numeroase teritorii 
sint departe de a fi mulțumitoare, 
deoarece numai un singur terito
riu și anume Togo britanic este 
pe cale de a căpăta independența, 
în timp ce unele puteri adminis
trative reclamă termene de 20 și 
30 de ani pentru a putea acorda 
independența celorlalte teritorii.

In încheiere Mihai Magheru a 
exprimat sprijinul delegației 
R.P.R. pentru rezoluția propusă 
de U.R.S.S.

0. N. U. trebuie să nu-și slăbească 
eforturile în lupta pentru dezarmare 

și interzicerea armei atomice
NEW YORK 15 (Agerpres). — unei rezoluții procedurale cu pffa 

vire la dezarmare, creează posi
bilitatea unei activități rodnice 
tn anul 1957, atît pentru Comi
sia de dezarmare, cit și pentru 
subcomitetul ei.

Delegatul american, Lodge, a 
Insistat din nou asupra adoptării 
planului „cerului deschis" care, 
după cum s-a subliniat în repeta
te rînduri, nu rezolvă nici pro
blema controlului internațional, 
nici problema dezarmării în an. 
samblu.

Delegatul Braziliei a subliniat 
că energia atomică trebuie folo
sită numai în scopuri pașnice.

Reprezentantul Japoniei s-a 
pronunțat pentru încetarea expe- 
rimentării armei atomice și pen. 
tru scoaterea ei din armarpentele 
statelor. El a declarat totuși că, 
după părerea delegației sale, a- 
ceasta se poate obține numai prin 
realizarea unui acord asupra u- 
nui program general de dezar
mare.

In cuvlntarea sa conducătorul 
delegației U.R.S.S., V. V. Kuzne- 
țov, a adresat chemarea ca Adu
narea să nu-și slăbească efortu
rile în lupta pentru dezarmare și 
pentru interzicerea armei nucle
are.

In ședința plenară din 14 februa
rie a Adunării Generale a O.N.U. 
s-a discutat raportul Comitetului 
Politic, care cuprinde o rezoluție 
cu privire la „reglementarea, în
grădirea și reducerea echilibrată 
a tuturor forțelor armate și ar
mamentelor: încheierea unei con
venții (tratat) internaționale cu 
privire la reducerea armamente
lor și interzicerea armelor atomi
ce, cu hidrogen, și a celorlalte 
arme de exterminare în masă".

In rezoluția adoptată de Co
mitetul Politic, Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, i se propune 
convocarea subcomitetului ei și 
examinarea diferitelor propuneri 
prezentate la O.N.U., printre care 
propunerile U.R.S.S. din 10 mai
1955, 27 martie 1956, 12 iulie
1956, 17 noiembrie 1956, 14 ia
nuarie 1957, 24 ianuarie 1957, 
precum și propunerile cu privire 
la controlul dezarmării, inclusiv 
propunerea lui N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., privind crearea 
unor posturi de control în centre
le strategice.

Reprezentanții Franței, S.U.A. 
și Angliei, care au luat cuvîntul 
în ședința Adunării, au subliniat 
că adoptarea unanimă de către 
Comitetul Politic fie chiar și a

VĂ INFORMĂM PE SCURT DIN:
PARIS. — La 14 februarie și-a 

început lucrările in suburbia Pa
risului, Ivry, plenara Comitetului 
Central al P.C. Francez. Plenara 
a ascultat raportul lui Waldeck 
Rochet în prima problemă de pe 
ordinea de zi; „Proiectele „euro
pene" și lupta pentru indepen
denta națională și pace". Pe mar
ginea raportului au avut Ioc dis
cuții vii.

ROMA. — La plenara C.C. al 
Partidului socialist italian, care 
a avut loc la Veneția, a fost a- 
leasă noua conducere a partidu
lui alcătuită din 21 de membri. 
In ședința conducerii a fost ales 
apoi secretariatul partidului, al
cătuit din cinci persoane, și a- 
nume: Nenni, Basse, De Marti
no, Mazzali, Vecchietti. Nenni a 
fost reales secretar al partidului.

GENEVA. — La 14 februarie 
a avut loc la Geneva o ședință 
ordinară a ambasadorilor Repu
blicii Populare Chineze, și State
lor Unite ale Americii. Următoa
rea ședință a fost fixată pentru 
14 martie.

Corespondentul ziarului „Journal 
de Geneve4* la Madrid se ocupa 
într-un articol de situația econo
mică $i politică din Spania fran- 
chistă. După părerea acestui co
respondent, criza prin care trece 
regimul franchist „VA FI FĂRĂ 
ÎNDOIALA CEA MAI DIFICILA 
ȘI PROBABIL ULTIMA PE 
CARE VA MAI PUTEA S-O ÎN
FRUNTE GENERALUL FRAN
CO". Nemulțumiri se manifestă 
chiar în sinul guvernului.

In rîndurile intelectualilor spa
nioli se discută în mod insistent 
problema cine va fi succesorul ge
neralului Franco și se caută mij
loacele destinate să grăbească că-

U. R. S.S.
sovietic : ,J>oi factori determină/ 
repartizarea forțelor in arena in. Z 
ternațională : in lagărul capita- 
list puterea Statelor Unite este in/ 
ascendență, tn timp ce poziția in-Z 
ternațională a Franței șl Marii 
Britanii înregistrează o cădere/; 
brutală. In acest timp GermaniaZ. 
occidentală și Japonia urmează o" 
curbă ascendentă, in timp ce la
gărul capitalist se zbate pradă 
contradicțiilor, lagărul socialis
mului nu Încetează să-și conso
lideze unitatea și forța sa colec-

Pentru oricine a urmărit evo
luția relațiilor din lumea capi
talistă apare evident că Statele 
Unite ciștigă teren pe seama 
partenerilor lor, „lumea liberă" 
devenind pe măsura slăbirii celor
lalte țări capitaliste „o lume ame. 
ricană". De etnd președintele 
Monroe a proclamat „America 
pentru americani", trecerea State, 
lor Unite pe primul loc al Junglei 
capitaliste a îngăduit schimbarea 
lozincii in „lumea pentru ameri
cani". Și acest lucru este, după 
părerea experților de dincolo de 
Ocean, realizabil cu ajutorul „bi- 
tei și a vorbelor mieroase".

în mod practic, politica ameri
cană caută să cîștige teren pe 
seama partenerilor săi. In ultimul 
timp în Orientul Mijlociu, unde 
după cum se știe agresiunea îm
potriva Egiptului a constituit pi
cătura care a făcut să se reverse 
paharul in defavoarea vechiului 
colonialism, noul colonialism 
—cel mai hrăpăreț—cei american, 
s-a prezentat să umple „vidul", 
sub steagul doctrinei Eisenhower- 
Dulles.

Acestei doctrine, care caută să 
prindă în mrejele „ajutorului" pre
conizat, țările Orientului Mijlo. 
ciu (iar în caz de împotrivire ur
mează să intre in acțiune bîta, 
simpla trimitere fără nici un a- 
vertisment de trupe americane in 
această regiune)—Uniunea Sovie
tică ii opune proiectul declarației 
cvadripartite, menită să asigure 
pacea și securitatea în Orientul 
Mijlociu, pe baza neamestecului 
în treburile interne ale statelor 
din această regiune. ’ Nota adre
sată de guvernul sovietic guver. 
nelor S.U.A., Angliei și Franței în 
problema Orientului Apropiat și 
Mijlociu, botezată în comentariile 
presei internaționale „Programul

Noi contribuții ale
la cauza păcii

„Noua ofensivă sovietică de 
pace", cum denumește presa oc
cidentală acțiunile întreprinse In 
ultimul timp de Uniunea Sovie
tică pentru destinderea încordă
rii internaționale, are un conținut 
foarte larg. Ea se referă la o 
sferă de probleme care nu vin 
pentru prima oară să rețină a- 
tenția opiniei publice, dar perse
verenta Uniunii Sovietice care le 
readuce la actualitate, prezentind 
noi propuneri pentru găsirea de 
soluții constructive, are darul sa 
dea speranțe popoarelor, că in 
cele din urmă se va găsi o cale 
care să evite rezolvarea lor pe 
calea armelor, at>t de periculoa
să In epoca noastră.

Aceste acțiuni au la bază suc
cesele repurtate in economia țări
lor socialiste și coeziunea lor de 
monolit. Aceste acțiuni confirma, 
așa cum a reieșit cu deplină cla
ritate din lucrările recentei se
siuni a Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice, faptul că 
orientarea spre coexistență paș
nică a celor două sisteme sociale 
opuse nu este o manevră politică 
de conjunctură a statului sovie
tic ci piatra unghiulară a între, 
gii’ politici externe a statului so
vietic, de la întemeierea sa și 
pină astăzi.

Un front de neînvins
Pe răbojul succeselor înregis

trate in opera de destindere a 
încordării internaționale se nu
mără; In primul rind. închiderea 
tuturor focarelor de război in lu
me, lucru de neconceput fără exis
tența puternicei comunități a ță
rilor socialiste, in frunte cu 
Uniunea Sovietică, șl a politicii 
lor de pace. Desigur că orienta
rea agresivă a cercurilor imperia
liste. opusă acestei mișcări con; 
tinue spre destinderea încordării 
internaționale nu a fost frîntă cu 
desăvlrșire. Această orientare s a 
manifestat cu ascuțime în jilti- 
mele luni și cu toții am urmărit

SUEDIA

PREGĂTIRI 
PENTRU 

FESTIVAL

In Suedia se fac pregătiri ac
tive pentru cel de al V 1-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Moscova.

Ziarul „N'y Dog" publici un 
interviu luat de corespondentul 
său Iui Rolf Vdberg. reprezen
tant al Comitetului suedez de 
pregătire. Din delegația suede
zi, a declarat Udberg, cor 
face porte două colecteze de 
dansuri atprinzind 40 de per-

cu neliniște norii amenințători 
care i.au adunat deasupra capu
lui omenirii, atunci cind centrul 
unic care lega firele complotului 
Împotriva păcii a declanșat agre. 
siunea in Egipt și rebeliunea 
contrarevoluționară din Ungaria. 
Numai raportul de torțe de pe a- 
rena internațională tn favoarea tivă". 
țărilor socialiste a putut înclina 
balanța in favoarea păcii șl de
termina zăgăzuirea forțelor agre
sive.

Desigur că declanșarea uriașii. 
Iul complot Împotriva păcii tn 
lume tntr-o perioadă cind des
tinderea se afla mai mult ca ori- 
cînd la ordinea zilei nu a relie
fat forța agresorilor, ci dimpo. 
trivă, a arătat că in fața pier
derii terenului ei se dedau la acte 
disperate.

De fapt evenimentele au ară’ 
tat că acest complot s-a în
tors, ca un bumerang, împotriva 
celor ce l-au declanșat.

Spre deosebire de țările capi
taliste, în țările socialiste nu 
există șl nu pot exista contradic
ții și ciocniri de interese de ne
biruit. Și, așa cum a arătat mi’ 
nistrul sovietic de Externe, in ra
portul prezentat la sesiunea So
vietului Suprem „trebuie să-ți 
pierzi cu adevărat orice rațiune 
pentru a ridica sabia împotriva 
puternicei fortărețe a socialismu
lui, a cărei garnizoană numără 
900 de milioane dț. oameni, în 
frunte cu popoarele frățești — po
porul chinez și cel sovietic".

Politica occidentală:
o politică a _bîtei și a

în 
de

Cu totul altfel apar lucrurile 
lumea capitalistă, sfișiată 
contradicții. Reluind părerea 
cercurilor diplomatice occidenta
le, acreditate la Moscova, cores
pondentul agenției „France Pres- 
se“ aprecia in următorii termeni 
raportul ministrului de Externe

tn e puncte" este tr.tr-o aremenea 
măsură conformă intereselor ță
rilor din această regiune, incit 
puterile occidentale au cutează 
să o respingă țări riscul de a se 
compromite și mai râu. „Exper- 
ții americani", după cum relatea
ză agenția „France Presse", văd 
in acest program „o încercare de 
a torpila doctrina Eisenhower". 
La rindul lor cercurile oficiale 
britanice au ținut să precizeze că: 
„Occidentul nu poate respinge cu 
desăvirșire planul sovietic pentru 
Orientul Mijlociu, deoarece res
pingerea lui ar însemna o ofensă 
adusă statelor arabe".

Orbirea politicii occidentale a 
adus multe neplăceri promoto
rilor ei. Atunci cind complotiștii 
împotriva păcii au mizat că cri
ticare* anumitor greșeli din ță
rile socialiste le-ar crea teren fa
vorabil pentru acțiunile lor de 
subminare, atunci cind au sub
apreciat forța mișcării de elibe
rare națională a popoarelor colo
niale, corifeii politicii imperialiste 
s-au înșelat amarnic și au avut 
toate motivele să-și muște dege
tele. De ce atunci mizează acum 
in continuare pe succesul „doc
trinei Eisenhower", a cărei esen
ță imperialistă apare la fel de cla
ră la lumina zilei, așa cum apar 
petele de petrol pe fondul întregii 
politici occidentale in regiunea 
Orientului Mijlociu,

tafta din partea Comitetului 
Olimpic sovietic da a trimite 
o echipă la Jocurile Mondiale 
ale Tineretului care vor acea 
loc In cadrul Festivalului.

Comma tineretului creștin 
de pe Unei Comitetul britanic 
de pregătire a Festivalului a tri
mis propunerile sale în vede
rea Festivalului, Comitetului 
internațional de pregătire a 
Festivalului care iși are sediul 
le Moscova.

Federația laburistă a rtuden- 
fior e hottrit le conferința ea 
cnuaU rf ipnpne participarea 
U Festival.

B- D. GERMANĂ

gătirea tn vederea participării 
la cel de al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților.

La ședință a luat cuvîntul 
Karl Namokel, vicepreședinte 
al comitetului, prim secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German. El 
a făcut cunoscut că delegația 
R. D. Germane care va parti
cipa la Festival va fi alcătuită 
din 1.300 de tineri și tinere.

In cadrul ședinței a luat cu
vîntul de asemenea E. Brandt, 
secretară a Consiliului Central 
cl Uniunii Tineretului Liber 
Genr^n, cart a vorbit despre

desfășurarea pregătirilor în R.
D. Germană în vederea Festi
valului.

ROMA. — La 14 februarie a 
sosit la Roma generalul Norstcdt. 
comandant suprem al forțelor ar. 
mate ale NATO In Europa. El va 
conferi cu reprezentanți ai gu
vernului italian și cu comandi.nfi 
ai armatei italiene.

GRECIA

Recent a avut loc la Atena 
o ședință a Comitetului de pre
gătire în vederea celui de al 
VI-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților. Din 
comitet fac parte deputați ai 
parlamentului grec, cunoscuți 
oameni de știință și artă, re
prezentanți ai organizațiilor 
obștești, organizațiilor de tine
ret etc.

Comitetul a chemat organi
zațiile de tineret din Grecia să 
sprijine măsurile care se iau și 
să participe activ la pregătirile 
U vederea Festivalului.

LONDRA. — Conform unor 
date oficiale pubicate la Londra, 
în perioada 17 Ianuarie 1956—15 
ianuarie 1957, în Anglia prețurile 
au crescut în medie cu 4 |a sută. 
S-au scumpit mai ales produsele 
alimentare — laptele, ceaiul, car
nea, slănina, peștele, legumele și 
zahărul.

Copii 
de vînzare

NEW YORK. Negocierile duse 
pînă tn prezent intre reprezentan
ții sindicatului docherilor și ai 
societăților maritime pentru a se 
pune capăt grevei care a parali
zat portul New York, nu au dat 
pînă acum nici un rezultat. Po
trivit agenției United Press, per
spectivele unei reglementări rapi
de sint nefavorabile. Din cauza 
grevei, căile ferate au suspendat 
transporturile de mărfuri destina
re porturilor de pe coasta Atlan
ticului de la Portland, statul 
Maine pînă la Norfolk, statul Vir
ginia.

Problema germană nu
se află la un punct mort

Dacă în Orientul Mijlociu si
tuația evoluează cu repeziciune, 
iar manevrele forțelor imperialis
te nu pot împiedica consolidarea 
independenței naționale a țărilor 
arabe, în Europa situația se pre
zintă diferit. La 12 ani de la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial, Germania rămînînd di
vizată prezintă o problemă în-* 
tr-adevăr greu de rezolvat. Desi-

gur că lucrurile m complică urla 
reinarnurea Germaniei occiden
tale, cind forțelor revanșarde I 
se dă intr-o asemenea măsură 
mină liberă incit generalul hitie- 
rist Speidel devine comandant al 
trupelor terestre ale pactului 
Atlanticului de nord (deci preia 
comanda șl a soldaților francezi 

de 
să 
de

și englezi), iar ministrul 
război de la Bonn nu ezită 
vorbească despre -Ștergerea 
pe hartă" a Uniunii Sovietice.

Desigur că oamenilor care M 
manifestă In acest fel nu trebuie 
decit să li se amintească istoria 
recentă, cînd fascismul și-a frint 
dinții, atunci cînd a încercat să 
muște. Asemenea declarații sint 
cu attt mai de neințeles, cn cit 

.abia deunăzi cancelarul Adenauer, 
comentind mesajul ce i-a fost 
adresat de președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, N. A. Bulganin, a ținut să 
dea asigurări că R.F. Germană nu 
nutrește nici un fel de 
agresive.

Cit privește Intențiile 
Sovietice față de poporul 
de statul german, ele au __ _ . 
cidate in chip sintetic in mesa
jul susmenționat, al cărui ecou 
pozitiv nu a intîrziaf să apară. 
Este suficient să ne adresăm pre. 
sei vest-germane (bineînțeles nu 
acelei prese a cărei profesiune de 
credință este inveninarea rela
țiilor internaționale și chemările 
la revanșă), ca să descoperim im
portanța acestui mesaj. Dacă 
agenția D.P.A., referindu-se ia 
cercuri guvernamentale apreciază 
mesajul tov. Bulganin ca o „par
te din planul general al Mosco
vei, îndreptat spre îmbunătățirea 
atmosferei intre est și vest", zia
rul „Der Mittag" constată cn sa
tisfacție că „tonul lui nu este 
agresiv sau dușmănos". La rin- 
dul său ziarul „Neuer Rheinzei- 
tung" apreciind mesajul ca ,,foar. 
te sincer" scrie: „Bulganin face 
apel la îmbunătățirea relațiilor

•intre cefe două tlrt le înche
ierea unui acord comercial, sta
bilirea unei colaborări culturale 
și ștințifice. la încheierea unei 
convenții coasulare și la rezolva
rea problemelor repatrierii cetă
țenilor". Acest demers sovietic con
firmă că chiar intr-o problemă 
care se considera In Occident că 
a ajuns la punctul mort, nu au 
fost totuși epuizate toate posibi
litățile ce pot fi luate in considera
ție pentru a urni, pentru a rezolva 
problema germană, in conformi, 
tate cu interesele păcii și securită- 

in Europa.

Consecvență tn
t'i

asigurarea păcii $i
securității internaționale

intenții

Uniunii 
german, 
fost elu-

Această perseverență nu se re- 
feră numai la una sau alta din 
probleme, ci are în vedere situa
ția internaționali în ansamblu și 
în primul rînd problema dezar
mării. „Jocul de-a șoarecele cu 
pisica", dus de către puterile oc
cidentale, care ori de cite ori 
Uniunea Sovietică acceptă propu
nerile lor, ele insele se răzgîn- 
desc, nu mai trebuie continuat 
astăzi cînd chiar Statele Unite 
nu sînt mai puțin interesate — 
din pricina marei raze de acțiune 
a armelor moderne — în interzi
cerea armelor nucleare, de pildă, 
decît poporul sovietic sau cele
lalte popoare ale lumii.

Dezarmarea este posibilă în 
condițiile de astăzi, iar declara
ția guvernului sovietic din 17 no- 
iembrie, amănunțită în cadrul 
dezbaterilor din actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. in 
această problemă, a scos în evi
dență caracterul concret al ace
stei posibilități.

Intre problema dezarmării, cea 
a securității în Europa și cea a 
securității în Asia, există o le
gătură pentru oricare om care at

privi atent harta lumi. Dar a- 
ceastă legătură nu trebuie folo
sită pentru a condiționa rezolva
rea unei probleme sau alteia, ci 
tocmai pentru a găsi metode con
crete de a rezolva fiecare dintre 
aceste probleme in parte. In fe
lul acesta destinderea încordării 
internaționale ar găsi un teren 
prielnic pentru mersul ei înainte.

Intențiile frumoase, exprimate 
de anumiți oameni de stat occi
dentali, care pe lingă amenin
țări nu au uitat să afirme, la in
sistențele opiniei publice, intenția 
lor de a căuta pe calea tratative
lor, să rezolve problemele inter
naționale, sint desigur demne de 
luat in seamă. Din păcate, aceste 
declarații nu au fost susținute de 
fapte. Refuzul occidental de a 
consimți ca o sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. să 
dezbată problema dezarmării a 
fost acționat de aceleași cercuri 
care au împiedicat convocarea 
pină in prezent a unei Conferințe 
economice mondiale, așa cum a 
propus Uniunea Sovietică.

In întrecerea pașnică dintre 
capitalism șl socialism, pentru 
care acționează Uniunea Sovie
tică. in baza politicii sale de 
coexistență pașnică, victoria so
cialismului nu trebuie asigurată 
prin forța armelor, deoarece ca
pitalismul este el insuși. așa cum 
arată faptele istorice, condamnat 
la dispariție.

In țara noastră, „noua ofen
sivă de pace sovietică" a găsit 
un larg ecou pozitiv, deoarece 
poporul romin. angajat tn opera 
pașnică de construire a socialis
mului, vede in acțiunile sovieti
ce din ultimul timp, îndreptate 
spre destinderea încordării inter
naționale, măsuri practice, capa
bile să asigure menținerea păcii 
In lume.

Adunarea Generală
O. N. U. a aprobat 

în unanimitate 
o rezoluție de sinteză 
în problema algeriană

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
In ședința din 15 februarie a A- 
dunării Generale s-a continuat 
examinarea problemei algeriene 
începută în cursul ședinței din 14 
februarie. Președintele Adunării 
Generale, Wan Waithayakon, a 
anunțat că Adunării Generale l-a 
fost prezentată o „rezoluție de 
sinteză". In această rezoluție se 
arată că avind în vedere declara
țiile diferitelor delegații făcute cu 
prilejul discutării problemei alge
riene, avînd in vedere situația din 
Algeria care „provoacă mari su
ferințe și multe pierderi de vieți 
omenești, Adunarea Generală Iși 
exprimă speranța că va fi găsi
tă o soluție pașnică, democratică 
și justă prin mijloace corespunză
toare in conformitate cu princi
piile cartei". Fiind pusă la vot, 
această rezoluție de sinteză a 
fost aprobată in unanimitate cu 
77 de voturi. Franța nu a luat 
parte la vot.

Z. FLOREA

— ........................ ■—— 

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE:

Patria. Al. Sahia, Miorița, Li
bertății: „Moara cu noroc", „Ple
carea păsărilor": Republica: „Cio- 
Cio.San"; Central: „Podhale in 
flăcări"; Magheru, Donca Simo: 
„Pătratul 45", comp'ec.are: „Jur- 
nai de bord"; Vasile Alecsandri, 
București, înfrățirea între po
poare: „Sinha Moța"; Elena Pa
vel, Nicolae Bălcescu: „Omul din 
umbră"; Maxim Gorki: „Parada 
lui Chariot", complectare: „La 
Londra" și „Săptămina Teatrului 
de păpuși"; Lumina: „Cazul pilo
tului Maresz"; Victoria: „Miste
rul celor două oceane"; Timpuri 
Noi: „Parada lui Chariot, com
plectare: „Jurnal de bord” și 
„Primii pași In sport"; Tineretu. 
lui: „Hoți de copii"; Al Popov: 
„Marile manevre"; Grivița: „Dan
sează mica doamnă"; Vasi’.eRoai. 
tă; „Pui de tigru"; Cultural: „Asa. 
sinatul din strada Dante"; Unirea: 
„Papa Dolar" C. David: „Dru
muri și destine"; T. Vladimirescu: 
„Mi-e sete"; Aria, Boleslaw Bie- 
rut: „Cînd vine furtuna"; Munca, 
Olga Bancic: „Ei au fost primii"; 
Moșilor: O noapte furtunoasă, 
complectare: „Șofer de mare vi
teză"; Uie Pintilie, Popular: „In- 

Eminescu: 
Mai: Tata, 
și eu“ Gh.

drăgostifii44; Mihail 
„Primele bucurii"; 8 
mama, nevastă-mea 
Coșbuc: „Feroviarul4*,
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