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Cu fața spre realitate
Despre lupta pentru economii In trei întreprinderi clujene
Din toate colturile țării ne 

sosesc vești îmbucurătoare, 
care arată că se extinde tot 

mai mult inițiativa tinerilor de 
la „ProgresuR’-Brăila: „Să rea
lizăm economii egale cu prețul de 
cost al unor importante produse 
finite". Din orașul Cluj n-a sosit 
însă nici o veste. Să vedem care 
sint cauzele.

Cu cîteva luni în urmă comite
tul orășenesc U.T.M. discuttnd tn. 
semnătatea inițiativei de la „Pro
gresul" a hotărît introducerea ei 
In Întreprinderile din orașul Cluj, 
sub formă experimentală la uzi
nele de încălțăminte „Ianoș Her- 
bak“. Ulterior, ea urma să fie a- 
plicată și în alte întreprinderi. 
Cum s-au concretizat în fapte pla
nurile, discuțiile șl propunerile 
ce au fost făcute ?

Nu știe stingă 
ce face dreapta •••

nav. Am luat legătură cu tov. 
Elena Toma, membră în comitet

— Eu știu prea puțin — răs
punse dînsa la întrebarea noa
stră în legătură cu economiile 
realizate de tineri. S-a discutat 
în comitet dar numai în general...

'un colectiv din_ care 
tovarășii 
Mureșan

S-a format 
fac parte 
Erno, Ioan 
Martin.

Atît ne-a
Ne-am i __ ____

problemă la tov. inginer Fekete 
— responsabil tn comitet cu 
producția și calificarea.

— Să vedeți... s-a făcut ceva... 
dar concret eu nu știu nimic. 
Mergeți mai hine ia tovarășul 
Apahideanu — care se ocupă din 
partea comitetului de lntreprin. 
dere cu problemele întrecerii so
cialiste.

Ce-am aflat discuttnd cu tov. 
Apahideanu ? Datele se aflau 
Intr-un tabel asemănător cu cel 
de j'os. Cifrele reprezentau eco. 
nomii realizate de către brigă
zile de tineret dintr-o singură 
secție — croit.

ing. Fekete 
și Kelemen

i spus, 
interesat de aceeași

Cu toate acestea, tinerii fac 
economii. Intr-o perioadă de 4 
luni, ele echivalează cu circa 
10.000 perechi fețe pentru pan
tofi.

Se poate ori nu?
Care este situația la Atelierele 

C.F.R „16 Februarie" ? Discuția 
cu secretarul comitetului U.T.M. 
Traian Oprea am început-o foarte 
simplu.

— Să vedeți — porni să ni se 
destăinuiască secretarul — în 
ședința pe care am avut-o la co
mitetul orășenesc UTM, în care 

discutat această inițiativă,

MIRCEA MUNTEANU 
MARIN OPREA 

corespondenții „Setatei! ti. 
neretului" pentru regiunea

s-a

Pregătiri 
pentru Festivalul 
regional al tineretului

La Iași au început pregătirile 
pentru Festivalul regional al 
tineretului, eveniment cu care 
mii de tineri din orașul și re
giunea Iași întîmpină cel de-al 
VI-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la 
Moscova

In întîmpinarea Festivalului re
gional, tinerii și tinerele din cu
prinsul regiunii s-au angajat să 
contribuie prin muncă voluntară 
la repararea drumurilor și podu
rilor, la înfrumusețarea satelor 
și orașelor, la plantarea de pomi 
fructiferi. în orașul Iași și în 
centrele raionale se vor organiza 
conferințe despre ..Moscova, ora
șul celui de-al VI-lea Festival al 
Tineretului și Studenților*, ur
mate de seri muzicale și literare.

In aceste zile, din inițiativa co
mitetelor regional și orășenesc 
U.T.M., a luat ființă un ansamblu 
de tineret. Spectacolul pe care-1 
pregătește ansamblul este una din 
cele mai frumoase realizări în
chinate de tinerii din orașul Iași 
celui de-al VI-lea Festival Mon
dial de la Moscova.

Întregul popor sovietic, forțele sale armate sărbătoresc astăzi Ziua
Armatei Sovietice și a Flotei Maritime Militare. Născută în fo
cul luptelor înverșunate pentru apărarea Revoluției din Octom

brie, călită în încleștarea pentru izgonirea cotropitorilor în peri
oada intervenției civile fi mai apoi în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei, cînd s-a acoperit de glorie veșnică, Armata Sovie
tică a devenit astăzi un scut al păcii, o pavăză de netrecut în 
fața acelora care ar îndrăzni să ridice mina împotriva U.R.S.S., a 
întregului lagăr al socialismului. Unitatea moral-politică a Armatei 
Sovietice a fost și este chezășia tuturor succeselor sale.

Armata Sovietică și Flota Maritimă Militară, prin grija continuă 
a Partidului Comunist și a guvernului sovietic, sint înzestrate 
cu cea mai modernă tehnică de luptă. Militarii sovietici, conștienți 
de răspunderea pe care o au, depun toate eforturile pentru a-și 
însuși temeinic cea mai desăvîrșită pregătire de luptă, pentru a 
ridica necontenit nivelul tehnic, militar al armatei.

Poporul sovietic, constructor al comunismului se mîndrește pe 
bună dreptate cu forțele sale armate și flota sa maritimă militară.

In această zi scumpă întregului popor sovietic, poporul nostru, 
forțele noastre armate și tineretul romîn transmit un călduros 
salut ostașilor sovietici — strajă de nădejde a păcii în întreaga 
lume.

Printre ostașii sovietici
de Lt. col. S. UTEHIN

Artileriștii regimentului pe 
care-1 comandă locotenent- 
colonelul Bîcenko întâm

pină cu cinste cea de a 39-a ani
versare a Forțelor Armate Sovie
tice. In subunități au loc discuții 
însuflețite despre eroicele fapte de 
arme ale ostașilor și comandanți
lor. Vajnicii ostași sovietici au 
obținut victorii strălucite împotri
va dușmanilor libertății și inde
pendenței.

INTR-O SUBUNITATE 
FRUNTAȘĂ

De o bine meritată reputație se 
bucură ostașii din subunitatea lui 
Nicolae Stepanov. Ei și-au însu
șit bine tehnica de luptă și au în
vățat să tragă cu tunul foarte 
bine.

Ofiferul Stepanov îi pregătește 
pe subalternii săi pentru apăra-

tea patriei. La toate lecțiile și 
exercițiile comandantul creează ase
menea situații care-i pun pe sol
dați în condiții apropiate de cele 
de luptă.

Pregătirea militară a artileriști- 
lor contribuie Ia călirea fizica a 
soldaților, sergenților și ofițerilor. 
In subunitate sînt minunați spor
tivi : gimnaști, sprinteri, atleți, tră
gători la tir.

Anul trecut, subunitatea Iui Ste
panov a ocupat primul loc pe 
unitate la concursul de artilerie 
antiaeriană. Comandantul uni
tății a răsplătit pe ofițerii subu
nității cu daruri și diplome de 
onoare, iar pe sergenți și soldați 
cu insigna de „Artilerist frun
taș".

Artileriștii continuă cu sîrgu- 
ință să stăpîneasca măiestria mi
litară.

— Să luptăm pentru ca și în a- 
nul acesta să ocupăm primul Ioc 

spusIa concursul de tragere, a 
căpitanul Stepanov.

Secretarul comitetului organi
zației de bază U.TJA. era bol-

Brigada Sept. Oct. Noi emb. Dec.

Mr. 1 condusă de 
Maria Fodoreanu 9.731 dm2 9353 dm’ 15464 dm’ 14670 dm’

Mr. 2 condusă de 
Ibolya Kerestesi 7332 dm1 7332 dm’ 8872 dm* 12240 dm’

Mr. 3 condusă de 
Ana Hathazi 25.680 dm* 25679 dm* 11406 dm’ 18443 dm’

„Filimon Sîrbu" 
condusă de

Elena Ungur

A fost în
ființată doar 
în luna oct

10085 dm’ 12237 dm’ 9722 dm’

’907 IN FUNDENII
LUI MARGHILOMAN

SERGENTUL 
VICTOR IALOVOI

Deci -în p&faada septembrie— 
lecembrie aceste brigăzi au eco- 
îomisit 198.245 decimetri pătrati 
le piele.

De acestea însă, unii membri 
ii comitetului organizației de 
)ază U.T.M. se interesează nu- 
nai atunci cînd au de întocmit 
irgent o situație concretă tot atit 
ie urgent cerută de comitetul 
irășenesc U.TM. Atunci cifrele 
iînț culese în fugă. Dacă nici res- 
Jonsabilul cu producția și cali- 
icarea în comitetul U.T.M. nu 
unoaște nimic despre eforturile 
ineretului pentru realizarea de 
îconomii, atunci ce să mai spu- 
îem de ceilalți membri ai comi- 
etului ?

La ce duce pasivitatea organi-

nației de bază U.T.M. fată de pro
blemele de producție ?

In primul rînd, brigăzile mai 
sus amintite desfășoară o mu-ncă 
în asalt. După ce în lunile sep
tembrie și octombrie brigada nr. 
3, condusă de utemista Hathazi 
Ana a realizat economii însem
nate, în luna noiembrie ele scad 
cu peste 50 la sută, iar în decem
brie se măresc față de luna an
terioară, cu peste 7000 de decime
tri pătrați. Aceasta și pentru că 
s-a neglijat continuitatea apli
cării inițiativei de la „Progre
sul", pentru că comitetul orga
nizației de bază U.T.M. de la 
uzinele „Ianoș Herbak" s-a do
vedit a fi rupt de realitatea mun
cii tineretului.

LA ÎNSAMÎNȚAT!
Mecanizatorii de la S.M.T. Bechet, raionul Gura Jiului au 

contractat pînă Ia 15 februarie a.c. cu gospodăriile agricole 
colective și întovărășirile din raion lucrări reprezentînd mai 
mult de 2500 hantri.

In fotografie: Brigada a IlI-a de fete de la S.M.T. Bechet, 
din care fac parte tractoristele Carolina Buhuș, Constanța 
Mustață, Maria Chiper și Maria Mustață lndreptindu.se către 

gospodăria agrk olă colectivă „Progresul" din 
J comuna Ghighera, unde vor executa arături și
f Insămînțări de primăvară.

Foto: AGERPRES

in odăița în care ne-a primit 
Mihai Dragu, bătrinul revoltaș, 
se răspîndea un miros tare de 
busuioc. Gazda m-a poftit să mă 
așez, apoi, netezindu-și mustățile 
cu dosul palmelor, căutlnd să-și 
adune gîndurile, a început să is
torisească cu glasul slab:

— In vremea lui '907, Funde- 
aii era o așezare prăpădită; dacă 
te apuca strănutul la un cap, se 
zbîrleau mîțele de spaimă la 
celălalt. Satul, oamenii, cimiti
rul, moara cu paie se aflau, din 
mila lui Marghiloman, pe pă- 
minturile lui; Cilnăul cu apele 
umflate curgea tot pe pământuri
le lui; drumurile amăgitoare se 
așterneau peste tot.,. Doar pă
sările cerului mai rămăseseră 
nestăpinite... Pe atunci n-aveam 
nici 0 măsură de pămint, dar 
mințeam sărăcia muncind, cum 
se spune, In reșfet. Poate că nu 
știi ce e asta, i... ?

Am șoptit nesigur:
— O invoială, cred.,,
— Hai? a făcut moșul aple- 

etndu-se spre mine; apoi, Ințe- 
leglnd, m-a lămurit: Da.,, ca
pălmaș, lucram șase pogoane in 
reșfet; două curate, ale mele.., 
restul căram in leasa boierească.,, 
o duceam greu...

Pe ușă a intrat o bătrlnică 
scundă, cu priviri liniștite.

Moș Dragu a continuat:
— Cînd, intr-o iarnă,..
— ...după lăsatul secului — 

și-a amintit bunica,
— ...așa, In postul peștelui, 

a venit Ion Coărță de la tirg cu 
vestea că rhnnicenu s-au sculat. 
In ziua aceea sătenii se strlnse-

seră tn fața clrciumii. 
unu’ Tirnă Scripcaru,..

Pe nesimțite am împins la o- 
parte carnețelul și m-am lăsat 
furat de scurgerea lină a poves
tirii. încet, încet, întimplările tn- 
singerate ale anului de pomină 
căpătau în mintea mea contururi 
și se însuflețeau...

,.;Era o zi vtițătă, sticloasă — 
mohorîtă ca sufletele oamenilor. 
Vîntul răzmeriței de la Moldova 
trecuse pustiitor prin satele din 
jur și ridicase ruguri, spulberase 
condici, virfuise magaziile lui 
Cătuneanu și Cerchez, Se lăsa a- 
murgul slngeriu...

Deodată, un nor de pulbere s-a 
iscat pe drum, învăluind o pe
reche de cai mărunți deasupra 
cărora fulgera un bici lung. Vi
zitiul, un țigan gras, slobozise 
hățurile și o ținea intr-un ,Jtee.,.“ 
prelung. Caii alergau speriați, 
iar droșca sălta ca o lăcustă pes
te glozii înghețați, Scripcarul, de 
spaimă, rămăsese împietrit in 
mijlocul drumului, cu arcușul în
fipt in postavul cerului. Nici cei
lalți nu s-au clintit. La cițica 
pași, vizitiul s-a proptit tn scaun 
și-a tras cu toată puterea greu
tății lui frînele și hățurile, Inju- 
rind; caii, pe neașteptate, s-au 
ridicat drept In sus, iar trăsura, 
scrtșnind, s-a ghemuit pe oțelele 
din Din perne s-a deșirat, 
lung și subțire, domnul Bolborid, 
administratorul moșiei lui Mar. 
ghiloman. Avea un zîmbet sleit 
pe față, ochii zgliți și o flacără 
stranie ascunsă tn nrivirL

„Ce e măi?" a întrebat dom
nia sa cu voce răgușită.

,Simic, boierule, dar n-am mai 
avut timp să ne ferim, că erai 
prea grăbif — i s-a răspuns.

Bolborici a șoptit ceva țigana-

Sctrțiia lui de pe cap-ă; acesta și-a în
fundat capul Intre umeri și-a 

■ zmucit hățurile răcnind: ^hii, Ră- 
chiașule... haidee Ochiosule f”.

— Nouă ne-a scăpat — îl 
auzirăm pe moș Dragu — pesem- 
ne că i-a fost scris să-i înmoaie 
oasele cei de la Hoinari...

...Toată noaptea satul a moc- 
fnit; pe Ungă garduri se scurgeau 
umbre; sub șoproane răsunau, 
prevestitoare . fiarele coaselor; 
ferestrele cocioabelor pîlpîiau lu
minate,.. Dimineața, cînd văca
rul satului a trecut pe uliță cu 
cornul la oblînc, Ion Radoslav 
l-a îndemnat:

„Sună din scula aia, mă Bi- 
cuț..."

Și-au ieșit oamenii îndirjiț'. 
Rupți, cu opincile sparte, cu por
nit să caute dreptatea la Buzău.

Răsărise soarele — un soare 
iernatec, palid, aburit. Peste o- 
raș mai pluteau neguri cenușii. 
Oamenii înaintau tăcuți; un pu
hoi nesfirșit se mișca încet peste 
pămînturi; opincile călcau aprig 
brazdele. Din cînd în cînd în 
crimpeiele de discuții care se în
chegau, răsuna un cuvînt ameți
tor, sfint, ucigător: pămînt. Pă- 
mintul acesta de sub picioare, 
blestemat și visat de flăminzi — 
li chema, ii amăgea Pentru el 
veniseră pălmașii din Aliceni, 
Zărnești, Clociți. Mărăcineni.

..,Aici, moș Dragu s-a oprit 
din povestit. O umbră de triste
țe i-a trecut peste obrajii albi.

— La podul Buzăului, nepoate 
— a urmat el aplecîndu-se peste 
masă și rostind și mai încet —

ION MARINA

Au ieșit la cîmp
gospodării de stat din 
Iași — Averești, Moara 
Laza și Murgeni — au 

complect reparațiile

PITEȘTI (de la trimisul nostru). 
Mecanizatorii de la S.M.T. Ra- 

omirești au ieșit în cîmp. Pregă- 
rile au fost făcute din vreme, 
ică de acum două săptămîni s-a 
ecut la reorganizarea brigăzilor, 
xarea locului de lucru pentru fie- 
ire brigadă, prelucrarea planului 
e producție și defalcarea lui pe 
rigăzi și tractoriști. O altă mă- 
îră luată de conducerea stațiunii 
* referă la asigurarea condițiilor 
e muncă în cîmp. Astfel s-au a- 
îenajat vagoanele-dormitor, s-au 
ngajat bucătărese pentru brigăzile 
are nu pot fi aprovizionate cu 
rană caldă de la stațiune. De ase-

menea, pe lingă fiecare brigadă e- 
xistă cîte o bibliotecă și cîte un 
punct sanitar. Aprovizionarea cu 
alimente, carburanți și ziare se va 
face regulat avîndu-se mijloacele 
de transport adecvate. înainte de 
a pleca în campanie, tinerii meca
nizatori Ilie Dumitrescu, Marin 
Achim, Florea Rîmboacă, Ion 
Achim și mulți alții s-au angajat 
să efectueze lucrări de cea mai 
bună calitate și la timp, să reducă 
cheltuielile pe fiecare hantru cu 
cel puțin 10-15°/e, să lupte pentru 
îndeplinirea și depășirea planului 
de producție al stațiunii.

A gospodării de stat 
fruntașe

IAȘI (de la corespondentul no
stru).

Patru 
regiunea 
Grecilor, 
terminat
tractoarelor și mașinilor agricole. 
In alte gospodării de stat, cum 
ar fi Zorleni, Todirești, Suseni și 
Dagîța repararea inventarului a- 
gricol s-a efectuat în proporție 
de peste 90 la sută. Există toate 
condițiile ca reparațiile să se ter
mine complect, în cîteva zile. ’

struirii fiecărui șurub, a fiecărui 
detaliu, acordînd acestei preocu
pări plăcute nu numai orele pre
văzute pentru învățătură, dar și 
o parte din timpul său liber.

Sergentul Ialovoi știe sa inspire 
subalternilor săi dragoste pentru 
tehnica și specialitatea militară, 
să-i înflăcăreze, să trezească în ei 
dorința de a munci mai mult și 
mai bine. El Ie povestește cu plă
cere ceasuri întregi despre nemu
ritoarele fapte de arme ale osta
șilor Armatei Sovietice.

★
Oamenii sovietici se mîndresc 

cu măiestria de lupta a ostașilor.
„Cînd întîlnesc un soldat pe 

pieptul căruia strălucește insigna 
de fruntaș, — scrie minerul Pe- 
reverzev comandantului regimen
tului in care se află fiul său — 
îmi vine să mă plec in fața lui. 
Omul care poartă o asemenea dis
tincție este demn de respect. Bi
neînțeles, el este eroul zilelor paș
nice ; el este însă gata și pentru 

5 nemuritoare atunci 
cînd patria îl cheamă la luptă. In 
ostașul sovietic am o mare încre
dere. Eu știu că el nu șovăie o 
clipă în lupta pentru 
poporului. Pe el poți să 
întotdeauna".

Faptele de arme ale 
artileriști oferă o pildă 
de urmat pentru întregul efectiv 
al armatei în ceea ce privește în
deplinirea datoriei militare.

★ ■

TELEGRAMA

Cînd intri în camera de activi
tăți politico-educative a subuni
tății căpitanului Stepanov, din- 
tr-o dată îți atrage atenția un pa
nou frumos aranjat cu titlul 
„Fruntașii noștri". Pe panou se 
află portretele celor mai buni os
tași.

Chiar in centrul panoului se a- 
flă portretul sergentului Victor 
Ialovoi. S-a întîmplat ca lingă pa
nou să fie însuși sergentul. El fflPle eroice 
discuta cu tinerii soldați.

— Spuneți, l-a întrebat pe Ia
lovoi unul dintre tinerii ostași, 
e greu sa devii fruntaș ?

— Fără greutăți nu realizezi ni
mic — a răspuns Victor Ialovoi, 
— și cu atît mai mult titlul de 
ostaș fruntaș.

Din primele zile de armată 
Victor Ialovoi a studiat temeinic 
tehnica, pătrunzînd în taina con-
------------------k

Ministrului Apărării al U.R.S.S. 
mareșal al Uniunii Sovietice 

G. K. IUK.OV,

I

fericirea 
te bizui

ostașilor 
demnă

Moscova 
celei de-a 39-a aniversări a Armatei Sovietice, vă 
partea mea și a întregului personal al forțelor Ar-

Cu prilejul 
transmit din 
mate ale Republicii Populare Romine, cordiale felicitări.

Urez militarilor glorioasei Armate Sovietice noi și remarcabile 
succese in pregătirea de luptă și politică.

Militarii Armatei populare romîne, împreună cu întregul popor 
romin, sint hotâriți să dezvolte mai departe prietenia cu poporul 
sovietic, să întărească necontenit colaborarea de luptă între ar
matele noastre, pentru apărarea intereselor statelor noastre, a 
cauzei păcii și securității popoarelor.

MINISTRUL FORȚELOR ARMATE 
ALE REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 

General colonel LEONT1N SALAJAN

Adunarea festivă 
din Capitală

Vineri seară, la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. din 
Capitală a avut loc adunarea 
festivă organizată de Consiliul 
General A.R.L.U.S. cu prilejul 
celei de a 39-a aniversări a For
țelor Armate Sovietice.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Emil Bodnăraș, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, general colonel 
Alexandru Drăghici, ministrul A- 
facerilor Interne, general colonel 
Leontin Sălăjan, ministrul For
țelor Armate, A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, Vladimir 
Gheorghiu, acad. prof. dr. C. 1. 
Parhon, general maior I. P. Ju- 
ravlev, atașat militar al Uniunii 
Sovietice, general locotenent 
I. Tutoveanu, Anton Vlădoiu, ge- 
neral de armată in rezervă C. A. 
tanasiu, general de armată in re
zervă Vasiliu Rășcanu, Ion Ilies. 
cu, general maior' Neagu Aure!, 
Ion Moldoveanu, strungar frun
taș la uzinele „Timpuri Noi", ca
poral Teodor Șchiop.

Au participat membri ai CC. 
al P.M.R., membri ai guvernului, 
numeroși generali și ofițeri su
periori ai Forjelor Armate ale 
R.P.R., generali în rezervă, foști 
comandanți ai unor mari unități 
care au luptat alături de armata 
sovietică in războiul antifascist, 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile Capi, 
tatei.

Au luat parte șefii unor misi
uni diplomatice acreditați la 
8ucurești, atașați militari și aiți 
membri ai corpului diplomatic.

Au fost intonate Imnurile de 
Stat ale R.P.R. și U.R.S.S.

Adunarea festivă a fost deschi
să de generalul de armată în re
zervă C. Atanasiu,

A luat apoi cuvîntul generalul 
locotenent Ion Tutoveanu, prim 
locțiitor al ministrului Forțelor 
Armate.

Cuvintarea a fost subliniată 
prin puternice aplauze.

A urmat apoi un program ar
tistic prezentat de Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Ministeru
lui Forțelor Armate.

(Ager preș)

oară pe pămîntu- 
» rile colectiviștilor 
• din Găiseanca aceș

tia i-au spus :
— Măi flăcăule, 

să faci treabă bună, 
să crească bucatele 

I cu belșug, și-o să 
ai de la noi numai 
vorbe frurpoase.

Și Grigore le-a 
făcut o aseme- 

uimii prima oară. Nesfîrșirea lui nea aYătură cum n-au pomenit 
îi umplea sufletul de măreție, îl oamenii din neam în neamul lor. 
îmbăta nemărginirea, cernozio
mul gras ca untul yi negru ca în
tunecimea aluneca pe sub brăz- 
dare răzbătînd miros de țărînă 
proaspătă.

De atunci, din prima zi, i-a 
plăcut meseria de muncitor cu 
tractorul pe cîmpia Bărăganului, 
de atunci a rămas aici pe pămîn- 
turile acestea și nimeni nu-l mai 
poate despărți de ele. Grigore

Dropiile au md- 
•urat cu pasul lor 
calm p egal întin
derea cenu^e și 
tristă a Bărăganu-

Băruganul este 
pragul dinspre mia- 
ză-zi al țării, copiii 
U colorează cu ver
de pe hărțile lor 
școlărești.

Bărăganul nostru e străvechi 
și bogat. Prin Bărăgan au trecut 
scișii — și caii lor s-au îngropat 
in griie bogate.

Aici, tub umbra uscată a co
viltirului căruței ostenite, M 
născut Pseudo-Kineghetikos, M- 
trul manual de vînătoare.

Pe aici a pribegit taica Sado- 
vetmu, aducînd în tolbă, alături 
de cinat, prinosul poveștilor din 
negura albastră a lui de demult.

Fii binecuvintat, Bărăganule
Iți pare râu, știm, că s-au pier

dut aiurea dropiile tale dolofane 
și grase, care călcau impercepti
bil in țărina-ți fierbinte. Ele-fi 
dădeau farmec și frumusețe pi
torească. Nu mai sint nici ciu
linii, au dus aiurea vinturile 
vremii rotogoalele lor țepoase fi 
aride ea niște stafii cenușii.

Dropiile și ciulinii te făceau 
pitoresc.

Azi, in Bărăgan, tractoarele 
brăzdează adine și răscolitor. 
Grigore, flăcău înalt ți voinic, 
cu fața rotundă și frumoasă de 
cojan înăsprit, a adus K.D.-ul în 
Bărăgan, speriind amintirea dro
piilor și alungind ciulinii.

Fără dropii și fără ciulini, Bă- r_____  __ __________ __
râganul a rămas totuși pitoresc, coșii mai trimit de departe cîn- 
E pitorească imaginea lui, cu tecele lor cunoscute ca niște sem- 
spațiu-i nemărginit — ca o isto
rie de neamuri străvechi, — pri
cit de la înălțime sau de jos, cu 
tractoarele alergînd pașnice îna
inte și-napoi, în liniștea dimine
ților sau serilor, cînd urcă cio-'^ 
cir!ia și concertează maiestoasă 
privighetoarea.

Grigore — flăcăul despre care 
scriu — iubește Bărăganul, cu 
frumusețea lui aspră de stepă 
meridională, li place să are în 
stepa aceasta cînd începe să 
mustească zăpada învinsă de pri
măvară și cînd sub bluză pă
trunde, răcoroasă și vioaie, boa
rea prevestitoare de anotimp nou. 
Nu se teme de zăpușeala sfîrși- 
tului de Cireșar cînd, sus pe 
combină, seceră și treieră grîie- 
le desfășurate pînă la marginea 
privirii. Ară și toamna, cînd vin 
ploile cernite și reci, cînd vîntul 
hain miroase a Crivăț.

Grigore dă Bărăganului pito
rescul modern, îi dă culoarea 
zilelor de azi.

La 6 km. de satul Găiseanca, 
în plin cîmp și pustietate, va
gonul brigăzii a 8-a pare, în noap
te, un gorgan țuguiat. Asemăna
rea o știrbește doar geamul prin 
care curge în întunecime lumina 
galbenă a lămpii de gaz. Cîmpia 
e cuprinsă de liniște. Numai co

nale telegrafice sacadate, la dis
tanțe inegale. Înseamnă că acum 
e miezul nopții, lntîmplător, 
tractoriștii n-au la dînșii nici un 
ceas și măsoară timpul strămo- 
șește, după soare și după... co
coși. In dormitor mai e încă lu
mină. In curînd lampa se va 
stinge și tractoriștii vor adormi.

In pacea nopții, tractoriștii 
dorm obosiți în vagon. Vagonul- 
dormitor e casa lor, timp de 9 
luni pe an. Aici dorm și mănîncă, 
aici citesc ziarul și scriu scriso
rile de dragoste, aici stau și pri
vesc melancolic pe fereastră cînd 
plouă și pămîntul e moale.

Grigore și-a mutat viața pe 
cîmpia Bărăganului, în vagonul- 
dormitor, acum 7 ani, adică a- 
tunci cînd mai avea încă vreo 
douăzeci și ceva de luni pînă să 
ajungă persoană majoră. Era flă
căiandru subțirel, dar vioi, cu 
ochi frumoși și pătrunzători. De 
sus, de pe tractor, Bărăganul l-a ;

știe, cu înțelepciunea lui moște
nită din neam de țărani și cu 
mintea lui ageră, în care s-a adu
nat învățătură nouă, cum se 
muncește acest pămînt. Acum 
patru ani, cînd a venit prima

O făcea așa, tihnit și cu răb
dare, băirînește. Dacă era grabă 
mare, lucra și noaptea, nu-i lăsa 
somnului decît cîteva ore pentru 
că putere și tinerețe avea în el 
destulă. Farurile împungeau cu 
lumină oarbă întunericul pînă la 
marginea satului, oamenii îi au
zeau tractorul noaptea de pe 
prispă și se zvârcoleau în așter
nut.

— Băiatul ăla nu mai are 
somn în el. Să-l chemăm la anu 
tot la noi.

Grigore a venit la dînșii și în 
anul celălalt. Intr-o vară a sosit 
în sat o combină.

— Măi Grigore, l-a întrebat 
președintele și un tovarăș de la 
S.M.T., tu te-ai pricepe să umbli 
cu combina asta ?

— Să-ncerc nițel ca probă...
Și-a încercat, secerînd așa... 

ca probă toate cele 70 de hectare 
cu grîu. Cînd a terminat le-a 
spus:

0
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Și totuși, totuși, n-a tăcut pădurea, 
Pădurea văduvită n-a rămas. 
S-aude-n orice zi, în orice ceas, 
Cum bate în adîncul ei săcnrea.

Poate-ntr-o seară de concert, cîndva. 
Chiar arborele frînt in astă clipă 
Mă va-ncînta cu gingașa risipă 
A unei simfonii de catifea.

Celor ce dăruie țării lemnul 
de rezonanță al pădurilor de molizi

...Rotind peste ape. ca un negru colan, 
Ne-nfricafl de furtună — cftiva albatroși 
Dau chiot că aici, printre zece bărboși, 
Ăflară pe fratele lor pămîntean.

Deplini artiști, oricare fibră-a lor 
Vibrantă-i și sensibilă și pură. 
Ajunge doar un pui de vînt, o bură, 
Ca ei să se-nfioare lung, sonor.

P ierzindu-mă în valea aceasta de fantasme 
In care cad din arbori — chiar fără ca să-i 

scuturi, 
Petale ireale și roiuri mari de fluturi, 
Aproape cred că aflu uitate lumi de basme.

Oricum, vioara-mi va trezi de azi 
O duioșie nemaiîncercată: 
Mi-oi aminti de fiecare dată 
Cum a purces din bungetul de brazi.

Cu lotcile doldora, veseli pluteam 
Spre zarea în care presimțeam cherhanaua, 
Căsuțe, albind pe sub stele ca neaua.
Cu umbre subțiri de neveste, la geam.

Ehei, molizii ce frumos mai cîntă!... 
Dar noi, în nesfîrșitul lor alai 
I-am căutat pe cei mai dulci la grai 
Pe cei ce-ntr-una cetina-și frămîntă.

Bărbăție călită-n atîtea furtuni,
Te-a ajuns de-astă dată desnădejdea, sleirea ? 
Te supune cu forța-i sălbatecă, firea ?
Tu, ce-n inimi ardeai, pieri sfărmată-n tăciuni ?

E liniște pe vale ca-ntr-o fintînă veche.
Nici pasărea nu zboară, nici creanga nu 

tresare.
Departe neguri sure, răzlețe și bizare, 
Apar ca niște cușme trîntite pe-o ureche.

De unde-a pornit această urgie ?I
-~Murea peste trestii, peste nuferi ș> plaur 
Un amurg, ca o lebădă mare, de aur.
Și apa foșnea mătăsos, străvezie.

Nesocotind a iernii putere și trufie 
Și nelulnd în seamă dușmanele-i săgeți, 
întinsa vale doarme în șuba-i de nămeți 
Ca o ursoaică albă, chircită-n vizunie.

Cu neguri lungi de iarnă timpurie 
S-au coperit pădurile bătrine;
S-a abătut pustiul pe la stine; 
De păsăret pădurea e pustie.

„Mămăligi, nu pescari !... Mă-mă-ligi, nu pescari !“ 
Repetate ecouri se întorc dinspre larg.
Peste lotci, peste oameni, laolaltă se sparg 
Ca o ploaie de picuri încinși și amari.

M-am aplecat și-am ciocănit și eu 
Tulpinile pădurii de molid.
Și-n lemnul lor am deșteptat, timid, 
Acorduri ce dormiseră mereu.

Lucrări literare in „Instructorul de pionieri"

...Azi am urcat și eu cu tăietorii 
înaltul piept al muntelui sîlhui. 
Pe neumblate, strimte, cărărui 
Pin-la hotarul unde joacă norii.

I-am însemnat pe-aceștia și apoi 
Pină-n amurg i-am tot culcat in tină. 
Plingeau ca lacrimi calde, de rășină. 
Rideau cu hohot mare, de cimpoi.

Cîntăreț sau actor?

— Jos cu peștii din lotcă I Poate-afung in cătun I
— Prea ni-s lotcile pline, prea sînt greu de strunit I
— Alte ciurde de nouri ,e string la zenit I
— Fierbe Razelmul nostru ca o ciorbă-n ceaun I

Era — eu cred — și lacrima firească 
A despărțirii lor de tot ce-a fost 
Și bucuria — aproape omenească — 
De-a ști că-și vor afla doritul rost.

Curînd molizii vor pleca de vale 
Să moară, ca apoi să-nvie iară
In chip de cobză poate sau vioară, 
In melodii aprinse ori domoale.

Mi-oi aminti de cei ce-an ostenit 
Urcînd pe munții naiți din stîncă-n stîncă 
S-o afle în vreun trunchi — amforă încă 
Dar plină de pe-atunci de ciripit.

Și ascultînd, pios de multe ori. 
Pe cei ce-o fac să cinte prin toți porii, 
Voi preacinsti in vrăjile viorii
Și truda unor simpli tăietori.

Dar nu-s nici zmei nici ztne-n decorul nud 
și mut. 

Și-atunci mă bănui martor la vremea-ncre- 
menirii. 

De mai 'naintea vieții, de mai ‘naintea firii 
De mai 'naintea oricărui fel de început.

Și totuși, ici și colo, oprind din cale vintui. 
Văd sonde profilate pe zările rotunde... 
Așa dar și pe calea aceasta, ca oriunde, 
Trecură-Aaam și Eoa însuflețind pămintuL

Ctnd l-am văzut pe Yves Mon
tand la volanul mașinii din „Sa. 
lariul groazei" cu toții ne aștep
tam, dintr-o clipă tntr-alta. să în
ceapă sâ cinte. In schimb, nu știu 
de ce — poate auzul stimulează 
mai puțin imaginația ? — cind 
ascultam la radio „cîntecul șofe
rului" nu ml-l închipuiam itni- 
ttnd totodată mînuirea volanului. 
De aceea, in spectacolele de la 
Floreasca, sinteza însușirilor de 
cintăret și actor a fost pentru 
multi dintre noi surprinzătoare. 
„Genul" a apărut unora ciudat — 
poate chiar excentric, și am au
zit formulindu-se întrebări nedu
merite : Ce este Yves Montand — 
un „actor care cîntă" sau un 
„cintăret care mimează" ?

Nu vrem. în aceste cîteva rin- 
duri, să-i aplicăm o etichetă, ci 
doar să sugerăm un profil. Yves 
Montand e deopotrivă urmașul 
marilor șansonetiști ai primei ju
mătăți de secol — Maurice Che
valier, Charles Trenet — și un 
mim remarcabil, ieșit din școala 
lui Chaplin și Jean Louis Bar
rault. Adtnirînd parodia subtilă a 
feminității tn interpretarea cinte- 
cului ,.Mărie Viaon*. spectatorul 
bucureștean, care a revăzut zilele 
acestea „Parada lui Chariot", nu 
poate să nu-și amintească de 
..Domnișoara Charlotte”, tot ast
fel cum umorul duios din .Sal
timbancii" ne-a dus cu gîndui la 
pantomina de saltimbanc a tai 
J L. Barrault in „Les enfants du 
Paradis". Preludiul orchestrei (Tu 
care am recunoscut „O. Tine, Ti- 
tine...* dintr-un film al fui Char
iot și alte melodii ale generației 
care l-a precedat pe Yves Mc»- 
tand) afirmă tocmai această con
tinuitate de care vorbeam aai 
sus. Dar nici unul dintre Inat»- 
tași nu e copiat Influentele arti»- 
tice sînt topite intr-o viziune ca 
totul nouă și originală.

Pentru Yves Montand cîntecul 
nu este doar o artă a sunetelor și 
a ritmurilor, ci mai ales o artă a 
expresiei, înrudită direct cu tea
trul și cu dansul. Este un etntă- 
reț care povestește cintece, folo
sind în acest scop mijloacele cele 
mai variate: modulațiile vocii, 
trecerea de la o melodie 
expresia feței, privirea, 
mișcarea scenică.

Sîntem obișnuiți — din 
— ca unit „diseuri" să-și
ctntecele bîțtindu-se tn jurul mi
crofonului, adresîndu-se sălii — 
în cel mai bun caz — prin gesturi 
care exprimă o expansivitate 
vagă, lipsită de nuanțe. La Yves 
Montana Insă, nici o intonație a 
glasului nu este tnttmplătoare. 
independentă de textul interpre
tat. (E semnificativ printre altele, 
faptul că nici un refren nu este 
repetat fără un rost anumit. Re
petarea gratuită, de dragul reme
morării unei melodii și al prelun
girii ctntecului. e complect ab
sentă. (Repetă refrenul, de pildă 
in „Car je t’aime", spre a reda o 
creștere infinită, explosivă, a 
sentimentului). Nu am putut sur
prinde la Yves Montand nici mă 
car cel mai mic gest exterior cin- 
tecului El tace să apară pe sce
nă însăși lumea cîntecului, eroii 
și întîmplările acestei lumi.

Tn fata noastră nu se mai află, 
parcă, un interpret, ci înșiși „sal
timbancii* versurilor lui Apolli
naire, jongleurii care aruncă în 
aer zeci de mingi și cercuri colo
rate, clovnii care fac tumbe, ani
matele dresate care știu să sirin
gă și cheta, tn sfîrșit, copiii care 
’i urmăresc cu regret pe artiști 
pini la marginea orașului; solda
tul care se întoarce de la război 
cu rufăria murdară In raniță; 
muncitorul care se plimbă fluie. 
rind. cu nrtinile tn buzunare, prin 
-Luna Park*; entuziastul tndră-

gostit care soarbe cu nesaț plină
tatea vieții pentru că „e atît de 
bine" să trăiești și să iubești. Fie
care dintre aceștia tși are cîntecul 
său, dramele sau bucuriile sale — 
iar Yves Montand e confidentul și 
povestitorul tuturora. In vocea 
lui vibrantă simțim rtnd pe rind 
melancolia și exuberanta parizia
nului, tragedia revoluționarului 
spaniol, accente ale muzicii negre 
în minunatul poem despre „Lus
tragiii de pe Broadway", hotărî- 
rea luptătorului pentru libertate 
șl pace. In fiecare intonație e iro
nie sau durere, dragoste sau mî- 
nie, tristete sau speranță...

Astfel. Yves Montând redă cîn- 
tecului virtuțile sale originare, 
calitatea de a întruchipa și trans
mite profunde sentimente ome
nești — căci cîntecul s-a născut 
dintr-un suspin, dintr-un Îndemn, 
dintr-un chiot, dintr-o chemare. 
Arta lui Yves Montând e com
plexă. Ea tnseamnă: a ride, a 
plinge, a iubi — intr-un cuvînt, 
a cîntă.

Pe scenele teatrelor 
din tară

Dar poate vreun duh, peste bălți voievod 
Minios că-i tot smulgeam argintia comoară 
Hotărî să ne piardă, sâ ne snșie-n ghiară.
Să ne svirle drept pradă vreunui pește-zăvod ?

Iși luă fața apei culori de cocleală. 
S-a urnit către noi o oștire de valuri :
Cerul și-a pus neguroasele șaluri ; 
Razelmul tot a mugit a răscoală.

EJ ne-afundă-n adine despicate genune. 
Sau ne saltă pe creasta unui munte de apă ; 
Cleioasele-i spume ne scuipă, ne-ngrnapă, 
Hohotește nebun că-n curînd ne-o răpune.

Care glas a zdrobit tînga asta nătîngă ? 
Mai puternic fu glasul ca al apelor muget. 
Săgetează în inimi, scormone-n cuget. 
Și palmele-ndeamnă de lopeți să se strîngă.

Evdochim ?! Omul cela tăcut, puțintel ?... 
Tn sătești adunări n-a vorbit niciodată...
Ce mai voce de tunet a ținut ferecată !
Și ce ochi are-acum ! Parcă-s așchii de-oțel I

Printre spectacolele 
distractive ale Ca
pitalei a fost deja 

oe drept cuvtnt remarcată 
noua producție a Circului 
de stat, „Variiți-coruert". 
pe un scenariu de Mircea 
Crișan și Al. Andy. Cu 
toald factura diversă a 
numerelor oe care o recla
mă genul, spectacolul este 
de data aceasta mai uni
tar, desigur șl datorită 
existentei unor idei bine 
găsite attt la baza prezen
tării cil și a majorității cu
pletelor. Autorii au creat 
pentru majoritatea nu- 
me-elor muzicale, de acro
bație sau dans cite un mic 
scenariu, ceea ce le-a im
primat o desfășurare mai 
dinamică, ferită de mono
tonie. influențtnd pozitiv 
întregul spectacol. Putem 
aminti tn acest sens pie
sa muziaa'it „be ce jon
glezi cu inima mea", sau 
micile scene de acrobație 
„Gimnaști de ocazie" „A- 
crobați voiaiari", sau 
„Dane excentric acrobat" 
Aceasta a permis și expe
ri mentor ea oe olan mai 
larg a forțel-jr artistice ale 
Circului de stat Deșt se

______

pot face rezerv, tn privin
ța calităților vocale ale 
quartetului lor mat din Lia 
Bocan, Oida Constantin, 
Hdyko Brayer, Consuelo 
Papert aceste patru tine
re (jongie'e gimnaste, a- 
crnbate) dovedesc multi
ple însușiri interpretative. 
In „Gimnaști de ocazie11 
Tonta Norocea (In tra
vesti) a creionat figura 
de un comic suculent, a 
unei îngrijitoare naive

Ș

ll
i

Avtnd <m pronunțat caracter de 
tadnunare p de schănb de experi

mente să arate tastnzesoritar de 
pionieri tn activitatea lor. fie tn>- 
părtășindu-le metode de muncă 
prețioase (articole, discuții, cores
pondențe), fie puntodu-le la dis
poziție cintece, jocuri, scenete 
pentru micii artiști amatori sau 
oferind modele de aparate pe care 
le pot construi pionierii iubitori ai 
tehnicii, rubrici distractive, cu
riozități etc. După corn se vede, 
un conținut multilateral pe care 
nu avem intenția să-l analizăm 
tn aceste noduri, destinate exclu
siv trecerii in revistă a materiale
lor cu caracter literar din „Instruc
torul de pionieri".

Mișcarea pionierească din țara 
noastră are o istorie destul de 
scurtă și, deci, o experiență relativ 
puțin cuprinzătoare. Activitatea ins
tructorilor de pionieri ridică pro
bleme complexe și sînt destul de 
greu de găsit căile cele mai sigure 
spre sufletul copiilor, formele cele 
mai ingenioase, mai atractive de 
organizare a activității pionierești. 
E de aceea pozitiv că cele dteva 
materiale din revistă ce tratează 
asemenea probleme (după părerea 
noastră, fiecare număr ar trebui 
să cuprindă măcar o singur* lu
crare de acest fel) combat cu boti- 
rîre uscăciunea, rigiditatea in 
munca cu pionierii, copierea acțiu
nilor și limbajului obișnuit la a- 
dulți, pledează pentru o activitate 
vie, creatoare, pătrunsă de căl
dură sufletească, bazată pe înțele
gerea viratei copiilor. „Un grăunte 
de adevăr" (nr. 12) de pildă, pre
zintă o instructoare care începe 
să-și dea seama că metodele ei de 
pin* atunci „schilodesc" oopiii, 
formează mici pedanti ..meșteri tn 
vorbe frumoase" și nu oameni vii, 
constructori de mîine ai socialis
mului. Poate că nu e aci vorba 
de o povestire propriu-zisă (au
torul, V. Caraba, a evitat 
cu modestie sl adauge titlului vreo 
mențiune în acest sens), totuși 
trebuie să-i obiectăm că procesul

îngrijii ii culturilor da toamnă, 
monede agricole de primăvară 
Ș-a rnd. Revista satirizează și me
todele „pedagogice" drastice ale 
unor instructori de pionieri spe
cialiști ta confecționarea de eti
chete ț^Ua copii cu ^renume" 
nr. 6). Mai puțin loc se acordă 
din păcate erpenanței pozitive, 
figurilor de instructori destoinici. 
In afară de fragmentele de poem 
ale lui Horia Aramă („.Matei a de
venit instructor" nr. 8, 9) nu vom 
tatilni ta numerele revistei din 
1956 alte materiale cu această 
temă.

Printre lucrările destinate pionie
rilor, cele mai importante ni se 
par scenetele care oferind material 
pentru spectacolele organizate de 
copii constituie un prețios mijloc 
educativ. E firesc, de aceea, si le 
acordăm o atenție mai mare de- 
cît altor materiale și să ne oprim 
mai mult asupra realizării lor. Ins
pirate din viața de fiecare zi a

unor cetățeni de a face 
răspunzător pentru orice 
neajuns sfatul popular, 
este biciuită savuros de 
Mircea Crișan.,Tot Mircea 
Crișan, alături de Julieta 
Vrinceanu, ridiculizează 
zelul unor redactori care 
pretind bucățil»r de lite
ratură să cuprindă toate 
problemele la ordinea zi
lei, chiar dacă n-au nici o 
legătură cu subiectul.

Din „Variiti.concert"

celor doi acordeoniști de 
la Teatrul de varietăți 
din Prag a, J. Cadkova, și 
J. Chalupka. fac din nu
merele lor adevărate po
doabe ale spectacolului.

Sub direcția muzicală a 
lui L Cavassi formația 
de jazz „Alia Breve** face 
onorabil față spectacolu
lui. Poate că unor defec
țiuni de armonizare a in
strumentelor, și unor stri
dențe tn sunetele alămuri-

F ariete concert
care a nimerit pe un teren 

de sport în timpul exerci- 
t iilor. ,

lntllnim tn spectacol 
mai mult umor, un spirit 
polemic ascuțit țintind o- 
biective precise, unele de 
un interes larg. Maniere 
răsuflate de interpretare 
In muzica ușoară, mizlnd 
unilateral pe așa- zisul 
temperament, stnt expre
siv caricaturizate de Ru
dy Fridman In „Mambo 
italiano" iar tendința

nu lipsesc surprizele, ace
le motive inedite care fac 
ca spectacolul să fie mult 
gustat de public. Așa pu
tem descoperi calități ne
cunoscute încă de iluzio
nist ale lui Mircea Cri
șan, aparatul car.e scoate 
zgomote de rișniță și care 
scoate „la secundă" foto
grafiile diverselor grupuri 
de spectatori din jurul a- 
renei circului. Muzicalita
tea, talentul, bunul gust 
și fantezia spirituală a

lor, ar mai trebui să li se 
acorde atenție. Regiei lui 
M. M. Gheorghiu și cos
tumelor semnate de Pan- 
ny Maximilian toată 
lauda.

Desigur că nu tot ma
terialul prezentat este 
sută la sută izbutit. Și 
aici s-au strecurat încă 
destule texte slabe, poan
te Ieftine, efecte gratuite. 
Este cu attt mai neplăcut 
cu cit multe din acestea 
vin să aducă un deservi-

ciu unor cintăreți mult 
iubiți și respectați de pu
blic cum e de pildă Ioana 
Radu, Parodia „Triplu 
salt mortal" este vulgari 
puntnd-o tntr-o situație 
penibilă pe clntăreați. 
Numai melodiile populare 
și romanțele, pe care Ioa
na Radu le cîntă excepțio
nal la sftrșitul spectacolu
lui, reușesc să estompeze 
impresia jenantă pe care 
ți-o lasă parodia despre 
care e vorba. La fel e și 
cazul Simonei Cassian, 
ale cărei autentice însu
șiri muzicale și de cuple- 
tistă (evidente In „Lina" 
șl tn cupletul interpretat 
împreună cu Crișan) stnt 
vulgarizate tn ' '
titulată „Noul

Autorii unor 
spectacole ar 
aibă ptnă la capăt încre
dere tn gustul marelui 
public, In dorința lui de 
a se distra și instrui tot
odată, cerntnd cu o sită 
cit mai fină ultimele urme 
de trivial șl prost gust 
ce.și mai află loc aici.

S. V,

bucata in- 
dresor", 
astfel de 
trebui să

tirile far nxfletețti Art unnlrite 
HteralsMBt» dm men — dm fugi 
mai bine zis — ji tn ultimul ta- 
Mou B reclam deja pocăiți p 
uțurat după o adunare despre 
care ne mformează un portar sfă
tos, sceneta tacheindu-se cu un 
pronostic asupra medului. Ni se 
pare demnă de remarcat p 
..P’înze campionul" de L Mustață 
(nr 5) Dialogul vid p îndeosebi 
figura bine prinsă a micului Înfu
murat cu aere de „vedetă", care-p 
tratează coiegii cu o superioară 
ironie p eu ..bancuri" mai mult 
sau mai puțin spirituale, amuză 
și convinge fără didacticism. Și de 
data aceasta, însă, la căderea cor
tinei fi găsim pe erou subit auto
critic. Oare transformările acestea 
rapide, rar mtilnite în viață sînt 
socotite obligatorii pentru finalu- 
rile scenetelor din „Instructorul 
de pionieri*4 ? Excepție face doar 
o bucată în care am recunoscut 
cu mirare o scenetă din revista 
sovietică „VofatfT nr. 10 din 
1955. Sceneta aceasta, inclusă In
tr-un program artistic pentru 
focurile de tabără semnat de Paul 
Maxim („Veselie în jurul focului**) 
a apărut in nr. 8 al „In
structorului de pionieri**. E re
gretabil că autorul p redacția pu- 
blicînd un material tradus și adap
tat cu mid modificări (nu poate fi 
socotit propriu zis o prelucrare), 
nu au găsit de cuviință să indice 
sursa.

Dacă scenetele din viața pionie
rilor corespund în general cerin
țelor (greutățile implicate de genul 
acesta scurt fac și mai meritorii 
reușitele autorilor respectivi) în 
schimb o scenetă cu elemente de 
basm pentru elevi, feeria Ioanei 
Zamfir „In noaptea Anului Nou" 
(nr. 11) demonstrează prea pu
țină fantezie, atît în ce privește 
subiectul, cît și mijloacele de ex
presie folosite. în plus, în 
abundă, de pildă, asemenea 
guri rimate cu o lipsă de 
rație exasperantă : „Primul 
leț: Uite și un camion / Al 
ursuleț : Văd și eu un avion / Al 
treilea iepuraș: Sacul, sacul l-am 
găsit I Moș Gerilă: O, cît sînt de 
fericit luetc.

Un gen destul de frecvent în 
„Instructorul de pionieri" este 
poezia. Intîlnim aci versuri ale re

feerie 
dialo- 
inspi- 
ursu- 

doUea

75 DE ANI DE LA 
NAȘTEREA LUI GH. CUCU

Mesajul
Cu mai bine de un pătrar de veac ii. 

urmă, în luna lui februarie 1931, un 
om la vreo cincizeci de ani, bărbat 
frumos, dar cu sănătatea mult zdrunci 
nati, prioea cu bucuria ji dragostei, 
unui tată la un manuscris. Pe hîrtla cu 
portative erau așternute slove fi note ale 
unui ,d:or folcloristic' pe patru voci 
mixte.^ Titlul, subliniat, suna „Om fără 
noroc", iar autorul, modest înscris in 
dreapta, era Gheorghe Cucu.

Cel care terminase lucrarea nu putea bănui atunci că acest cor 
avea să fie ultima sa compoziție, ultima dintr-un șir de nestemate 
ale muzicii corale romînești. Intr-adevăr, boala l-a doborit curînd 
pe Gheorghe Cucu, într-o vreme cind ajunsese la deplină matu
ritate artistică și la o subtilă cunoaștere a tainelor cîntecului ro- 
mînesc. In anul următor, la 22 august 1932, artistul înceta din 
viață, in vîrstă de 50 de ani.

Se născuse în 1882, în februarie (adică exact acum 75 de ani) 
în tlrgușorul moldovenesc Puești, într-o familie de oameni săr
mani. De mic copil a vădit acea dragoste pentru muzică ce avea 
să-l însuflețească de-a lungul vieții. Primele contacte cu muzica 
le-a avut cu dntecele țăranilor din partea locului și cu cîntarea 
bisericească pe care a cunoscut-o de la unchiul său — „moș 
Butoi" — cîntăreț de strană. Micul pasionat de muzică a urmat 
apoi cursurile unei școli de cintăreți bisericești, aoind ca maestru 
pe Damian Rinzescu, pentru a-și continua studiile la Conserva
torul din București, unde-l are profesor pe D. G. Kiriac. In 
1906, ajutat de profesorul său, pleacă la Paris, la capela romini, 
cu gîndui de a se perfecționa mai departe.

Reîntors în țară, Cucu iși închina toate forțele muzicii pe oare 
o slujește în chipuri diferite : compoziție, activitate pedagogică, 
dirijor, culegeri de folclor ș.a.m.d. De la elevii săi culege 200 de 
colinde pe care le transcrie cu pasiune și artă. El continuă să 
creeze, dînd la iveală asemenea coruri binecunoscute ca „Haz del 
necaz", „Mincinosul", „Greierul", „Iarna”, „Minia” și multe altele 
îndrăgite de popor. Activitatea de dirijor și-o desfășoară la corul 
societății „Carmen" unde îl asistă pe D. C. Kiriac.

Opera lui Gh. Cucu trăiește pe buzele miilor de cintăreți din 
țara noastră, ducînd peste ani, mesajul plin de omenie al artistu
lui patriot.

UTUL
unui tînăr dramaturg clujean

Teatrul Național din Cluj este 
□nul din puținele teatre din țară 
(aci nu avem în vedere pe cele 
bucureștene), care se preocupă 
stăruitor de colaborarea cu scri
itorii locali, urmărind să reali
zeze în fiecare stagiune un nou 
spectaco' tn premieră pe țară cu 
o piesă originală. Această preo
cupare întru totul lăudabilă, s-a 
concretizat în actuala stagiune

le datatului cu copiii satului", 
poezii semnate de tineri ca AL O. 
Zotta, Gh. D. Vaxile, Ioana Zam
fir etc. Unele dintre acestea sînt 
închinate vieții noi, tinereții de 
azi ca ,.Sorbind lumina ta, Par
tid" (nr. 5) și „Tinerețe" (nr. 3) de 
Ioana Zamfir, „Generația feri
cirii" de Al. O. Zotta (nr. 5.). Al
tele, mai apropiate de problemele 
concrete ale educației copiilor 
cîntă bucuriile învățăturii sau sa
tirizează — ca și scenetele — le
nevia, superficialitatea, diferite o- 
biceiuri nesănătoase. Sînt, firește 

simple poezii „de sezon". Tre
buie să constatăm, din păcate, că 
realizarea poeziilor nu e întot
deauna la înălțime. Iată, de pildă, 
o imagine forțată dintr-o poezie 
de Gh. D. Vasile „Vin zilele" 
fnr. 5) în care examenele sînt ase
muite cu momentul formării fruc
telor în pomi (cărțile reprezentînd 
florile) „Cărți și caiete strinse tom 
de tom / ea florile din ram lu- 
enc in «oare / Ele rint fiori, ,co- 
larul erte pom; / vin zilele de 
roade dătătoare..."

Rezult* din cele dteva obser
vații făcute ad asupra revistei, 
necesitatea unei anume îmbogățiri 
a tematicii lucrărilor literare origi
nale destinate pionierilor, prezenței 
mai pregnante a actualității in a- 
ceste materiale. Intr-adevăr, intil- 
trim prea puțin tn această privin
ță : o povestire („Dușmanul") de 
L Băhi (nr. 7, 8) despre un pionier 
care afută la prinderea unui ban
dit Ar fi fost necesar credem, ca 
printre lucrările care vin în spriji
nul activității pionierești să se 
afle mai multe tachinate educației 
Ctriotice a copiilor, pe baza noi- 

r realități din țara noastră, etc. 
O ultimă observație si totodată 

o sugestie pentru „Instructorul de 
pionieri". Am tattlnit ta numerele 
din anul 1956 foarte puține din 
numele scriitorilor noștri pentru 
copii, autori da cărți prețuite și 
colaboratori devotați ai revistelor 
pentru cei mid. Prezența creației 
tar ta „Instructorul de pionieri" 
ar tasemna firi îndoială o calitate 
superioară a lucririlor cu caracter 
literar publicate de revistă și ded 
un ajutor și mai substanțial acor
dat mișcării de pionieri.

FELICIA DAN

prin punerea în scenă a piesei 
„Nopțile tăcerii" de Teofil Bușe- 
can.

Scriitor ttnăr, autorul acestei 
drame țărănești se află la de
butul său ca dramaturg, ceea ce
— cum era firesc •— și-a pus am
prenta pe lucrarea sa generînd 
unele calități reale, dar și nea
junsuri care nu pot fi trecute cu 
vederea.

Este evident efortul autorului 
de a evita căi bătătorite, șablo
narde, de a pătrunde în sufletul 
țăranilor ale căror frămîntări a 
urmărit să le aducă pe scenă. 
Grigore Cristea, eroul principal 
al dramei, are o evoluție com
plicată, dominată de o gravă ne
norocire care l-a dezechilibrat 
pentru mult timp existența. In 
1943 fiul său, Niculăieș, a fost ucis 
de fiul chiaburului Boldur, căruia 
Cristea II slujea. Tăcerea lui 
Grigore Cristea — care de alt
minteri nu avea martori să do
vedească adevărul — a fost cum
părată de Boldur cu 2 Jugăre de 
pămtnt. Așa au trecut anii, fără 
ca crima să fie dată în vileag. 
Iar nefericitul dată tși ducea zi
lele de azi 
de oameni, 
rămăsese, 
silit prin legămtnt în fața bise. 
ricii să tacă mereu. Pină cind, tn 
zilele noastre, Împrejurări neaș
teptate ti împing pe Grigore 
Cristea să dezvăluie adevărul: 
același fiu al Iul Boldur, Vaier, 
este iubitul Veronicăi, fiica bă- 
trtnutui. este tatăl copilului pe 
care fata îl poartă în pîntec.

Toată sceasta dramă familiară 
sumbră, ale cărei resorturi iniți
ale ie aflăm din primul act, pe
trecut In urmă cu zece ani, se 
dezlănțuie tocmai atunci cînd 
satul, aflat In preajma înființării 
gospodăriei colective, freamătă 
gata să se îndrepte pe un nou 
făgaș de viată. Stnt creionate 
aici cu autenticitate cîteva figuri 
de țărani muncitori. Așa este 
Moarcăș. un comunist dintr-o bu
cată, a cărui Incăpăținare și as
prime fată de Cristea nu-i estom
pează calitățile morale de om 
hotărtt și energic, care se situea
ză tn fruntea ceior ce pregătesc 
creare* colectivei. Sau hazliul 
moș Iov, gata întotdeauna să de
pene amintiri, snoave, povești

In piesa Iul Teofil Bușecan este 
insă supărător că cele două la
turi ale acțiunii — drama bătrâ
nului Grigore Cristea și clocotul 
dinaintea inaugurării colectivei
— nu sfnt organic sudate. Pe de 
altă parte, drama nu se desfă
șoară dens, intensitatea ei este 
partial diluată. Premizele conflic. 
tulul ne stnt înfățișate expozitiv 
In primul act, deși ele ar fi putut 
să reiasă — și reies de altfel — 
din restul piesei. Concentrarea 
conflictului, o mai strtnsă și ju
dicioasă împletire a firelor intri-

gi ar fi sporit neîndoios capaci- 
tea de convingere a piesei.
Punind ta scenă „Nopțile tă

cerii", C. Anatol a urmărit cu 
precădere să pună în relief drama

zi pe mîine, înstrăinat 
i, fără grija fetei care-i 

singur cu taina lui,

bătrînului Grigore Cristea, miș
carea zbuciumată, contradictorie 
a sufletului său. De la elementele 
de decor — apăsătoarele grinzi 
care domină Interiorul casei lui 
Grigore Cristea (pictor scenogrtt 
Mircea Matcaboji) — pină la jfl 
cui interpretului principal, artistur 
emerit Gh. Damian — care are 
accente de răscolitoare durere, 
fără a apăsa excesiv pe latura 
patetică a personajului — regia 
a găsit multiple mijloace pentru 
a sugera chinul amar al bătrînu- 
lui țăran. Este Îndeosebi remar
cabilă soluția regiei în actul al 
doilea, cînd Grigore Cristea — 
situat propriu-zis afară din scenă 
— ia aminte de pe prispa casei, 
la toată forfota în jurul creării 
colectivei. In inima lui ceva se 
mișcă, ceva se trezește din amor, 
țeală — și interpretul a marcat 
cu discreție, însă vizibil, începu
tul acestei schimbări decisive pen. 
tru evoluția ulterioară a bătrînu- 
lui.

In același timp, regia a făcut 
să trăiască pe scenă colorat și di
ferențiat lumea satului, fără a 
reuși însă să atenueze lipsa de 
unitate a piesei despre care am 
vorbii Paralel cu drama lui Grid 
gore Cristea, atingînd.o doal 
tangențial, pe scenă se Încheagă 
frămintarea satului în legătură cu 
colectivizarea. înaintea spectato
rului se perindă un grup de femei 
cicălitoare, ascunzind sub vorbă
ria vehementă nehotărtrea lor, 
o mamă ș( un fiu învrăjbiți din 
cauza deosebirilor de vederi asu
pra colectivei, un mijlocaș muca
lit care la intrarea în colectivă 
pune condiția să nu fie cumva ales 
tocmai el președinte ș.a.m.d. 
Regizorul și interpreții au dat sub
stanță acestor siluete numai schi
țate în text, valorifictnd și îmbo
gățind generos intențiile autoru
lui. De asemenea, merită să fie 
elogiată compoziția sobră și echi
librată a actorului Gh Cosma, in 
roiul iul Moarcăș, căruia interpre. 
tul l-a dat o duritate de piatră, 
dar și o luminoasă putere de în. 
(elegere a rînduielilor socialiste, 
către care el ii îndeamnă cu fer
mă hotărtre pe consăteni.

In schimb, C. Anatol n-a găsit 
o soluție regizorală în stare să' 
concentreze desfășurarea prea 
puțin densă a conflictului, ba a 
accentuat caracterul expozitiv al 
actului I Imagintnd de pildă o 
scenă mută, menită să ne intro
ducă in ambianta vremii și locu
rilor. Ar fi poate necesară dina
mizarea tn plus a mișcării sceni
ce, un ritm mai viu pe alocuri, 
care să înlăture măcar parțial 
lipsa de încordare dramatică a 
multor scene din piesă.

Observațiile făcute nu epuizea
ză nici piesa și nici spectacolul 
în discuție. Fapt este că debutul 
tn teatru al lui Teofil Bușecan a 
fost susținut Cu dragoste și înțe
legere prin montarea asigurată de 
Teatrul National din Cluj piesei 
sale „Nopțile tăcerii".

MIHAIL LLPL1

Peste cîteva zile, 
publicului bucureș- 
tean îi va fi prezen
tat un nou film ro- 
minesc „ORA H“ — 
realizat de tinerii 
Andrei Blaier și Si- 
nișa Ivetici (scena
riul și regia) și Lu
cian Penescu, Gheor
ghe Dănăilă, Sergiu 
Huzum ț 
Cristian (o 
cu toții a
ai Institutului de 
artă teatrală și cine
matografică „I. 
Caragiale“.

Filmul este 
spirat după 
vela lui Nicuță 
nașe: „Muzicuța cu 
schimbător".

In fotografie : O 
scenă din film.

poezia. Intilmm aci versuri ale re-1 
grefatului Nicolae Labiș, fragmen- 
te din volumul lui Ion Brad „Ore-'
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Viața de organizație

red ere
Cuvinte înflăcărate, cuvinte si

gure, au izvorlt de pe buzele tu
turor participanților la discuții

A fost prima organizație de sec. 
țle din uzinele „Republica" din 
București care a ținut adunarea 
generală de alegeri a organelor 
conducătoare. Sala de la colțul 
roșu al uzinei era plină de tineri.

Vorbea Petrescu Nicolae. înalt, 
cu o voce de bas, cuvintele lui 
exprimau și mîndrie și încredere. 
„Organizația noastră de secție a 
luat drapelul de organizație 
fruntașă pe uzină Pentru a ob
ține o astfel de cinstire, fiecare 
dintre noi, așa cum ne-am pri
ceput, unul mai mult, altul mal 
puțin, și-a adus contribuția".

Cuvintele iui mi-au reamintit 
eîteva fraze laconice, oarecum 
reci, din darea de seamă. „Pla
nul de producție pe întreaga sec. 
ție a fost depășit regulat între 
9,8 și 14 la șută. Secția „tras la 
rece" a ctștigat de altfel pe pe
rioada trecută Și drapelul de „sec
ție fruntașă în producție". In da. 
rea de seamă se arăta de aseme
nea că tineretul, numai la scule 
și matrițe, a făcut lunar o eco. 
nomie de peste 5500 lei. Țrecîn- 
du se In revistă alte realizări 
s-au evidențiat brigăzile utemis- 
te conduse de Eftimie Iordan, de 
altfel un utemist cam tomnatic, 
cu o față smeadă și trăsături 
dure și Alexandru Petre, Ivan 
Vasile care au realizat depășiri 
lunare între 30—45 la sută. Și 
cifrele continuă. Cu date și exem. 
ple se vorbește pe larg despre 
munca pe care o desfășoară or
ganizația de secție U.T.M. in ve
derea calificării tineretului. 18 to. 
varăși au urmat cursurile de 
minim tehnic, alți 8 cursurile 
de calificare gradul I și II.

— Da, trebuie să înțelegem cu 
toată claritatea. In momentul de 
față pentru noi nu se mai pune 
problema: „Ce să facem ca să 
îndeplinim planul de producție ?“ 
E bine s-o spunem, e bine 
să ne dăm seama cu precizie de 
lucrul acesta. Ceea ce ne inte
resează acum, obiectivul asupra 
căruia trebuie să ne îndreptăm 
toată atenția, este depășirea pla
nului. Acum, noi trebuie să cău
tăm împreună căile unor depășiri 
mult mai substanțiale a planu
lui de producție.

Pe ce bază a făcut oare Săvu
lescu Teodor o asemenea afirma
ție ? Este ea justificată de ceva ? 
Cercettnd, ne-am dat seama că 
a avut întreaga autoritate mo
rală să vorbească așa cum a vor. 
bit. în numele tineretului din 
secție. De multe luni în secția 
„tras la rece" nu a mai existat nici 
măcar un singur tînăr care să 
nu-și fi îndeplinit planul. Nu 
fără mîndrie secretarul organiza 
ției de bază de partid, tovarășul 
Dingu Ioan, ne-a spus:

— In secția noastră nu mal a- 
vem de mult nici un tînăr care 
să lucreze sub normă. Absențele 
de asemenea aii devenit un lucru 
atît de rar și, pot spune fără să 
greșesc, atît de neînsemnat, îneît 
nici nu merită să mai vorbim 
despre ele.

$1 totuși, lucrurile trebuie
cercetate mai adînc

In organizația de secție „tras la 
rece" sînt 52 utemiști. Dintre a- 
ceștia 14 sînt deja candidați de 
partid. Interesant de aflat de a- 
semenea că peste 40 utemiști au 
sarcini concrete, precise, care le 
reclamă o preocupare zilnică. Dar 
lucrurllo nu se opresc aici- Nu a 
existat vorbitor, care, lutnd cu- 
vîntul tn adunarea generală, 
să nu fi subliniat lucrul e- 
sențlal. Și Eftimie Iordan, și 
Petrescu Nicolae și îonescu Ga
briela. Debu Iosif, Puțaru Stelian, 
ca și Dragomir Dumitru au adus 
cuvinte de mulțumire organiza
ției de partid eare i-a sprijinit

efectiv tn îndeplinirea tuturor 
sarcinilor.

...Tovarășul Dingu loan, un 
bărbat înalt, voinic, puțin negri
cios, îmi răspundea cu bunăvoin
ță la întrebări.

— A sprijini organizația 
U.T.M. pentru noi e un lucru atît 
de firesc, atît de normal incit... 
făcu un gest cu mina ridicînd 
din umeri — nu știu, nu i-aș 
găsi și nici nu.i dau vreo expli
cație. E firesc.

— Și totuși — insist eu — cum 
s-a manifestat acest sprijin ?

— Dacă țineți cu tot dinadin
sul, s-o luăm, ca să zic așa, me
todic. In primul rînd un număr 
însemnat de membri și candidați 
de partid au în momentul de fa
ță diferite munci în cadrul or
ganizației U.T.M. După cum 
ați văzut, bucurîndu-se de încre
derea tinerilor, trei tovarăși can
didați și un membru de partid 
au fost aleși în biroul organiza
ției de secție. De asemenea, toți 
organizatorii de grupe U.T.M. a- 
Ieși de curînd sînt candidați și 
membri de partid. Propagandiști, 
îndeplinind diferite munci la pos. 
tul U.T.M de control, alți mem
bri și candidați de partid se o- 
cupă efectiv de problemele mun
cii U.T.M.

— Intr-adevăr, intervin eu, 
acesta este sprijinul esențial pe 
care l-ați dat organizației U.T.M. 
Dar ne-ați putea vorbi și despre 
alte aspecte ?

Tovarășul Dingu, uittndu-se 
spre Săvulescu, proaspăt ales în 
comitetul organizației de secție 
U.T.M., dădu să se înțeleagă că 
și acesta ar putea răspunde la 
o astfel de întrebare.

— E greu să poți spune „ne.a 
ajutat aici, aici și aici organiza
ția de partid", fiindcă nu există 
acțiune inițiată de noi în care să 
nu fi primit sprijin. Poate că ar 
trebui toțușl spus citeva cuvinte 
despre unele intervenții operati
ve și întotdeauna bine venite ale 
organizației de partid. Iată in a-

ceastă direcție eîteva exemple: tn 
schimbul B munca U.T.M mer. 
gea slab. Organizația de partid. 
pe baza unui referat întocmit de 
biroul U.T.M., a luat în discuție 
într-o ședință de birou situația 
schimbului B. In urma acestei 
ședințe, apiietnd măsurile indica
te, schimbul și-a ridicat simțitor 
activitatea. Un alt exemplu: a- 
vem trei forme de învățămînt po
litic. La un moment dat s-a con
statat că frecvența e slabă. Bi
rou! de partid a cerut să discute 
într-o ședință specială cu toți 
acei ce neglijează studiul. Re
zultatul : în momentul de față 
toate cercurile sînt cu lecțiile 
la zi.

Dar din discuțiile avute nu am 
aflat numai aceasta. Tineretul 
din secția „tras la rece" este în
conjurat de toți vlrstnicii, cu o 
dragoste adevărat părintească. 
Acestor oameni nimic nu le trece 
cu vederea Formarea caracteru 
lui tinerilor, formarea acestora 
ca oameni adevărați este o ches
tiune care a devenit o problemă 
personală a fiecărui membru de 
partid. Eftimie iordan, responsa
bilul brigăzii utemiste. bea. Nu 
des. nu zilnic, dar nu scăpa nici 
o ocazie pentru a bea. Acest lu
cru nu a scăpat observației co
muniștilor. lancu Dumitru a dis
cutat cu Eftimie, cu vorbă bună 
sau mai aspră, la nevoie l-a cri
ticat și la gazeta de perete șl nu 
dintr-odată, ei treptat, Eftimie a 
Început să se dezbare de un viciu 
care-i umbrea stima Și cinstea 
de care s« bucură in uzină.

...Cuvinte apuse cu încredere, cu 
înflăcărare de toți partidpanții 
la adunare: „Steagul de secție 
fruntașă va rămlne la noi". Vor
beau înflăcărat, argumeatînd, do
vedind. .„Nu. nimeni nu va putea 
să ni-1 ia". „Sintem capabili să-1 
păstrăm, să rămînem și pe mai 
departe organizație de secție 
fruntașă pe uzină".

I. PETRU

Informații
Zilnic sosesc In stațiile de fron. 

tieră Sighet, • Socola Roșie și 
Larga-Galați noi și importante 
cantități de grtu și orz, livrate 
sub formă de împrumut de 
Uniunea Sovietică, în baza acor
dului încheiat anul trecut la Mos
cova.

In ultimele 10 zile au ... ... 
cepționate peste 10.000 de tone 
de griu și 4.000 tone de ___
la începutul livrărilor și pînă tn 
ziua de 21 februarie au intrat în 
țară 26.000 de tone de grtu și 
18.000 de tone de orz. Sint 
anunțate alte transporturi masive 
de cereale

4-
Vineri a apărut la Cluj primul 

număr al revistei în limba 
ghiară „Korunk".

Printre cei care semnează 
primul număr al revistei se 
Nagy Istvan, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., Gali 
Erno, Balogh Edgar, Morvai 
Gyula, Cseki Gyula și Banko 
Samu

fost re-

orz. De

ma-

tn 
află

♦
Vineri 22 februarie a.c minis

tru! Afacerilor Externe, Grigore 
Preoteasa, a primit tn audiență 
pe noul însărcinat cu afaceri al 
Belgiei acreditat la București, 
Jean Leroy.

însărcinatul cu afaceri al Bel
giei, Jean Leroy, a inmtnat minis
trului Afacerilor Externe scrisori
le sale de acreditare.

(Agerpres)

Cu la(a
(Urmare din pag. l-a)

nouă nu nl s-a recomandat e-o 
aplicăm. Noi sintem întreprindere 
de reparații și nu de construcții 
metalice. Unul din funcționarii 
care se ocupă cu evidența între
cerii socialiste și care tocmai era 
lingă noi. complectă:

— Așa este tovarășe. Noi n-a
vem norme specifice de consum 
și nu putem calcula economiile.

— Sînt totuși muncitori care 
fac economii — intervenirăm 
noi.

Și le-am arătat ziarul local 
„Facila" tn care, spre surprinde
rea lor, se publicase o informație 
despre economiile realizate de 
turnători în luna ianuarie.

După toate discuțiile noastre, 
un lucru a rămas limpede; la a- 
telierele C.F.R. „16 Februarie"- 
Cluj se pot realiza economii lu
nare de 6ute de mii de lei prin 
recondiționarea arcurilor la loco
motivele Intrate tn reparații, prin 
folosirea rațională a curentului 
electric etc.

A fost odată •••
Tn sftrșit, la uzinele „Unirea". 

Aici, datorită muncii entuziaste 
a inginerului utemist Liviu Mo- 
raru de la turnătorie s-a realizat 
turnarea pieselor în miezuri ex
terioare. Prin aplicarea acestei 
metode se realizează însemnate 
economii. Tot aici, din inițiativa

’907 IN FUNDENI!
lui Marghiloman

(Urmare din pag. l-a) 
ce să vezi ? Compania căpitanu
lui Munteanu ne aștepta, un rlnd 
In. genunchi, altul..,

„.„Stații" a răcnit deodată că
pitanul din piepiu-i lat, acoperit 
ou nasturi lucitori.

Mulțimea a ezitat o clipă, dar 
nu s-a oprit. Atunci, din primul 
șir de militari, s-a ridicat unul 
Grigore Niță Mocanu. elev plu
tonier, feciorul unui bogătaș de 
la Fundeni.

„Ce-i, Radoslave ? — a strigat 
el. încotro ?'

Ion Radoslav nu i-a răspuns, 
e-a îndreptat spre el, dar... a că
zut. Mulțimea a năvălit cu urle, 
te. Oțelele puștilor au trăznit um-

O delegație a R.P.R. va lua parte 
la festivitățile proclamării 

independenței Coastei de Aur
Guvernul Coastei de Aur a in

vitat guvernul Republicii Popu
lare Romîne să trimită o delega
ție la festivitățile care vor avea 
ioc între 3 și 10 martie la 
Acera, capitala statului cu 
prilejul proclamării , independen
ței Coastei de Aur,

Răspunzînd acestei invitații, 
guvernul romîn a desemnat o de-

legafie formată din tovarășii 
Alexandru Lăzăreanu, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
R.P.R. și Titus Cristureanu, vice
președinte al Camerei de Comerț, 
care va participa la festivitățile 
de la Accra.

Coasta de Aur a fost pînă în 
prezent colonie engleză. Noul 
va purta numele de Ghana.

Mărfuri din import

stat

In curînd magazinele noastre și 500,000 kg. orez importat 
de șțșt vor pune în vtnzare noi Egipt.

In afara acestor produse 
mentare, cumpărătorii vor putea 
găsi peste puțin timp în maga
zine turisme, motociclete, aparate 
și materiale fotografice, acordeoa- 
ne, ceasornice deșteptătoare și 
vase de menaj emailate livrate de 
R.D. Germană și televizoare pri
mite din U.R.S.S.

cantități de bunuri de larg con
sum sosite de curind din străină
tate în cadrul contractelor comer
ciale existente cu diverse țări.

In ultimul timp au fost Impor
tate printre alte produse ali
mentare, 320.000 kg. de unt, din 
Danemarca, Finlanda și Austria, 
200.000 kg. lapte praf din Olanda. 
Danemarca și Suedia, 200.000 kg. 
de margarină de producție norve
giană. 500.000 kg. ulei comestibil 
din Olanda. R.F. Germană și Li
ban, pește sărat și conservat, 
500.000 kg de citrice din Grecia 
etc. Vasele romînești ..Midia", 
„Sulina" și „Mangalia" se află 
tn drum spre portul Constanța 
unde vor descărca 550.000 kg. de 
citrice livrate de Grecia și Israel

BĂRĂGANUL
și noul sau pitoresc

(Urmare din pag. I-a)

— Ei, acuma luați o lupi și 
ciutați prin miriște și spuneți-mi 
câte boabe ați gătit in urma mea.

Grigore, flăcău liniștit și mo
dest (vorbo dinainte n-a fort o 
laudă) și-a făcut cinste in ochii 
oamenilor incit aceștia au hotdrît 
si no-l mai dea nimănui. Grigore

spre realitate
comitetului organizației de bază 
U.T.M., ia sfîrșitul lunii noiem
brie a anului 1955 a luat ființă 
o brigadă complexă de econo
mii.

Era o vreme cind această bri
gadă își trăia viața. Pe atunci 
inginerul Szabo Ferenc, frezorul 
Kulumban Akos. tehnologul San
dor Istvan, lăcătușul Ambrus Fe
renc, căutau căi practice care să 
ducă la realizarea de economii. 
Și au găsit.

S-a realizat turnarea pieselor 
tn miezuri exterioare, s-au modi
ficat cuptoarele de turnare pen
tru ca astăzi suflarea să se tacă 
cu 3 rînduri de guri, s-au stu
diat posibilitățile de turnare a 
unor piese care se confecționau 
înainte din tablă, prin ștanțare 
etc. tn acest fel s-au realizat eco
nomii de aproape un milion lei. 
Intr-up mod miraculos, despre 
care Insă nimeni nu știe nimic, 
brigada aceasta s-a desființat

In vreme ce membrii comite
tului U.TJVț. sînt în căutare de 
căi pentru economii, la eecția 
strungărle, prin recondiționarea 
cuțitelor, folosirea rațională a 
uleiurilor etc tinerii Farkas Mi- 
haly, Vink Ianos, Sabo Teodor, 
Podar Dumitru șl alții, realizează 
însemnate economii.

Cînd a fost vorba despre apli
carea inițiativei de la „Progre- 
sul“-Brăila, tovarășii din comi
tet s-au codit, au căutat diferite 
justificări.

In loc de concluzii

din

ali-

plînd văzduhul cu clocotele lor, 
mult timp. Atunci au cunoscut 
gustul pămlntului al doilea din
tre Radoslavi, — Grigore, Vasile 
Nicolae din Zărnești, Dumitru 
Băligeru și alții — tn total 
unsprezece mărfi.

— Pe mine — a sftrșit gazda 
firul povestirii — m-a lovii un 
glonte, uite aici, tn umăr. Am 
stat In spital, apoi la pușcărie. 
Ctnd m-am întors..,

— ,..tn ziua Statei Mării... — 
și-a amintit din nou băbuța.

— ...am intrat tn reșfet. S-au 
dus 50 de ani de atunci.,. Picat 
că doar așa de puțini dintre noi 
au apucat zilele acestea de li
bertate, a încheiat Mihai Dragu, 
bătrtnul revoltaf din Fundeni.

Am relatat citeva aspecte cu
lese pe teren. Ele arată că pen
tru cei mai mulți dintre secre
tarii comitetelor organizațiilor 
de bază U.TAA din întreprinderi, 
modul practic al realizării econo
miilor este neclar.

Comitetul orășenesc U T. M.- 
Cluj nu a dovedit preocupare 
pentru explicarea conținutului 
inițiativei de la „Progresul". Ac
tiviștii s-au mulțumit să „reco
mande" organizațiilor U.TJA. a- 
plicarea acestei inițiative

Tovarășul Salaman Bela acti
vist «1 comitetului orășenesc 
U.T.M. avea rețineri neîntemeiate 
față de posibilitățile aplicării 
inițiativei tn întreprinderile clu-
jene:

— Nu cred
ceva. Și apoi cine o să țină evi
dența ?... Eu unul nu prea văd 
cum să se aplice.

Un asemenea răspuns nu-1 pot 
da decît oamenii rupți de reali-

că se poate face

O altă lacună, eare generează 
eituația existentă, rezultă din 
faptul că organizațiile de bază 
U.Ț„M. nu țin legătura cu comi
tetele de întreprinderi, eu direc
țiunile tn vederea antrenării ti
neretului la lupta pentru realiza
rea de economii.

Și comitetul regional U.T.M. 
tărăgănează îndrumarea concre
tă a comitetelor orășenești și 
raionale UT-M. In raportul pre. 
zentat la recenta plenară a comi
tetului regional U.T.M, se pre
vede :

Pină la 1 martie 1957 se va 
introduce în întreprinderile „In
dustria slrmei" din Cîmpia Turzil. 
.„Menajul", „Tehnofrig", „Fla
căra", ,„Armătura” și „ianoș 
Herbak" din Cluj și „Electroce
ramica" din Turda, inițiativa ti- 
nerilor de Ia „Progresul“-Brăila.

Pînă la 1 martie mai sînt doar 
eîteva zile. Pentru traducerea în 
viață a prevederilor nu s-a făcut 
aproape nimic. 0 mare parte din 
vină revine și tovarășului loan 
Hanuschi (răspunde în cadrul 
comitetului regional U.T.M. de 
problemele activității tineretului 
muncitoresc) care a privit super, 
ficial sarcinile ce-i reveneau.

Este necesar să se desfășoare 
o muncă de agitație vie, concre
tă, să li se vorbească tinerilor 
mai amănunțit despre importanța 
pe care o au economiile In re
ducerea prețului de cost și ridi
carea nivelului de trai al po
porului nostru muncitor, deapre 
căile și mijloacele de realizare a 
economiilor, precum si să le fie a- 
sigurate condițiile tennlco-organi- 
za tori ce necesare. Numai cu șe
dințe și informări nu se poate 
rezolva aplicarea unei Inițiative 
de acest fel.

trebuie să rămlnă ol lor. Un ase
menea băiat, priceput tn meserie 
de parcă-i vrăjitor, cu dragoste 
pentru pămint și pentru stăpânii 
pămlntului, flăcău frumos și li
niștit — musai să rămlnă tn sa
tul lor. Trebuia deci să i se facă 
„împămintenirea" definitivă. Șl 
oamenii au ales ei o fată pe 
măsura băiatului, pe Maria Ste- 
lian. Adică cum am putea rptine 
c-au ales-o ei ? A ales-o inima 
lui Grigore ți ei i-au dat ce 
niște părinți încuviințarea și-au 
venit să se veselească fi să joace 
la nunta lor.

Acum Grigore cine cu noap- 
tea-n cap la F Aurei, la stațiune, 
călare pe bicicletă, si-i dă zor la 
reparații. Anul trecut, in primele 
zile ale lui martie, el intrase cu 
tractorul In cimp Anul acesta, 
înaintea sosirii echinocțiului de 
primăvară Grigore va culege ghio
ceii dinaintea șenilelor pe pă- 
mlntul Bărăganului ți va pomi 
cu brazdele desenînd linii per
fect drepte și paralele prin mij
locul hătrînei stepe romînești.

...Așa cum se înfățișează astăzi, 
fără dropii și ciulini lipsit de 
imaginea cenușie a pustietății 
sterile si a liniștei profund pa
triarhale, cu geografia schimbată 
de brazdele simetrice ale K.D.- 
urilor, răscolit de semnele trans
formărilor contemporane — Bă
răganul apare privirii plin de 
farmec și pitoresc.

Și când ară cu K.D.-ul Grigore, 
peisajul capătă parcă tn piua mă
reție, culoarea sănătoasă a tine
reții.

Elevul Sălăjan loan din 
Arad, unui din membrii lotu. 
lui A.V.S.A.P., dștlgător al 
probei de cerb alergător pe 
1958.

Țintași iscusiți
Pe coperta unei reviste ilus

trate din țara noastră a apărut 
acum citeva luni chipul unei 
fete tinere pe care aparatul fo
tografic a surprins-o în timpul 
unei trageri cu arma de tir. Ci
titorii revistei s-au întrebat a- 
tunci — și pe bună dreptate 
— cine o fi fata aceea ? Ei au 
căutat apoi explicația din josul 
paginii și au aflat că chipul a- 
cela, răspîndit în toată țara in 
mii de exemplare, nu este alt
ei. ieva decît Rodica Dumitrescu, 
membră a Clubului Central de 
tir A.V.S.A.P. și câștigătoarea 
probei de armă sport 3x20 fo
curi, la campionatul intercluburi 
de la Cluj.

Surprinderea cititorilor nu s-a 
oprit insă aici. Ea s-a accen
tuat atunci cînd au aflat din 
conținutul revistei că tînăra cam
pioană, numai cu puține luni în 
urmă, nici nu știa să ia corect 
linia de ochire. Și, intr-adevăr, 
așa este. Rodica Dumitrescu nu 
s-a gîndit niciodată în trecut să 
practice tirul. In ultimii ani a 
asistat însă la citeva concursuri 
de acest fel și i-au plăcut. De a- 
ceea în primăvara anului trecut, 
cînd Clubul Central de tir 
A.V.S.A.P. a început activitatea 
de antrenament, s-a înscris și ea 
și a început să se pregătească. 
Rezultatul a fost acela arătat mai 
sus: Rodica Dumitrescu a deve
nit una dintre cele mai bune tră
gătoare din cadrul asociației.

Cam același lucru s-a intim- 
plat cu tîruirul strungar Schmidt 
Iosif din Timișoara. Nici el nu 
se gîndise vreodată să se ocupe 
cu tirul. 11 pasionaseră alte spor
turi, pe care le și practica după 
orele de producție. Inscriindu-se 
în A.V.S.A.P. a luat parte însă 
la trageri și așa i s-a deschis 
gustul pentru acest sport apli
cativ. După ce s-au pus ba
zele clubului regional de tir 
A.V.S.A.P. din orașul său, și-a 
manifestat dorința să participe la 
activitatea acestuia. Așa se face 
că după citeva luni de antre
nament, Schmidt a ajuns să fie 
selecționat în lotul regional 
A.V.S.A.P. care a luat parte la 
campionatul republican de tir pe 
1956. In urma rezultatelor ob
ținute, el a căpătat norma de 
sportiv categoria 11-a.

De curind, ținând strungar a

Eleva Ranca Ileana, membră a clubului regional A.V.S.A.P. de 
tir Cluj, in timpul unui antre nament

Un electrician cum altul nu-i

In conacul unde altădată lo
cuia moșierul loniță St Stă. 
nescu din comuna Moțăței ce 
definea peste 450 hectare te
ren arabil, a fost amenajat un 
local de școală. Cu ajutorul 
dat de puterea locală de stat, 
clădirea a fost renovată, ame- 
najindu.se totodată un labora. 
tor înzestrat cu materialul di
dactic necesar. Comparativ cu 
anul 1907, numărul elevilor 
din comună a crescut de la 
228 la peste 1.000, iar al ca
drelor didactice de la doi tn. 
vățători la 18 Învățători șl 
profesori.

lntr-o dimineață, rwm tntib 
nit cu mai mulți tineri la secția 
culturală a raionului Ițcani, unde 
aveam treburi. Deodată își făcu 
apariția, zgomotos, un tinăr înalt, 
cu șapcă, înfofolit la git cu un 
fular fistichiu. Mi-a fost reco
mandat — Liviu Scripcarol. Ve
nea din partea uzinei electrice 
ca să instaleze un fir elec
tric într-o sală de festivități, 
unde avea tă aibă loc un bai 
Mai precis, trebuia să tragă o 
sîrmi de la rețeaua electrică din 
stradă și apoi si monteze vreo 
patru becuri in sus numita sală. 
Dar electricianul nostru nu ere

Și pentru ca să fie mai clar, 
stabili ■

— O sută cincizeci de lei! O 
nimica toată I

Au mai continuat discuțiile. 
Dar cu acest „onorabil' salariat 
al uzinei electrice nu s-a putut 
ajunge la nici o înțelegere. In 
cele din urmă s-a renunțat să se 
mai instaleze lumina electrică in 
acea sală.

După ce a plecat, am aflat 
despre Scripcarol că e un tinăr 
scandalagiu, bătăuș, bețiv j»

șperțar. Iată, in citeva rînduri, 
un alt exemplu, care îl „lumi
nează' pe deplin pe „amicul' 
nostru. Dacă are nevoie de bani, 
m suie pe un stîlp care susține 
rețeaua de pe stradă si taie lumi
na vreunui cetățean. Apoi plea
că, calm, încântat că și-a găsit. 
In fine, un mușteriu. Pe înserat, 
trece ca din... întâmplare prin 
fața casei respective. Bineînțeles, 
este întuneric. El se învîrte prim-

®In fotografie: as
pect din timpul orei 
de educație fizică a 

elevilor Școlii ele
mentare mixte de 7 
ani nr. 1 din comu
na Moțăței.

fost chemat să-și îndeplinească 
serviciul militar. De acolo, din 
unitatea militară unde se afli 
acum, el a trimis o scrisoare Clu
bului Central de tir A.V.S.A.P» 
în care arată ci o duce bine și 
că se străduiește să-și mențină 
antrenamentul la trageri pentru 
a dobindi după lăsarea la vatră 
și norma de categoria l-a.

La campionatul republican de 
tir din anul acesta, privirile mul
tor concurenți și spectatori au 
fort atrase de comportarea unui 
tînăr trăgitor de 18 ani, pe 
nume Ioan Silijan, din Arad. 
Povestea acestui tînăr trăgător, 
elev la o școală din orașul fle pe 
Mureș, este simplă dar intere
santă, ca de altfel toate poveș
tile despre tinerii de care e 
vorba in aceste rînduri. Nici 
Sălăjan nu s-a gîndit vreodată 
că ar putea ajunge cîndva un 
tintaș iscusit. Cînd pe la 14--1S 
ani a început să-l pasioneze 
sportul, se gindea mai curind că 
va ajunge un bun „inter' tn 
local lui Petschowschl, decît un 
trăgător de precizie. Dar iată că 
anul trecut a luat ființă la Arad 
o filiali a Clubului Central de 
tir A.V.S.A.P. Cineva i-a dat 
ideea lui Sălăjan să se înscrie și 
el.

In scurtă vreme de la începe
rea activității in club, Sălăjan a 
început să se impună ca un 
trăgător de mare talent. încunu
narea activității sale din acest 
an a fort rezultatul deosebit de 
valoros obținut la campionatul 
R.P.R. de tir. Împreună cu tră
gătorii Naghi, Budai și Miculiță, 
Sălăjan a ciștigat locul l la proba 
de cerb alergător. După numai 
eîteva luni de antrenament, acest 
tînăr, împreună cu tovarășii siî, 
a reușit să înscrie pentru prima 
dată numele lotului A.V.S.A.P. 
pe lista campionilor republicani, 
înaintea unor echipe puternice 
ca Dinamo șl C.C.A..

Nu trebuie să-și imagineze ci
neva că numele lui Sălăjan, a 
lui Schmidt sau numele Rodicăi 
Dumitrescu constituie niște ex
cepții. Nu, nicidecum. Lista aces
tor nume ar putea fi complectată 
cu acela al inginerului Cristian 
Marinescu, laureat al Premiului 
de Stat, cu acela al lui 
Traian Botnărescu, al Elenei 
Seimeanu sau ale altor zeci 
și sute de tineri care se pre
gătesc in cluburile de tir ale 
A.V.S.A.P.

Dar acestea sint numai unele 
realizări de început, pentru că 
Clubul Central de tir A.V.S.A.P. 
din București, precum și cele
lalte 7 cluburi de tir pe care 
asociația le-a creat in regiuni 
nu au în urma lor o activitate 
mai îndelungată de 8—10 luni 
de zile. Avtnd însă în vedere că 
numai în acest timp scurt peste 
250 de membri ai acestor cluburi 
au obținut norme de categoria 
a Ill-a și peste 80 norme de ca
tegoria 11-a, se poate prevedea că 
realizările vor spori pe viitor. 
Este necesar însă să se munceas
că mai departe cu modestie și 
perseverență pentru a forma din 
fiecare membru al cluburilor de 
tir un sportiv de valoare, un țin- 
taș iscusit, cu care A.V.S.A.P. si 
se mîndreasci.

D. LAZAR

prejur, apoi iși aprinde o țigară, 
fluieră o melodie, iar gospodarul

DIRtLIIEI GENERALE DE 
RADIOFICARE - SUCEAVA 

Sus pe stil pi de telegraf
* Zac acoperi te-n p«f. 

Gură au, dar nu vorbesc 
Și din buze nu clintesc.

Ghici ce sînt ?
(RĂSPUNS : difuzoarele din comuna 

Crucea, raionul Vatra Dorn ei, care nu 
funcționează de foarte multă vreme).

SFATULUI POPULAR AL 
RAIONULUI CRAIOVA

Bobină de ltnă aurită 
De comună mnlt dorită 
Dacă n-ar intirzia 
Casele s-ar lumina.

(RĂSPUNS: Transformatorul nece
sar extinderii rețelei electrice din 
mtMia Bucovăț, a cărui instalare 
amină mereu).

Băile Turda 
trebuie să întTmpine 

sezonul de vară 
pregătite

Băile orașului Turda se bucură 
de o pitorească așezare topogra
fică. Dar ceea ce atrage aici pașii 
turdeniior nu este numai frumu» 
sețea peisajului, ci mai ales efec
tul tămăduitor al apelor, bogate 
în sare, sulf și iod.

Tn ultimii ani, prin grija în
treprinderii regionale comunale, 
băile (distruse în timpul războiu
lui) au primit o înfățișare nouă. 
S-a reconstruit localul băii, s-a 
mărit capacitatea de încălzire a 
apei prin introducerea gazului . 
metan, s-a amenajat un parc zo- 
ologic, cu faună specifică regiu- v 
nii, s-au plantat brazi și arbuști z 
decorativi, s-a amenajat o plajă 
spațioasă etc.
Din păcate, anumite lipsuri care 

există aici de foarte multă vre
me, umbresc realizările obținute 
pînă acum. Ținînd seama că 
„gospodarul harnic își face iama 
căruță și vara sanie“ socotesc ne
cesar să semnalez probleme care 
mai pot fi soluționate pînă la 
deschiderea sezonului de vară.

încă de anul trecut pereții de 
seîndura ai bazinului s-au dărî- 
mat în parte, iar malurile surpate 
au acoperit stratul de sare de la 
fundul bazinului. Nici clădirea 
hotelului nu se prezintă mai bine. 
Datorită proastei gospodăriri clă
direa este într-o stare gravă de 
degradare. De asemenea restau
rantul și sala de recreație (închi
riate și administrate de T.A.P.L.) 
necesită urgente reparații capitale.

Este regretabil că întreprinde
rea regională comunală și 
T.A.P.L. nu inițiază o serie de 
acțiuni menite să transforme bă
ile Turda într-o adevărată sta
țiune balneară atît de mult do
rită de oamenii muncii din ora
șul nostru și din împrejurimi.

căutîndu-l și știin- 
du-l electrician, îl 
cheamă:

-Te rog, fii bun 
fi vezi ce s-a tn- 
timplat cu lumina.

Scripcarol, sări
tor nevoie mare, e- 
zaminează contorul, 
tace cercetări „inte
resante' fi îndelun
gate, apoi adaugă : 

— E barosană bu
ba, nenel Te costă...

— Fie, dar, fă-mi 
lumina — consim
te omul, de bună 
credință.

Și lumină se face. 
Vn asemenea caz i 
s-a întîmplat și di
rectorului școlii din 
Ițcani, tovarășul Mi
hai Lăzăreanu.

Acestea fiindu-i 
faptele se pune în
trebarea : pentru ce 
organele tn drept 
nu iau măsurile cu
venite pentru pe
depsirea acestui in
fractor ? De ce nu 
se face lumină și 
asupra afacerilor lui 
întunecoase ?

(RĂSPUNS: Clădirea fostului sa, 
natoriu T.B.C. din satul Joldești, ra
ionul Botoșani, părăsită și grav ava
riată).

TE0DORU 
VICTOR 

corespondent AUREL PUSTAI 
funcționar

co.
se

D. PAUL
— (după scrisorile trimise 

de Dorica Sandu (țărancă muncitoare), 
N. Constantinescu (funcționar) 

și Tudor Onofrei (țăran muncitor) —
loc balul...

AL A
A'V

'' A . - Ă

de acord cu o asemenea lucrare.
— Nu e timp suficient, zicea 

el, nu « material, nu «...
După o pauză, Liviu Scripca

rol schimbă oarecum tonul. De
veni mai „înțelegător' și...

— Zău, la urma urmei, nu ud 
pot lăsa cu lumina așa... Dat 
știți... Vă pot instala... cum si 
zio... dar... neoficial...

Tovarășii Lupașcu și Iroaie 
Dragoș, care erau de față, în- 
țelesesert unde vrea si ajungi 
electricianul. Dar, nu apucară si 
spună ceva, nici unul dintre ei, 
căci Liviu Scripcarol veni eu 
noi complectări la propunerea sa-,

— Asta o fac așa, fără consim- 
țămintul uzinei, pentru că sintem 
prieteni și pentru că... e urgent. 
Altfel, zău, nu știu cum va avea

MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

Nu e voinic
Dar nici pitic
E părăsit, urgisit, avariat 
Și de stapîn de mult uitat.

I 1 1

najindu.se


Șfire din

R. P. Chineză

COTIDIANMITING 
al tineretului

Răspunsurile tov. A. IU60V 
la întrebările unui corespondent 

„lzvestia“
se vor întări și dezvolta pe viitor 
pe baza principiilor ferme ale 
marxism.leninismului, pe baza 
internaționalismului proletar și 
ajutorului reciproc frățesc.

La manifestările de neuitat de 
simpatie și prietenie din partea 
poporului sovietic, a guvernului 
și Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, manifestări care au fost 
atit de numeroase în timpul șe
derii noastre in țara dv., poporul 
bulgar răspunde cu aceleași een- 
timen e frățești pe care le-a nu
trit totdeauna și le nutrește fată 
de popoarele Uniunii Sovietice. 
Vom învăța și pe viitor de la 
Uniunea Sovietică care pentru 
noi a fost și va fi totdeauna un 
exemplu și model însufietitor.

Dezvoltarea Bulgariei pe calea 
socialistă, toate succesele pe care 
le-am dobîndit pe această cale, 
sînt indisolubil legate de priete
nia noastră cu Uniunea Sovietică. 
Bulgaria este un exemplu con
cret al rezultatelor pe care le 
poate da prietenia și colaborarea 
cu Uniunea Sovietică prietenie 
pe care o vom păzi și în viitor ca 
lumina ochilor.

In urma tratativelor care au 
avut loc la Moscova, colaborarea 
bulgaro-sovietică în toate dome
niile — economic, politic și cul
tural se va dezvolta și mai mult. 
Legăturile dintre popoarele noa
stre vor deveni și mai strînse și 
frățești. In ce privește măsurile 
în această direcție, declarația 
semnată de noi dă o imagine 
complectă a lor.

ÎNTREBARE: Ce însemnătate 
au rezultatele tratativelor sovie
to-bulgare pentru lagărul socia 
lismului ?

RĂSPUNS: Am mai spus că 
rezultatul tratativelor noastre 
este un nou aport la coeziunea și 
întărirea continuă a unității la
gărului socialist.

In ce privește Bulgaria, am 
declarat totdeauna și declarăm 
că vom fi intransigenți față de 
acei ce vor să atenteze ia unita
tea lagărului «odalist.

Vom fi intransigenți 
acei ce sub o formă 6an 
să umbrească experiența 
mondială a U.RS.S. politica ei 
de pace, care corespunde intere-' _ . 
selor vitale ale popoarelor intre. * cetiri asidue, inginerul ceh Bu- 
gii lumi. Niciodată și nimeni mi : benik a realizat o remarcabilă 

" ' • tehnică: instalația
specială construită de acesta re
zolvă in mod practic o problemă 
care preocupă de mult timp pe 
specialiștii de pe tot globul : TE
LEVIZIUNEA IN RELIEF 

Descoperirea inginerului ceh 
deschide perspective excepționale 
televiziunii și prezintă un interes 
deosebit pentru specialiștii din 
toate țările.

al ziarului
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite răspunsurile tov. 
A. IUGOV la Întrebările unui co
respondent al ziarului „Izvestia":

ÎNTREBARE: Cum apreciați 
rezultatele tratativelor bulgaro- 
sovietice ?

RĂSPUNS : Rezultatele tratati
velor delegației noastre cu condu
cătorii Uniunii Sovietice consti- 

1 tuie o nouă pagină luminoasă tn 
’ istoria prieteniei frățești a po. 
poarelor bulgar și sovietic.

Tratativele sovieto-bulgare au 
constituit o nouă dovadă a fap
tului că prietenia dintre popoarele 
sovietic și bulgar este o priete
nie puternică, că această prietenie 
este indestructibilă și că nu exis
tă forțe care s-o poată zdruncina. 
In toate problemele examinate în 
cadrul tratativelor, fie că priveau 
situația internațională, fie că pri. 
veau întărirea continuă a colabo
rării bulgaro-sovietice, s-a mani
festat o deplină unitate de ve
deri și înțelegere. Și acest lucru 
este firesc. Vrem să subliniem 
încă odată că relațiile noastre cu 
Uniunea Sovietică au fost tot
deauna sincere, cu adevărat fră
țești. Rezultatele tratativelor nu 
numai că deschid noi perspective 
pentru colaborarea frățească a 
țărilor noastre și sînt o nouă con. 
tribuție la întărirea unității și a 
prieteniei de nezdruncinat dintre 
popoarele sovietic și bulgar, cî 
constituie de asemenea un nou 
aport ia întărirea unității și a 
forțelor puternicului nostru lagăr 
socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

ÎNTREBARE: Ce puteți să 
spuneți despre perspectivele co- 
laborării bulgaro-sovietice ?

RĂSPUNS : Ca și înainte, prie
tenia și colaborarea dintre cele 
două state socialiste ale noastre

PEKIN 22 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite: La Pekin își 
continuă lucrările Conferința pe 
întreaga Chină a fruntașilor din 
agricultură. La ședința din 21 fe
bruarie a luat cuvîntul Den lzl- 
huei, locțiitorul premierului Con
siliului de Stat al R.P. Chineze.

Vorbind despre marile succese 
obținute în transformarea socia
listă » agriculturii chineze, vor
bitorul a subliniat că în prezent

90 la sută din gospodăriile 
țărănești sînt cooperative 

de tip superior
peste 90 la sută din toate gos
podăriile țărănești sînt coopera
tive de tip superior. Statul acor
dă țăranilor un mare ajutor. In 
perioada primului cincinal s-au 
trimis la sate peste 1.5 milioane 
pluguri, au fost create 325 sta
țiuni de mașini și tractoare în
zestrate cu 9.600 de tractoare. 
In fiecare an la sate se trimit 
peste un milion tone de îngrășă
minte minerale.

Ben Gurion ignorează 
în continuare rezoluția O. N. U

IERUSALIM 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: Primul ministru 
al Israelului, Ben Gurion, * fă
cut in parlament o declarație gu
vernamentală ca răspuns la cu- 
vîntarea radiodiluzată a preșe
dintelui S.U.A.. Elsenhower și a 
mesajului său personal adresat 
lui Ben Gurion. Cuvtntarea pri
mului ministru a fost precedată 
de două ședințe ale guvernului.

După cum se poate deduce din 
declarația guvernului Israelului,

JOS SPEIDEL!
HAGA 22 (Agerpres). — La 20 

februarie a avut loc Ia Amster
dam o adunare organizați de 
Consiliul păcii care s-a desfășu
rat sub lozinca „JOS SPEI. 
DEL !“. Cunoscutul activist sin
dical olandez Berthus Brandsen, 
care a luat cuvtntul la adunare, 
• declarat: „Dacă evenimentele 
vor evolua tn aceeași direcție, 
peste puțin timp la frontiera noa. 
stră răsăriteană va apare o ar
mată fascistă înzestrată <mi arma 
atomică*'.

el nu consideră că cuvîntarea 
președintelui S.U.A, cere în mod 
categoric schimbarea poziției Is
raelului care ignorează cererea 
O.N.U. cu privire la retragerea 
trupelor israeliene de pe terito. 
riui Egiptului — din regiunile 
Gaza și Șarm Aș-Șeik.

Ben Gurion a lăsat din nou 
să se înțeleagă că neagă dreptul 
Egiptului asupra regiunii Gaza. 
Totodată el a subliniat că Israe
lul este gata să ducă tratative cu 
O.N.U. și că are o atitudine vădit 
binevoitoare față de năzuința 
S.U.A. de a deține rolul de ar
bitru în această problemă.

La Frankfurt
pa Oder

BERLIN 22 (Agerpres). — 
La 20 februarie a avut loc Ia 
Frankfurt pe Oder un miting al 
tineretului, la care au participat 
reprezentanții organizațiilor de 
tineret din 34 de țări ale lumii, 
care se află In R.D. Germană la 
sesiunea Comitetului Executiv al 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat. In fata participanților 
Ia miting a vorbit, în numele ti
neretului francez, Jacques Denis,

secretarul general al F.M.T.D., 
precum și reprezentanți al tinere
tului din U.R.S.S., Italia, India, 
Sudan. Chile

Jacques Denis a subliniat că 
tineretul din Franța este de par
tea tineretului german în lupta 
sa împotriva militarismului, pen
tru reunificarea Germaniei, îm
potriva numirii generalului Spel- 
del în funcția de comandant al 
forțelor terestre ale N.A.T.O.

Majorarea tarifelor 
societăților de navigație 

aeriană americane

în țările capitaliste
Mii de greviști in Franța

Puternică demonstrație 
studențească la Salonic

ATENA 22 (Agerpres), — O 
puternică demonstrație studen
țească a avut loc ieri la Salonic 
in semn de protest împotriva 
sprijinului acordat Angliei de 
S.U.A. în timpul discutării pro
blemei Ciprului la O.N.U.

La demonstrație au pa ticipat 
circa 10.000 de persoane. Poliția

a intervenit pentru a împrăștia pe 
demonstranți ceea ce a dus la 
ciocniri In timpul cărora patru 
studenți și un polițist au fost 
răniți. Din rindurile demonstran
ților au fost distribuite manifes
te care condamnă politica de 
sprijinire a colonialismului prac- 
ticată de S,U.A.

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Societățile de navigație aeriană 
americane intenționează să-și 
sporească tarifele. „United Air
lines" a și anunțat o majorare 
de 6 la sută. „Capital Ainines" 
intenționează o majorare asemă
nătoare. Societățile „Eastern", 
„Continental" și „American Air
lines" au anunțat și ele hotărirea 
lor de a proceda la majorarea ta
rifelor.

Potrivit publicației „Agence 
Economique et Financiare" în 
anul 1956 societățile de navigație 
aeriană americane și-au sporit 
veniturile cu 12 la sută.

PARIS 22 (Agerpres). — Oa
menii muncii francezi luptă ac
tiv pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viată și de muncă. La 
chemarea Confederației Gentrale 
a Muncii, a Confederației france, 
ze a oamenilor muncii creștini 
și a sindicatelor autonome, la 20 
februarie a fost declarată in în
treaga țară o grevă de 24 de ore 
a lucrătorilor din telecomunicații.

Greviștii au obținut prima vic
torie. Vorbind în seara zilei de 
20 februarie la radio, Thomas, 
secretarul de stat pentru proble
mele poștelor, telegrafului și tele
fonului a anunțat că proiectul de 
reforme, elaborat de el, îndrepta
te spre înrăutățirea situa(iei func. 
ționarilor din instituțiile comuni.

cațiilor va fl scos de pe ordine* 
de zi a Consiliului de Miniștri.

La 20 februarie s-a desfășurat 
de asemenea în mod activ greva 
funcționarilor de la instituțiile 
comunale din Paris. In fața olă- 
dirii Consiliului municipal a avut 
loc o mare demonstrație la care 
au participat aproximativ 20.000 
de oameni. Demonstrația s-a des
fășurat sub lozinca unității de 
acțiune a oamenilor muncii fran
cezi.

Rasismul american— 
IATĂ-L!

Primul ministru al Cașmirului:

Puterile occidentale acționează 
în cîrdășie cu Pakistanul

O nouă povară pe umerii 
poporului englez

DELHI 22 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 21 februarie, pri
mul ministru al Cașmirului, 
Bahși, a luai cuvîniul in cadrul 
recepției organizate de Asociația 
indiană de presă la Bombay. 
El a acuzat Anglia că a organi
zat și condus agresiunea Pakista
nului împotriva Cașmirului în a- 
nul 1947 și de tot ce a urmat 
după această agresiune. Bahși a 
spus că pe puterile occidentale nu 
le interesează pretențiile Pakista
nului, dar ele sini convinse că 
pot folosi teritoriul Cașmirului, 
important din punct de vedere

strategic, tn caz de război. . 
mul ministru al Cașmirului

Pri- 
a 

subliniat că puterile ’ occidentale 
activează în cîrdășie cu Pakista- 
n-- pentru a răpi Indiei Cașmirul 
în interesul lor propriu.

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Oamenii muncii englezi se pro
nunță cu hotărîre împotriva creș
terii costului vieții, scăderii sala
riilor și urcării preturilor.

La 20 februarie a avut loc Ia 
York conferința reprezentanților 
comitetelor executive ale sindica
telor care fac parte din Confede
rația sindicatelor muncitorilor

Un eșec al guvernului englez

fiți d» 
alta vor 
istorico-

T eleviziune 
în relief 

PRAGA 22 (Corespondentul 
Agerpres transmite): După cer-

LONDRA 22 (Agerpres) — 
Parlamentul englez examinează 
proiectul de lege guvernamental 
ca privire la plata chiriilor, care 
a stlrnit o neliniște serioasă în 
cele mai largi cercuri ale opiniei 
publice engleze.

Esența acestui proiect de lege 
constă tn aceea că in Anglia se 
va desființa limitarea existentă 
pini acum a plății chiriilor pen. 
:-u capele particulare nemobilate. 
Aceasta va atrage tn mod ineoi- 
tcml o majorare serioasă a chi-, 

or ți. prin urmare, va tnrău- 
materială a pături-

că după 7 noiembrie 1956.
Guvernul s-a pronunțat împo

triva acestui amendament. Dar 
toți laburiștii și o serie de conser
vatori din Comitet l-au sprijinit. 
Amendamentul a fost adoptat cu 
24 de voturi contra i9

Astfel, pentru prima dată în a- 
ceastă sesiune parlamentară, gu
vernul a suferit un eșec

din industria de construcții na
vale și industria constructoare de 
mașini (Confederația numără 
peste 3,5 milioane membri) La 
conferință s-a cerut majorarea 
salariilor la 200.000 de muncitori 
din industria navală.

Președintele Confederației, 
Harry Brotherton, a declarat că 
in curtnd se va cere majorarea 
salariilor pentru alți aproximativ 
3 milioane de membri ai sindica
telor.

Președintele Sindicatului unit 
al oțelarilor, Roland Casasola a 
protestat cu hotărîre împotriva o- 
tensivei asupra nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Referindu-se 
la hotărtrile guvernului cu privire 
la mărirea prețurilor la cantinele 
școlare și la laptele pentru sugari. 
Casasola a declarat că guvernul 
„a pus o nouă povară pe umerii 
poporului".

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Filiala din Chicago a Asociației 
naționale pentru apărarea popu
lației de culoare a publicat o 
dare de seamă asupra d‘scrimi- 
nării rasiale practicată in școlile 
din acest mare oraș american. 
Darea de seamă arată că școlilor 
pentru negri le este repartizat cel 
mai mare procent de învățători 
neexperimentați. tn timp ce tn 
districtele LongfelLow și Shields, 
de pildă, școlile pentru elevii albi 
au numai tnvățători cu experien
ță, tn districtul Hess la școlile 
pentru negri procentul tnvățăto. 
rilor neexperimentați atinge 90 
la sută.

*
Săptămtnalul de culoare „Pitt

sburgh Courier" arată că mono
polurile americane duc o politică 
de menținere a muncitorilor ne
gri la muncile necaliîicate. Ma
joritatea muncitorilor de culoare 
se găsesc în ultimele trei din cele 
32 de categorii de clasificare a 
muncilor Industriale. Nici califi
carea, nici experiența, nici vechi. 
mea nu sînt luate în seamă pen
tru a promova pe muncitorii ne
gri.

O dezmințire 
sudanezâ

CAIRO. — Agenția MEN anun
ță că la Kartum a fost dală pu. 
blicității o declarație oficială care 
desminte știrea agenției engleze 
Reuter că Abdulla Halil, primul 
ministru, al Sudanului, ar fi de
clarat că guvernul a hotărlt 6ă 
ceară ajutor militar și economic 
Statelor Unite.

In declarație se subliniază că 
guvernul Sudanului nu va con. 
simți să primească ajutor de la 
vreo țară care amenință suvera
nitatea și independenta Sudanu
lui

A luat sfîrșit 
campionatul 

de șah al U.R.S.S.
MOSCOVA. — Cel deal 

24-lea campionat unional de șah 
a luat sfîrșit cu victoria strălu. 
cită a tinărului maestru Mihail 
Tal care l-a învins în ultima 
rundă pe Toluș.

In clasamentul final local in- 
tii este ocupat de Mîhail Tal cu 
14 puncte care a îndeplinit și 
norma de mare maestru. Pe locu. 
rile 2-3, la egalitate de puncte, 
s-au clasat marii maeștrii Bron. 
ștein și Keres cu cite 13’/i puncte 
fiecare.

va reuși să desprindă țara noa- descoperire 
stră de Uniunea Sovietică, de 
puternica familie a țărilor socia- 
liste. Sintem încredințați că acea
sta este și hotărirea tuturor ce
lorlalte state socialiste, deoarece 
libertatea noastră și succesele 
dezvoltării noastre socialiste de- 
fdnd de unitatea lagărului soda- 
ist. condus de marea Uniuoe So

vietică.
ÎNTREBARE: Ce ap 

transmiteți oamenilor 
prin ziarul „Izvesta" ?

RĂSPUNS: Ce poate 
frate fratelui său scump, ce-și pot 
ura membru aceleiași familii 
legată prin idealuri și interese 
comune ? Toate cele bune I

Ca și toți membrii delegației, 
în numele meu și al poporului 
bulgar mulțumesc din toată ini
ma prietenilor sovietici pentru o* 
pitalitate, primirea călduroasă 
și frățească.

Prin ziarul „Izvestia* aș vrea 
să transmit fraților sovietici cei 
mai cordial salut și urări de noi 
succese in lupta pentru comu
nism, pentru pace in întreaga 
lume.

ura un

• ar și. prii 
atuațU

| lor largi ale populației.
In timpul discutării proiectului 

’ de lege in Comitetul permanent 
x* Cameră Comunelor, deputatul 

: ^nservator lan Horobin a pre- 
, zemat un amendament prin care 
■ se interzice desființarea contro- 
.Uui asupra chiriilor la casele 
zare au fost cumpărate după pu- 

. F ișarea proiectului de lege, adi-

0 declarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Ungare

BUDAPESTA 22 (Agerpres).— 
După cum anunță agenția

I

MTl, postul de radio
a transmis o declarație a MinîsU-
ru'ui Afacerilor Exie-ne z: R P.
Ungare cu privire la n
garo-austriece.

Subliniind că guverivrf P. P.
Ungere este călăuzit S
sa fată de Republica A.Utr iOCă de
principale coexistenței
respectului neutralității.
țip M .-aster-du; Aface■rifcr Ex
terne al RJ. țtgar’ aitrage aien-
țit guce-aulUi austriae Asupra

faptului că a adoptat față de Un
garia o atitudine incompatibilă 
cu principiul neutralității Austriei 
și ci a violat Carta O.N.U„ 
amestecindu-se in chestiunile in
terne ale Ungariei.

In încheiere. declarația arată că 
guvernul ungar va face tot ce-i va 
sta In putință pe viitor pentru ca 
relațiile dintre Ungaria și Au
stria să se dezvolte tn spiritul 
coexistenței pașnice, cu condiția 
ca și guvernul austriac să res
pecte acest principiu.

O

U

A fost adoptată o rezoluție 
în problema Cașmirului
Sâ fie îndepărtat ciankaișistul

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 21 februa
rie Consiliul de Securitate a 
continuat să discute problema 
Cașmirului. După cum se știe, 
la 20 februarie din, cauza votului 
negativ al delegației Uniunii So. 
vietice. Consiliul nu a adoptat 
rezoluția S.U.A., Angliei, Austra
liei și Cubei, care era în vădită 
contradicție cu principiile Cartei 
O.N.U. India — una din țările 
interesate, a ridicat de asemenea 
obiecțiuni împotriva unei serii de 
prevederi ale rezoluției celor 
patru țări.

In ședința din 21 februarie a 
Consiliului de Securitate a fost 
discutat un nou proiect de rezo
luție, prezentat de S.UA.. An
glia și Australia. In acest proiect 
se fac referiri la rezoluțiile adop
tate anterior de Consiliul de 
Securitate și Comisia pentru pro
blema Cașmirului. cu alte cuvin, 
te se ignorează din nou schimbă-

“1“ JIRI PELIKAN
președintele U.

Felul de a fi modest, des
chis al președintelui U.I.S., te 
îndeamnă de Îndată ce l-ai cu
noscut la o conversație ani
mată.

Remarcile sale spirituale fă
cute adesea dau ritm discu
ției, o fac totdeauna intere
santă.

„Da, evident, se apropie 
Festivalul. Vizitele tot mai 
dese ale gazetarilor la sediul 
U.I.S., constituie de altfel un 
indiciu in acest sens".

Cu această remarcă, ținînd 
loc de salut, m-a întîțnpinat 
zilele trecute Jiri Pelikan în 
ușa biroului său, instalat în 
clădirea sobră, solidă de pe 
strada Vocelova din Praga. 
Mă pregăteam tocmai să în
cropesc o replică, dar n-am 
mai avut răgazul necesar, de
oarece președintele U.I.S. a 
continuat, în timp ce-mi făcea 
semn să iau loc.

„Adevărul e că reprezentan
ții breslei gazetărești sînt în
totdeauna bine veniți la noi, 
la U l.S.

tn ce mă privește însă, vi
zita unul ziarist din Romtnia 
mă bucură tn mod deosebit. 
Numele tării dvs., de fiecare 
dată clnd îl aud pronunțlndu- 
se, îmi evocă amintiri V-am 
cunoscut ‘ ’ -- -- --
drăgit-o, 
de ea".

Apoi 
continuă ,

„...București, 1953... seri 
calde de vară, lacul Herăstrău, 
Stadionul „23 August"... „pe
rinița"... atîția prieteni dragi".

bine țara ‘și am ln- 
mă leasă multe

căzînd pe gînduri, 
ca pentru sine 

1953...

Programul este pus 
la punct

Rezonanța evocatoare a ul
timelor cuvinte este accentua, 
tă de pauza ceva mal lungă 
care urmează. In cristalul bl-

CORESPONDENȚĂ 
SPECIALA 

DIN PRAGA

roulul o rază jucăușe aruncă 
reflexe policrome, care au 
parcă darul să-l anime brusc 
pe Jiri Pelikan

,22a, am sd aduc la cunoș
tință prietenilor mei dragi doi 
Romtnia, tineretului frumoa
sei dvs. țări, lucruri îmbucu
rătoare. Programai Festivalu
lui este pus la punct în mod 
amănunțit”.

Și președintele U.I.S. înce
pe să ne enumere punctele 
cele mai interesante ale ace
stui program.

El mi-a explicat că la alcă
tuirea programului s-a avut 
în vedere in primul rînd ex- 
perierfta tuturor Festivalurilor.

„Tradiția cere însă ca fie
care Festival să întrunească 
la rlndul său trăsături carac
teristice, să includă în pro
gram elemente noi, atractive.

In afară de un bogat pro
gram cultural și de mari ma
nifestări sportive, de data a- 
ceasta sînt prevăzute, tn ve
derea dezvoltării schimbului 
de experiență al participanți
lor, discuții, conferințe și in- 
tilniri intre tineri pe profesii.

Așa de pildă, tinerii din Eu
ropa. Asia, America Latină 
etc. care activează în dome
niul medicinei vor dezbate, 
probleme privind profesia lor, 
la fel cei care studiază altă 
ramură.

In ceea ce privește manifes
tările sportive, după cum se 
știe, din. inițiativa Comitetului 
Olimpic Sovietic vor sosi la 
Moscova atlețl și alți sportivi 
de frunte din numeroase țări 
care vor participa la mari în
treceri și competiții interna
ționale organizate tn zilele 
Festivalului. — acestea tn a- 
jara obișnuitelor competiții cu 
participarea delegaților la

I. S
na-ea să-bălocrz a pădl și 
prieteniei”.

Contribuția 
studenților

Studenții, firește. își vor a- 
duce partea lor de contribuție 
la reușita Festivalului de la 
Moscova — am intervenit eu.

„Firește — a reluat ideea 
Jiri Pelikan. Pentru parti- 
cipanți. deci și peni-a stu
denți, programul Festivalului 
corespunde tuturor cerințelor.

Vor avea loc așadar, mani
festații studențești cu caracter 
instructiv, sportiv și distrac
tiv. Așa, de pildă, pentru stu
denții din diverse facultăți se 
vor ține cicluri de 10 semi- 
narii internaționale pe proje- 
sii. Bunăoară cei ca'e studia
ză In institutele de energie 
nucleară (după cum ne-a ex
plicat președintele U.I.S.) vor 
face un schimb de experiență 
amplu cu ocazia acestor se- 
minarii. La fel cei care ur
mează aibdemule muzicale 
etc.

In cadrul Universității „Lo
monosov” din Moscova se va 
amenaja tn timpul' Festivalu
lui un mare club studențesc, 
în care vor avea loc progra
me distractive, din zori și 
plnă seara — fără a exclude 
bineînțeles posibilitatea. ju
decind după atmosfera entu
ziastă a celorlalte festivaluri 
— ca aceste programe să se 
prelungească mult după mie
zul nopții.

In clubul studențesc va da 
permanent concerte o orches
tră de jazz a studenților din 
America Latină, vor avea loc 
tntîlniri între studenții parti
cipant la Festival, cu artiști 
și scriitori sovietici celebri. 
Tineretul studios de pe toate 
continentele, prezent tn iulie- 
august la Moscova, va putea 
duce și întreține discuții inte-

resanie cu Șostakovici, Ilia 
Ehrenburg, care încă de pe a- 
cum au oferit sprijinul lor 
reușitei Festivalului.

Tot tn acest club va avea 
loc o serbare, cu care prilej 
studenți din diferite țări vor 
prezenta episoade din tradițiile 
facultăților lor".

„Perinița“ — o tra
diție comună 
Festivalurilor

Președintele U.I.S. ne-a ex
plicat in continuare că pe pe
rioada Festivalului mai multe 
străzi din Moscova vor fi ast
fel împodobite Incit vor reda 
ceie mai sugestive lucruri din 
înfățișarea și atmosfera ora
șelor Festivalurilor trecute.

..Băieții și fetele din dele
gația romlnă vor putea tntilni 
deci la Moscova cite ceva din 
aspectul Bucureștiului tn fru
moasa și neuitata vară a lui 
1953

Ceea ce e mai important 
însă, este că vom putea dansa 
la începutul lui august la 
Moscova o strașnică „perint- 
ță" tn autentic decor bucureș- 
tean și aceasta mi se pare că 
are farmecul său. Nu ?

Și, fiindcă a venit vorba 
despre „perinlță", aș dori si 
repet un lucru pe care l-am 
auzit adesea: fiecare Festival 
tși are tradițiile sale, caracte
risticile nroorii, rîntecele și 
jocurile sale specifice, O tra
diție comună tuturor Festiva
lurilor rămlne Insă, fără în
doială, „Perinița", care s-a 
impus, aș zice, fără vreun e- 
fort special din partea organi
zatorilor.

Este uimitoare forța molip
sitoare a acestui joc tine
resc, vesel, atit de antrenant. 
Astăzi el a devenit cunoscut 
peste tot globul, tn Islanda, 
in Indonezia, tn Brazilia".

Inițiative, inițiative...
Jiri Pelikan ne-a informat 

apoi de stadiul actual al pre
gătirilor pentru Festival în 
diferite țări:

„Pentru a da posibilitatea 
delegațiilor care doresc să 
vină la Festival și nu au mij
loace financiare să.și realize.

ze dorinfa. Comitetul interna
țional de pregătire a Festiva
lului a declarat perioada din
tre 18—24 aprilie „Săptimlna 
Fondului Internațional de So
lidaritate al Tineretului”.

Dar pe această linie au șl 
început să se ivească iniția
tive, Tinerii germani, de pil
dă, au luat sub patronajul 
lor delegația tineretului din 
Sudan, punindu-i la dispoziție 
tot ceea ce este necesar pentru 
a merge la Festival. In unele 
țări au și început să fie vin. 
dute insigne, baticuri, au fost 
organizate serate, manifestări 
sportive, culturale etc. Sume
le realizate au fost vărsate 
Fondului Festivalului".

Președintele U.I.S, ne-a ci
tit apoi o serie de exemple, 
din care reiese că este infor
mat Îndeaproape asupra pre
gătirilor tineretului din R.P.R. 
pentru Festival. El ne-a enu
merat pe din* afară pe mulți 
din membrii Comitetului na
țional de pregătire al Festiva
lului, arătind cit de bucuros 
este de faptul că din ecest co
mitet fac parte muncitori și 
activiști U.T.M., fruntași, cam
pioni olimpici, tineri scriitori, 
personalități de seamă din 
(ara noastră, care sprijină ac
tivitatea tineretului.

„Sînt sigur că și de data a- 
ceasta, ca totdeauna, tineretul 
Republicii Populare Romine 
va fi la înălțime” a încheiat 
președintele U I.S.

GEORGE IONESCU

PARIS. — Din surse oficiale 
franceze se anun(ă că Guy Mol 
let, președintele guvernului 
francez, va pleca la sfirșitul săp- 
tăminii în Statele Unite unde se 
va întîlni cu președintele Eisen
hower. In această călătorie pre
mierul francez va fi însoțit de 
Christian Pineau. ministrul de 
Externe, Louis Joxe, secretar ge. 
neral in Ministerul de Externe, 
precum și de o echipă întreagă 
de consilieri.

TOKIO. — După cum anunță 
ziarul „Mainiți", 8 repatriați ja
ponezi care s-au reîntors In de-

rile care au avut loc în Cașmir. 
Dar, noua rezoluție nu cuprinde 
propuneri cu privire la aducerea 
in Cașmir a „Forțelor armate ale 
O.N.U.".

După cuvîntul reprezentantului 
Pakistanului, Noon și al repre
zentantului Indiei, Menon a luat 
cuvîntul A. A Sobolev, reprezen
tantul Uniunii Sovietice.

Luind în considerare situația 
generală tn problema Cașmirului, 
care a fost expusă in Consiliul 
de Securitate, a spus el. delega
ția sovietică consideră accepta
bilă ideea de bază a noului pro
iect de rezoluție, și anume: ca 
președintele Consiliului de Secu
ritate să fie insărcinat să plece 
in India și Pakistan pentru a 
duce tratative cu guvernele aces
tor state In scopul găsirii unei 
rezolvări a problemei Cașmirului 
acceptabilă pentru cele două părți.

Totodată reprezentantul sovie
tic a subliniat că citarea in pro
iectul celor trei delegații a hotă- 
rîrilor anterioare ale Consiliului 
de Securitate poate cauza anu
mite greutăți președintelui Con
siliului de Securitate la tratative
le pe care le va duce cu repre
zentanții Indiei și Pakistanului, 
deoarece tn prezent ar trebui să 
se țină seama nu de rezoluțiile 
adoptate cu mulți ani în urmă, 
ci de faptele reale ale situației 
internaționale șl de situația care 
s-a creat acum tn această regi
une.

In încheiere A. A. Sobolev a 
spus că delegația sovietică, deși 
vede lipsurile esențiale ale pro
iectului de rezoluție al celor trei 
țări, nu se va opune adoptării 
lui, sperind în mod sincer că 
tratativele președintelui Consiliu
lui de Securitate cu guvernele 
Indiei și Pakistanului pot da re
zultate pozitive și vor duce la 
reluarea tratativelor directe din
tre aceste guverne.

In sprijinul noului proiect de 
rezoluție au vorbit reprezentanții 
Irakului, Columbiei și Filipinelor.

Proiectul de rezoluție a fost a- 
doptat de Consiliul de Securitate 
cu 10 voturi. Delegația sovietică 
s-a abținut de la vot.

NEW YORK 22 (Agerpres). - 
In ședința plenară din 21 februa. 
rie a Adunării Generale a O.N.U. 
au fost aprobate rapoartele și 
rezoluțiile comitetelor nr. 3 (pen
tru problemele sociale, umanitare 
și culturale), nr. 5 (pentru pro
blemele administrative și buge
tare) și nr 6 (pentru problemele 
juridice). A fost aprobat de a- 
semenea proiectul de rezoluție cu 
privire la colaborarea interna(io-

nală în problemele culturii și 
științei, prezentat de Ceho
slovacia Comitetului nr. 3.

Adunarea Generală a aprobat 
de asemenea raportul Comisiei 
de validare.

După cum 6-a anunțat, tn ca
drul examinării acestui raport în 
Comisie delegația sovietică a 
frezentaț un proiect de rezolu- 
ie care propune să «e considere 

ca nevalabilă împuternicirea 
ciankaișistului. Delegația sovie
tică a obiectat de asemenea îm
potriva propunerii S.U.A. „ca 
Comisia să nu ia vreo hotărire 
cu privire Ia împuternicirile pre
zentate în numele reprezentanți-! 
lor Ungariei".

Cu prilejul supunerii la vot a 
acestui raport a luat cuvîntul 
reprezentantul U.R.S.S, A. A. 
Sobolev. El a atras atenția Adu
nării Generale asupra faptului 
că este inadmisibilă tergiversarea 
rezolvării problemei restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U.

împotriva recunoașterii lmpu. 
ternioirii reprezentantului grupu
lui ciankaișist și împotriva pro. 
punerii americane „de a nu exa
mina problema" împuternicirilor 
delegației Republicii Populare 
Ungare s-au pronunțat de ase
menea reprezentanții Indiei. 
Cehoslovaciei, Egiptului, Polo, 
niei, Romîruei, Iugoslaviei și al
tor țări.

cembrie 1956 din Uniunea Sovie
tică, au adresat recent ministe
rului Afacerilor Externe al Japo. 
niei o plingere împotriva arma- 
tei americane care, după cum au 
declarat ei, nu le.a achitat in în
tregime suma ce li se cuvenea 
conform înțelegerii pentru că au 
transportat spioni americani în 
Sahalin
• TOKIO. Guvernul japonez 

condus de Tanzan Ișibași a ho- 
tărît 6ă demisioneze în bloc ca 
urmare a faptului că președintele 
consiliului nu-și poate Îndeplini 
funcția din motive de sănătate, I

Premiera filmului 
„Thtirtee Raquin ii

La cinematograful „Patria* 
din Capitală în prezenta artis
tei de cinema Simone Signoret 
și a lui Yves Montand a avut loc 
vineri 6eara premiera festivă a 
filmului „Therese Raquin", o 
producție a studiourilor cinema
tografice franceze, în regia lui 
Mareei Carne, după romanul cu 
același nume de EmHe Zola.

In acest film. Simone Signoret, 
interpreta rolului titular, a 
creat pri.ntr<.un joc sobru și fin 
nuanțat o Therese Raquin umană 
și veridică. Alături de Simone 
Signoret apar Raf Vallone, Jac
ques Duby, Rolland Lesaiire și 
Sylvie.

La premieră au asistat tova
rășii : Gh. Apostol, Constanta 
Crăciun, ministrul Culturii, Con
stantin Prisnea, prim locțiitor al 
ministrului Culturii. Al. Buican, 
vicepreședinte al' I.R.R.C.S., 
George Macovescu, director ge
neral al Cinematografiei, N. Mi
nei, directorul O S.T.A., actori, 
regizori de film, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

A fost de față regizorul fran
cez Louis Daquih.

Au fost prezenți reprezentant! 
ai Legației Franței la Bucu
rești.

La sfîrșitul filmului, Simone 
Signoret, împreună cu un grup 
de actori și regizori romîni au 
urcat pe scenă.

Artista franceză a fost prezen
tată publicului de Ștefan Ioan, 
directorul studioului cinemato2 
grafic „București".

Simone Signoret a mulțumit 
publicului pentru calda apreciere 
făcută filmului și pentru simpa
tia cu care a fost înconjurată.

(Agerpres)
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