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Sala căminului cultural din co
muna Arțari, raionul Lehliu... 
Vreo 40 de tineri, tmpărțiți în 
grupuri mici, discutau aprins, 
glumeau. Constantin Iancu, care 
de-abia intrase, își aruncă ochii 
asupra tuturor,

— Sînt curioși să afle pentru 
ce au fost convocați își spuse el. 
Bine! Să văd ce impresie le 
face vestea. Și întorclndu-se 
tre mijlocul sălii, se adresă 
lor prezenți:

— Auzit-ați măi, ce făcură 
liștenii ?

Veselia se sparse parcă pentru 
o clipă

— Aha l Va să zică pentru asta 
am fost chemați, răspunseră 
mai multe voci. Bun! Atunci să 
hotărîm ce avem de făcut și să 
pornim și noi neîntîrziai la 
treabă.,.

...Marin Curculescu, secretarul 
comitetului U.T.M. pe comună, 
zimbea și ochii îi străluceau de 
bucurie; cu băieți și fete ca ai 
lui, ar sfărîma și munții. Nu se 
temea că va rămîne vreunul care 
să nu răspundă la acțiunea pen-

intîmpina 
a Femeii 
deosebite, 
utemistă 

F.R.B. s-a

Creșterea animalelor
rentabilăocupație

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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In dorința de a 
Ziua Internațională 
cu realizări cît mai 
echipa condusă de 
Maria Tudose de la
angajat să dea, pînă la 8 Mar
tie, 450 kilograme fire de bună 
calitate. Rezultatele care se 
obțin zi de zi ne îndreptățesc 
să credem că tinerele își vor 
ține cuvîntul dat.

In fotografie : filatoarele din 
echipa condusă de Maria Tk- 
dose, discutind la ieșirea din 

schimb, cu to
varășa Maria 
Tudor, secretara 
comitetului de 
secție U.T.M., 
despre rezulta
tul muncii lor.o

terminal reportajul nostru. 
Președintele sfatului popular a 
fost luat aproape pe sus și s-a 
procedat la măsurarea exactă a 
locului, (foto nr. 1), Iar 
aceea intr-o căruță plină

după 
(așa

1 
i 
i 
?

tru care-l convocase. Se temea 
numai de un singur lucru: că n-o 
să aibă pămînt. Comuna lor e 
aproape în întregime cooperativi- 
zaiă și pămîni nu prea a mai 
rămas din rezervele statului...

Dar iată că în sală intră secre
tarul organizației de bază de 
partid, apoi tovarășul Constantin 
Popescu, activist al comitetului 
raional U.T.M., Nicolae Popa 
președintele sfatului popular; pu
teau deci începe...

cura vedeți în fotografia nr 
au plecat pe la casele tinerilor, 
au colectat porumb pentru însă- 
mlnțat și nu s-au oprit decit la 
gospodăria colectivă unde cu 
mult alai li s-au dat tn schimb 
boabe de porumb hibrid.

Noi. tinerii țărani munci
tori din comuna Arțari, ra
ionul Lehliu, am aflat cu 
multă bucurie despre iniția
tiva tinerilor din comuna Si
liștea. Dornici să răspundem 
acestei inițiat * *e tinerești, 
ns-am angajat să cultivăm și 
noi cu porumb hibrid un „Lot 
al Festivalului".

In acest scop am hotărit:
Să lucrăm o suprafață de 

2 hectare cu atelajele pro
prii, să o însămînțăm cu să- 
mînță adusa de fiecare tînăr, 
pe care o vom schimba cu 
sămînță hibridă de la gospo
dăria colectivă „Partizanul 
Roșu" din comună.

Toate muncile se vor exe
cuta la un înalt nivel agro
tehnic de către toți tinerii 
din comună.

Produsele rezultate de pe 
aceste două hectare, Ie vom 
valorifica prin organele 
stat, iar sumele obținute 
vom depune în fondul 
țară al Festivalului.

Ne angajăm ca, prin munca 
tinerească, însuflețită pe care 
o vom depune să dobîndim o 
recoltă bogată, deci un fond 
cît mai mare.

Trăiască cel de-al VT-lea 
Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la 
Moscova!
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COMITETUL U.T.M. 
AL COMUNEI ARȚARI, 

RAIONUL LEHLIU
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Documentele Congresului al 
II-lea al P.M.R. și ale plenarei 
C.C. al P.M.R. din 27-29 decem
brie 1956 dau indicații prețioase 
în vederea dezvoltării creșterii 
animalelor în patria noastră. Ur- 
mînd îndemnul partidului, multe 
gospodării colective și-au consoli
dat fermele de animale, au ridicat 
construcții moderne, au mărit nu
mărul de vaci cu lapte, porci, pă
sări. Veniturile realizate din sec
torul zootehnic au fost și sînt 
însemnate, dovedind cu prisosin
ță rentabilitatea acestui sector. 
Alți colectiviști însă, privind cu 
nejustificată neîncredere avanta- 
jeie pe care le pot avea dezvol- 
tînd fermele zootehnice, au negli
jat creșterea animalelor și ca ur
mare au stăvilit un important iz
vor de venituri. Unele gospodării 
colective din raionul Arad, de 
exemplu, manifestă tendința de 
a reduce fermele zootehnice din 
cauză că „în gospodăria colecti
vă creșterea animalelor nu este 
rentabila". Ne propunem, pe baza 
rezultatelor unor gospodării co
lective din raionul Arad, să exa
minăm cauzele acestor tendințe 
și să vedem dacă motivul invocat 
are valabilitate sau nu.

Interes 5'1 rezultate

In raionul Arad sînt gospo
dării colective puternice 
ca cele din Vladimirescu, 

Dorobanți. Vinga, Șagu, care au 
trecut în rîndurile gospodăriilor 
colective milionare. Altele sînt 
mai slabe din punct de vedere eco
nomic. aceasta datorîndu-se lipsei 
spiritului gospodăresc, felului de 
a privi dezvoltarea multilaterală 
a gospodăriilor. Gospodăriile co
lective din Dorobanți, Vladimi
rescu și Șagu au avut grijă să 
dezvolte creșterea animalelor și 
alte ramuri de producție. Nu-i 
deci de mirare că acestea, cît și

gospodăriile colective din 
ceani, Fîntînele, Sînmartin 
au ferme zootehnice care au 
cut an de an, aducînd venituri 
bănești destul de însemnate.

De exemplu, gospodăria colec
tivă din Dorobanți a obținut de 
la sectorul zootehnic, în anul 
1955. venituri în valoare de 
163.000 lei, iar în 1956 (31 de
cembrie) în valoare de 180.000 
lei. De asemenea, colectiviștii din 
Șagu au obținut în 1956, prin 
valorificarea produselor sectorului 
zootehnic, venituri cu 53.583 lei 
mai mare ca în 1955.

In urma Încasării unor astfel 
de venituri, fondurile de bază a'e 
gospodăriilor amintite au crescut 
simțitor în fiecare an și paralel 
s-a mărit suma de bani repar.i- 
zată colectiviștilor pentru fiecare 
zi-muncă. De pildă, colectiviștii 
din Vladimirescu au primit în 
1956 trei avansuri bănești (mare 
parte din sumele repartizate pro
venind din sectorul zootehnic). 
Tot ca urmare a dezvoltării fer
melor de animale, gospodăriile 
colective din Aluniș, Frumușeni 
etc, au putut să-și procure anul 
trecut autocamioane.

.De ce să creștem 
animale?'

Se- 
etc., 

cres-

pe care, 
inconșt.ent 
colect.viști 
generat în 
ca In une-

se

★

Se scurse ceva timp de cînd 
secretarul comitetului U.T.M. dă
duse citire chemări; lansate de 
tinerii din Siliștea ; se rezolvase 
și problema lotului; au căpătat 
2 hectare. Au st limbat ei, ute-
miștii și tinerii din 
n-au avut ce face, 
pămlnt nu s-a găsit.

— Eu voi veni cu . , , 
plugul se angajă Dinu Cristache,

— Și eu voi da 10 kg. boabe 
de porumb, se angajă Stelian Ni- 
culescu.

Lista celor înscriși la cuvlnt 
cuprinde multe nume de tineri.

— Să răspundem chemării, 
propuse cineva.

Nu dură mult și răspunsul fu 
redactat.

Veți crede poate că aci s-a

nas, dar 
Mai mult

caii șl cu

A ÎNCEPUT

Foto-texf: RADU COSTIN

Tînăra pianistă Crimhilda Cristescu — elevă la Școala medie de 
muzică (clasa profesoarei Ada Năsturel) — este deja cunoscută 
de la celelalte concursuri ale tinerilor soliști. Ieri ea a apărut 
din nou în fața juriului...

Această întrebare 
conștient sau 
și-o pun unii 

din raionul Arad a 
mare măsură tendința
le gospodării colective să nu 
crească decit un număr mic de 
animale — vaci, porci și păsări — 
pe motiv că acestea nu-s rentabi
le, nu aduc venituri. Din cauza 
slabei îndrumări. In unele gospo
dării colective se merge pe panta 
de a folosj întreaga producție a- 
gricolă pentru retribuirea colecti
viștilor fiindcă, spun unii colecti
viști, „noi avem vaci, porci și 
păsări pe care trebuie să le creș
tem". Va să zică aci este buba. 
Nimeni nu-i Împotriva creșterii 
animalelor în gospodăriile perso
nale a’.e colectiviștilor. Dimpotrivă. 
acesta-1 un lucru bun. consfin'it 
de statutul model. In raionul A- 
rad există numeroși colectiviști 
care au vaci cu lapte propriu 
cresc porci și păsări in gospodă
ria personală. Se pune deci În
trebarea : pentru ce nu-i renta, 
bilă creșterea animalelor în gos 
podăria colectivă. In timp ce în 
propriile gospodării animalele slnt 
rentabile dovadă că se cresc? Pu
țini sînt poate cei ce s-au gindit 
să lămurească întrebarea Și pro
babil că acesta este motivul care 
a făcut ca, de pildă, conducerea 
gospodăriei colective din Gai- 
Bujac să vindă unele vaci care 
nu aveau lapte. S a Intlmplat 
însă ca o asemenea vacă «ă fie 
cumpărată de un colectivist care.

................. * “ a

MARIA
V

prima etapă din nou în

A CONCURSULUI TINERILOR SOLIȘTI
Deși festivalurile tineretului 

presupun manifestări spontane 
de cîntece șl veselie, totuși, nu 
înseamnă că ele nu necesită pre
gătiri temeinice încă cu mult 
timp înainte. A devenit o tradi
ție în viața tineretului nostru 
concursul tinerilor soliști, care 
precede aceste festivaluri și unde 
cîntăreți, instrumentiști, dansa
tori, aparținînd tinerei generații, 
se întrec pentru titlul de glorie 
de „laureat al concursului in 
cinstea Festivalului".

Așa se face că ieri a început 
In țară prima etapă a celui de 
al IH-lea concurs al, tinerilor 
soliști, organizat în cinstea Fes
tivalului Mondial al Tineretului 
șl Studenților de la Moscova. 
Semnificația concursului din a- 
cest an e legată de amploarea 
pe care-o va avea actualul Festi
val al tineretului, ținut într-una 
din marile capitale ale lumii,

simbolică în .
pentru pace și prietenie între po
poare.

ce privește lupta

★
prin sălile din Capi- 
se desfășoară con

...Iată-ne 
tală, unde_ _____ , _
cursul. Peste tot — o atmosferă 
gravă, solemnă, de lucru. Atît în 
rîndul juriilor cît și printre spec
tatori se află personalități de 
vază ale vieții noastre artistice 
printre care : D. Dinicu, directo
rul Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București, profeso
rul Garabed Avachian, cîntăreții 
Ștefănescu-Goangă, Șerban Tas- 
sian. Barbu Dumitrescu etc.

Printre concurenți întîlnești fi
guri cunoscute de la concursurile 
anterioare, unii care au obținut 
importante premii. Alături de a- 
ceștia au pășit, mai timizi, ti
neri elevi ai școlilor populare d» 
artă.

Fie că audiezi un solist vocal 
ori instrumentist, impresia este

IN INT1MPINAREA CELUI DE AL VI-LEA FESTIVAL 
| MONDIAL AL TINERETULUI ȘI STUDENȚILOR, activitatea 

culturală a tineretului din țara noastră cunoaște — ca și alte do
menii — un puternic avînt. în scopul de a stimula interesul ti
nerilor pentru cultură, de a-i ajuta se-și îmbogățească orizontul 
cunoștințelor literare și artistice, „SCINTEIA TINERETULUI" 
INIȚIAZĂ UN MARE CONCURS — GHICITOARE CU TEMA:

Veriflcați-vâ cunoțVnțele 
de cultură generală!

deschis tuturor tinerilor între 14 și 28 de ani.
Acest concurs — a cărui tematică va cuprinde trei domenii : 1) 

1 literatură și artă romînească ; 2) literatură și artă rusă și sovietică; 
1 3) literatură și artă universală — este menit să se alăture nume

roaselor manifestări culturale ale tineretului nostru în cinstea Fes- 
| tivalului.
1 Urmăriți cu atenție ziarul nostru pentru a afla amănunte cu 

care vom reveni începînd de mîine.

aceeași : 
dragoste r____ ___ . ____
rod al strădaniilor îndelungate 
pentru dobîndirea succesului...

...Victoria Roman. Nu se pre
zintă pentru prima dată la con- | 
curs. Acum doi ani ea a primit 
mențiune. Nici nu e de mirare. 
Flautul ei scoate melodii calde, 
duioase, gingașe. De data aceas
ta cîntă fără partitură. Cu aceeași 
îndemînare și Ion Năstase a exe
cutat la flaut piesa la alegere 
„Zborul cărăbușului" de Rimski- 
Korsakov.

Studenta din anul V al conser
vatorului, Mihaela Botez, a inter
pretat cu vocea-i dramatică, im
presionantă chiar o arie din ope
ra „Samson și Dalila“ de Saint- 
Saens“, iar pianista Crimhilda 
Cristescu, laureată a Festivalului 
de la Varșovia, a dat un farmec 
deosebit nemuritoarelor piese a’e 
lui Bach, Chopin șl Liszt. Che
mările iubitei sub clarul de lună, 
lirismul înduioșător din „Sere
nada" lui Mircea Chiriac, rezo
nanțele adînci, cu gravitate de 
orgă, din Adaggio de Bach — in
terpretate la vioară de Florea Bi- 
bescu din Orchestra Radio, ori 
ritmul vioi, în genul gavotelor. 
din „Poloneza în la major" de 
Vieniawski și dansurile romînești 
de Hilda Jerea — au fost redate ' 
cu talent de către tinărul violo i 
nist Emil Edelștein.

N-am spicuit decit cîteva din- | 
tre numele celor ce s-au prezen
tat în această primă zi a con
cursului. De-a lungul celor cinci 
zile, în care se va desfășura pri
ma lui etapă, juriul va asculta 
atent zeci de alți concurenți. Și ! 
apoi — deliberările...

perseverență, muncă, 
pentru artă. Toate —

M. I.

ROMANESCU
pentru a deveni utemistă ?

hrănind-o și îngrijind-o bine.
VICTOR GHIDARCEA 

tehnician agronom
(Continuare tn pag. 3-a)

într-o zi. secretarul organizației 
U.T.M. de la I E S.-,J)oma“ din 
București, tov. Marin 
s-a întilnit cu tînăra Maria 
manescu și a întrebat-o :

— Ești utemistă ?
— Nu.
— Ai fost ?
— Nu.
— Dar n-ai vrea să fii?
— Ba da... dar...
— Atunci să vii să-ți complec

tei adeziunea. Și Maria s-a dus. 
I s-a im să-și complec-
teze și cererea, s-a
convocat apei în pripă o adunare 
generală în care i s-au pus cîteva 
întrebări și a fost primită în 
U.T.M„ în „unanimitate".

De ce oare comitetul U.T.M. 
n-a ajutat-o pe Maria să se pre
gătească temeinic pentru acest 
eveniment însemnat din viața ei ?

De ce utemiștii prezenți la a- 
dunare nu și-au spus părerea dacă 
Maria merită sau nu să devină 
utemistă ?

— Noi n-am ajutat-o, încearcă

Broscaru, 
Ro-

să se scuze membrii comitetului 
U.T.M., fiindcă ne-am bazat pe 
faptul că ea a fost pionieră, con
ducătoare de detașament, că a 
invitat 3 ani la o școală medie și 
că, deci, este o fată ridicată... Și, 
probabil, tot din același motiv, 

spus 
sau

probabil, tot din același 
in adunare nimeni nu și-a 
părerea dacă Maria merită 
nu să devină utemistă...

De bună seamă, un asemenea 
„argument" nu poate satisface pe 
nimeni. Cauza acestor lipsuri con
stă In aceea că în activitatea co
mitetului U.T.M. de la I.E.S. 
„Doina" a început să se cuibă
rească formalismul, birocratismul.

Contaminat de această plagă, co
mitetul U.T.M. nu se ocupă cu 
spirit de răspundere, cu grija și 
atenție tovărășească de tinerii 
care doresc să devină membri ai 
U.T.M., nu-i pregătește, nu-i a- 
jută să înțeleagă drepturile și o- 
bligații’.e pe care U.T.M.-ui le pune 
în fața membrilor săi. Tot atît de 
grav este și faptul că corni etul 
U.T.M. nu se preocupă de educa
ția comunistă, cetățenească, a no;- 
lor utemiști. In general comitetul 
U.T.M. desfășoară o muncă poli-

I. ANDREI
(Continuare în pag. 3-a)

hoți-Completul de judecată s-a 
retras pentru deliberare. A- 
vocați, martori, familiile împri- 
cinaților au timp să facă pre
supuneri mai mult sau mai pu
țin optimiste. Făptașii — trei 
liberi, cu un zîmbet puțin stân
jenit, unul reținut, tn boxa acu
zaților — se mai privesc o 
dată. Drumul lor comun s-a 
încheiat. Scurta lor prietenie 
i-a adus în rîndul hoților. Com
pletul de judecată va stabili 
cine e mai vinovat și cine e 
mai puțin, cine și cit trebuie 
pedepsit. Să întreprindem o 
operă oarecum similară, să în
cercăm să-i cunoaștem și să-i 
judecăm la rîndul nostru, 
cu dreptul fiecărui om, cu drep
tul opiniei 
toarcem în

In
cit ev a luni.

publice. Să ne 
urmă cu

k
Vuțescu, 
de liceu.

elev tn ul- 
n-are nici 

stă-

Valentin 
tima clasă 
17 ani împliniți și iată-l 
pin deplin pe întreaga locuin
ță. Mama a plecat la rude, la 
Zalău, iar tatăl e tn spital. A- 
cum se bucură de o libertate 
demnă de invidiat de oricare 
băiat la vîrsta lui. Viața are 
multe coincidențe : în această 
p’ăcută singurătate l-a gă'it 
vărul sosit din Zalău, Ion De- 
jica, cu scopul mărturisit al 
unor studii speciale pentru ad
miterea la Facultatea de medi
cină și cu cel mai puțin mărtu
risit de a face o veselă cunoș
tință cu Bucureștiul.

Bucureșteanul și-a asumat o- 
norabila sarcină de a-l scoa'e 
în lume pe provincial. Specta
cole, plimbări și desigur „cea- 
iuri" — așa continuă să se nu
mească, în anumite cercuri, re-

uniunile cu dans, muzică, 
vitabile idile și prea puțin lo
gica lor urmare, scandalurile. 
Celor doi, li s-a adăugat cel de 
al treilea văr. Eugen Purcă- 
reanu, de aceeași virstă și stu
dent în anul I la Facultatea de 
medicină care, dacă n-a împăr
țit cu ei locuința, le-a dedicat 
multe din orele lui libere și în
treaga lui adeziune. într-o a- 
semenea împrejurare l-au cu
noscut verii pe Mihai Cornilă, 
băiat chipeș, îndrăzneț, îndră
git de fete, bun dansator gata 
oricînd să plaseze cu dezinvol
tură pumni ca suprem argu
ment celor care îi atingeau cit 
de puțin amorul propriu. Prie
tenia s-a legat repede, nuan
țată de o supusă admirație pen
tru Mihai. Cererea lui de a fi 
găzduit în locuința aflată la 
dispoziția celor doi n-a părut 
nejustificată și deci a fost pri
mită cu bucurie, ca o favoare 
din partea unui om puternic și 
independent, de a cărui priete
nie te simți mîndru.

Faptele pot fi prezentate n- 
brupt, dezbrăcate de toate sem
nificațiile și premizele lor. în 
două seri, sub conducerea ca
tegorică a lui Mihai Cornilă, 
cei trei veri — hoți-ucenici, 
mîndri și sfioși totodată—au
spart o ceasornicărie, o vitrină 
cu cravate, un atelier de lenje
rie și ‘ ‘ 
urmă, 
restat 
tiției.
trist e faptul că acești patru 
băieți au putut să coboare atît 
de vertiginos. tn numai două 
săptămîni, treptele societății.

încadrtndu-se In categoria 
lor

vitrina unei croitorii. Pe 
evident, miliția i-a a- 
și au fost înaintați jus- 

Ceea ce e covtrșitor de

ir
Mihai Cornilă este fiul 

lociu al unei portărese 
in trecut a fost lovită de 
greutățile vieții. El face par
te dintr-o familie tn care 
ani de zile a domnit neîn
țelegerea, o familie asupra că
reia și-a lăsat amprenta războ
iul, refugiul, seceta, o familie 
pe care acei ani grei au Im- 
prăștiat-o în toate colțurile 
țării. De mulți ani toată greu
tatea creșterii celor trei copii, a 
întreținerii lor, apăsa pe ume
rii mamei. De mulți ani tatăl 
nu se mai interesa de copiii 
săi, nu mai contribuia cu ni
mic la întreținerea lor.

Cu toate greutățile, anii au 
trecut, copiii s-au făcut mari și 
mama a reușit să-i dea pe la 
școli să învețe meserii. Venise 
timpul ca și ea să se odihneas
că, lăsînd grijile familiei pe 
umeri mai tineri, care în mod 
norma! ar fi trebuit să fie mai 
puternici. Mihai Insă, 
cînd se 
mai mult, 
că nu și-a ales cu chibzuință 
drumul în viață și că nu-i pla
ce meseria. îl atrăgeau înăl
țimile și s-a hotărit să devină 
pilot. A urmat o școală de pilo 
taj pentru amatori. Practicarea 
pilotajului amator presupune să 
ai însă și o meserie, iar Mihci 
n-a vrut să țină seama de a- 
ceastă realitate. N-a ținut sea
ma de asta cum n-a ținut sea-

ILEANA POPOVICI 
EVA SZILAGYI

aștepta de 
și-a dat

mij- 
care

tocmai 
la el 

seama

(Continuare în pag 3-a)
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Za ESTRADĂ!
Nu-i greu să demonstrezi că 

spectacolele de estradă sînt un gen 
ce atrage marele public. E sufi
cient ca seara să petreci cîteva 
minute în fața unei săli în care 
se prezintă asemenea spectacole 

' și remarci afluența. Faptul în sine 
I este firesc și nu solicită prea mul

te explicații. Ceea ce ni se pare 
insă îngrijorător este că valcarea 
multora din aceste spectacole con
tinuă să rămînă scăzută (în ciuda 
unor progrese semnalate la tim
pul lor). După ce ai văzut mai 
multe reprezentații de acest gen 
acumulezi impresia că în lumea 
realizatorilor spectacolelor de e- 
stradă s-a încetățenit părerea peri
culoasă că orice „merge", că „pu
blicul vine oricum" și așa mai 
departe. Simți lipsa de răspun
dere față de spectatorul ce plă
tește costul unui bilet și vine în 
sala teatrului pentru a gusta o 
emoție artistică.

Desigur, a fi în pas cu timpul 
este cerința vitală a oricărui sec
tor de activitate. Sînt însă unii 
realizatori de spectacole de < 
stradă care, în numele unui așa zis 
modernism, ne cer să abdicăm de 

1 la bunul gust, să renunțăm la plă- 
I cerea pe care o oferă o audiție 
I muzicală. Ar fi o absurditate sa 
I obiectezi împotriva jazzului. Dar 

cu greu poți 
avalanșa de 
scena de mai 
spectacolului 
(o pretinsă ,

i simfonic condusă de G. Soîomo- __ _
nescu). Asurzitoarele instrumente. mulacre 
de suflat acoperă și vocea cîntă- 
rețului și celelalte instrumente. 
Este copiată maniera de interpre
tare a unor muzici vulgare din oc
cident, golind cîntecul de orice 
conținut melodic, subliniindu-se 
ritmul pînă la stridențe exaspe
rante. Cînd trompetele și saxo- 
foanele se dezlănțuie simți nevoia 
să-ți astupi urechile. Aceasta este 
o interpretare deformată a iazzti- 
lui, o denaturare grosolană. E 
ușor sa descifrezi în aceasta do
rința de a imita unele orchestre 
occidentale ce acum se îndeletni
cesc a lansa faimosul „rock and 
roll" ce — după părerea chiar a 
presei burgheze — are mai multe

să consideri muzică, 
zgomote ce inundă 
multe ori în timpul 
„Parada melodiilor" 
orchestră de jazz

contingențe cu accesele de epi
lepsie decît cu muzica. (Meriți 
să semnalăm că în general a de
venit un procedeu ca, sub pretex
tul satirizării unor moravuri occi
dentale. să fie aduse pe scenă 
mostre de tot soiul de „boogie- 
woogie“ într-o atmosfera cu totul 
deplasata pentru scena unu: tea
tru).

Ești intrigat de faptul că multe 
din bucățile muzicale occidentale 
lansate de spectacolele noastre o î 
estradă poartă pecetea mediocri
tății, fără a avea altă „calitate1* 
decît aceea că au texte într-o 
limbă străină. Există chiar o pre
dilecție exagerată de a cînta în 
englezește sau franțuzește, ceea co 
în accepția unor interpreți de 
muzică ușoară înseamnă absolviră 
de veritabile resurse vocale. în 
privința aceasta, Liana Antonova 
— și nu numai ea — este un „stră
lucit" exemplu.

Dar partea pretins satirică a 
spectacolelor de estradă ? Este 
deajuns să-I asculți pe Horia Șer- 

e- bănescu prezentînd „Parada me
lodiilor" ca să-ți dai seama că 
lipsa elementară de bun gust 
merge mînă-n mînă cu trivialita
tea. Pretextînd umorul, sînt spuse 
pornografii intolerabile pe scena 
unui teatru. Și ceea ce se întîm- 
Slă la „Parada melodiilor" nu-i 

ecît un caz, din păcate simpto
matic.

E trist că și unele instituții ca 
O.S.T.A. permit ca la adăpostul 
renumelui lor să se prezinte si- 

3 muzicale — umoristice 
ca „Poftiți la barul Gică". Goana 
după cîștig a unor artiști nu tre
buie sa aducă prejudicii spectaco
lelor. Cu asemenea spectacole vreți 
să faceți educația tineretului ?

Trebuie să se pună capăt spec- 
tacolelor-rebut, fabricate în serie, 
etichetate „concert". Dorința de a 
asculta muzică ușoară și de a vi
ziona spectacole de estrada, pro
prie unei părți a tineretului, nu 
trebuie speculată fără jenă. Tea
trul este o componentă a unui sis
tem de educație. $i tocmai de a- 
ceea trebuie să existe o reală exi
gență față de ceea ce se aduce Ia 
rampă.

M. RAMURA



t

ind barza viscolelor își luă zborul din cimpie. suflul 
apropiatei primăveri puse stăpinire desăvîrșită pe 
loată lumea. Fierarii dregeau fără p.ic de odihnă piu. 
juri, grape și căruțe, iar țăranii, deveniți dintr-o dală 
mgi veseli, curățau saloimii de uscături, îndreptau 
gardurile șl virau în patul, ca nu cumva să putre
zească, nutrețul ce le mai rămăsese în ogrăzi. Dar 
orice ar fi făcut, gindul le era tot timpul la arături

și noaptea se sculau des să vadă dacă s-a muiat gerul și e rost 
s-o pornească la treabă. Și, pentru că soarele umbla învăluit în 
nori și zăpada se topea cu greu, ei așteptau nerăbdători o ploaie 
mare care să desfunde pămintul, și sâ spargă gheața ce scăpăra 
pe fundul rtpelor. Pină atunci se roteau ceasuri întregi pe bătă
tură, privind cum fumegă, la vremea prinzului, acoperișurile de 
stuf vitele scoase din grajduri, ca să năpirlească, dădeau cu pi
ciorul paielor amestecate cu pleavă. Țăranii înțelegeau că le 
gîdilă in nări mirosul fraged al primelor fire de iarbă răsărite prin 
văi și se bucurau că au scăpat de iarnă.

Ca mulți alții, Gheorghe Bazîru din Șufănești ameți de-a bi- 
nelea in zilele acelea dulci de la sfîrșitul lui februarie cînd cren
guțele plopilor și sălciile înflorite îmbălsămează văzduhul, și, o bună 
bucată de timp, nu se mai gindi de loc la faptul că cumnatu-său, 
Matei Vișan, cu care muncise pămîntul ani de-a rîndul, intrase 
In Întovărășirea agricolă și-l lăsase să se chinuiască cu un singur 
cal la ham. Apropierea primăverii, cu toanele ei de fată mare, 
cit și treburile noi, dar plăcute, ce i se iveau acum la tot pasul, 
tl făcură pe om să dea necazul la spate. Așa bunăoară, tntr-0 
seară Ii fătaseră două oi și cum li se apropia și celorlalte so
rocul. Gheorghe Încerca mereu la staul cu felinarul și era cu 
teamă să nu-i mănlnce ciinii vreun miel, cum pățise odată pe 
cind era flăcău. După asta venea lucrul In livada din dosul casei 
și la răsadnițele de tutun. Iar intr-o dimineață, cînd trozni 
gheața pe riu, Gheorghe dădu fuga să tragă cu cangea la mal 
lemnele care veneau pe apele învolburate, și avu norocul, rar 
Inttlnit, să scoată dintre sloiuri o cușcă încărcată cu găini. Ne
vastă-sa și copilul râmaseră cu gura căscată cind tl văzură apărtnd 
de pe uliță cu greutatea in spinare, urmat in alai de jumătate 
de sat. Gheorghe, ca să dea un aer de sărbătoare tntimplării, 
cumpără de la cooperativă două sticle de rachiu și cinsti cu dte 
un păhăruț pe toată lumea.

Dar o vorbă scăpată de Voica — cum că frate-su Matei venise 
să ceară hățurile și oiștea de la căruță, că erau ale Iul (Ui tre
buiau — trezi din nou in sufletul omului neliniștea pentru soarta 
gospodăriei lui. începu iar să Întrebe cum avea s-o scoată la 
capăt cu plugăria numai cu un singur caL

Gheorghe era unul dintre cei opt sau nouă oameni din sat cart 
cu nici un chip nu vroiau să se înscrie In întovărășirea agricolă 
Matei Vișan încercase să-i arate că tncâpățlnarea n-o să-i folo 
sească la nimic, ba dimpotrivă, mai ttrziu cind i-o vedea p 
alții cu mai multe bucate, o să-și dea cu pumnii in cap că nt 
i-a ascultat sfatul. Asta se tntlmpla in decembrie, cind nămeții 
suiau mai tnalți decît gardul și lui Gheorghe Ii dăduse atunci 
mina să facă pe înțeleptul. I-o tăiase scurt:

— Cumnate, eu cînd îmbrac cojocul nu mă gindesc ce o si 
fie atunci cind l-oi lepăda, mă gindesc cum să mi fac rost mai 
repede și de pantaloni călduroși. Iar dacă vrei să răminem prie. 
teni și pe mai departe ferește-te să mai aduci vorba de Întovără
șire în casa mea.

Acuma însă sosea primăvara, ciorile nu se mai ridicau tn sto
luri negre peste sat, cerul se deschidea larg, senin, și vrăbiile 
— oițe scăpaseră de îngheț și de cleiul întins pe zăpadă de copiii 
neastîmpărați — ciripeau voios sub. strașina casei. Și datina 
țăranului ti cerea lui Gheorghe să se îngrijească cu temei de 
nevoite gospodăriei. Ca să umble să cumpere un cal, nici nu 
putea fi vorba de așa ceva fiindcă primăvara se cer parale grele 
pe un cal, și cine o face e cu totul îndreptățit, deoarece a pră
pădit nutreț cu nemiluita ca să-l scoată din iarnă... Ei. dacă ar 
fi ascultat îndemnul lui Matei Vișan nu și-ar mat fi bătut el 
capul acum cu asemenea treburi. Dar nu, se gîndea, el n-o să a- 
jungă poate niciodată la întovărășire, pentru că acolo a fost ales 
președinte Dinu lui Blujdea, omul care i-a turnat în inimă venin 
pentru întreaga viață. Cum și ce s-a petrecut între ei e o poveste 

încilcită. Luni de zile Gheorghe s-a rotit cu gfndurile în jurul ei, 
dar totdeauna cu teamă, căci povestea ține de Voica. de nevastă-sa, 
și in mintea lui s-a întărit credința că adevărul, de-ar fi să-1 afle, 
l-ar zdruncina din temelii Așa că mai bine rabdă să plutească în 
apa sălcie a îndoielii, unde tot găsește un sâmbure de speranță 
ca să se agațe de el cu toată ființa.

FĂNUȘ NEAGU

Dimineață de martie
— Schiță —

noscindu-i firea aprigă, etinele i se ferea 
abia îndrăzneau să scoată tm ciriit slab 
unul cite unul, ca să-i Închidă in punm, 
de puful lor, să-i sărute pe creștet luluind .. 
tr-o căciulă veche pe care o vira după sobă, ___ ._________
>vea darul să-și facă o bucurie din toate îndeletnicirile gospo-

din cale. iar cloștile 
dnd le lua puișorii, 
să-și lipească obrazul 
și apoi să-i pună in- 
bă, la căldură. Voica

ce sta jos și-și pipăia picioarele zdrelite, că 6-a tntimplat o ne
norociri

— Cam dracu de te-ai lovit așa rău,
a uitai pe sus după lăstuni ?

— Nu, căutam să ies la malul rtului
pe nisip și vroiam sâ-i dau

mă Gheorghe, întrebă el,

fiindcă zărisem

Desen de TIA PELTZ

dărești, de aceea îți venea să crezi că o sume-

tl privi mirat:

un șarpe

Dinu
— N-am auzit să fie 

aicea.
— Ba mai stnt ei 

răspunse Gheorghe rânjind și se 
sculă să plece.

Dinu pricepu cum vine treaba 
cu șerpii și se înroși pînă la albul 
ochilor

— Mă Gheorghe, rosti el cu 
glas stins, vorbești cu păcat. Și 
cu Voica, să 
bați

— De ce 
spus ție c-o 
s-a plîns la

— Nu, am auzit prin sat. Zice 
lumea c-o bați fiindcă s-ar fi ți
nut cu mine cit ai fost tu în ar
mată. Dar nu-i adevărat Voica e 
femeie cinstită. Nu știu de un. 
de-ai scos-o tu că s-a ținut cu 
mine. Poți să mă tai, să mă ju
poi, da’ nu pricep 
scos-o.

Gheorghe l-a privit
— Sînteți amândoi 

loși... Te-ai culcat cu 
ma vrei s-o scoți basma curată. 
Auzi, femeie cinstită I

Bănuiala că nevastă-sa s-a dus 
să se jeluiască lui Dinu de traiul 
greu pe care.l îndură, îl făcu pe 
Gheorghe să-și piardă mințile. 
Se Întoarse acasă și. fără nici o 
vorbă, tăbărî cu pumnii asupra 
femeii...

șerpi pe-

citeodată,

s-o bat ? Cine ți-a 
bat ? A venit ea și 
tine, așa-i ?

de unde, ai

ou ură. 
niște tică- 
ea și acu-

n primăvara aceas
ta, durerea lui Gheor
ghe, crescând din 
pîlpiirîle unei amin
tiri urîte, se înteți 

amarnic. Pentru 
o socotea vino- 
numai pe Voica. 

greșise cu ni

heorghe s-a însurat cu Voica într-o vară, de sărbătoa
rea rusaliilor La trei ani după nuntă, toamna, a fost 
luat în armată. Pînă s-a liberat n-a dat pe acasă, dar 
a trimis teancuri de scrisori, mai cu seamă ilustrate. 
Voica i-a răspuns de fiecare dată mărturisindu-și 
meșteșugit dragostea ce o avea pentru el și tndem. 
nîndu-1 să fie fără te amă acolo unde e, că are ea grijă 
să nu lase să se tope ască griul și porumbul pe cîmp.

Cînd s-a întors tn sat, Gheorghe a băut 
murite și cu vecinii. Și ar fi întins-o și 
menii, văzîndu-1 cum o soarbe din ochi pe Voica. s-au gîndit 
să-i lase singuri. Gheorghe s-a dus cu ei pînă la poartă ca să-i 
apere de cîini. Acolo ia poartă, vărul său Zaharia Bolborică și-a 
petrecut brațul pe după Ritul lui și i-a spus că Voica, cit lipsise 
el de acasă, s-a ținut cu Dinu lui Blujdea. In prima clipă Gheor
ghe a rts neîncrezător, apoi s-a smucit făcîndu-i vînt lui Bol
borică în gard și a fugit să-și cufunde capul în găleata cu apă, 
să se limpezească. Voica nu bănuia nimic, a adunat paharele de 
pe masă și trăgea cu coada ochiului spre ușă, dornică de îmbră
țișări, cînd Gheorghe s-a apropiat de ea, cu apa scurgindu-i-se 
din păr și a întrebat-o, crăcăntndu-și picioarele :

— Voică, spune drept, ce a lost între tine și Dinu lui Bluj
dea ?

Femeia l-a privit speriată și s-a albit la față.
— A lui Blujdea a venit intr-o noapte și mi a bătut în geam... 
Gheorghe a simțit cum îi năvălește sîngele în creier și n.a

vrut s-o mai asculte. A ridicat mina și a plesnit-o peste gură. 
Ațin. Pe urmă s-a dezbrăcat și s-a lungit în pat. Voica s-a 
ghemuit pe laviță plîngînd. Așa au dormit după doi ani de des
părțire : unul în pat, altul pe laviță. A doua zi Gheorghe a adus 
iar vorba despre Dinu lui Blujdea, dar Voica și-a strîns buzele 
cu încăpățtnare și a tăcut.

De atunci s-a furișat intre ei. cu aripi negre, mai groaznică 
decît orice pe lume. îndoiala. Au trecut zile și luni, dar în viața 
lor, ce s-a năruit odată, n.a mai crescut la loc. Voica pare că ar 
fi uitat umilința, însă Gheorghe știe bine că rana deschisă în 
sufletul amindorura n-are cum să se vindece, timpul nu poate s-? 
astupe. Ca să-și afle alinarea, el ar trebui s-o mai întrebe încă 

o dată pe Voica despre noaptea aceea și să aibă puterea S-o as
culte pînă la capăt. Dar de unde să ia puterea aceasta ?..

o zi Întreagă cu nea- 
mai departe, dar oa-

ărțuit de necazul ce se abătuse pe capul lui odată cu 
intrarea lui Matei Vișan în întovărășire, Gheorghe se 
aspri la chip, se posomori și nu mai fu pe voia nimă- 

'fjdFigyt tiui. Scund, cu fața osoasă, lunguiață, se plimba mo-
horit prin odaia in care se înghesuise cu nevasta și 

î "'M’WSs copilul încă de la culesul porumbului, și pufnea mînios 
jp.wWR ori de cite ori cineva deschidea ușa. Fusese întot

deauna un om așezat, potolit și răbdător din fire, obiș
nuit să-și țină necazul în el și iată că ajunsese dintr.o dată de ne
înțeles pentru ai lui fiindcă nu-i mai plăcea nimic în casă. Ii veni 
gustul din senin să schimbe ordinea lucrurilor d.in odaie și o schim. 
bă. Așa cuierul fu scos în tindă și în colțul rămas gol împinse 
masa. Cele două blăni de iepure, atîrnind într-un cui de care mai 
era legat și un șir de ciuperci uscate, ie vîrî îtrtr-o ladă sub pat, 
apoi ochi loc în alt perete pentru policioara cu blide care șezuse 
totdeauna deasupra plitei, lîngă sobă. Văzîndu-1, ai fi zis că l-a 
apucat dîrdora gospodinelor cînd se apropie paștele și nu-și mai 
află capul de treabă. In realitate făcea totul ca s.o chinuie pe 
Voica, dar, femeia, isteață, îi ghicise gindul și nu i se împo
trivea cu nimic.

Gheorghe ajunse de se legă și de fecioru-su. Odată, pe cînd 
Neicu sta la masă desenînd ceva într-un caiet, taică.su se aplecă 
peste el și-l luă in rîs:

— Ce mîzgălești atîta acolo ? Ce-i aia. o gulie cu picioare ? 
Neicu săltă în lumină fața rotundă, plină de pistrui pînă la

virful nasului, de parcă i-ar fi aruncat cineva cu un pumn de 
mei tătărăsc în ochi, și răspunse îmbufnat :

— Vezi că nu te pricepi ? E un cuib de rtndunică....
Gingășia din glasul băiatului îl făcu pe Gheorghe să-i fie 

rușine de pornirea lui.
— Da Neicule, se poate să fie și ce zici tu. rosti el cu căl

dură, dar nu prea seamănă. Ce crezi, n-ar fi mai bine să-ți pun 
scana în spatele casei și să te urci să vezi că e acolo un cuib 
de rîndunică ?

— Mă sui, răspunse Neicu, dar mai întîi să-mi spui că mă 
lași să mă duc pe islaz să scot brîndușe....

Cu Voica, Gheorghe se purtă și pe mai departe la fel de 
ciudat ca în ultimele zile. Femeia se prefăcea că nu bagă de 
seamă cit de urii îi vorbește bărbatul și-și vedea de treburi cu 
indîrjirea ei de totdeauna. Făptura ei subțire și sprintenă se ivea 
în tot locui: la vatră, în cămară, afară la vite, sau la fîntînă. 
Era de.ajuns să și rotească o dată ochii negri, strălucitori, ca 
să știe în ce colț stă ascuns un lucru de care avea nevoie. Cu.

___ ___________ ____ . .. 1 păstrează
denie de taine și că în risul ei e o undă de viclenie, 

upă îndelungă chibzuială, Gheorghe ajunseupă îndelungă chibzuială, Gheorghe ajunse să înțe
leagă, că totuși rostul lui e unul singur : să se în
scrie în întovărășirea agricolă. Dar cum să facă pa
sul acesta cînd acolo era președinte Dinu lui Blujdea ? 
Cum putea să uite că omul acesta intrase ca un cuțit 
ta traiul lui cu Voica ?

Cu Dinu, “ 
E drept, la 

s-ar fi arătat în cale, 
că «-ar fi repezit să-I 
făcut să dea ochi unul 
luni de la întoarcerea lui Gheorghe. Era 
Gheorghe se ducea la stînă să ia cașul ce 
șapte oi cu lapte. Drumul lui trecea prin prundul unde stat aduse 
vacile la adăpat. Pe prund, la ceasul acela pustiu, se afla un om 
de statură mijlocie, îndesat — Dinu — care aduna baligă uscată 
și o băga într-un sac ce-i atîrna legat de brîu. Gheorghe avea 
la el un par ca să se păzească de dinii mocanilor. Văzîndu-1 pe 
Dinu, se gindi să se apropie de el pe la spate și, dnd o fi la doi 
pași, să-i îndese una peste fălci, să-1 lase lat

Cu inima bătînd să-i spargă pieptul, înfricoșat de fapta pe care 
avea s-o săvîrșească, Gheorghe ocoli o tufă Je răchită să iasă pe o 
limbă de nisip ca să-și ascundă zgomotul pașilor, dar in graba lui, 
nu știu cum se făcu că se împiedică de • răgățtnă de silde șl căzu 
cu fața tn nisip. Dinu lui Blujdea, lăsă 6aoul și fugi spre Gheor
ghe încredințat, după sctacatele pe care acesta ie scotea în vreme

Gheorghe nu se certase și nu se bătuse, 
început îi pusese 

în furiile de atunci, 
dărîme cu pumnii.
cu altul mult mai

gînd rău și dacă i 
nu Încape îndoială 

Dar tnttmplarea a 
tîrziu, peste citeva 
spre sfîrșitul verii, 
i se cuvenea pentru

Dar el ? El nu 
mic ?

Gîndurite se ■
mai rău în capul omului într-o 
dimineață, când se trezi din somn 
și văzu că afară se pornise o 
ploaie caldă, cu zguduiri de tu. 
nete. „Gata, iși zise îngrozit, de- 
acuma începe plugăria" — și se 
lăsă moale pe pernă, cu ochii în
chiși, fiindcă așa era mai multă 
pace in jur și putea să chibzu- 

urmeze de.acum înainte.

învălmășiră și

iască tn voie la ce avea să______________ ____ _
Clocotul plou se potoli brusc aproape de amiază. Norii se răs

firară și pe cu.mea cerului apăru soarele. Copacii negri, desfrun
ziți. casele mohorite cu pereții coșcoviți din pricina zăpezii, șurele 
de paie, dmpia eu drumurile ei nesftrșite, toate se Înveliră intr-o 
lumină vie cu străluciri de smalț și de aramă.

Gheorghe ieși In curte cu haina pe umeri șl-și roti privirea tn 
toate părțile. II supăra attta lumină și atila liniște după vuietul 
ploii, iar țăranii, care treceau spre răscrucea satului și-l salutau, 
îl scoteau din fire eu mutrele lor vesele Știa eă oamenii se duc 
să hotărască ceasul cind să iasă la noapte sâ dea foc buruienilor 

din cimpie. De cind se ridicase flăcău. Gheorgne nu lipsise nicio
dată de la aceste adunări. Acum insă li spuse femeii că nu l tră
gea inima să meargă .Ce res' are să mă amestec eu cu ăștia care 
crapă de voioșie?" Și nid femeii nu-1 îndemnă să se ducă, așa 
cum făcea in toii anii.

— Treaba ta. li spuse, dacă-ți place, 
dormi.

Gheorghe oftă adine și intră in casă, 
devreme, tnfundindu-și fața tn pernă să 
după aceea Insă. Se ridică tn coate *M spuse nevestii să-1 tre
zească și pe el in zori dacă se scoală ea tatii.

După al doilea dotat al cocoșilor. Voica auzi glasuri pe drum, 
aprinse lampa șl-î zgîlțîi pe bărbat-su. Gheorghe fu numaideeît in 
picioare. Isi trozni oasele și luă hainele să se îmbrace. Voica 
scoase de sub pat o oală în care era ulei de floarea soarelui și-i 
unse bocancii ca «ă nu se prindă apa de ei.

Neicu ridică și el eaptri de sub piapomă ș: întrebă șiret:
— Tată, nu-i așa că te duci la rtu să prinzi chitici ?

Seara minei și se culcă 
nu mai știe nimic. Puțin

— Păi nu te am pe tine ?! ti răspunse Gheorghe rtzînd.
— Da, dar eu sint mare, nu încap tn tingire — și băiatul, făctn- 

du-și vînt, ti sări lui taică-su tn spate și-și încolăci brațele pe după 
Ritul lui.

Voica. supărată, ti striga să se astimpere, iar Neicu, de teamă 
să n-o pățească, o zbughi Îndărăt in pat.

Gheorghe se mai suci o leacă prin odaie, trăglnd cu urechea 
afară, iar Voica se sui tn pod și aduse un smoc de cilți pe care-i 
inmuie in gaz.

— Na, zise ea intinztndu-i bărbatului cilții înveliți într-o petică, 
ia-i la tine, că buruienile sint ude și nu fură foc de la chibrit.

— Dă-i încolo, se feri Gheorghe, o să-mi pută miinile a gaz 
toată ziua.

— Lasă că n-o să te trimită nimeni în pețit.
Gheorghe se așeză pe marginea patului.
— Voică, zise el. ia-ți ceva in picioare și hai cu mine. Cînd ne 

întoarcem vreau să dăm și pe la Voinea țiganul să vedem dacă a 
isprăvit albia pe care i-am dat s-o facă. Eu nu mă pricep cit tre
buie să plătesc de lucru și poate să mă înșele. Haide, ia ghetele 
alea de le purtai cind erai fată, că nu mai face să le ții de zile 
mari, s-au sctlciat de tot.

Voica îl privi mirată, căci nu-și amintea să-i fi dat cuiva să le 
lucreze o albie, dar nu zise nimic, își luă ghetele, se înfofoli eu 
șahii și plecă cu bărbat-su.

heorghe și Voica ajunseră la locul lor, aflat pe celălalt 
mal al rîului, fără să întîlnească vreun om pe drum. 
Cînd porniseră de acasă stelele sclipeau reci In cerul 
înalt. Acum, ceața zorilor, ea un văl din partea răsă
ritului, le acoperise cu totul. Vîntul sufla dinspre apă 

subțire, tăios ca un sfîrc de bici. Gheorghe și Voica 
se opriră în marginea pogonului, nedumeriți că nu 
văd înăițîndu-se flăcări pe tarlaua tntovărășițitor,

care începea puțin mai inocolo de u.nde ședeau ei.
— Anul ăsta lumea e mai leneșă, zise Gheorghe rtztnd cu în

țeles Altădată veneau flăcăii pe cîmp de la miezul nopții.
Voica pricepu unde batea bărbat-su și vru să-i închidă gura.
— Păi oamenii s-au du« întii pe luncă și de-abia după ce termină 

acolo o să vină aici.
Gheorghe ti ceru smocul de cilți îmbibați în gaz. tl aprinse, și 

se plecă să-1 poarte pe la rădăcina buruienilor. Vtlvătaia se încinse 
repede și omul porni in urma ai, eu miinile înfundate tn buzunare, 
trăgînd adine In piept aerul răcoros și proaspăt al zorilor cu urme 
de fum care-i dădeau și mai multă tărie. Voica venea lîngă el tă
cută, cu ochii plini de vraja celei dintti dimineți de primăvară 
petrecută pe cttnp. Își simțea sufletul ușor ca odinioară, cînd era 
lată și alerga cu prietenele el tntr-acolo unde i se părea că oerul 
se unește cu pămtntul și poți să-1 atingi eu mina. Fugeau așa pină 
picau de oboseală și apoi se apucau să culeagă flori ca să-și facă 
cununițe pe care șl le prindeau ta păr și-și închipuiau că stat tn- 
geri. Cit de departe era vremea aceea I Acum Voicăi nici nu-i ve
nea să creadă că fusese vreodată copil. Durerea care intrase tn 
viața ei îi ștersese dta suflet aproape toate amintirile plăcute. Erau 
uneori clipe cînd își ura bărbatul din toată ființa; alteori se bles
tema că s-a năsout cu prea multă mtadrie..

Gheorghe pășea rar tn dreapta el. Nu se uita la nimic, căci ti 
răsărise iar in minte gindul că trebuie să înceapă plugăria și n-are 
decît un singur cal. Cg putea să facă ? Să înhame și vaca lîngă 
cal? Nu, ar fi rîs. și curcile dț el... La întovărășire ar fi scăpat 
de toate grijile, ar fi adunat și bucate mai multe, o știa el bine, 
da, dar acolo era Dinu lui Blujdea, și mai bine și-ar fi rupt carnea 
cu dinții decît să-1 vadă cum se dă pe lingă Voica.

între timp apăruseră focuri pe toată cîmpia. In lumina lor se 
iveau și dispăreau chipuri de oameni ca umbre uriașe și mișcătoare 
pe o țesătură de basm. Niște flăcăi chiuiau intr-o vale, iar ctțiva 
copii alergau țipînd după ciurlanii aprinși și tnvîrtiți de vjnt de 
păreau niște roțj de foc pe care noaptea își lua drumul din 
cimpie.

Adînciți tn gtnduri, Gheorghe și Voica nu băgară de seamă că 
trecuseră de mult de marginea pogonului lor și intraseră pe tar
laua Intovărășiților. Gheorghe simți o usturime In git cind se văzu 
înconjurat de o ceată de oameni gălăgioși printre care se afla și 
Dinu lui Blujdea, cu o căciulă buboasă, care-i făcea capul cit o 
baniță.

— Bună dimineața, le zise Dinu, ineotro ați pornit-o ? — și șe 
apropie de Voica ș-o vadă mai bine la față căci femeia, din pri
cina frigului, șe îmbrobodise cu șalul pînă sub naș,

Voica făcu doi pași îndărăt, speriată, apoi, dezvelindu.și obrazul, 
1: strigă ineeîndu-se tntr.un hohot de pitas:

— Lasă-mă, nu pune mina pe mine, că și așa mi-ai stricat 
viața... De ce mi ai bătut In geam in noaptea aceea ? Ce ai căutat 
in bătătura mea, hainule I

D.nu lui Blujdea simți că se învtrțe pămîntul țy el. „Va aă zică 
pentru ista o chinuia Gheorghe pe Voica de un an de zile; 

doamne, se neghiob e...“ Se întoarse către ceilalți și ridică brațele, 
uluit de ceea ce auzise.

— Zice că i-am bătut tn geam, Am bătut fiindcă vrgiam să-i 
spun că l-am văzut pe Zaharia Bolborică ieșind din șopronul ei cu 
nn sac plin în spinare. Mi-an zio că la mijloc nu-i lucru curat și 
am vrut să-i dau de știre. Dar ea a asmuțit «linii pe mine și * 
trebuit s-o iau la sănătoasa ea să nu mă sftșie. De necaz nu i-am 
spus nimic pină astăzi. Asta a fost tot... De aia ai crezut tu măi 
Gheorghe că femeia ta s-a ținut cu țping jit ai fost 1(1 armată, 
fiindcă i-am bătut atunci ta geam? Ești prost, zău aș»....

Gheorg.-e. zăpăcit de această intîmplare, ridică privirea spre 
nevastă rabind, dar mi găsi o vorbă potrivită și se Întoarse că
tre ceilalți: ' 2 ’I I

— Haide, măi oameni buni, că se stige focul. Și porni în rîndeu ei. ‘ via w r * v w a x

Un document interesant

.Toamna'

I. MIHUȚ

nu mai are nevoie de recoman-

revistei 
frumosul 
mese din

inimă, pentru cei care-i cereau 
povața.

farmecul el nu poate adăuga ni
mic vorba băirlnei, — și bătrt- 
na, că n-are ce căuta la bal, nici 
la spatele tinerei, necum să-i 
treacă înainte și, prlntr-un dis
curs de prețioasă factură, să con
sacre o carieră evident predesti
nată succeselor.

Nul Volumul dumitale n-are 
nevoie de precuvlntarea mea... 
Aruncă-l la lumini, să-și caute in 
lume norocul, singur — liber de 
orice reazim de prisos: prestigiul 
tinerefii li va fi de ajuns.

Și acum, despre piesa dumita
le, uitată in cine știe ce sertar. 
Aci, poate, ți-aș fi de vreun aju
tor, Răspunde-mi numai deslușit: 
ce titlu are șl cam în ce vreme 
și cu ce forme ai înaintat-o tea
trului ? Dacă ai cumva o copie, 
n-ar strica să mi-o trimifi.

Gata să te slujesc, după slabe
le-mi puteri.
Sunt, cu distinsă stimă, al du

mitale

Poetul ardelean Emil Isac, 
după ce a scris „Maica cea tină- 
ră" — o dramoletă neoromantică, 
cum singur și-o intitulează— a-a 
adresat lui Caragiale, care tocmai 
se găsea in anii pribegiei, la 
Berlin. Piesa — un amestec de 
romantism și simbolism, in ciuda 
procedeelor folosite — este o 
pledoarie in favoarea descătușării 
conștiinței, spiritului uman, din 
lanțurile robiei mistice, preconi- 
zind dragostea pentru viața pli
nă, lipsită de barierele austerei 
„morale" canonice.

Piesa a fost jucată prima dată 
pe scena Teatrului Național din 
București, în anul 1912. Manu
scrisul scrisorii de răspuns a lui 
Caragiale, datat din 12/25 apri
lie 1911, se găsește la Biblioteca 
Universitară din Cluj.

Iată-»:

fast sondate la începutul con- 
certelor-lecfie, ascultătorii fiind 
rugaji să-și spună părerea fie 
prin ..biletele" sau „viu grai". 
Multe din aceste cancerte-lec- 
fie s-au bucurat de aprecierea 
tinerilor, care au participat tn 
număr mare.

Reluarea unui asemenea ci
clu ar fi binevenit. Cu acest 
prilej, mobilizarea tinerilor 
auditori ar trebui făcută mult 
mai bine de către organiza
țiile U.T Al,. anuntindu-se ora 
exactă (unii ascultători au 
venit Intre orele 18... și 20), 
iar din partea lectoratului Fi
larmonicii s-ar cere evitarea 
oricăror Intirzieri. Astfel, se 
va da posibilitatea ca un nu, 
măr cit mai mare de tineri să 
beneficieze de aceste prefioase 
manifestări muzicale menite 
să îmbogățească orizontul cul
tural al tinerei generații.

C. TEODORIU

Revista „Luminița" a editat 
recent un Almanah al ce
lor mici care zilele acestea 
va putea fi găsit în librării. 
Cuprinzînd un material foarte 
bogat — poezii, scurte poves
tiri, basme ilustrate, caricaturi.

Stimate domnule Isac,
înaintea dumitale, un alt tlnăr 

de talent mi-a cerut o precuvln- 
tare la un volum al său. fțl răs
pund și dumitale ca și aceluia... 
0 fală, intrlnd in bal ‘împodobită 
cu toate grafiile frumoasei vlrste.

dația unei mătuși. Trebuie să pri
ceapă amlndouă — și fata, că la

De curlnd s-a încheiat ciclul 
de zece concerte-lecjie spe
ciale, organizat din inițiativa 
organizației de București 
U.T.M. cu ajutorul lectoratu
lui Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu". Ciclul a cuprins 
o tematică bogată, de la ini
țiere muzicală: „Cum să as
cultăm muzica" (G. Bălan), 
pină la variate aspecte ale 
muzicii: „Valsul In creația 
compozitorilor" (D. Spătaru), 
„Opera" (două concerte-lecfie: 
A, Hoffman). „Uvertura 
programatică și poemul simfo
nic" (R Gheciu). „Despre mu
zica ușoară" (J. V. Pandeles- 
cu), precum și medalioane ale 
unor mari compozitori: ,J. S. 
Back și fiii săi“ (A. Tudor), 
„F. A. Mozart" (V. Cristian), 
„Beethoven" (E. Pricope). 
„Momente din viafa și creafia 
lui George Enescu" (F. Scha- 
pira). Concertele-tectie au 
fost elaborate cu grijă. In al
cătuirea expunerilor și In ale. 
gerea exemplificărilor muzi
cale, (inindu-se seama de spe
cificul cerințelor publicului. 
De altfel, aceste cerințe au

Bercoviți, cu specificul ano
timpului respectiv.

Textele literare stnt eom. 
plectate de ilustrații atrăgă. 
toare. uneori viu colorate, care 
atrag privirile și incintă, în
tregul almanah fiind pre
zentat intr.o frumoasă ținută 
artistică.

Totul este alcătuit cu dis. 
cemămînt și cu bun gust, țn 
așa fel incit pretențioșiii eiti- 
tori in pantaloni seurți nu vor 
avea decit să mulțumeasță 

„Luminița" pentru 
dar pe care il pri
pa rtoa ei.

AUREL STOR1N

Reluarea 
concertelor-lecție 

pentru tineret

copii scrise de mae. 
literaturii noastre ca 

Sadoveanu, Tudor Ar. 
G. Toptreeanu. Mihai 

și citeva din

apr. 191ț. 
verva-i inepuiza 
întrevadă in rin 
suflet cald, înțe. 
solicitudine pen

ghicitori, clnteee, jocuri dis
tractive — almanahul va a- 
trage atenția și interesul mi
cilor cititori. El reunește cite
va remarcabile lucrări literare 
pentru 
ștri ai 
Mlhail 
gheri, 
Beqiuc, precum 
lucrările unor scriitori de peste 
hotare ca S. Moghilevskaiz, 
scriitorul chinez Ti» Cijao- 
ian sau italianul Gianni Ro
dari, poet, prozator și publi
cist, din proza căruia almana
hul prezintă un fragment al 
aventurilor lui Cipollino — 
băiețașul de ceapă.

Semnează de a- — ■ 
semenea versuri și 
proză și aițl scriitori an *
cunoscu(i ca Otilla jKtf
Cazimir, Petru Du- 
mitriu, Nina Caa. ~
sian, Vladimir Co
lin, Octav Pancu- 
Iași, Glca luteș 
precum și cițlva 
dintre reprezentan
ții talentați ai ti
nerei generalii de 
poefi: Mihai Ne- aila
gulescu, ion Sere 
breanu și Rodiei 1
Toth.

Almanahul este :
împărțit în cinci 
cicluri — „Iarna", 
„Primăvara", „Va 
ra'
„Din nou iarna"— 
fiecare prezentat 
grafic, de către 
ilustratoarea Bina

HERRN
EMIL ISAC 

KOLOZSVAR 
BARTHA M. UTCZA, 22.

UNGARN.

CARAGIALE.
Schoneberg bei Berlin 

Inssbruckerstr. 1
12/25

Caragiale, cu 
bilă, lasă să se 
durile sale un 
legător, vădind 
tru tinerii scriitori. Dincolo 
vorba de duh, se întrevede 
fietul omului gata oricind cu 
sfat ori cu un îndemn pornit

taic%25c4%2583.su


Pin cronica sângerosului an 1907

NOTAȚII PE MARGINEA UNUI 
REGISTRU PENTRU MORȚI

Rîndurile sînt laconice : „Act 
de moarte — în anul una mie 
nouă sute șapte, luna martie, 
ziua două zeci, orele cinci 
după amiază, dumnealui Ion 
St. Rizea, de ani 37, de pro
fesie agricultor din comuna 
Galioea Mare ...mort aseară pe 
teritoriul acestei comune, fiind 
împușcat de către autoritatea 
militară. Martori au foșt..." 
Și mai departe: „Act de 
moarte din anul una mie nouă 
sute șapte, luna martie, ziua 
douăzeci, orele cinci după a- 
miază... Dumnealui Radu Ion 
Ciuciulin de ani două zeci și 
trei, de profesiune agricultor, 
din comuna Galicea Mare, că
sătorit... mort aseară la nouă
sprezece martie curent, orele 
zece, fiind împușcat de către

autoritatea militară pe terito
riul acestei comune...“

Notațiile de pe marginea re
gistrului Stării Civile pentru 
morți al comunei GaliceaMare 
din anul 1907, sînt și mai la
conice : un număr, un nume și 
o explicație: ÎMPUȘCAT CA 
REBEL. Numărul 43, numărul 
44, numărul 45 etc. : ÎMPUȘ
CAT CA REBEL.

Actele sînt parafate și con
trasemnate de către autoritățile 
de pe atunci...

Care a fost vina lui Ion St 
Rizea, Radu I. Ciuciulin, Stan- 
cu I. Cioacă ? Pentru ce au 
fost ei împușcați ca niște 
cîini la margine de comună ?

Pe moșiile boierilor din co- 
•muna Calicea Mare, raionul 
Băilești, țăranii trudeau din 
greu, muncind ca robii pentru

JXJWV V'.. , V... ~ V V» —
REGISTRU STĂREl O»

PENTRU M0«n

un căuș de mălai sau pentru 
o bucată de mămăligă muce
găită. în timp ce un pumn de 
moșieri, „însămînțau*4 anual 
peste 3.000 de hectare, cei 
peste 5.000 de țărani munci
tori de aci nu aveau să însă- 
mînțeze mai mult de 1.400 de 
hectare. Birurile erau extrem 
de grele și apăsătoare, iar în 
preajma ’ ‘ 
seră de 
voia să 
copiilor 
voia să
se zbătea țăranul romin. Boie
rii — mari latifundiari — erau 
preocupați doar de ridicarea de 
noi conace somptuoase, de noi 
hambare. Atunci. țăranii 
muncitori au botărit sâ-și facă 
singuri dreptate, răsculindu-se. 
Conduși de către Tudor L Câ- 
tană. Ion St. Rizea, Radu L 
Ciuciulin și alții, robii din co
muna Galicea Mare, care za
darnic ceruseră dreptul la o 
bucată de nune, au spart ma
gaziile ti hambarele boierești 
care gemeau de bucate. Pen
tru această vină, pentru acea
stă „crimă*, regimul burghezo- 
moșieresc a trimis armata să 
facă „dreptate- moșierilor. Tu
dor L Cătană, Radu L Ciu
ciulin. Ion Sl Rizea, Stane j I. 
Cioacă. Florea I. Tanfil și al
ții au fost împușcați.

♦
Au trecut 50 de ani de a- 

tunci. Abia ta anii patera 
populare, urmașii răsculațikjr 
din 1907 au văzut împiinin- 
du-se visul de veacuri al țâ’ 
rănimii, primind pămîntul pe 
care l-au muncit atîta amar de 
vreme strămoșii lor. Dar oa
menii nu s-au oprit aci. Ei au 
pornit mai departe, cu dirze- 
nie, cu entuziasm, cu încăpă- 
ținare, pe drumul arătat de 
partid : transformarea socia
listă a agriculturii — singura 
cale spre un trai fericit al ță
rănimii muncitoare.

M. Z.

anului 1907 deveni- 
nesuportat Nimeni nu 
asculte de plînsetul 

flămînzi; nimeni nu 
vadă mizeria in care

fi/rmor* din pag. 1-a) văzut in ei niște cotizanți 
treabă, membri liniștiți care 
prezentau nici o dificultate 

necesar să 
educativa
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Lucrările de construcții hidrotehnice pentru alimentarea cu ? 
apă potabilă și industrială a orașului Iași se dezvoltă de la o | 
zi la alta. Acum se execută un tunel unde vor fi instalate g 
conductele de legătură intre stația de coagulat, decantare, fii- g 
tiare și rezervoare. j

In fo:ogra:ie : traseul galeriei pe care inginerul șef Lazăr ? 
SimioH și ingineruJ Niculae Beuran stabilesc cotele tunelului.

Cheia succesului brigăzii

MARIA ROMANESCU
era pregătită pentru a deveni utemistă 1

(Urmare din pag. l-a)
:ă educativă slqbj tn rîndul tu- 
ror utemiștilor, Or, tocmai din 
:ea?tă cauză, în adunarea gene- 
!ă, utemiftu n-au simțit marea 
spundere ce apasă pe umerii 
r, hotărînd cu atîta ușurință pri- 
irea în U.T.M. a tinerei Maria 
raanescu.

★
Și iat-o pe Maria Romanescu 
Comitetul raional U.T.M. j. V. 

alin'-Buqurești, venită spre a 
confirmată.
...Cînd din biroul primului ?e- 
etar ieșea cîte up tînăr, ceilalți 
re își așteptau rîndul îl asaltau 

întrebări :
— Cum a fost ? 

te-au întrebat ? 
cum stau lucrurile, 
Măriei Romanescu 
un sîmbure de neliniște.

mic la întrebarea : „De ce dorește 
să intre în rîndurile U.T.M." ?

In cele din urmă membrii bi- 
o 

acest 
a fost 

afară, 
început

— Ce
Aflînd
fletul
ecoară 
tatutul... dacă mă întreabă din

în 
se

atut, ce mă fac ? țacă l-aș găsi ee £ac 
cineva aș putea să-l * răfoiesc hnnăc

tin pînă îmi vine rîndul".
Deodată ușa se deschise, iar 
arin Parpală, șeful sectorului de 
idență al Comitetului raional 
T.M. „I. V. Stalin** din Capi- 
ă, anunță :
— Să poftească Maria Roma- 
seu.
După ce șopti, timid un „bună 
ira , Maria Romanescu se tn- 
rcă 
ieți 
îlui

V.
Au
UJB.
— Va să zică, îneepu tov. 
eseu, primul secretar al corni* 
ului raional U.T.M., dumneata 
și să devii utemistă»
— Da, șopti fatu.
Și tov. Marinescu începu să ci- 
iscă adeziunea și cererea prin 
e tînăra Maria Romanescu so- 
ita să fie primită în rîndurile 
r.M.
— Va să zică ai fost pionieră, 
itinuă tov. Marinescu să ci- 
ispă din adeziune. A, dar stai... 
te, aici scrie că nu ai luat 
noștintă de Statutul U.T.M, 
m se face

utemistă, 
r.M. P
— Nu, nu 
fata după 

L 
[ s-au pus 
îpra felului eum s-a pregătit ca 
devină utemistă... ce știe despre 
mimențele din Egipt... ce citeș* 
. și multe altele, Maria Roma- 
seu s-a încurcat chiar de la 
le întrebări, așa că pînă 
rșitul ședinței de birou n-a 
tit decît 2—3 cuvinte, 
foarte neplăcut surprinși 
nas membrii biroului atunci 
d cu toate insistentele lor 
Lfia a-a putut să răspundă ni»

în
de-a binelea. La masă, 4 
și 2 fete membrii bi- 
Comitetului raional U.T.M. 
StalinH-Bueurești. 
poftit-o să ia loc pe un

Ma.

că, deși vrei să de* 
nu ai citit Statutul

l-am citit — răspun- 
cîteva clipe de șovă*

apoi alte întrebări

prit 
la 

mal

ay

roului au fost nevoiți să țină 
consfătuire în legătură cu 
caz, în care timp Maria 
invitată să aștepte puțin 
Rămași singuri ei au 
dezbaterile.

— Ce facem 
tov. Marinescu, 
rîrea adunării generale 
primirea ei în U.T.M. sau 

Nu*i pregătită de loc 
varășe Marinescu — spuse Marin 
Parpală. Nici nu știe măcar pen
tru ce vrea să intre în organiza
ție. Păi ce fel de utemistă va fi ?

— Poate că are dreptate tova
rășul Parpală, își spuse părerea, 
dus pe gînduri, și tov Șteian Fîr- 
loiu. Dar nu trebuie să uităm că 
în luna aceasta am confirmat mai 
puțini tineri decît în luna trecută. 
Așa că eu zic sa ne gîndim bine 

facem, vorba proverbului: „să 
Împăcăm și capra și varza..."

tn cele din urmă — pătruns 
probabil de logica proverbului — 
biroul raional (autoconvjngîncju-se 
despre necesitatea de a acoperi 
lipsa muncii sistematice și pro
funde pentru lărgirea rin duri
lor organizației) a confirmat hotărî- 
rea adunării generale pentru pri
mirea în rîndurile U.T.M. a tine
rei Maria Romanescu, însă cu o 
condiție : peste 2 săptămîni să se 
prezinte Ia comitetul raional ca 
să discute despre Statutul U.T.M, 
despre drepturile îndatoririle 
utemistului, despre evenimentele 
internaționale....

*
...De aproape 8 luni Maria Ro

manescu este utemistă. Dar tn 
acest timp n-a făcut nimic pentru 
organizație. Nu i s-a dat nici o 
sarcină. La comitetul raional 
U.T.M. nu s-a mai prezentat la 
data fixată pentru a discuta, iar 
tovarășii de acolo, preocupați pro
babil cu alte „sarcini" au uitat de 
ea și nici n-au mai chemat-o.

Oare numai pentru că are car
netul de membru în buzunar se 
numește Maria Romanescu 
mistă ?

întrebătovarăși ?
Confirmăm hotă- 

pentru 
nu ? 

to-

*
Modul în care Maria Romanes

cu a devenit utemistă și soarta pe 
care a avut-o după acest eveni- 
ițțent nu constituie un cuz aparte- 
Mai mulți tineri au fosț confir
mați în aceleași condiții, și au a- 
vut aceeași soartă. Dar pînă a- 
cum, biroul raional n-a întreprins 
nimic pentru a curma această 
stare anormală de lucruri. Tn ul
timul timp el a avut o singură 
preocupare : aceea de a pripii cît 
mai mulți membri și aceasta nu
mai pentru a îpdșplini lypaj o 
anumită „cifră de control" 
„în principiu** de comitetul 
șenesc U.T.M.

UN NOU TIP DE IZOLATORI
muncă intensă, un co* 
muncitori și tehnicieni 
„Electromagnetica** dirț 
izbutit să fabrice pen-

Supă o
tjv <je 
fabricii 
rda, au ... s,..-
i prima pară în țara noastră

noy tip de izolatori de 110 
V. pentru transformatori nece- 
■i procesului de electrificare a 
ii.
fabricarea noilor izolatori da- 
■ită volumului său mare a ne- 
>itat construirea unor noi cup. 
ire de ardere și a utilajelor 
i. Utilajele, cuptoarele nece-

Cu asemenea „metode** nu tre
buie să ne mai mire faptul că la 
comitetul raional U.T.M. vin une
ori pentru confirmare tineri cu 
totul nepregătiți, care nu știu ni
mic despre drepturile și îndatori
rile utemistului. Nu trebuie să ne 
mire de asemenea faptul că mai 
bine de 50 la sută din numărul 
organizațiilor U.T.M. din raion nu 
primesc membri, că mulți secre
tari ai organizațiilor U.T.M. se 
plîng că la ei treburile nu merg 
bine, că activitatea U.T.M. lîn- 
cezește, că o serie întreagă de 
utemiști au devenit pasivi etc.

Cu cîteva săptămîni în urmă 
biroul raional a discutat necesi
tatea de a se munci cu spirit de 
răspundere pentru creșterea rîn- 
durilor U.T.M. Pe baza unor
semenea discuții s-au luat chiar 
și hotărtri bune de altfel. Dar 
toate aceftea au rămas doar în 
hîrtiile înmormîntate în sertare, la 
fel ca și multe alte măsuri și ini
țiative ale biroului raional.

De ce ?

a-

Tn sala de apel a minei noastre 
se află mai multe panouri. De 
ad aflăm noi aproape zilnic fe
lul în care ne îndeplinim sarcinile 
de plan, felul în care mina noa
stră se achită dc sarcinile ce-i re
vin. Cu toții sintem bucuroși și 
lucru! merge parcă mai cu spor 
in abataj atunci cînd știm că, a. 
lături de toți oamenii muncii, con
tribuim și noi la depășirea sar
cinilor de plan. Cu totul altfel 
stau lucrurile atunci cînd aflam 
că planul nostru nu este Înde
plinit Noi. minerii, știm din anii 
trecuți că am rămas datori cu 
unele cantități de cărbune. Și asta 
nu-i treabă bună

Pentru a se situa in fruntea 
brigăzilor de la mina noastră, 
brigada de tineret pe care o con
duc a trecut cu cîtva timp în ur
mă să aplice un nou sistem de 
armare. Aș fi nespus de bucuros 
dacă învățămintele căpătate de 
noi în această direcție ar putea 
servi ca schimb de experiență și 
altor brigăzi de mineri ce lucrea
ză in cărbune.

Iată despre ce este vorba : noi 
am trecut la armarea locului de 
muncă cu grinzi în consolă. 
La început ne temeam că 
nu vom putea face un lucru 
bun. Cu ajutorul ingineru
lui șef de sector și cu cel a| mai
ștrilor mineri cu o bogată expe
riență în minerit, treptat, treptat 
am început să înlăturăm neîncre
derea, sau mai bine zis stîngă- 
cia noastră.

Este știut faptul că succesele 
pe care le obții sînt strins legate 
de felul în care te pricepi și reu
șești să-ți organizezi munca. în 
ultima perioadă de timp, odată cu 
aplicarea noului sistem de arma
re, noi ne-am organizat munca 
în felul următor :

Lucrind intr-un abataj frontal 
de pe stratul III, cu o înălțime a 
abatajului de 2,70 m., am hotă- 
rît ca schimbul I să se ocupe ex
clusiv de tăierea primei fâșii, 
după care să treacă la montatul 
grinzilor în consolă, apoi la mu
tarea transportorului lîngă fron
tul de cărbune și, ca o ulti
mă operație, la montarea stupi
lor de fier. Operațiile schimbului 
următor diferă de cele ale schim-

bului I numai prin faptul că el 
scoate a doua fâșie. Cu totul al
tele sînt inși sarcinile in schim. 
bul III. de noapte. Ca o primă ope
rație. noi am fixat ca cei din a- 
cest schimb sâ asigure in primul 
rînd protecția abatajului, apoi să 
răpească ultimele rînduri de ar
mături și să execute celelalte lu
crări secundare.

Se naște întrebarea : la ce fo
losește acest sistem de lucru ? 
Înainte de toate noi am urmărit 
reducerea efortului minerilor In 
lopătarea cărbunelui. Eforturile pe 
care le depun azi constituie a pa
tra parte față de cele dinainte. 
Și iată cum: folosirea grinzilor 
perpendiculare pe frontul de lu
cru. care la început se montează 
în consolă, ne-a dat posibilitatea 
să așezăm transportorul intre 
stîlpii de fier și frontul de căr
bune, deci mai aproape de fron
tul de cărbune decît in trecut. 
Aceasta face ca peste 60 Ia sută 
din cantitatea totală de cărbune 
dizlocată să cadă direct pe trans
portor. Apoi, după tăierea com
plectă a fâșiei, mutăm prin îm
pingere transportorul pînă la 
front, fără a-1 mai demonta. Se 
scurtează așa dar o bună bucată 
din timpul pe care inainte 11 
pierdeam.

Se înțelege dec! ; cantitatea de 
cărbune încărcat^ cu lopata s-a 
redus simțitor.

In urma noului sistem de ar
mare pe care brigada noastră a 
trecut să-1 aplice, rezultatele au 
fost bogate. In timp ce pînă a. 
cum obțineam viteze de înaln. 
tare reduse, azi obținem o viteză 
de *47 m. pe lună, fapt ce a per
mis ca producția medie zilnică 
să crească cu 175 tone.

Avantajele nu se opresc aci. In 
urma armării cu grinzi în consolă 
noj am redus cu mult consumul 
de material lemnos. Așa se face 
că aproape la fiecare mie de tone 
de cărbune economisim aproape 
20 metri cupi de material lemnos.

In întrecerea în care șîntem 
antrenați, ținerii din brigada pe 
care o conduc sînt hotărîți ca 
succesele obținute să crească lună 
de lună,

MARIAN ION IX 
miner — mina Petrila ’

ma nici de situația fami
liei, de anii de trudă ai mai- 
că-si, de elementara datorie u- 
mană de a munci. Pentru că 
voia neapărat sti fie pilot, a 
lăsat să treacă pe lingă el luni 
întregi tn care n-a făcut nimic.

Spre deosebire de mulți alții, 
și tn primul rtnd de fratele lui, 
viața nu-l învățase să pre- 
țuiască valoarea muncii, să 
fie puternic tn fața greutăți
lor. Truda tăcută a mamei care 
crescuse singură trei copii nu 
t-a făcut să dorească fierbin
te s-o ajute, să netezească cu 
mtinile lui cutele săpate de 
viață, aricit i-ar fi fast de greu 
începutul. Un orgoliu stupid, o 
grandomanie nefirească, de
prinsă probabil in cercurile 

i de pierde-vară pe care le frec- 
' oenta, tl oprea să devină mun
citor.

La un moment dat exasperată, 
• mama fui Mihai Ua ce/uț să 
' plece, să se descurce, siLși 
riști ga singur existența. " 
Siglfjl '
ma ușoară, 
putut găsi altă soluție, 
hai a plecat; tatăl nu 

’ In București, rude sau 
noscuți nu l-au primit. Le-a ce
rut găzduire temporară celor 
doi veri cu care se împriete
nise de curind dar aceasta nu 
rezolva problema. Și pentru că 
situația cerea totuși o rezol
vare. pentru că lui ti trebuiau 
bani, tn minte i s-a născut 
spontan ideea furtului.

★
Cei trei veri, fii a trei surori, 

s-au născut in aceeași casă, la 
intervale de timp foarte mici. 
Părinții lui Valentin slut con
tabili. ai lui Ion Dejica stnt 
medici și tatăl lui Purcăreanu 
— inginer. Au avut intot- 
deauna tot ce le-a fost necesar 
și de multe ori mai mult decît 
aiit. Fiecare tn familia lui a 
fost nu o speranță ci o certitu 
dine, o valoare unanim recu 
născută, o capacitate intelec 
tuaiă și un exemplu de corn 
portare. De ce s-au amuza 
oare acești băieți să joace rolul 
„cinematografic" al spărgă 
torilor ? Cum au calificat e 
actele lor, ce acoperire morali 
au avut tn fața propriei lo 
oonștiințe ?. „Dacă m-aș f, gin 
dit la urmări desigur n-aș 
făcui-o" — spune Valentin Vu 
(eseu, lată deci că singura 
opreliște este aceea a riscului 
singura problemă — a canse 
cințelor. O indoială de naturi 
morală, o neliniște (intnd de
hidoșenia faptului nu se ridici 
în fața acestui adolescent ca
visuri înalte de viitor, utemist 
pe care familia l-a considera 
un exemplu. „Am făcut-o ca 
ceilalți să nu mă considere lip 
siț de curaj"' — spune Eugen 
Purcăreanu, student bursier 
organizator al grupei utemiste 
de studenți. Capabil să treacă 
cu succes un dificil și pre 
tențios examen de admitere 
intr-o facultate, el n-a fost ca- 
nabit să discearnă binele de 
rău, nici măcar la nivelul unu 
copil de șapte ani. Stntem a- 
tunci îndreptățiți să ne 'între
băm tn ce a constat educația 
dată timp de 17 ani de către 
aceste familii de intelectual 
copiilor Iar ?

Se pare că viața a scuturai 
cumplit aceste familii, le-a prir 
Cinuit acum o . mare dezamă-

De-
fdcut-o CU ini- 
liar atunci h-cr

Mi- 
era 
cu-

gir*. „Am avut senzația 
spunea mama lui Eugen Pur- 
căreanu. — că bijuteria cea mai 
valoroasă pe care se întemeiau. 
speranțele familiei, e falșă".. 
Intr-adevăr. oribilă lovitură. 
Din ea se poate desprinde ușor, 
pentru oricine, concluzia că e terenul nestabil, nisipos nu l-a 
dăunător, riscant, să lașii copiii 
fără nici o supraveghere, chiar 
atunci cînd au împlinit 17 ani. 
Dar dincolo de această regulă: 
universal valabilă, a îndoială 
se strecoară: este oare sufidenr. 
tă această supraveghere, este 
suficient ca părintele să știe, 
ceas de ceas, clipă de clipă, cu 
ce se ocupă copilul lui? Cind- 
va această supraveghere se va 
termina totuși. Ce se va întîm- 
pla atunci? Dacă în afară de 
control nimeni nu va fi între-, 
prins nimic spre a le forma ca
racterul, minori sau majori, oa-, 
menii pot aluneca pe o pantă 
greșită.

Cei trei veri n-ar fi ajuns 
probabil la furt dacă cineva cu 

fe personaîifaie mai puternică 
(i* cazul acesta negativă) 
și care se bucura de întreaga 
lor admirație nu t-ar fi îndem
nat la aceasta. Timp de 17 ani, 
părinții lor au crescut mane-> 
chine, oameni de paie, docili. 
Această 
care ar 
surprins 
de a se ____
ne pregătiri la cei 17 ani ai lor, 
de a da ochii cu viața.

Părinții s-au considerai mub 
țumiți cu rezultatele bune la 
învățătură, cu o. îngerească as
cultare din partea copiilor. Nici 
O secundă nu și.-au închipuit' că 
ar fi nevoie de mai mult, că 
sînt datori să sădească în ei 
cinstea, adevăratul curaj,, dem
nitatea umană. Pentru aceasta 
stnt cu adevărat vinov a ți; dar 
răspunderea nu le revine nu
mai lor. Organizațiile de bază. 
U.T.M. cărora le-au aparținut

de
nu
și cu care nu era 
folosească metode 
speciale. Deficiențele, golurile 
care existau în caracterul lor.

docili, 
întîlnire sau oricare alta 
fi putut avea loc i-a 
pe cei trei nepregătiți, 
opune oricăror ispite,

remarcat nimeni. Numai așa a 
putut să ajungă organizator 
de grupă utemistă un tînăr ca 
Eugen Purcăreanu care, ridi- 
clndu-i-se carnetul U.T.M. la 
miliție tn momentul arestării, 
n-a întreprins ca să-l recapete 
nimic mai ferm și mai curajos 
decît să-și trimeată mama, o 
femeie tn vtrstă și bolnavă, tn 
căutarea lui. Și ea s-a dus. Iar 
Eugen, de frică să nu se ia mă
suri împotriva ha pe linie de 
organizație, a înșelat organiza
ția care i-a acordat încredere, 
treclnd sub tăcere cele tntîm- 
plate, neanunțtnd nici măcar 
că nu mai are carnetul. In
tr-adevăr, ar fi un lucru „pe
nibil" să se înfățișeze cinstit 
tn fata colegilor săi și si le 
povestească totul. Poate c# va 
trece totul „neobservat1', poate 
va recăpăta carnetul, nimeni 
nu va ști nimic.

*
Faptele s-au consumat, pro

cesul a avut loc, sentința a fost 
pronunțată. 0 sentință înțe
leaptă, pronunțată de oameni 
care au știut să folosească li
tera legii tn mod uman. Cei 
patru inculpați au primit o lec
ție binemeritată. Mihai Cornilă 
are timp In cele ctteva tuni de 
detențiune să chibzuiască tn 
mod matur asupra celor petre
cute și să-și hotărască con
duita pe viitor.

Pe cei trei veri lecția primită 
ti va maturiza, oare ?■ Judecă
torii au sperat-o, lăsîndu-i să 
răscumpere tn libertate faptele 
săvtrșite și mai cu seamă să 
realizeze o autentică purijicgre 
a conștiinței lor.

Creșterea animalelor
ocupație

(Urmare din pag. l-a)
ajunș In scurt timp să mulgă 
iq vaca respectivă cîte 18 litri
lapte pe zi. Cum se explică, de 
pildă, că în timp ce gospodăriile

rentabilă
de 
de

colective din Livada și Sînleani 
nu cresc vaci, zilnic zeci de co
lectiviști 'din aceste localități vin 
cu lapte pe piața Aradului ?

Exemplele arătate în primul 
capitol al articolului ilustrează 
în mod convingător rentabilitatea 
creșterii animalelor în gospodă
riile colective. Această rentabili
tate nu poate însă fi asigurată 
atîta yreme cît animalele, pro
prietatea comună a colectiviștilor, 
nu sînt îngrijite cu aceeași aten
ție ca animaiele proprietate per
sonală a acestora

Important pentru creșterea ani
malelor este asigurarea bazei fu
rajere. Dar creșterea producției 
de porumb, ovăz și orz la hectar 
stagnează din cauza nelucrării 
la timp a pămîntului și peîngră- 
șării lui. Unele consilii de condu
cere și organizații de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective nu in
sistă, în adunările generale ale 
colectiviștilor ce au loc cu oca
zia aprobării împărțirii definitive 
a produselor să se rețină furaje
le necesare animalelor. De aceea,

Seară
(de la corespondenții

Schimburi artistice internaționale
Arta din țara noastră este din 

ce în ce mai prețuită peste ho
tare. In ultimii ani, numeroși ar
tiști și colective artistice din 
R'P.R. au obținut frumoase suc
cese pe scenele teatrelor și sălilor 
de concert de peste hotare. La 
rîndul. postțua.m primit vizita 
unor artiști le —u~*’ 
căror 
citalui 
blicul.

în legătură cu schimburile ar
tistice internaționale ale țării 
soastre pe anul 1957, t<jy, N. Mi
nei, ^iraciopul Oficiului de spec
tacole și turnee artistice, a de
clarat următoarele unui redactor 
ai agenției romîne de preșă 
„Agerpreș" :

„In cursul călătoriei pe care

i de peste hotare j 
aroQ'le, concerte șj 
Jolt apreciate de "pu- 
iese.

Noi filme romînești

fixată 
oră-

sare, în afara unei mașini 
plexe de șlefuit suprafețele 
torilor. au fost construite cu suc
ces în această întreprindere cu 
mijloace locale.

fn prezent noii izolatori de 110 
KW. se fabrică în serie. Munca 
aceasta deosebită a fost încre 
dinfată tovarășilor Eugen Pop, 
Vasile Be’.feriyeri Ion Pop, ce 
ramiști cu experiență îndelun 
gata în producție și care au o 
calificare superioară.

com 
izola

E. O.

CLUJ 
noștri), 

e-a 
un ..
tații Bolyai, cercul drama

tic studențesc „Egressi Gabor", 
de la universitatea Bolyai, or
ganizează o seară de recitări cu 
titlul: „Te iubqpc draga flțea", 
Și am ținut să p: ' ’ 
eeastă inieteșarjtă -------
organizată in întâmpinarea conie- 
rințși pe Ură a asociațiilor stu
dențești

Am urmărit cui atenție întregul, 
program, care cuprindea 31 de 
poezii. De la priifa. „Curți am în-1 
tîlnit-o pe !ulia“ — a poetului 
maghiar Balasi Balint, recitată 
de studentul Covacs Lazslo, pînă 
la ultima, minunatul imn de dra
goste al lui Petoli Șandor: „Te 
iubesc, draga mea", programul a 
impresionat pe suectatorii ce au 
umplut sala pînă Ia refuz. Tinerii 
actori ațnatori, membri ai cercu
lui dramatic studențesc, au reci
tat cu autentică pasiune poeziile

N atras atenția într.o zi 
afiș : Ip aula universi-

cu mpltă migală din 
aayrul literaturii maghiare" și 
celei ropiine. Aci trebuie să 

im n ~ 
f^ta 
ir¥l

SC draga mea\ . 
participăm Ty^a- Ady Endre, 
tă manifestare nescu... — i

țe- 
i aI 

„tnîne. zAci țrebuie să a- 
mintinj faptul că ne aflăm ly o 
manifestare artistică neobișrjujtă; 
o seară literară în cadrul căreia 
au fost prezentate celț mai fru
moase poezW^de dragbște din li
teratura maghiară și cea, rofflînâ. 

~ , Iozs< Attitw, Ejni-
_____ iată dd^Foîteva mime 
djntrș autorii incluși în progrjm. 

Prezentarea plină de origina
litate a- programului 4 fpșt șcțisă 
și interpretată de către studentul 
Szekely Laszlo. Deși regizorii nu 
au apărut pe scenă, totuși reu
șita acestei seri literare se dato- 
rește și muncii lor. Iată și numele 
regizorilor: lectorul Antal Ar
pad, Gallfi Mozeș și neobositul 
regizor al teatrului maghiar de 
stat. Szigyarto Sandor. A fost o 
seară de poezie tinerească, plină 
de romantism. O inițiativă pre
țioasă. care se cere continuată eu 
perseverență și mai ales urmată 
și de alții...

am făcut-o recent în Franța, An. aii orchestrei de Jazz simfonic 
glia, Italia, Austria, Elveția am ' 
avut prilejul să iau legătură fie 
direct cu numeroși artiști, fie cu 
agenții de impresariat.

Astfel, prin intermediul bi
roului de concerte „Charles et 
Camille , Kisgen", va sosi din 

aiq . Fjapța. în luna țiai, piqnișta Mo. 
te- rtique de la Bruchellerie, care, 
- • de altfel, a ma.i fost oaspetele ță

rii noaqtje.,Acflași birpu va pr, 
ganiza recitaliri pianistului Mjn- 
dru Katz, care va avea loc la 
12 martie în sala „Gaveau" din 
Paris. Tot djn Franța vor mai 
aos.i tn viitorul foarte apreciat 
violonista Jeanine Andrade și 
pianista Monique Haas.

Publicul buoureștean și din 
alte orașe ale țării va avea pri
lejul să aplaude în cursul lunii 
august un ansamblu de dansuri 
populare bretone.

S-au inițiat tratative în vede
rea unui turneu în R P.R. al cele
brului Charles Trimet, precum și

In ajutorul gospodinelor
Printre noile magazine deschise In ultimul timp în Capitală se 

numără și unitatea „Gospodina" cu secția „Bufet-expres" 
din str. Academiei nr. 1—3.

Bucureștenii, care cunosc de-acum produsele „Gospodina" 
frecventează cu încredere acest nou magazin. Zilnic, unitatea 
din str. Academiei vinde In medie 800—1000 kg. produse semi- 
pfeparate și preparate.

Sărmăluțele în foi de viță și micii — semi-preparați — au 
mare căutare, după cum se vede și în fotografia noastră.

Foto: R. COSTIN

Jaques Helian.
In uuna contractelor încheiate 

în Anglia au avut loc concertele 
dirijate de maestrul C Silvestri, 
care după cum se știe, s-au 
bucurat de un mare succes.

La rîndul nostru vom primi re
prezentanți ai artei britanice 
La toamnă, vom avea prilejul să 
o ascultăm pe marea pianistă en- 
glțșă Eyleon Joyce.

In Italia 6-au creat premizele 
pentru concertele unor dirijori și 
soliști instrumentali romîni la 
Academia Santa Cecilia din Ro
ma, precum și la Milano, Vene
ția. Florența, Torino și Neapole- 
Din această țară vom primi vizita 
unor artiști de frunte, printre 
care violonistul Felice Cillario. 
pianistul Michelangeli, dirijorul 
Fedroti și alții.

Pitorescul Neapole ne va trimite 
un ansamblu de cintece oopu- 
lare și eîțiva artiști de estradă.

în timpul iernii, animalele 
insuficient hrănite, slăbesc, 
îmbolnăvesc chiar, încep să__
producții mici. apoi... se încheie 
proces-verbal de reformă și ani
malul respectiv — pînă atunci 
prolific și cu o productivitate 
mare — ia drumul abatorului.

De exemplu, gospodăriile colec
tive din Vinga, Secșani, Firiteaz 
nu au insilozat anul trecut nici 
un fel de furaje.

Indr umare și orientare

O importantă deosebită în 
dezvoltarea creșterii ani
malelor o au desigur ca

drele de specialitate, inginerii 
zootehniști și medicii veterinari. 
In general medicilor veterinari li 
se pot aduce laude pentru munca 
depusă nu numai în gospodăriile 
colective, ci și în sectorul indivi
dual. Unii medici veterinari ja 
Ion Popa, Nicolae Vlădău și al.,i 
s au ridicat la nivelul sarcinilor 
ce le stau în față, intervenind cu 
succes în prevenirea și combate
rea bolilor. In ce privește specia, 
liștji zootehniști, nu se poate 
spune că tqți au muncit rău. Șe 
poate afirma însă că ei puteau a- 
duce o mai mare contribuție, pu
teau fi de un folos mai mare gos. 
podăriilor colective.

Trebuie spus că și unele orga
nizații U.T.M. din raion manifes
tă dezinteres față de problemele 
creșterii animalelor în gospodă
riile colective. Cum se explică 
însă că din 70 de utemiști citi 
sini în gospodăria colectivă din 
Seceani nici unul din ei nu lu
crează în sectorul zootehnic al 
gospodăriei? Aceasta este 
atît mal grav, cu cit secretarul 
U.T.M. este un om prieeput, ing. 
agronom N. grătulescu.

Aceeași situație este și tn gos
podăria colectivă din Dorobanți, 
unde sînt mai bine de 60 de u. 
temiști. Aici organizația U.T.M. 
nu numai eă nu se preocupă de 
asemenea probleme dar întreaga 
viață de organizație este lăsată 
la voia întlmplării.

După toate acestea, credem că 
nu mai e nevoie de alte concluzii 
și că este clar că în gospo. 
dariile colective creșterea vacilor 
este o ocupație rentabilă. Crește
rea animalelor însă cere muncă 
și multă atenție, lucru care poate 
fi realizat, intrucît sînt specia
liști buni, colectiviști harnici și 
pricepuți în creșterea animalelor.

slut 
se 

dea

CU

Peste puțin timp creatorii de 
ființe artistice romînești vor face 
cunoscute spectatorilor noi roade 
ale muncii lor.

Filmul „Citadela sfărîmată" tn 
regia lui Marc Maurette, după 
piesa lut Horia Lovinescu. se află 
in perioada de mixaj.

Dinu Negreanu împreună cu 
ceilalți realizatori ai filmului 
„Pasărea furtunii", după roma
nul lui Petru Dumitriu, au ter
minat filmările.

Tot după scenariul lui 
Dumitriu, tinerii regizori 
vina Urseanu și Marius
rescu vor lurna filmul „Bijuterii 
de familie". „Erupția", un film 
cu subiect din viața petroliștilor, 
in regia lui Liviu Ciulei după see 
nariul lui Petre Luscalov intră tn 
perioada de pregătire In primele 
zile ale lunii martie.

Anul acesta a intrat în produc 
ție filmul „Cazul Lakatos" după 
o nuvelă de Suto Andras. Regia 
și scenariul sînt semnate 
Gheorghe Turcu.

Cel mai nou film trecut 
graficul de producție al Studiou
lui București, este „Ciulini; Bă 
răgahului", după romanul lui 
Panait Istrati, film consacrat răs
coalelor țărănești din anul 1907.

Petru
Mal- 

Teodo

Știri sportive
Cicliștii romîni au tncepqt pre

gătirile în vederea celei de a X-a 
ediții a competiției internaționale 
„Cursq Păcii" Praga-Berlin-Var- 
șovia. Zilele acestea comisia 
centrală de ciclism a alcătuit lo
tul alergătorilor romîni din care 
va fi formată echipa reprezenta
tivă a R.P.R. ce va lua startul 
la 1 Mai din Praga. Lotul cicliș
tilor romîni cuprinde 15 alergă
tori : C. Dumitrescu, N. Maxim, 
C. Șandru, L. Zanoni, G. Moi- 
ceanu, S. Poreceanu, St. Ștefu, 
Ion Vașile, C. Tudose, A. Șelaru, 
D Munteanu G. Șerhan, I. 
Hora, V. lonescu și P. Gane.

♦
VARȘOVIA 1 (Agerpres). —
La Varșovia s a desfășurat de 

curind conferința reprezentanți
lor organizațiilor sportive sătești 
din R P. Bulgaria, R.D. Germană, 
R.P. Romînă, RP. Ungară, 
U.R.S.S. și R.P. Polonă In 
cursul consfătuirii s-a hotărit ca 
jocurile sportive internaționale 
sătești să se desfășoare din doi 
in doi ani. La jocuri vor lua par
te echipele țărilor participante 
la conferință.
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ACTIVITATEA LA O N U.

ADUNAREA GENERALĂ
trebuie să acționeze în spiritul Cartei O.N.U

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
In ședința din după-amiaza zi
lei de 28 februarie a Adunării 
Generale a O.N.U. s-a reluat 
discutarea problemei privind si
tuația creată în Orientul Apro
piat In legătură cu reiuzul Israe
lului de a îndeplini rezoluția 
O.N.U. privitoare la retragerea 
trupelor de pe teritoriul egiptean.

Primul a luat cuvîntul delega
tul Israelului, Kidron. EI s-a li
mitat să declare că în a doua ju
mătate a zilei de 1 martie „va 
Ii în stare să comunice planurile 
Israelului In ce privește retrage
rea trupelor sale".

Reprezentanții Egiptului, Bul
gariei, Iordaniei, Indoneziei. Ira
kului. Nepalului și R.S.S. Ucrai
nene, au dat o ripostă agresori
lor și celor care stau în spate
le lor.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Egiptului, Favzi, a subliniat că 
Israelul și cei care îl sprijină 
pun de multe luni Organizația

Națiunilor Unite într-o situație 
umilitoare. Nu putem doar ii de 
acord — a spus Favzi — ca 
forța armelor să devină o lege 
a noastră.

Adunarea Generală, a spus în 
continuare Favzi, nu trebuie să 
devină părtașă la nici un fel de 
tranzacții, ea trebuie să acționeze 
in spiritul Cartei O.N.U., Egiptul 
nu intenționează să recunoască 
legalitatea unor tranzacții de 
acest fel. Rezoluțiile Adunării 
Generale sint clare.

Delegatul R.S.S. Ucrainene, 
L. E. Kizia, a declarat că com
portarea Israelului nu poate să 
nu stîrnească indignarea opiniei 
publice mondiale care consideră 
pe bună dreptate că rămlnerea 
în con'inuare a trupelor israe- 
ltene In Egipt agravează încorda
rea internațională, amenință să 
ducă la noi complicații și con
flicte în Orientul Apropiat și 
Mijlociu și slujește intereselor 
anumitor cercuri imperialiste

rapoartelorExaminarea
Comitetului Politic Special

NEW YORK I (Agerpres). — 
In ședința plenară din dimineața 
zilei de 28 februarie. Adunarea 
Generală a trecut la examinarea 
rapoartelor Comitetului Politic 
Special: cu privire la admiterea 
de noi membri, cu privire la si
tuația refugiaților palestinieni și 
cu privire la amestecul S.U A. în 
treburile interne ale țărilor so. 
cialiste.

După cum se știe, sub presiu
nea delegației americane. Comi
tetul Politic Special a adoptat 
proiecte de rezoluție care reco
mandă admiterea la OJ4.U. a 
Coreei de sud și a Vietnamului de

■ ■Adunarea tinerilor patriot sovietici 
și-a încheiat lucrările

MOSCOVA 1 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 28 fe
bruarie s-a deschis la Mosco
va Adunarea tinerilor patrioți 
care s-au evidențiat cu prile
jul valorificării păminturilor 
ințelenite și virgine in K>- 
zahstan, Siberia, Ural și re
giunea Volgăi.

V. V. Mațkevici, ministrul 
Agriculturii al U.R.S.S., a pre
zentat un raport.

In ultimii trei ani, a spus 
V. V. Mațkevici. suprafețele 
insămințate cu cereale au cre
scut cu aproape 22 milioane 
de hectare. Aceasta se dato
rează in primul rind valorifi
cării păminturilor virgine și 
ințelenite. In 1956 recolta g’o- 
bală de cereale a fost cu a- 
proximativ 20 la sută mai 
mare in comparație cu anul 
precedent fiind cea mai ridica, 
tă din întreaga istorie a țăriL

Au luat de asemenea cuvin-

tul reprezentanții tineretului 
din alte țări — reprezentanți 
ai tineretului din China. Bul
garia. Din partea tineretului 
din R.P.R. a luat cuvîntul G 
Petre, secretar al GG al Uni
unii Tineretului Muncitor din 
R.P.R.. care a subliniat că re
prezentanții tineretului romin 
care au plecat in Uniunea So
vietică pentru a ajuta la strin- 
gerea recoltei au fost martorii 
faptelor eroice ale tineretalai 
sovietic-

•
La 1 reartie a hat sflrțit 

In Palatul Mare din Krean&a 
Adunarea unională a coaao- 
moliștilor și tinerilor care *-*• 
distins cu prilejul valorificării 
păminturilor ințelenite și vir
gine.

Participanții la adunare au 
adoptat o chemare către toți 
comsotnoliștii și tineri: care 
valorifica pămÎntări noi.

UN NOU ORDIN LENIN 
INMINAT COMSOMOLULUI
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite: La 1 martie 

a avut loc in Palatul Mare al Kremlinului din Moscova plenara 
festivă a C.C. a U.T.GL cu participarea delegațiilor la Adu
narea unională a comsomoliștilor și tinerilor care s-au distins 
cu prilejul valorificării păminturilor injelenite și virgine, pre 
cum și a reprezentanților tineretului din republici, fineturi și 
regiuni, și a reprezentanților Armatei Sovietice.

Plenara a fost consacrată inminârii Ordinului Lenin Uniuni) 
Tineretului Comunist Leninist din U R-S.S. decorat pentru ma
rile merite ale comsomoliștilor și tinerilor din Uniunea Sovie
tică in construcția socialistă, pentru munca plină de abnegație 
și rodnică a comsomoliștilor, tinerilor și tinerelor cu prilejul 
valorificării cu succes a păminturilor Ințelenite și virgine.

înalta distincție a fost inminatâ Comsomolului Leninist de 
către K. E. Voroșilov, președintele Prezidiului Sovietului Sjiprem 
al ll.R.S.S. care a rostit cu acest prilej o cuvtntare.

A A. Sobolev, reprezentantul 
U.R.S S„ luind cuvîntul în acea
stă problemă, a subliniat că, pro
punerile delegației S.U.A și de
legațiilor altor citeva țări încu
rajează de fapt autoritățile lisin- 
maniste In planurile lor cotropi
toare față de Republica Populară 
Democrată Coreeană, iar admi
nistrația Vietnamului de sud — 
In tendința ei de a zădărnici rea
lizarea acordurilor de la Geneva. 
Aceste propuneri nu pot dectt să 
îngreuneze unificarea pașnică a 
acestor țări.

Adunarea Generală a trecut 
apoi Ia examinarea raportului Co
mitetului Politic Special tn pro
blema amestecului S.U A. In tre
burile interne ale țărilor de de- 

-moerație populară și a activității 
subversive a S.U-A. împotriva a- 
cestor țărL

Luind primul cuvîntul In 
această problemă. V.V. Kuznețcv, 
șeful delegației sovietice, a subli
niat că. in cursul discuțiilor care 
au avut loc în Comitet asupra 
acestei probleme, s-a dovedit fără 
putință de tăgadă faptul ci 
cercurile conducătoare din SU-A 
au făcut din activitatea subversi
vă dușmănoasă împotriva unor 
state o parte integrantă a poli
ticii lor agresive care urmărește 
instaurarea dominației mondiale 
și au ridicat această activitate la 
rangul de politică de stat

Tu ce privește Uniunea Sovie
tică, a spus tn încheiere V V 
Kuzztețov. ea intentiooează să-și 
mtemeieze s- pe vrtor *oi:txa ex. 
temă ne prinerre! sesSitrUth și 
neresetățr rarrvate pașzee a 
scace-cr. jieoentre: ăe cc'ret*- 
rea he auria'J

NEW YORK 1 Agerpres i. — 
La ședința plenară dia d.= nea’j 
zilei de I martie a Adunării Ge
nerale aa rmriinuat d:srxț::_.e in 
legături a s^na^a du: Oriental 
Apropiat fs nrsa ne’-ssepLnri 
de căme Israel • rezoiapei Aăn 
nării Generah prtnaă retrage
rea ripriot israeoene ăe pe te
ritorial Eg^tai-i Aa rosât ca- 
vîntari reprezentant. R-xrize-, 

aahi și Indiei.V.

PRIMUL CONGRES
al artiștilor plastici din Uniunea Sovietică

luon. pictor al poporului din 
U.R.S.S., unul din cei mai vechi 
maeștri ai artei plastice din Uniu
nea Sovietică.

In ședința din 28 februarie B. 
Ioganson, artist al poporului din 
U.R.S.S., președintele Comitetu-

MOSCOVA (corespondentul 
Agerpres transmite): La 28 fe
bruarie s-a deschis tn Palatul 
mare al Kremlinului primul 
Congres unional al artiștilor 
plastici sovietici la care parti
cipă peste 600 de delegați, pre
cum și numeroși oaspeți străini, lui organizatoric al Uniunii ar-

Congresul a fost deschis de K. tiștilor plastici din U.R.S.S a

prezentat raportul cu privire la 
situația și sarcinile artei plastice 
sovietice.

A luat apoi cuvîntul D. T. Șe- 
pilov, secretar al CC. al P.C.U.S. 
care, în aplauzele asistenței, a 
dat citire salutului adresat de 
C.C. al P.C.U.S. primului con
gres unional al artiștilor plas
tici.

Mesajul de salut adresat de C. C. al P. C. U. S. 
Congresului unional al artiștilor plastici sovietici

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice salută pe 
delegații primului Congres unio
nal al artiștilor plastici sovietici 
și, in persoana lor, pe tofi artiștii 
plastici din Uniunea Sovietică.

Munca creatoare a oamenilor 
de artă, a artiștilor plastici so
vietici ocupă un loc de cinste In 
munca creatoare generali a oa
menilor sovietici, care construiesc 
societatea comunistă. Dlnd o 
înaltă prefuire artei realiste cu 
adevi'ăt populare, partidul co
munist vede m ea o mare forță 
care contribuie la ridicarea ni
velului cultural al oamenilor so
vietici, la educarea oamenilor 
muncii Li spiritul ideilor comu
nismului.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, a cărei a 40-a ani
versare se sărbătorește anul a- 
cesta. a eliberat popoarele fărti 
noastre de lipsa de drepturi po
litice și de exploatare, a trezit un 
avlnt fără precedent al forțelor 
creatoare îndreptate spre cons- 
t'uirea societății noi. Poporul 
sovietic, condus de partidul co
munist, a apărat cu preful unor 
lipsuri de necrezut fi a! unor sa
crificii grele prima patrie socia
liști din lume a oamenilor mun
cii împotriva tuturor atacuri, ar 
dușmanilor, a înfăptuit mărețe 
transformări tn toate domen^e 
vieții vodale, pe baze sodaiiste. 
fi a creat puternicul stat eooieti:. 
Istoria Revoluției Socialiste esze 
totodată ifto’ia creșterii bogir-ei 
spirituale a oamenilor sovietic, 
a conștiinței și culturii lor.

Artiștii plastici sovietici a- 
creai numeroase opere expresive 
și pline de talent care eu imor
talizat calea istorici a poporului, 

î măreț in faptelor sale eroice. 
| Arta plastici a țării soâeSf-
■ mulai se inszc-ă din cele mc 
I înaintate idei ale epocii xmtem-

porane — ideile comunism^, u..
■ Lupta pentru ferici rea oameder 
' -n—veri. împotriva oricăror
I de exploatare de inegeiitale es- 
,'tonald. de dmervma-e raac-t 

I'— acesta este țebt Bm0 earr t*- 
su,‘-z;eșu pe artiștii pastir. are 
v-.eti.~-. Arta pjattiri a Leu-.. 
Societire a drrereri a artă mt£- 

i t-vșpnaa'ă MbrrC: : dre a priefe- 
mei pcwetar, < ■ne es^aaili- 

. s.'i pr-djCse aer -rea
’ •■-s ntitae femez mre joaPTfrire 
1 Ia teznoriam eu
I Partida! Comxmst fi giseru. 
' sooâetu aptrd a vMecsecci 
i cauza abă și aregre*^..: stane'. 
' Forțele rvarț aa ~ Înveseli sd 
Insele pe aamesz. rea-».— pns 
ralomxu £expr{ țara aeKxaXxu- 
. M șă cameez ri. st sememe vet». 
treiere ia zsxzx craăra o'ab- 
re sacale aoă. farsă șa sex mai 
-resM. Tn aceste ore se

' o mere importcsți acz.zcza:es 
srti^ăcr atoariri aeeretis a> 
dnr apere preamăresc aueca 
creatoare pașeuci și iSert eăaă

ia-e

intransigenta fată de tot ceea ce 
regimul imperialist putred a pro
dus hrăpăreț și inuman.

Partidul comunist a chemat în
totdeauna pe artiștii plastici să 
urmeze calea adevărului viefii, 
să se inspire din lupta eroică a 
poporului — făuritorul viefii noi. 
Sprijinindu-se pe întreaga crea
ție artistică progresistă națională 
și universală, artiștii plastici 
sovietici pășesc cu fermitate pe 
calea artei realismului socialist, 
puternică prin profundul ei con
tinui de idei, prin perfecțiunea 
muncii, prin legătura cu viafa 
maselor de oameni ai muncii. A 
oglindi așa cum se cuvine înfăp
tuirile istorice ale poporului nos
tru înseamnă a le reda In întrea
ga lor măreție și autenticitate, 
tară a le prezenta în culori tran
dafirii false, fără a polei și. In 
același timp, fără a denatura 
realitatea, deoarece denaturînd 
realitatea, greutățile și contra
dicțiile construirii viefii noi, în
tunecă mărețele cuceriri ale po
porului, perspectivă clară și vic
torioasă a înaintării noastre spre 
comunism.

In dezvoltarea artei plastice 
sovietice există lipsuri serioase. 
Există incă puține lucrări care 
sa oglindească cu o mare forjă 
artistică viafa, traiul și cultu
ra oamenilor sovietici, lupta lor 
pentru construirea societății co
muniste. Chipul omului sovietic, 
al muncitorului, colhoznicului, 
viielectuaiului eliberat dt cătu- 
șes exploatării, lumea sa spiri
tual nu a găsit incă o întruchi
pare projunaă și multilaterală tn 
opereie de artă. In creația artis. 
ti că apar Lied multe 
-de, șterse și lipsite 
vjou.

Marii maeștri din 
creat la timpul lor 
emoționează și astăzi prin inel.

.or umancsm ș: prin străluci- 
la lor măestrie. Artiștii plastici 
sovietici. mancei și gartidpanți 
-a crearea u-—ui noi. smt chemafi 
:a pe oaza insașvu creatoare a 
celor aa. ăx*u rea.zăr. ala cui- 
Zării ruse șa monaco, e. patrun- 
zoa znfand la viața maselor 
popu-ere. sd creeze opere care 
rear răm-ne de-a .u.ngu. veacuri- 
iar monumente de arid ale epocii 
noasi-e glorioase De la artiștii 
nastic: suctecua se «șteozea lu
crări are să rreraes-d la «_aoe-

zz-.iz—Z tecăean fl fmara ea- 
seară. are st -măegăfeasci .a- 
naa ar sptnaaO. sa laobiieza 
fi U laa-*e re sa să-l moto. 
zeze a urm npoc-.zu osuar ito- 
~-ar uușar<ășc. renzr- btiarface 
fi lufraaudeița popoarelor, pen
tru tnauțul iam-or păai și aem^- 
z-or-c pentru cele aaai lemnoa
sa fi latre -dealuri aa tempo, ui 
aaaza.

.Pri—f congres al artiștilor

lucrări pa- 
de expresi-

trecut au 
opere care

plastici încheie lucrările der_______ ____ ____ i con
stituire a organizafiei multina
ționale unice a artiștilor plastici 
din Uniunea Sovietică, întemeia
tă pe principiile conducerii colec
tive Și menită să unească toate 
forțele creatoare ale artiștilor 
plastici. In fața Uniunii artiști
lor plastici din U.R.S.S. stau 
sarcini mari și de onoare. Afir- 
mind prin creația lor mărefele 
idei ale comunismului, maeștrii 
artei plastice slnt chemați să 
ducă o luptă satinată împotri
va tendințelor formaliste dăună
toare, împotriva pseudorealismu- 
lui naturalist care înlocuiește a- 
devărata artă a marilor senti
mente și idei printr.o fotografiere 
de meșteșugar, împotriva somp
tuozității false și bombastice și 
a altor fenomene străine artei 
realismului socialist.

Partidul comunist cheamă pe 
artiștii plastici sovietici să depu
nă o muncă însuflețită, să dea 
dovadă, de inifiativă creatoare, 
îndrăzneală, să îmbogățească 
continuu formele, siluirile șt ge
nurile artei realismului socialist 
care cere înfățișarea veridică, 
concretă din punct de vedere is
toric, a realității in dezvoltarea 
ei revoluționară. Metoda realis
mului socialist este incompatibilă 
cu orice dogme și scheme anchi
lozate, ea deschide cele mai largi 
perspective manifestării îndrăz
nețe a individualității creatoare, 
varietăfii de forme și genuri. Cea 
mai importantă sarcină a artei 
a fost și este crearea unor opere 
tematice de un înalt nivel artis
tic care să îmbine profundul con
ținut social cu perfecțiunea for. 
meii, expresivitatea și măiestria 
execufiei.

Uniunea artiștilor plastici tre
buie să pună in centrul atenfiei 
sale problemele orientării ideolo
gice și măiestriei artistice, să-și 
întemeieze activitatea pe metode 
democratice, dezvoltind prin toa
te mijloacele activitatea largă a 
artiștilor plastici înșiși.

In fara sovietică au fost create 
condițiile pentru continua înflo
rire multilaterală a științei, cui- 
turii și artei. C.C. al P.C U.S 
cheamă pe artiștii plastici sovie
tici sd muncească cu și mai mul
tă perseverentă pentru îndeplini
rea sarcinilor mărețe pe care 
Congresul el XX-lea al partidu- 
Ixz re-e trasat poporulsâ nostru 
amet uoasfe

C.C. al P.C.US. urează mult 
succes primului congres al artiș
tilor plastici și Iși exprima con
vingerea fermă cd artiștii plastici 
sovietici iși vor îndeplini cu cin
ste datoria față de popor. îmbo- 
gițindu-l cu lucrări demne de 
măreața epocă a construirii co- 
mutismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE

Noi uneltiri imperiilisu inpotrin Egalai

ae

I

O dezmințire a agenției TASS
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite: Zilele trecute 

presa engleză a puMiret a știre In care s-a anunțat că In Siria 
ar exista o bază aeriană secretă sovietică, care ar fi fost construită 
de ingineri și tebaiciea rnși

Orgaaxațîde wnetice competente au declarat unui corespondent 
al agenție TASS că această știre este EpsiU de orice temei și 
cnaștitnie o născocire răuvoitoare. Este evident că această știre 
urmăreșse să abată atenția opiniei publice de la politica colonială 
agresa* dosă de aaaoiu pateri tețl de țările din Orientul Apro
piat și Mieria.

Dezvoltarea cu succes 
a schimbului de realizări 

în domeniul științei și tehnicii 
între tara noastră și U.R.S.S.

In cea de-a doua jumătate a 
lunii februarie a.c. Ia București, 
s-au încheiat lucrările sesiunii 
ordinare a Comisiei de Colabora
re Tehnico-Știintifică intre Uniu
nea Sovietică și Republica Popu
lară Romină.

La sesiune a avut loc un schimb 
de păreri asupra îndeplinirii de 
către părți a obligațiilor luate 
anterior și au fost examinate 
problemele curente ale colaboră
rii intre U.R.S.S. și R.P.R.

Comisia a constatat cu satis
facție că, in perioada de după cea 
de-a VII-a sesiune, schimbul de 
realizări in domeniul științei și 
tehnicii Intre cele două țări s-a 
înfăptuit cu succes. •

In baza hotărîrilor luate la cea 
de-a VIII-a sesiune a Comisiei, 
Uniunea Sovietică va transmite 
Republicii Populare Romine, tn 
primul semestru al anului 1957, 
documentația tehnică pentru con
strucția de mașini, de instalații 
de reformare catalitică a benzi
nei. pentru cocsificarea reziduri- 
lor de petrol și pentru obținerea 
materiei prime necesare fabricării

alcoolului etilic sintetic din gaze 
petrolifere, planuri pentru fabri
carea de mașini agricole, precum 
și alte materiale documentare

O atenție deosebită a fost a- 
cordată de sesiunea VIII-a a 
Comisiei Sovieto-Romine proble
melor lărgirii colaborării in do
meniul agriculturii și a fost apro
bat planul de colaborare tehnico- 
știinjifică Intre Ministerele Agri
culturii din cele două țări pe a- 
nul 1957.

Planul prevede un schimb re
ciproc de specialiști pentru a lua 
cunoștință de realizările științei 
și tehnicii in domeniul agricul
turii, un schimb larg de experien
ță in producție asupra unui mare 
număr de probleme de agricultu
ră. creșterea plantelor, creșterea 
animalelor, sericicultura, mecani
zarea și electrificarea lucrărilor 
agricole grele, schimb de semin
țe, biopreparate, schimb de ani
male de rasă și modele de ma
șini și utilaje agricole de cel mai 
nou tip. precum și schimb de do
cumentație tehnică pentru con
strucții agricole.

La C. C. al P. C. U. S.

Convorbire eu reprezentanți 
ai P. C. din Finlanda

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 februarie 
la C.C. al P.C.U.S. a avut loc o 
convorbire cu reprezentanții Par
tidului Comunist din Finlanda 
care se află la Moscova.

Convorbirea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă caldă și priete
nească. Reprezentanții P.C.U.S. 
și ai P.C. din Finlanda au avut 
un schimb de vederi asupra unor

probleme ale mișcării muncito
rești internaționale, și au exami
nat probleme legate de dezvol
tarea continuă a relațiilor fră
țești intre cele două partide. Re
prezentanții celor două partide 
au constatat deplina unitate de 
vederi a partidelor lor în pro
blemele abordate tn cadrul con
vorbirii.

Declarația lui V, V. Kuznețcv 
la plecarea din New-York

NEW YORK 1 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 1 martie a 
părăsit New YorkuJ, plecind spre 
Uniunea Sovietică, V. V. Kuzne- 
țov, conducătorul delegației
U. R S.S la cea de a Xl-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
înainte de a părăsi New Yorkul
V. V. Kuznețov a făcut următoa
rea declarație :
Cea de a Xl-a sesiune a Adunării 

Generale a O.N.U. ar fi putut 
contribui tntr-o anumită măsură 
la cauza întăririi păcii și slă
birii încordării internaționale, 
dacă mii delegați n-ar fi încercat 
s-o abată de la îndeplinirea sar- 

I cioLor ei principale. Printre a- 
cahe încercări a fost punerea In 
discuție a așa-zisei probleme un
gare cu scopul de a folosi 
ONU pentru camuflarea ames
tecului anumitor cercuri din Oc
cident. în primul rind din S.U.A., 
In treburile interne ale Unga
riei

O N.U. a avut un rol pozitiv 
in problema încetării agresiunii 
armate a Angliei. Franței și Isra
elului împotriva Egiptului. Din 
cauza, manevrelor puterilor occi
dentale nu s-a reușit tnsă deocam
dată să se lichideze urmările a-

cestui atac agresiv. Trupele Is
raelului continuă să ocupe o par
te a teritoriului egiptean.

Trebuie subliniat că din cauzd 
opoziției unor puteri din Occidenl 
nu au putut fi discutate și 
elaborate hotărtri constructive 
cotnune într-o serie de alte pro
bleme

Astfel sesiunea s-a mărginit 
doar să transmită toate propune
rile în problema dezarmării sub. 
comitetului Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare, cu toate că în 
urma noilor propuneri ale gu
vernului U.R.S.S . exista posibi
litatea rezolvării cel puțin par
tial încă tn cadrul acestei se
siuni a problemei dezarmării. 
Exista tn special posibilita
te deplină de a se ajunge la 
un acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară.

Părăsind această tară, tn nu. 
mele delegației sovietice la 
O.N.U., Îmi exprim dorința ca tn- 
tre popoarele noastre să se întă
rească și să se dezvolte legi ,i- 
rile de prietenie, schimburile cul
turale și științifice. Aceste legă~ 
turi sint în interesul celor dou^ 
popoare ale noastre și tn intere" 
sul întăririi păcii generale.

OSLO. — La 1 martie s-a des
chis la Oslo cel de al IX lea 
Congres al Partidului Comunist 
din Norvegia. La congres partici
pă aproximativ 240 de delegați 
și oaspeți. După alegerea orga, 
nelor de lucru ale congresului. 
Emil Levlien, președintele parti
dului, a prezentat raportul.

VARȘOVIA. — La 28 februarie

Acum un an, la Paris, se semna 
declarația franco-marocană, prin 
care Franța recunoștea indepen
dența Marocului francez. Ceva 
mai tîrziu, guvernul Spaniei recu
noștea și el independența Maro
cului spaniol. în felul acesta, Ma
rocul și-a recîștigat independența 
și unitatea sa, devenind un stat 
suveran, cu drepturi egale printre 
celelalte națiuni ale lumii. Prin 
actul de la 2 martie 1956, o nouă 
țară căzuse în afara lanțului colo
nialist, punîndu-se astfel capăt 
unei nedreptăți care dăinuia în 
Maroc de veacuri.

*

Pămînt bogat, așezat într-o re
giune care se află la întretăierea 
drumurilor de pe mare și uscat, 
Marocul de astăzi a fost întotdea
una ținta cuceritorilor străini. Na
vigatorii fenicieni au întemeiat pe 
aceste meleaguri numeroase așe
zări omenești, care în decursul 
istoriei au trecut rînd pe rind în 
posesiunea cartaginezilor, romani
lor, vandalilor și bizantinilor. între 
anii 711—720, teritoriul a fost cu
cerit de arabi, care au dezvoltat 
aici o civilizație înfloritoare. Sub 
s’.ăpînirea feudalilor arabi, tribu
rile de berberi, care populau a- 
ceste regiuni au fost supuse unei 
crunte exploatări timp de veacuri, 
în secolul odată cu dezvol
tarea comerțului și a navigației, 
cuceritorii străini din nou și-au 
ațintit privirile spre Maroc. Cu 
arma în mînă sau în haina de 
neguțători, au început să apară 
tot felul de colonialiști europeni, 
în special cei portughezi și en
glezi.

Spre mijlocul secolului trecut 
încep primele infiltrații franceze

Un an de la proclamarea 
independenței MAROC

în Maroc. Capitaliștii francezi 
silesc pe sultanii marocani să 
semneze diverse tratate prin care 
colonialiștii obțin numeroase pri
vilegii- In 1889 la Madrid este 
convocată o conferință a țărilor 
europene, la care participă ri 
S U-A-, unde s-a legiferat favori
zarea capitaliștilor străini în 
Maroc.

Poporul marocan însă nu s-a a- 
rătat dispus să accepte această si
tuație. In repetate rinduri el s-a 
răsculat împotriva dominației stră
ine, a jugului marilor feudali lo
calnici și a sultanilor — mario
nete in mina colonialiștilor. îm
potriva poporului răsculat luptau 
adesea cot ’ la cot armatele fran
ceze și cele ale sultanului. Astfel, 
a fost zdrobită cu ajutorul străin 
marea răscoală a triburilor maro
cane, care a ținut din 1903 și pînă 
în 1906.

Odată cu apariția imperialismu
lui s-au întețit și eforturile co
lonialiștilor pentru deplina subju
gare a Marocului.

Ce-i atrăgea pe capitaliști a- 
colo ?

...Marocul ocupă unul din cele 
mai bogate teritorii ale Africei 
de Nord, întinzîndu-se de-a lun
gul țărmului mării Mediterane și 
a oceanului Atlantic, pe o supra
față de 440.000 km. pătrați. (Popu
lația sa numără 10,3 milioane de 
locuitori, dintre care 85 la sută 
sînt berberi, iar restul arabi, eu
ropeni, evrei. în marile sale orașe, 
Rabat, Marrakes, Fez, dar mai 
ales în portul Casablanca, mi
șună o lume cosmopolită, nume
roși aventurieri, spioni și excroci 
internaționali).

Pămîntul marocan a fost înzes-

dlă.
In ceea ce privește docilitatea 

însă, colonialiștii s-au înșelat. Nici 
un minat marocanii n-au primit 
cu pasivitate dominația străină, 
lucra dovedit de nenumărate răs
coale care se aprindeau ba în 
cîte un oraș, ba în cîte un sat, ba 
în cîte un trib, ba adesea în în
treaga țară.

...Așadar, Marocul devenise și 
el unul din merele discordiei din
tre țările capitaliste. Franța a 
trebuie să cedeze în 1904 presiu
nilor Spaniei și să împartă cu ea 
teritorial marocan. Astfel țara

berbteW f« vizat sf*șUtă în 
dpsă Gersania h rtodul « do
rea occparea Marocuhn. In toiul 
aceatre certuri, în 1911, în Maroc 
a irbweait o mare re%'oltă popu
lară larpotrisi ocnpanțdor fran
cezi și a snltamhxL Imperialiștii 
dm Paris au trimis numeroase 
trupa care an înăbușit tn singe 
răscoala. La 90 martie 1912 sulta- 
•el «călește cunoscutul tratat de 
b Fez. prin care recunoaște pro
tectoratul Franței. Marocul deve- 
nbe colonie franceză „cu acte in 
regulă“ ~

Faptul acesta a avut darul să 
ațîțe și mai mult poftele Germa
niei... După numeroase tratative 
și conflicte diplomatice. Germa
nia a trebuit totuși să renunțe la 
pretențiile asupra Marocului mai 
aies în urma înfringerii ei în pri
mul război mondial.

Vestea victoriei Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie a dat 
un nou impuls luptei de eliberare 
a poporului marocan. In 1920 a 
luat ființă Federația Marocană a 
Partidului Comunist Francez, care 
s-a pus în fruntea luptei de eli
berare a poporului marocan. In 
1937, au loc mari revolte în sa
tele Marocului, care se împletesc 
cu mari mișcări și manifestații cu 
caracter politic ale clasei munci
toare marocane. In 1939 autorită
țile colonialiste au interzis Fede
rația care și-a continuat însă ac
tivitatea în mod ilegal, luînd în 
1943 numele de Partidul Comu
nist Marocan.

După cel de al doilea război 
mondial, lupta de eliberare a po
porului marocan s-a întețit. Actua
lul sultan al Marocului Mohamad 
V, — pe numele său întreg: Sidi

s-au intensificat și mai mult în 
1953. Avînd sprijinul trădătoru
lui El Glaoui, „vestitul** pașă din 
Marrakeș, colonialiștii l-au detro
nat pe Ben Iuseff, l-au arestat și 
deportat în insula Madagascar, 
punînd în locul său pe sultanul- 
marionetă Ben Arafa.

Toate aceste măsuri însă n-au 
putut domoli dorința de libertatea

Dar urmele lăsa
te de colonialiști 
sînt adinei. In
dustria maroca
nă e extrem de 
slab dezvoltată, 
nu mărind doar 
șase fabrici tex
tile și cîte- 

va mori, cîteva 
mici ateliere da 
reparat vapoare 
și rafinării de 
petrol. Cultura 
străveche a po
porului marocan 
a stagnat ani de 
zile, (primul tea

tru național, de 
pildă, a luat 
ființă în 1956). 
Starea sanitară 
e foarte proastă :

jumătate din populația sătească su
feră de tuberculoză, bîntuie sifili
sul, adesea apar epidemii de ciumă 
și holeră. In tot Marocul există 

doar 36 de spitale, 20 de dispen
sare, 350 de medici, 77 de den
tiști și 115 farmaciști.

Poporul marocan mai are de 
luptat și împotriva unei alte plăgi,

și anume împotriva infiltrației mo- 
nopolistilor americani. După al 
doilea război mondial imperia
liștii dia S-U-A. și-au intensificat 
acțiunile de infiltrare în coloniile 
aag:o-franceze. Marocul a intrat 
in sfera lor de interese, datorită 
poziției sale strategice și uriașelor 
rezerve de cobalt și alte minerale 
existente in subsolul marocan. Nu 
de mult, senatorul Mansfield a 
elaborat chiar un plan amănunțit 
de atragere a Marocului In sfera 
de influență americană. Petrolul 
marocan este deja In cea mai mare 
parte exploatat de trusturile ame-1 
ricane „Standard Oil of New Jer
sey** și „Soconv Vacuum** prin 
intermediul societăților „Stanaard; 
Oii of Marocco" și „Compagnie 
Industrielle de Petro le"*. 98 la 
sută din acțiunile rafinăriilor pe
trolifere ,»S. A. Marocaine de Bi- 
tume Liquide" aparțin societății 
americane „United Petroleum Se
curities Corporation**.

Concomitent cu infiltrația eco
nomică, S.U.A. caută să transfor
me Marocul într-o bază militară 
a sa. încă în 1950 printr-un tra
tat franco-amencan, Franța, fără a 
cere asentimentul Marocului, a a- 
cordat Statelor Unite dreptul de 
a-și crea baze pe teritoriul maro
can. Astăzi mai există încă 
în Maroc * baze aeriene con
struite de S.U.A. precum și baze 
militare franceze care prezintă o 
primejdie continuă pentru inde
pendența și suveranitatea Marocu
lui.

Poporul marocan însă luptă cu 
dîrzenie pentru ca aceste baze să 
fie lichidate. Poporul marocan a 
știut să-și cucerească independen
ța. El va ști să și-o apere în 
fața noilor colonialiști, care-i a- 
menință suveranitatea de stat.

DAN LAZARESCU

a avut loc prima ședință a Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, ales de Seim. 
Ședința a fost consacrată exami
nării problemelor organizatorice.

DELHI. — Rezulta tele parțiale 
lie slegerilor pentru adunarea le
gislativă a statelor, care au fost 
date publicității la 28 februar.e, 
arată că Partidul Congresul na
tional indian continuă să fie fn 
frunte.

MONTEVIDEO. - La 3 martie 
vor avea loc in Chile alegerile 
pen^u congres (parlamenî). Vor 
fi a.eși toți deputății și jumătate^ 
din numărul senatorilor. PorrivM 
relatărilor presei, la alegeri vore 
participa mai puțin de 15 la sută 
din populația statului Chile.

VARȘOVIA. — La invitația 
regelui Cambodgiei Norodom Su- 
ramarrt și a prințului Norodom 
Sianuk, Josef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone va face o vizită 
ofic.ală In Cambodgia.

PARIS. — In dimineața zi'ei 
de 1 martie a sosit la Rauat 
(Maroc) Intr o viz,ta oficia ă vi
cepreședintele S.U.A., Nixon.

RANGOON. — După cum a- 
nunjă agenția France Presse, 
președintele Camerei deputaților 
din Birniama a anunțat că U Nu 
a fost numit prim minisiru in 
locul lui U Ba Swe.

BERLIN. — La 28 februarie 
a avut loc la Berlin o ședință 
festivă consacrată primei aniver. 
sări a creării Armatei Populare 
Naționale a R.D. Germane.

BEN GURION 
e sincer...

DAMASC 1 (Agerpres). — 
Presa arabă relatează că primul 
ministru al Israelului, Ben Gu. 
rion, informlndu-și guvernul de
spre rezultatele tratativelor din
tre reprezentanții israelieni și 
Dulles a subliniat că Statele U- 
nite acordă sprijin deplin Israe
lului tn problema cu privire la 
Gaza. Ben Gurion a declarat că 
..sprijinul mărinimos" al S.U A. 
îl face să spere că evoluarea pe 
viitor a evenimentelor va fi fa
vorabilă Israelului.
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