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ADUNAREA FESTIVĂ
CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII

ZILEI DE 8 MARTIE
Vineri dupâ-azLazâ. fa aurea 

sală a Sporturilor de la Fkreisca 
a avu! loc adunarea festivă or 
gaujzatâ de CoaiXa! Femeilor

sărbătoririi x3e> de 8 Martie — 
Ziua lnîernațiottaiă a Feoeîi

leschiderea lucrărilor Conferinței pe țară
fi ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN R. P. R.

Ședința din ziua de 8 martie
;ri dimineața au început la 
a de cultură a studenților din 
crești lucrările Conferinței 
țară a Asociațiilor studențești 
R.P.R.

a conferință participă 445 de 
îgați aleși la conferințele *aso- 
iilor studențești din cele 10 
tre universitare ale țării: 
:urești, Cluj, Iași, Timișoara, 

Mureș, Orașul Stalin, Cra- 
î, Galați. Petroșani și Arad, 
nbrii Comitetului de organi- 
e a asociațiilor studențești

R P.R., precum și numeroși 
tați — conducători ai univer- 
ților și institutelor de învăță- 
it superior din țară, cadre di- 
tice din învățămîntul supe- 
■, reprezentanți ai Ministeru- 
învățămîntului,............

atului Muncitor și 
ilzații de masă, 
cănii democratice 
țara noastră.

Uniunii Ti- 
ai altor or- 
veterani ai 

studențești

Cu puternice ovații au tos: 
tîmpinați la intrarea in sala c 
ferinței, reprezentant pârtii 
și guvernului, tovarășii: Mi 
Constantinescii, Nicoiae Cea®, 
cu, L. Râutu. acad, pro: dr. C- L 
Parhon, FI. Dănălache. Petre La- 
pu, V. Trofin, P. Țugui și aft*-

A fost prezent de asenenea 
Tanaka Yuzu, vicepreședinte al 
Uniunii Internațîona»e a S’ter
ților, vicepreședinte ai Feze-r. 
pan-japoneze a autoBoaiflor ota- 
dențești

Cuvîntul de deschidere a tost 
rostit de Ștefan Birlea, oerpbru 
în Comitetul de organizare a aso
ciațiilor studențești din x P P . 
delegat al centrului un?, err.-ar 
București.

Delegații Ia conferința au a*es 
apoi în unanimitate prezidiul, co
misiile de validare, de redactare a 
rezoluției conferinței și secreta
riatul conferinței.

Salutul adus Conferinței de tov 
Miron Constantinescu

CC U R <R
B_ trummitem

La adunare n luat parte mii 
de :er* ■■©c/.cire fruntașe în 
prodacte Ae 'atreprinderHe și 

tațLIe Ca>laIei, intelectuale, 
târâre wsar toare, gospodine. 
ptDdeate. xecx= ș: delegații de 
Sense; ia d^er<e orașe din țara.

Ia adunare au 
tautit cs ■aftâ căldări prezenta 
z a tMariȘuIcr Gheorghe
Chr irghuu Dej. Ckrv» Stoica, ge- 
■erai de anulă Emil Bodnăraș. 
Petre Barili. SicoUe Ceauș eseu, 
ioc* Cfcjfmurirhi. Miron Onstan. 
Smscol Aciandra Drigfeici. Ale- 
1—âra Kogaioroș. Constantin 
F.rvotesco. Dumitru Coi ia. Leon- 
te Răut» zeoeral colonel Leontin 
Să ii ja*- Ștefan Voitec. Fazekaș 
Jams. acad. Traian Săvulescu.

Mire de femei prezente în sală 
ș -aa manifestat cu însuflețire a- 
tafaaeatal lor față de partid și 
ci €Tc. hotărfrea lor fermă dea 
-pta pentru pace și socialism.
Ia prezidiul adunării au luat

Ioc tovarășii: Chîvu Stoica, Con
stanta Crăciun, Florian Dănăla- 
che. Stela Enescu, Anton Vlâ- 
doiu, președintele Sfatului Popu
lar al Capitalei, Florica Avra- 
mescu, dirijor al ansamblului 
C.C.S. Elvira Baciu, muncitoare 
fruntașe — Filatura Romînească
de bumbac, Florica Bagdazar, me
dic, Aura Buzescu, artistă a po
porului, Coralia Călin, profesoară, 
Ioana Celea Boga, secretar al 
Comitetului de partid al fabricii 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
Liuba Chișinevschi, secretar al 
C.C.S., Lucia Demetrius, scrii
toare. Dobrita Dima, președinta 
G.A.C. Platoneșli-Constanta, Sil
via Dumitru, sudor la Rafinăria 
r.r. 2 Ploești. Maria Horvath, 
muncitoare, mamă eroină Tg. 
Mureș, Margareta Kraus, locții
tor de maistru la uzinele de Trac
toare din Or Stalin, Elena Lascu 
Iordâchescu. secretar al Comite
tului Orășenesc București al 
P_M R_, Elena Livezeanu, secre
tară C.F.D.. Ugia Macovei. pic
toriță, Mihae'.a Manage, juristă, 
Aneta Marinescu, șefa Secției 
Muncii de Partid In rîndul femei
lor a C.C. al P.M.R., Cornelia 
Mateescu, secretar C.C. al U.T.M.,

Iuliana Mercier, muncitoare la 
„Industria Lînei**-Timișoara, Ma
ria Moldovan, judecător, Maria 
Moraru, președinta C.C. al Sindi
catului muncitorilor din Industria 
ușoară, Elena Negescu, directoa
rea fabricii „Tînăra Gardă**, Ma
ria Niculescu, responsabila comi
siei de femei a sfatului popular 
al regiunii București. Sofia Nițu, 
studentă, Zenaida Palii, artistă 
emerită, Maria Pașcalău, preșe
dinta cooperativei de consum din 
com. Poeni-Cluj, Lucretia Po- 
povici, muncitoare la fabrica „Țe- 
sătura**-Iași. Isabella Potop, cer
cetător științific. Ioana Ralea, 
Sanda Rangheț, secretara Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., Alice Săvulescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R, Anica Șerban, colec
tivistă G.A.C. Purani-București, 
Maria Sofronie, muncitoare frun
tașă la fabrica Gh. Gheorghiu- 
Dej, Ioana Stancoveanu. vicepre
ședinta Sfatului Popular al re
giunii Craiova, Elena Stoia, loc
țiitor al ministrului Comerțului 
Interior, fruntașe în industrie și 
agricultură, activiste ale organi-

(Continuare In pag. 3-a)
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Festivalului** Tinerii au început munca

Alegerea organelor conferinței
PREZIDIUL:

Virgil Trofin, prim secretar al C.C. al U.T.M ; Ion l'iescu. 
președintele Comitetului de organizare a Asociațiilor studen
țești din R.P.R., secretar al C.C. al U.T.M., delegat din partea 
centrului universitar București ; Ion Teoreanu, secretar al Co- 
mitetului de organizare al Asociațiilor studențești din R.P.R, 
delegați din centrul universitar București; ludith Bizo dele, 
gata din centrul universitar Cluj; Rozalia Costea. delegată din 
zentrul universitar București; Claudiu lonescu-Bujor, delegat 
din centrul universitar București; Stana Isac, delegată din c«n. 
trul universitar lași ; Aurel Ivan, delegat din centrul universi- 
ar Iași; Emil Jianu. delegat din centrul universitar C'uj: 
Crete Leonard, delegată din centrul universitar Orașul Stalin; 
Sofia Nițu, delegată din centrul universitar București; Silviu 
Poenaru, delegat din centrul universitar București și Stan Soare, 
lelegat din centrul universitar B ucurești.

COMISIA DE VALIDARE:

Gheorghe Tache-Timișoara, Ioan Lemnete.București, Constan- 
in Teodorescu-Petroșani, Reveica loniță. Galați, Ana Farkaș. 
Cluj, Ioan Cocoloi.București și Valentina Avram-lași.

COMISIA DE REDACTARE A REZOLUȚIEI:

Ion Datcu-București. Gh Petriceanu-CIuj. Cornel Pacoste. 
București, Rodica Băieanu-Timișoara, Ion Neagu-Craiova.

SECRETARIATUL:

Ștefan Bîrlea-București, Marin Marcu-Orașuf Stalin, Alexan- 
lru Dali-Tg. Mureș, Constanța Corbu-București, Romuius 
Pirvu-Arad. (Continuare in pag. 3-a)

Reprezentanții
TUDENȚ1M1I NOASTRE

mare 
Sint 

ce-și 
noul 

repre- 
noas- 

centre

nat dintre ei au lucrări știin
țifice de valoare in domeniul 
medicine!, tehnicei, literaturii 
etc., fiind participanți activi 
in munca de. cercetări știin
țifice în cadrul cercurilor 
științifice studențești. 22 de 
delegați sint posesori ai burse
lor republicane „N. Bălcescu**. 
Printre aceștia se află Ariton

i M. ZONIS

Intr-a opta zi de martie, In- 
r-o zi de primăvară, care mai 
>urta amprenta rece a iernii, 
ar care totuși aparține ire- 
ocabil noului anotimp, s.a 
leschis la București o 
dunăre studențească, 
ici ln această clădire, 
eschide ferestrele spre 
alat al Operei, 445 de 
entanți ai studențimii 
re, veniți din cele 10
niversitare ale țării, la prima 
Conferință a Asociațiilor stu- 
lențești.

îmi amintesc de anii copilă. 
iei, cînd „întrunirile** stu
dențești de pe str. Sf. loan 
lou și de prin împrejurimi, se 
oldau cu multe capete sparte; 
lașinile cărau pină tirziu 
oaptea tineri cu fețe zdrobi- 
e. Reacțiunea, folosind lozinci 
emagogice, reușise — îndeo- 
ebi în anii pregătirii fasci- 
ării țării și ai războiului cri- 
tinal antisovietic — să înșele 
parte a studențimii, tirînd-o 

i mișcarea fascistă legionară, 
tlosind-o ca o masă de ma- 
evră in scopurile ei murdare 
i apoi drept carne de tun.

Nimic din toate acestea as- 
ăzi I

Băieții și fetele pe care i.am 
unoscut în prima zi a Confe- 
inței, sint dintre cei mai buni 
tudenți fruntași în munca 
rofesională și obștească, din
te cele mai iubite și aprecia- 
e cadre didactice membri ai 
sociațiitor. Un număr însem

(Continuare tn pag. 3-a).

zo-mașierești Bâa a

ternici presâse jă
Generații Bv are marea venar? ae a vu ■ 

RepuHka PcT’ta’k KmbM — fericire ge care aa 
▼isat-a doar care, incâ la 1S75 *-aa adau
nat pentru a pvMesta yi ta^ta impair.va exyiaoaâi* 
și asnprlri; gag «raia: de dîre re^jmal cagftaârt 
și feudal die Kaaaiaia «edK; apoi, itodrafa care 
aa participat la acțmoaie dm grtamei deceaâa al 
veacului acesta și Uadeațu csama-ști și âem:- 
erați c>re aa toptat ia perioada dîatre ceie daaâ 
războaie impatr>va Adaturâor fasciste.

Dv._ dragi pne«cs>. puteți șă trenare sâ fiți coo- 
tinoatoriî aceslc< tradiții sâ portați departe 
făclia progresuha alilari de ctasa coodacătoare * 
poporului uoetrs. clasa masciîoare. purtătoare a 
steagului roșa al revoluției socialiste — clasa care 
a educat și iiidrurnit iatotdeasoa ia ahimiie dece- 
nn pe intelectualii progresiști și revotoțxmart din 
țara noazt-ă.

Dragi tovarăși.
Dv. veniți aici de pe meleagurile întregii țări,

— de pe plaiurile Moldovei, de pe podișul Tran- înfățișare s-ar 
silvaniei, din șesul Banatului și Olteniei, de pe 
țărmul Dunării și al deltei sale ați venit in Capi
tala țării — București. Visul lui Bălcescu de a ve
dea unite Țările Rom ine ști ^in jurul vetrei carpa
tice", este astăzi realizat, unitate înfăptuită pentru 
vecie. Nimic și nimeni nu poate zdruncina această 
unitate monolitică a patriei noastre, pentru că el 
se sprijină pe forțele sociale unite invincibile ale 
clasei muncitoare, ale țărănimii muncitoare și in
telectualității progresiste din Rominia.

Generației voastre ii revine sarcina măreață de 
a ridica această țară din înapoierea economică In 
care a trăit milenii. — de a o ridica pe cele mai 
inalte culmi ale științelor tehnicii și artelor, de a 
făuri viața fericită a poporului, pe care nu a 
avut-o niciodată in trecut. Părinții și străbunii 
noștri, care au vrut și au luptat să ducă societatea 
înainte, au fost infrinți de către «coalițiile mon
struoase44 ale forțelor retrograde. Ca urmare a mă
reței victorii de acum 12 ani a clasei muncitoare 
și țărănimii muncitoare — pentru prima oară ln 
istoria poporului nostru, tineretului de azi ii stau 
deschise în față toate posibilitățile și căile pentru 
făurirea deplină a vieții noi, comuniste.

Universitățile institutele de invățămînt supe
rior din tara noastră, toate laboratoarele și atelie
rele, toate căminele și cantinele, toate bibliotecile 
și sălile de lectură sint rezultatul muncii creatoare 
a poporului nostru muncitor, al lucrătorilor și ță
ranilor, al clasei muncitoare; în acest mod 
creat pentru dv. baza materială și celelalte, 
diții de muncă ce se îmbunătățesc mereu.

Nu uitați aceasta nici o clipă I
Cum va răspunde tineretul studios acestui 

jin părintesc ?

us^iiru scciax s 
uusicui 

lată ra>a pe care oe-a 
care >Huliri ca tăios exye: 
4e ăfar-regr populară az

ic.
iacă ■

—iTiwțir Stat
a ■eoitri

Dck resâ'tori au adus nou- 
la Bi'za; în același 

8* aceeași zi. Sîmbătă 3 
iactcrul poștal impăr- 

p Elena Birlu, 
jadr floarea superioară de 

reinioarsă tocmai de 
: -.t -•-sî'uctai la raion. Și 
» K’abdM chiar, vestea a 
prâus aripi. La sediul organi- 
asția UJJk. la sfatul popu
lar. la faa'frfuf de partid al 
aeusree^ peste tot se discuta 
despre JLotal agricol al 
FrsOc^ala-xi*.

— Lâcc.* , towășe Budniu. 
■pa tx^u jux întotdeauna, 
cei Oe oe urutd.

— Tu. Bsrtute. ti del zor 
intr Kz ei abia s-a discutat 
prabbe^e ia raion. Ei, ți ce-i 
c» asXx ’ Dr' cind a apă
rat ta sâr?* Ce, noi nu pu
team sA ne orientăm și sin-

— Ei hai. n-c^e nld un 
'"s: si Mi ine am
să as:-: președintele sfa.-
tn’ui popular despre pămint.

in :ața uoui asemenea ar-

Pentru Lotul Festivalului, s-a repartizat din rezervele de slat 
un loc bun din vatra satului. Azi se face măsurătoarea, iar ti
nerii au găsit cu cale să fie prezenți în număr mare.

toate

s-au 
con-

spri-

roțare pe 
sab orice 
»*re ar fi 

obrăjoarele lor la primi vedere. înlăturați negura 
misticismului șt altor curente idealiste reacționare. 
inșeUtoare.

Fiți vîgîkrrți pentru că vigilentî InseameX pre
vedere și înțelepciune, pentru că că ne ferește de 
primejdiile și dunele pe care le poate șoferi țara 
și poporul daci nu este respectata această m»U- 
tură leninistă.

In țara aceasta. înzestrată de aitrri c
bogățiile, poporul nxnin trăiește impreană ca na
ționalitățile conlocuitoare Faceți ca prietenia fră
țească ce s-a închegat ln decurs de deceaâ fi se
cole să se călească tot mai mult, să devină ea Moc 
monolit de care să-ți sfarme dinții toți dofauaă 
șovini fasciști.

Să întărim necontenit prietenia ieternaționalistă 
între tinerii de diferite naționalități.

Întăriți necontenit frăția intre popoare și înlă
turați naționalismul fascist sab toate formele sale 

Să ne amintim de vitejii .feteai antifasciști ro- 
mlni care au luptat intre 1*36-1*39 pe cimpille și 
munții Spaniei pentru democratic n pace, in uii 
1940-1944 in nu. •;« francez pe^ru libertatea po. 
poarelor. Și ei aa'fost o pildă demnă fi vie a soli
darității internaționale a tineretului muncitor.

Tovarăși,
Din însărcinarea conducerii de partid fi de stat 

Ministerul Invățămintului pregătește o atei bună 
organizare a invățămlntului universitar pe temelia 
creată de reforma învățăm in tul ui 
minia, din 194S.

Unele caracteristici ale acestei 
nizări constau in legătura fi mai 
stitutele superioare de învățămint, pe de o parte, 

(Continuare tn pag. 3-a)

general din Ro-

mai bune orga- 
strinsă intre in-

Cu ocazia Conferinței pe 
ră a Asociațiilor studențești 
irți 12 martie va apare un 
imăr special al revistei 
<IAȚA STUDENȚEASCA". 
Vor fi publicate documente 
e Conferinței, ample relatări 
upra acestui eveniment: țQn 
grafii, desene etc, -v ’ » ( Aspect din timpul lucrărilor Foto: D. F. DUMITRU

Și acum președintele sfatului popular, încredințează tinerilor din comună actul oficial 
de dare în folosință a suprafeței cerute pentru Lotul Festivalului. / < •

gument, Gheorghe Ungurea- 
nu. secretarul comitetului co
munal U.T.M., n-a mai avut 
altceva de făcut decît să-i 
stringă mina secretarului de 
partid al comunei Ion Bu- 
doiu, și plecă împreună cu 
Elena Bir tu ca să pună la 
punct amănuntele privind în
ceperea acțiunii. A doua zi, 
dis-de-dimineață, au fost con
vocate toate comitetele orga
nizațiilor U.T.M din comună. 
La ordinea de zi aceeași pro
blemă: y, Lotul agricol al 
Festivalului'1,

— Cred — spunea Marcel 
Ola?u, secretarul organizației 
U.T.M al gospodăriei agri
cole din Bîrza — că organi
zația noastră comunală poate 
munci tn bune condiții trei 
hectare cu porumb.

— Dacă vom da trei prașt
ie __ explica utemistui Aurel 
Bălăci, tehnicianul punctului 
agricol — asigur organizația 
că vom scoate 3.800 kg. la 
hectar.

Duminică după amiază, în 
ședința de la căminul cultu

ral, întreg tineretul și-a ex
primat ln unanimitate ade
ziunea. S-a hotărît: să se cul
tive trei hectare din rezervele 
statului cu porumb hibrid, 
prin contribuția voluntară a 
tuturor tinerilor , să se trans
porte pe lot o cantitate de 
2.500 kg gunoi de grajd pe 
fiecare hectar; să se dea trei 
prașile; să se obțină o pro
ducție medie de 3.800 kg. 
boabe la hectar. Banii reali
zați din vînzarea porumbului 
vor fi vărsați în fondul pe 
țară al Festivalului

Hotărîrea e hotărîre șl tine
rii din Bîrza sint oameni de 
cuvînt. Luni dimineață, trei 
echipe de tineri, una în Valea 
Standului, sub conducerea lui 
Marin Bold, nepotul răscula
tului Ion Bold de la 1907, una 
la Țugurești, condusă de Mar
cel Toader, și alta în Bîrza, 
în frunte cu Mihai Cioară, au 
strîns pină la ora primului 
tot porumbul necesar însă- 
mînțării celor trei hectare. Și, 
pentru ca tinerii să nu mai 
bată drumul pină la Segarcea,

la centrul de raion, Ștefan 
Drăghici, președintele gospo
dăriei colective din Valea 
Standului, s-a oferit să le 
schimbe tinerilor porumbul cu 
sămînță de porumb hibrid.

Se poate afirma pe drept 
cuvînt că ideea creării „Lotu
lui agricol al Festivalului" a 
strîns în jurul ei pe toți ti- 
rerii din Bîrza. Ca la nunțile 
cele mari, patru care pane, 
plus autocamionul gospodă
riei colective, au purtat . în 
ceasurile dimineții de luni pe 
tinerii din satele comunei 
Bîrza și atelajele lor în lunca 
Jiului, la lotul agricol al 
Festivalului. Și, după ce pre
ședintele sfatului popular și 
secretarul comitetului comunal 
de partid au măsurat lotul 
urîndu-le totodată spor la 
muncă, în entuziasmul gene
ral primele pluguri au prins 
să brăzdeze pămtntul negru 
din Lunca Jiului, Tinerii din 
comuna Bîrza au început 
munca pe „Lotul Festivalului".

? ' I. ȘERBU

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

DECRET
peniiu convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
ln temeiul articolului 37 litera a din Constituția Republicii Populare Romîne, Prezidiul 

Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, convoacă Marea Adunare Națională in 
prima sesiune a celei de a treia legislaturi pentru ziua de sîmbătă 16 martie 1957, ora 10 dimi- 
neața, la sediul Marii Adunări Naționale.

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale *

Dr. PETRU GROZA

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale
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Un adevăratCINTEC LA PLOAIE

Nana cea frumoasă nu-i iubeafg.

Expoziții ale tinerilor artiști

păstrivj că fac tumbe în răstoace

prosternat,

F. SCHAPIRA
MAXIM COSMA

Spectacol de rămas bun
SPECTACOL DE ÎNCEPUT

Un aspect al «xpoxljlei

numai

CAM1L BACIU

Slăvită fie deci natura și legile-i ce te născură 
și cerul patriei din care cobori cintind spre cintul meu. 
Pămintul nostru te așteaptă cu bogă|ia-n arătură 
și bucuria mea se.naltă peste jilava-fi mreajă sură 
in mindre versuri poleite și-nmănunchiete-n curcubeu.

Zice-că Sandorea nu mai bea, 
e acum ca omul cumsecade, 
iar Florica Gui s-o mărita.»

☆ Teodor Mazilu: „Insectar de buzunar 
E.S.P.L.A.

Surid picioarele desculțe a desfătare-n bălti albastre, 
copiii rid in gtdiiirea de picuri proaspeți, lărmuind. 
Te am așteptat cu paparuda in duhul datinilor noastre 
s-aduci pe holdele comune și pe livezile măiastre 
bunăvestirea inrodirii cu pipăitu-ti de argint.

adus în suflet multe vești 
șl salutări de la prieteni.

bun de la Mlrandolina, pe care 
In secret o Iubea fi el, este una 
dintre cele mai frumoase din

fizică a personajului

Te lăudăm in vers și-n cintec, frumoasă apă-aeriană, 
tu apă'naltă revărsată din prund ceresc in spre pămint, 
să sui în spice sunătoare și-n via de pe dealuri — hrană 
să bați pe creștete de case ca niște tobe de aramă, 
să dănfuiești peste natură cum poruncește domnul vint.

temă foar-
— adesea
— adusă 

senti-

Tannhâuser**

Găsiși bumbac in țara noastră, orezarii in ochiuri clare, 
știubeie multe, latifundii și tirle ce-s a tuturor.
găsiși o bucurie nouă, găsiși o hărnicie mare 
coboară deci mai fericită, mai mindră, mai inroditnare 
din nor in ape pămintene. ca iar să treci din ape-n nor.

degajă o căldură și 
cuceritoare. Galerie 
acestei expoziții este 
seria portretelor iui 
și Traian Brădeanu.

Prea multă ctmpie a văzut, 
zarea nu-i arată nici o creastă.
Tata e oleacă abătut, — 
și i-l dor de munți și de nevastă.

Puține stnt personalitățile mari 
din istoria muzicii tn jurul cărora 
sâ se fi purtai discuții attt de a- 
prige ca in jurul lui Richard 
Wagner. „Profet" „vrăjitor", „ti
ran", „revoluționar", „decadent", 
iată numai clteva din caracteri
zările foarte . des intilnite in 
scrierile despre Wagner. Biblio, 
grafia wagneriană este chiar mai 
bogată decît cea despre Beetho
ven. Dar dacă în marea lor ma
joritate toate articolele, studiile 
și tomurile deșpre Beethoven 
poartă pecetea admirației uni
versale. in cazul lui Wagner, 
chiar și acum, la 75 de ani de la 
moartea sa, părerile sînt contra
dictorii. Imnuri de glorie adresa
te creatorului „Maeștrilor clntă- 
reti", osanale inăltate făuritorului 
„dramei muzicale", dar în același 
timp repulsia fată de cel care a 
trădat idealurile sale sociale re
voluționare, manifestări violente 
împotriva misticismului multora 
din lucrările sale.

Creatorul „dramei muzicale", 
înnoitorul operei ca gen, cel care, 
cum spunea George Enescu, „este

„Tannliâuser".. La 
următoare sîntem 
emoția începutului 
se vor putea con- 
îndreptări. Stella

și pe mine sus tn munți, 
printre lupi, 
printre bacii

sărutași frumoasa auroră 
de țl-i buea ca o rană sfirită ? 
Scutură garoafe clnd cuvlntă 
Scutură garoafe clnd cuvlntă

Le tramvai x» uită chiondortș, 
numii cilul muntenesc ti place. 
Tată, oare cum te hotărtși 
*ă lași munții și să vii încoace:

Nani. nană.
Ce oodoabe-ți saltă sub năframă ?

printre mioare, 
mei cărunți 
după soare.

le sărute 
le sărute.

In ultima vreme s-au înmulțit 
expozițiile tinerilor artiști, pictori, 
graficieni și sculptori, unii dintre 
ei absolvenți de curind ai institu
telor de arte plastice. Frecventa 
manifestărilor publice ale acestor 
artiști, ca și snccesni aproape 
unanim de care se bucură in rtn- 
durile vizitatorilor obișnniți și 
ocazionali ai galeriilor de artă, 
constituie un indicia că acum a 
apărut un mănunchi de tineri 
creatori cu daruri artistice care ne 
umplu de bucurie. Există posibili
tatea reală ca din acest proaspăt 
detașament intrat in frontul artei 
noastre, miine să se ridice adevă
rat! maeștri. Aprecierea, eiedeia. 
nu constituie un avans gratuit 
dacă avem in vedere fervoarea 
creatoare și autenticile însușiri ale 
unui Eugen Crăciun, Constantin 
Baciu, Nicodim Ion, Traian Bră
deanu, Nedcl Aurel, T. Vassal, V. 
Almășan, Bifau Ion, Sabin Balașa, 
Ion Ion, Cilievici etc.

Dezvoltarea acestor tineri crea
tori este uneori contradictorie: 
adesea din entuziasm pentru spiri
tul inovator in artă iși apropie ma
niere și stiluri străine in fond 
esenței lor lăuntrice. Cu toate ace
stea în fiecare dintre ei, m virtutea 
talentului lor real, se manifestă 
încă de pe acum trăsăturile unei 
personalități artistice proprii, ceea 
ce constituie o promisiune serioa
să că așteptările se vor împlini.

Recenta expozifie a Iul I. Nico
dim, Nadei Aurei, Tnian Brădea
nu, Ion Popescu-Udriște și a pro
fesorului lor Gh. Gnijescu este 
semnificativă pentru problemele 
pe care le ridică creația actuală 
I tinerilor artiști. La prima ve
dere s-ar părea că, prin tematica

actul IlIH 
strădui șa 

rolul sju 
episodic, Augustin Almășanu 
va fi maj expresiv pe scenă și cînd 
nu cîntă (de exemplu tn scena a 
doua din aciul II). și va adinei 
mai bine textul muzical. La rip- 
dul său Ilie Balea va rezo va 
unele amănunte de regie care 
distonează eu frumosul ansamblu 
realizat; corurile se vor mai suda 
șt orchestra va lichida decalajele 
mici tn Interiorul ei sau tn „ra
porturile" cu scena.

Spectacolul „Tannhâuser". por
nit pe viață lungă, este rodul unei 
fericite Inițiative, unei munci și 
dăruiri susținute care se cuvine a 
fi relevată.

Goldani scria undeva in „Me- tn special acel farmec personal 
morale" sale că „succesul unei cure fustifică alegerea hangiței, 
piese depind» tn mar» măsură de dași s-a observat ci a făcut efor- 
„. ■> - ■ * ■ tUri vizibile pentru a se apropia

de rol, La rlndul lor Borbăth 
Eva (Ortensia) fi Molnăr OL 
eella (Deianira) păreau foarte 
silnfenlte de machiat (care era 
excesiv de pronunțai) cit fi de 
costumul de epocă pe care se ve
dea clar că nu sini obișnuite să-l 
poarte. Din cauza aceasta vese
lia fi buna dispoziție a celor 
două actrițe părea contra fă
cută, nesinceră, artificiali. Tre
buie să-l mai amintim și pe 
Szamoskbzi Lâszio care, tn rolul 
episodic al unui servitor, a rea
lizai un lucru deosebit de valo
ros. Scena In care iși ia rămas

Dîmbovița-! par» ca un tău.
stă pe loc sau curge — nu se știe, 
nu e precum Crlțul din Vașcău — 
o săgeată lungă, argintie.

In portretele lui Mazilu personajele nu 
evoluează intr-o singură acțiune pentru a se 
defini, au destul de rar figuri care ar lămuri 
pe un fizionomist, ticuri sau gesturi caracte
ristice. Singurele caracterizări fizice pe care 
și le-a permis autorul se referă la felul de 
a vorbi și la unele amănunte de îmbrăcămin
te. De altfel, aceasta este principala trăsătu
ră a manierei autorului: portretul e moral și 
nu fizic, personajele avînd o conduită pe care 
și-au ales-o deliberat, pe care o expun, o teo
retizează și. o aplică în viață cu strictețe. Deo- 

portretele cu o de- 
de vervă; urmează 
întreruptă — ca și

Prezentarea la Cluj, la Opera 
Romînă, a operei „Tannhâuser" 
constituie începutul unei Îmbo
gățiri demnă de a fi remarcată 
în repertoriul nostru de operă.

Veșnica temă a dragostei stă 
și la temelia operei „Tannhâuser", 
terminată de Wagner în 1845.

Cavalerul Tannhâuser a ajuns 
în „Venusberg", lăcașul voluptuos 
al zeiței dragostei; dar, curînd, 
el „robul veșnicei schimbări", 
dorește să o părăsească pe zeița 
„eternă în desfătări". El revine 
astfel pe pămintul patriei, după o 
dramatică scenă de despărțire de 
Venus. Flacăra care îi călăuzește 
pașii spre a reveni în mijlocul 
oamenilor este frumoasa Elisa
beth, care e însuflețită de o dra
goste feciorelnică pentru tînărul 
cavaler. Neasemuita ei candoare 
se îmbină, totodată, cu spiritul 
de sacrificiu pentru cel pe care-1 
iubește constant, spirit care va 
fi vizibil în desfășurarea interioa
ră a dramei. Tannhâuser —- ră
mas tributar în concepția sa des
pre dragoste Venusberguiui — 
slăvește dragostea pătimașă, dă
ruirea deplină în iubire, In vreme 
ce cavalerii Wolfram von Eschen- 
bach, Walther von der Vogel- 
weide, Biteralf, cîntăreți ai dra
gostei pure, ascetice, se opun mo
ralei eroului. Conflictul izbuc
nește acut, aproape sîngeros. E- 
lisabeth intervine, Tannhâuser 
este cruțat, dar alungat de apă
rătorii rigizi ai austerității să 
cunoască chinurile unui pelerinaj 
de pocăiqjă la Roma. Aci papa 
ii va refuza iertarea in ciuda 
pocăinței. Și numai sacrificiul 
Elisabethei și al iubitului ei va 
face ca. dincolo de refuzul papal, 
Tannhâuser să fie iertat.

Este deci vorba de o 
te actuală prin critica 
ascunsă de simboluri 
trivializării minunatului 
ment care este dragostea.

Este un merit al Operei 
ne din Cluj faptul că în noua 
montare, dincolo de simbolistica 
mistică wagneriană, este expre
siv pusă în lumină drama pro
fund umană care se desfășoară în 
mediul cavaleresc în care se pe
trece acțiunea. Este meritul în 
primul rlnd al regizorului Ilie 
Balea. care a cercetat aprofundat 
opera wagneriană, pentru ca, în- 
temeindu-se pe o concepție rea
listă, să ajungă la formula sce
nică prezentată în spectacol.

La realizarea spectacolului au 
colaborat o serie de valoroase 
forțe artistice. Cu siguranță că

bicei Mazilu își începe 
finitie polemică și plină 
confesiunea personajului, 
definiția inițială — de 
m>ci anecdote, apoi 
concluzia. Maniera a- 
oeasta are avantajul de 
a expune limpede și di
rect ideile autorului, ca 
in publicistică, de a fi 
concisă, virulentă, agi
tatorică. Totodată, ea 
face inutile plasticiză- 
rile fizionomiei și a 

mișcărilor, căci ce rost 
ar mai avea zugrăvirea______ ,___  ___
dacă esența lui a fost etalată, detailată, com
bătută și respinsă ? Aci apare și dezavantajul 
acestui gen de portret definitoriu și confesiv : 
personajul e oarecum descărnat; cititorul mai 
mult îi „aude" decît îl vede și viața neredată 
în formele vieții ar putea ajunge uneori la 
schemă. Pasul acesta scriitorul îl face sau nu 
după măsura talentului său. Mazilu nu l-a 
făcut. Nu numai pentru că confesiunile per
sonajelor — puțin uniformizate și intelectuali- 
zate — sînt totuși caracteristice prin „poante" 
de limbaj și prin felul de a fi gîndite, ci, mai 
ales, pentru că aceste confeșiuni se îmbină în 
mod fericit cu anecdote care le exemplifică 
și cu intervenția autorului.

Portretele lui Mazilu se pot asemui unor 
secvențe rapide de film care-l arată, de pildă, 
pe Mititelu. fanfaronul grandoman, discutînd 
conspirativ prin colțuri, controlînd cadrele și 
sindicatul, agitîndu-se la ședințe — In vreme

Mireasma florilor și-a gliei se-mprăștie improspătată 
văzduhul ud ne împresoară cu bogăție de răcori, 
mai verde.i verdele din frunze, verdeațai mai intunecată 
și vintul mai cu bucurie și mai cu dor a prins să bată 
în frunze, in aripi de paseri, in lanuri umede și-n flori. cel m«i răscolitor dintre muzi

cieni... vorbind de zei, se adre
sează oamenilor, cu ceea ce au 
ei mai intim in ei“. are țoale mo
tivele de a fi cunoscut, admirat, 
iubit. In schimb, cel care în viața 
socială, pornind de Ja o atitudine 
înaintată, a făcut concesii după 
concesii reacțiunii. filozofiei idea- 
liste, rasismului și a calomniat 
revoluția, oferind astfel și fas
cismului nenumărate prilejuri de 
a-1 considera semizeu sau pro
fet — acela merită într-adevăr 
să trezească Indignarea noastră.

Cert este însă, că dincolo de e- 
voluțfa contradictorie a omului 
și artistului, umanismul creațiilor 
sale, forța dramatică-emoțională 
și spiritul într-adevăr înnoitor 
proprii operei wagneriene au asi
gurat trăinicia ei pentru decenii.

La noi, „fenomenul Wagner" a 
fost considerat într-un timp în
deosebi sub raportul particulari
tăților sale negative, retrograde, 
fapt care a dus. între altele, la 
neglijarea creației marelui artist 
din repertoriul teatrelor noastre 
de operă.

dintre cele mai 
spectacol

Succesul binemeritat al celor 
nouă tineri este rodul unei dă
ruiri pasionate fi al unei munci 
Indlrjite șl perseverente de patru 
ani; totodată el constituie și în
cununarea unei rodnice activi
tăți pedagogice a profesorului 
lor, maestrul emerit Tompa 
Miklos. In curind tinerii actori 
Iți vor lua rămas bun de la 
institut fi, rieptndiți pe la tea
trele din țară, vor începe să slu
jească scena cu rivnă și devota
ment. Noi le urăm din toată 
inima mult succes.

daptibilii dușmănoși, ci imunizarea Lr prin 
satiră, pentru a nu frîna dezvoltarea societă
ții noastre. In acest sens personajele sale sînt 
adesea sancționate social. Fie de forurile ad
ministrative, fie de masa pe care o conduc, 
fie de propriile lor familii. Iar acolo unde 
sancțiunea socială nu apare la modul epic, 
virulența nu e scăzută : autorul a exercitat cu 
vervă și forță această sancțiune prin comen
tariul său.

în rîndurile de față n-am pomenit toate tit
lurile din carte. După opinia noastră, foileto
nul cu care se deschide „Insectarul de bu
zunar" n-ar fi avut motive să apară (fiind evi
dent sub nivelul volumului), iar celălalt — 
„Buricul pămîntului44 — putea să mai fie 
prelucrat, ca și „Titi Ludovic — Gîjbă", în 
care abundă datele biografice și autorul epui
zează din prima parte tot ce se putea spune, 
făcînd de prisos prezentarea comportării per- 
s®najului în regimul nostru. Aci apare defiei-

cumentar. Un grup de artiști a 
trecut prin aceleași Ic 'nri, consem- 
nînd ~~ fiecare într-o L nune plas
tică proprie, diferențiată — ceea 
ce au văzut, oameni și locuri. Sub 
acest prim aspect lucrările expuse 
sînt neîndoielnic interesante. în por
tretele sale, Gh. Ghițescu a reali
zat tipuri autentice. Notația lui 
grafică este plină de sensibilitate, 

7Ckin cnnnn să” dc o originală sub-
ZENO rODOR | tilitate reușește să închege imagini

actorii care o interpretează*4. 
Spectacolul cu piesa lui Goldoni 
„Hangița*, interpretat de nouă 
tineri absolvenți ai Institutului 
de teatru „Szentgyhrgyi Istvan* 
din Tg. Mureș, confirmă încă o 
dată adevărul acestei afirmații. 
De aceea îi vom lua pe rînd pe 
tinerii intgrpreți.

Vltdlyos lldiko în rolul Mlran- 
dolinei — fermecătoarea han
giță cure reușește să înflăcăreze 
inimile celor trei călători, mar
chizul Forlipopofi, contele Alba- 
fiorita și chiar pe înverșunatul 
dușman al femeilor, cavalerul de 
Ripdfratța — aduce pe scenă o 
tlnără inteligentă și spirituală, 
plină de nerv, totdeauna cu 
zlmbetul pe buze, gaia de șotii, 
cu un irezistibil farmec feminin, 
dar nici un moment ușuratică, 
conștientă de darurile cu care 
natura a înzestrat-o din plin, dar 
de loc tneregută în creația ei, ti- 
năra interpretă a știut să armo
nizeze un talent deosebit cu o 
apariție scenică încintătoare, 
mișcare sigură și grațioasă, cu o 
voce plăcută șt priviri deosebit 
de expresive.

Alături de Vitălyos, trebuie să 
remarcăm tn primul rînd pe Ko- 
resmâros lend, interpretul attt 
de talentat al marchizului For- 
lipopoli. Bătrlnul cărunt, gîrbov, 
cu genunchii tremurători și cu 
vocea pițigăiată, apare deosebit 
de ridicol tn postura de indră- 
goștit. înțelegtndu-șl perfect per
sonajul, tină/ul interpret a folo
sit numeroase amănunte pentru 
a retnvia tn fața noastră figura 
marchizului scăpătat, dar semeț 
și trwrezut.

Actor cu realș calități de co
medie, expresiv și nuanțat. Balta 
Miklos, interpretul contelui Alba- 
fiorita, a subliniat însă ostenta
tiv ridicolul personajului. Gre
șeala insă nu e gravă Simțul 
măsurii și subtilitatea se QÎștigă 
o dată cu experiența.

în rolul cavalerului de Rl- 
pafratta, Varga Vilmos a avut o 
ținută elegantă, vocea sa plăcută 
și expresivitatea feței sînt cali
tăți scenice care se cer de ase
menea subliniate Din păcate 
însă. Varga ni l-a amintit pe ar
tistul poporului Kovâcs GyKgy> 
pe care uneori, fără voia sa pro
babil, l-a imitat.

Ni ș-a părut inexplicabilă dis
tribuirea lui Lâszio Kâroțy in 
rolul lui Fabrizio. Neaiutat nici 
de un fizic și nici de o voce co- 
respunzătoare rolului, Ldszlo n-a 
putut crea un Fabrizio demn de 
dragostea Mirandolinei. J-aliosit

tele sale în cărbune, realizate cu 
atribute de picturalitate, deși mai 
detailate ca ale lui Traian Bră
deanu sînt totuși mai puțin suges
tive.

De unde vine însă impresia de 
monotonie în seria lucrărilor lui 
Brădeanu —- altfel reușite fiecare 
în parte — impresia de execuție 
sumară în peisajele lui Nicodim, 
nota forțată din lucrările lui Ne- 
del Aurel ? Credem că din insu
ficienta prelucrare artistică a im
presiilor căpătate la un prim con
tact cu modelul și motivul din 
natură, din graba de a da la iveală 
pentru public, tot (sau aproape 
tot) ceea ce au creat.

Pentru un artist în formare 
— așa cum sînt acești tineri ar
tiști — pe lingă capacitatea de a 
crea asiduu, cu pasiune, este ne
cesară și deprinderea de a selec
ționa, de a nu prezenta publicu
lui lucrările care nu-1 reprezintă 
suficient. Sîntem siguri că mai mul
tă autoexigență și aceeași perseve
rență în studiu, îi va ajuta pe 
acești tineri pictori să se depă
șească în creația lor.

Lelea tace, lelea nu-mi răspunde 
și prin flori de mine se ascunde. 
Ride sora și mă bagă-n boală 
de parcă ar fi-nvățat la școală 
dragostea cu care se răsfață

ce comentariul cinematografic îl însoțește ne
milos, pas cu pas, desființindu-1.

Domnii din insectar sînt mai toți niște in
capabili. Incapacitatea aceasta i-ar duce la 
fund. Pentru a se menține ei folosesc tot ce 
li se pare mai propriu, mai oportun anilor 
noștri : vor să pară attnți cu masele („24 
de ore din viața unui optimist**, „Bărbat cu 
tact") sincer autocritici („Domnul Hopa**), 
disciplinați (Tovarășul „Pe bază de tabel44), 
orientați ooliticește („Mititelu", Tovarășul „Fă 
în așa~ fel tocit"). Conduita și-au elaborat-o cu 
migală și o expun ca pe o profesiune de cre
dință — sînt oportuniști, picături din aceea 
spumă murdară ce însoțește marile revoluții,

Tata a venit la București, 
numai că nu-i place trotuarul. 
—• „în oraș ca o răchită ești, 
doar în munți eștj zdravăn ca stejarul*

precum ti place buzei mele, 
mele

Stella Simonetti este cea mai re
marcabilă -dintre ele, rolul Elisa- 
beth-ei fiind o reală biruință a a- 
cestei talentate cîntărețe. Ea dis
pune de o voce adecvată operei 
wagneriene șj de autentice însu
șiri dramatice, izbutind să ne su
gereze transformările personajului 
de-a lungul actelor II și III. Ne-a 
impresionat de asemenea C. Ur- 
sulescu (Wolfram) prin cîntul 
său inteligent și nuanțat, vădind 
gust și muzicalitate. Ion Piso este 
un tînăr dntăreț verificat dar („la 
pomul lăudat...*4) ne-a surprins 
indiferența sa față de rol (Wal
ther), tratat rece, convențional, 
nu la înălțimea darurilor interpre
tului. Augustin Almășanu a susți
nut dificilul toi al lui Tannhâuser 
se pare primul său rol wagneri» 
Ne-a arătat calitățile sale în unfl 
le momente din „povestirea** ac? 
tului III, de pildă, dar el nu iz
butește încă deplin să iasă din- 
tr-un stil convențional și să re
dea muzical și scenic patosul 
continuu al eroului său. In Ve
nus a apărut Elena Vătafu cu un 
convingător joc scenic și unele 
momente frumoase pe plan mu
zical.

Conducerea muzicală i-a re
venit dirijorului Eugen Lazar, 
corurile fiind pregătite de Kurt 
Mild.

In general, se poate spune eă 
harnicul colectiv clujean a reali
zat un lucru meritoriu. In ciuda 
unor lipsuri evidente, prin mon
tarea operei, 
spectacolele 
convinși că, 
fiind învinsă, 
stata multe
Simonetti și Consiantin Ursulescu 
vor fi desigur mai egali cu ei 
înșiși. Interpretarea lor mergi» 
în ascensiune în 
Ion Plso se va 
faca o creație dîn

Augustin

că bunicul e bătrfn 
tot mai coase la cojoace. 
C-a dat frunza in salcîm,

ența manierei, resimțită și în alte portrete: 
abuzul de comentariu inițial al autorului nu 
mai lasă loc anecdoticei sau aduce anume 
trăsături ale personajelor la același numitor 
— „Bărbatul cu tact" Și „Optimistul" se su
prapun în oarecare măsură, sfera tipicității 
celui de-al doilea, subordonîndu-se sferei 
primului. Dar cel mai puțin potrivit apare 
acest abuz în „Mi-ai stricat toată seara" — 
în cele două pagini de la început, acolo unde 
Stamate e întors și pe fața și pe doș, Dacă 
schița ar începe de la „Ușa se deschide 
brusc..." am avea senzația ineditului. Așa 
însă, sîntem puși în gardă și numai analiza 
psihologică ce urmează ne pasionează din 
nou. Pe de altă parte, „Mi-ai stricat toată sea
ra" demonstrează înclinația liii Mazilu pentru 
schița propriu-zisă. Dacă din desfășurarea 
epică, ar fi lipsit comentariile autorului (care 
în celelalte portrete formează însăși osatura 
compoziției) am fi avut o schița foarte bună.

Comentariul, cum am mai spus, concis 
și inteligent, scade uneori în intensitate prin 
abuz. Astfel, alături de suculentele : „Demni
tate la drept vorbind, avea earn puțină, dar 
vorba cîntecului bătrînesc „bună, rea, își face 
treaba cu ea" sau „înțelege excelent socialis
mul pe plan mondial, destul de binișor pe 
plan european, satisfăcător pe plan național 
și de loc la fața locului4*, sau „„..subtilul e 
inteligent, trăgîndu-și- puterea din platitudine, 
pe care o luminează la maximum, prezen- 
tînd-o în foiță de staniol" etc. — alături de 
acestea apar și calambururi ca „greșeala ră
mîne nedenaturată, neexagerată și nelichi- 
datăM.

Fără îndoială că abuzul de comentar, aerul 
moralizator pe alocuri, repetiția sînt deficient 
țe de început. De altfel ele pot fi eliminate cu 
ușurință cniar din bucățile mai sus citate, ca 
zgura de pe o piesă metalică abia turnată, 
pentru că nu sînt deficiențe organice, care 
ating portretele în profunzime. Iar cartea lui 
Teodor Mazilu va rămîne un mic dar viru
lent. model de satiră gravă, caustică, plină de 
puritate și de vervă.

Lele. lele.
Ce slnt oare ăștia ochi sau 
Pleoapele-s petale de lalele 
Cam 
buzei

dar nu sînt fățiș, premeditat dușmani. In car
te există însă și inadaptabili ostili,, ce ni se 
dezvăluie la fel, în confesiuni: „Subtilul de 
pe strada noastră", „Mîcă", „Larva” sau chiar 
dușmani activi, spioni complotiști: „Titi Lu
dovic — Gîjbă" (acesta cam superficial con
turat). Eroii lui Mazilu au viață intimă, ajung 
chiar să iubească; în aceste momente, devin 
grotești. „Optimistul", întoreîndu-se acasă și 
găsindu-și nevasta în pat cu altul, se duce 
Ia un film, ca să n-o stingherească și pentru 
a nu fi nici el, ulterior, stînjenit. „Mititelu" 
ar vrea să-și aducă în cameră cîte o fată din 
instituție dar nu poate pentru că pozează în 
apostol al moralei și asta îl face să-și mănînce 
degetele. „Bărbatul cu tact" își fugărește so
ția prin apartament — jucîndu-se amîndoi, ca 
doi porumbei — atît cît trebuie ca ea să nu 
se supere și să nu-1 divulge că n-o iubește.

Cu toate că Mazilu declară că-I urăște cel 
mai mult pe Domnul „Ce-am avut și ce-am 
pierdut" (care de fapt nu e cel mai nociv),

Satira lui Teodor Mazilu nu e înveselitoa
re, ci plină de sarcasm și, dacă vreți 
de patetism. Ricanezi, urăști și această 

ură te înalță ca cel mai profund lirism. De 
aceea credem că nu se poate vorbi de „co
mic serios", așa cum a făcut-o Lucian Raicu 
în „Contemporanul", cel puțin nu în accep
țiunea comicului ca fiind ceva care trezește 
rîsul. Asemenea definire a specificității sati
rei lui Mazilu n-ar putea cuprinde grotescul, 
hidoșenia eroilor „Insectarului de buzunar". 
Fără îndoială că pe alocuri poți zîmbi, mai 
ales acolo unde autorul discută cu personaje 
„insalubre" șj simte nevoia de a deveni su
burban. Dar în spatele ironiei și butadelor, 
apare ura scriitorului pentru omuleții săi 
imorali, poziția sa de o mare severitate etică. 
De altfef, lipsită de această intransigență elas
tică — asemenea unei florete de oțel •— sa
tira lui Mazilu ar gîdila personajele, le-ar în
țepa poate, dar nu le-ar străpunge fixîndu-le 
in insectar. Dacă eroii insectarului ar fi fost 
proști, satira ar fi diminuat, iar dacă ar fi 
ajuns în categoria debililor mintali, satira n-ar 
fi avut un obiectiv mai ușor de atins — așa 
cum scria un critic —- ci ar fi devenit pur și 
simplu zadarnică. Străpungerea idioților a fost 
și rămîne un donchișotism, un exercițiu inutil.

In ceea ce privește repetiția modalității 
portretistice în cartea lui Mazilu, ne însușim 
în parte părerea „Subtilului de pe strada 
noastră" și anume că această repetiție intensi
fică forța sarcasmului și o face mai evidentă.

Dacă însă ne-am opri 
darea cu fierul roșu etc-, nu ne-am apropia 

mplt de ceea ce acest serjitor a adus 
nou în literatura noastră și care, într-un fel, 
nu seamănă cu nimic scris de satiricii noștri. 
De altfel, noul în satira noastră pe datorește 
în mare măsură eforturilor creatoare ale unor 
tineri autori — Ștefan Luaa și Teodor Ma
zilu. Primul a folosit reducerea la absurd, 
hiperbblizarea grotească, al doilea a îmbinat 
polemica cu anecdotica, monologul eu defi
niția.



Deschiderea lucrărilor Conferinței pe țară'a Asociațiilor studențești din R. P. R
«

Salutul adus Conferinței
Constantinescude tov. Miron

(Urmare din pag. l-a)

și industria, transporturile, comerțul șl agricultura 
socialistă, pe de altă parte; îmbunătățirea practi
cii studenților ia producție, ridicarea nivelului ca
litativ al învățămintului nostru universitar, elimi
narea supraîncărcării programelor, îmbunătățirea 
muncii de educare socială și politică a studenților 
prin îmbunătățirea metodelor de predare a științe
lor sociale, sporirea rolului educativ al profesorilor 
și cadrelor didactice, întărirea aplicării principiu
lui centralismului democratic in organizarea invăță- 
mintului superior din țara noastră, ameliorarea 
bazei materiale a invățămîntului universitar și a 
vieții studenților și cadrelor didactice dezvoltarea 
activității sportive în universități.

Vom deschide larg porțile universităților și altor 
institute de învățămint superior fiilor clasei mun
citoare și țărănimii muncitoare.

Intr-o serie de consfătuiri care au avuț loc in 
aproape toate centrele universitare din țară și 
care au culminat cu o mare consfătuire ce a avut 
loc la București între 5—8 februarie a.c. la Con
siliul de Miniștri al R.P R-, s-au elaborat și dez
bătut aceste propuneri, pînă ci nd au luat forma în
chegată a unui proiect ce va fi prezentat Biroului 
Politic al C C. al P.M.R. și guvernului.

La această muncă migăloasă au participat cu de
plin succes numeroși reprezentanți 
președinți ai Asociațiilor studențești 
trele universitare ale țării.

Create pe baza Hotărîrii Biroului
mitetului Central al P.M.R. din iunie 1956. cu pri
vire la unele măsuri de îmbunătățire a muncii po
litico-educative In rindul studenților, Asociațiile 
studențești sînt organizații profesionale ale stu-

ai studenților, 
din toate cen-

Politic al Co-

denților care au sarcina de a se ocupa de activi
tatea cercurilor științifice studențești, de activitatea 
cultural-artistică și sportivă in rindurile studen
ților, precum și de problemele profesionale, gospo
dărești și de asistență socială ale studenților sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid și 
îndrumate nemijlocit de organele și organizațiile 
U.T.M.

Astfel, Asociațiile studențești sînt chemate să 
participe activ la marea operă de educare a tine
retului din Universități și din institutele de invă- 
țămint superior in spiritul dragostei pentru ade
vărul științific, al pasiunii științifice, in spiritul 
patriotismului socialist și al internaționalismului 
proletar, al devotamentului față de Partidul Mun
citoresc Rom în și față de statul nostru democrat 
popular.

Asociațiilor studențești le revine un rol impor
tant în îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congre
sul al doilea a! P.M.R și de Plenara din decembrie 
1956 a C.C. al P.M.R. privitor la pregătirea viitoa
relor cadre de specialiști pentru economia și pen
tru activitatea culturală.

Dragi tovarăși,
Să transmitem din această sală salutul acesta tu

turor studenților și studentelor din întreaga țară, 
corpului didactic și să ne angajăm să purtăm maf 
departe, cu forțe unite, făclia științei celei mat 
înaintate, să mergem pe drumul pe care nl-1 arată 
partidul clasei muncitoare. Partidul Muncitoresc 
Romîn, spre socialism și comunism.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne exprimă deplina lor convingere și încre
dere în perspectivele și succesele muncii studenți- 
mii noastre pentru cucerirea cetății științei și pen
tru fericirea patriei.

Un aspect de la Adunarea festivă din sala Floreasca

Adunarea festivă 
cu prilejul sărbătoririi

Noi întovărășiri

Viața de organizație

Utemiștii• •
sufletul colectivei

zilei de 8 Martie
agricole

Salutul lui Tanaka Yuzo
către studenții romini

Inca din primele clipe ale sosirii sale in mijlocul studenților 
romini, Tanaka Yuzo. vicepreședinte al Federației panjaponeze a 
autonomiilor studențești și vicepreședinte al Uniunii Internațio
nale a Studenților, s-a simțit ca între vechi și dragi prieteni.

Pe oaspetele din Japonia al Conferinței asociațiilor studențești, 
l-am găsit într-una din pauze, înconjurat de noii săi prieteni. 
Tanaka Yuzo ne-a înmînat cu acest prilej salutul pe care-1 re
producem alăturat fa facsimil: „In numele studenților japonezi 
țin să aduc salutările mele studenților romini și ziarului „Scinteia 
tineretului". .

îmi exprim sincera încredere în construcția Romfaiei noi .

7 * 4.^'’

' rz '<37 ■>- ț p

Aceasta a fost prima noastră întîlnire cu Tanaka Yuzo. In
tr-unui din numerele noastre viitoare vom publica un interviu amă
nunțit eu oaspetele japonez.

Reprezentanții 
studențimii 

noastre
(Urmare din pag. l-a)

se află 
distinc- 
studen. 
decora-

lonescu de la Institutul Petrol 
,i Gaze din București, Ioana 
Iulian de la Institutul Agro
nomic Craiova, Zul Alexandru 
de la Universitatea „A. I. 
Cuza“ din Iași etc. Pe pieptul 
unora dintre delegați 
ordine și diferite alte 
ții. Elena Leuștean — 
tă la I.C-F-București
tă cu Ordinul Muncii cl, lîl-a; 
Halanag Aristide — student 
la I.M.F. București — decorat 
cu Steaua Republicii Populare 
Romîne CI. V.a, distins pen- 
tru activitate profesională șl 
obștească 
Gheorghe, 
cu Maria 
distincția 
Jugul tasclst".

Printre cei prezenti 
conferinței, un număr 
de studentl sînt bursieri 
statului.
- Acestea reflectă caracterul 
larg reprezentativ al Con
ferinței șl faptul că in anii 
regimului democrat.popular

0 porțile institutelor de invăță- 
' mint superior au fost lar2 
o deschise fiilor oamenilor mun- 
0 cii din fara noastră.
\ Astăzi, eind nu mai răsună 
J strigătele pline de revoltă ale 
p șomerilor cu diplome din te- 
0 ribilul an 1933, cînd șomalul 
\ intelectual a rămas doar o 
\ tristă amintire, reprezentanții 
/> Asociațiilor Studențești din 
$ țara noastră, reuniți în prima 
v |or Conferință pe țară, trimit 
x gindurlle lor cele mai curate, 
o cele mai calde de dragoste, 
J părintelui iubit al tineretului 
v — partidului, aslgurindu-1 de 
x atașamentul lor nemărginit in 
0 lupta pentru construirea Ro- 
k rnlnlei socialiste.

Alții, ca Pavel 
Maier Hie, Păunes- 
poartă cu 

,, Eliberarea
mtndrie 
de sub

în sala 
de 290 

ai

o

Ședința din ziua de 8 Martie
(Urmare din pag. l-a)

Conferința a aprobat apoi în 
unanimitate următoarea ordine de 
zi:

— Raportul Comitetului de or. 
ganizare cu privire la constituirea 
și sarcinile de viitor ale Asocia
țiilor studențești din R.P.R.

— Raportul la proiectul de sta. 
tut al Asociațiilor studențești din 
R.P.R.

— Alegerea Consiliului Central 
al Asociațiilor studențești din 
R.P.R șl —
Cenzori.

a Comisiei Centrale de

★
ou puternice și înde-Primit „___ ____

lungate aplauze a luat apoi cu
vintul tovarășul Miron Consta n- 
tineșcu, membru în Biroul Poli
tic al C.C. al P.M.R., prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul Invățămlntului, 
care a adus conferinței salutul 
C.C al P.M.R și al Consiliului 
de Miniștri al R.P.R.

Intrtndu-se In ordinea de zi a 
conferinței, Ion Iliescu, președin
tele Comitetului de organizare al 
Asociațiilor studențești din 
R.P.R, a prezentat raportul Co
mitetului de organizare cu privire 
la constituirea și sarcinile de vii
tor ale Asociațiilor studențești din 
R.P.R.

In ședința de dimineață au ta.

ceput discuțiile la raport la care 
au luat cuvintul : Soare Stan 
(București), Emil Jianu (Cluj), 
Eugen Netcă (Iași), Rodica Bă- 
leanu (Timișoara). Lucian Ivan- 
cea (Galați). Romulus Pirvu (A- 
rad), Alexandru Cernita (Petro
șani), Al. Dali (Tg. Mureș). Tra
ian Mihai (Craiova). Silviu Poe- 
naru (București). Al. Toth tCluj). 
Vasile Predescu, din partea stu
denților și aspiranților romini 
care studiază in U.R.S.S. 
Butănescu (Iași).

După amiază, la redeschiderea 
lucrărilor, tov. Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.TM., a. a- 
dua conferinței salutul Uniunii 
Tineretului Muncitor

Au continuat apoi discuțiile pe 
marginea raportului Comitetului 
de organizare cu privire la con
stituirea și sarcinile de viitor ale 
Asociațiilor studențești din R.P.R. 
Au luat cuvintul Berbescu Leon- 
tin (București), D. Drăghici 
(Iași), Cornel Pacoste (Bucu
rești), Marin Marcu (Or. Stalin). 
Gh. Tache (Timișoara). Marcel 
Oprean (Cluj), Gh. Petriceanu 
(Cluj), Leonard Munteanu (Iași).

Lucrările conferinței continuă 
Seara, participant la confe

rință au asistat la un spectacol 
la Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R

Informații
In sala Dalles a avut loc vi

neri seara un concert în cinstea 
Zilei internaționale a femeii care 
a cuprins lucrări ale compozitoa- 
relor din țara noastră: Manei 
Barberis, Rodica Sutzo, Ana Se
vera Benita, Hilda Jerea.

Au interpretat Irina Lăzărescu, 
Ana Severa Benția. Henri Bren- 
dier, precum și cvartetul vocal 
al Filarmonicii de Stat „George 
Enescu" compus din Emilia Pe
trescu, Eveline Vais. Aurel A- 
lexandrescu și Alexandru Voines- 
cu. Acompaniamentul la pian a 
fost susținut de Nicolae Radu
lescu.

4r
Vineri după amiază, docentul 

V. G. Kirilov-Ugriumov. decan 
al Facultății de fizică teoretică 
și experimentală a Institutului de 
ingineri fizicieni din Moscova, 
conducătorul colectivului de oa
meni de știință sovietici care au 
condus lucrările de montare a ex
poziției tehnico.științifice din 
U.R.S.S. „Folosirea energiei ato-

Gh.

mice tn scopuri pașnice", a ținut 
la Casa prieteniei rommo-sovie- 
tice AR.L.U.S. conferința intitu
lată „Lucrările școlii sovietice în 
domeniul razelor cosmice". Con
ferința a avut loc sub auspiciile 
S.R.S.C. și Consiliului General 
A.R.L.U.S. Au fost de față M 
Ghelmegdanu, vicepreședinte al 
S.R.S.C., Eugen Rodan. secretar 
al A.R L.U.S.-ului. I. Moraru, se. 
cretar adjunct a! A.R.L.U.S.-ului, 

. oameni de știință, numeroși ingi
neri. tehnicieni, muncitori, stu. 
denți etc.

Conferința a fost urmărită cu 
viu interes de asistență.

★
La 8 martie a sosit în Bucu

rești dl M. Abdell Hossein Mey- 
kadeh, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Iranului 
în Republica Populară Romînă, 
însoțit de dr. Aliasghar Azizi, 
consilier al Ambasadei Iranului 
la Belgrad.

(Agerpres)
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zărilor de partid și obștești, fe
mei din. domeniul* științei și cul
turii.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășa Stela Enescu, președinta 
Comitetului Femeilor Democrate 
din R.PR.

Tovarășul Chivu Stoica, mem
bru al Biroului Politic al C.C al 
P-M R., președintele Consiliului de 
Miniștri a! R.P.R. a adus sa
lutul C.C. al P.M.R. și guvernu
lui adresat femeilor din 
noastră cu prilejul zilei 
martie.

Cuvântarea tovarășului 
Stoica a fost subliniată cu înde
lungi aplauze.

Au luat apoi cu-v<ntul: tovară
șele Elena Livezeanu, secretară a 
-Comitetului Femeilor Democrate, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, Elvira Baciu, maistru aju
tor la Filatura Romînească de 
Bumbac, Dobrița Dima, preșe-

patria
de 8

Chivu

dința G.AC. „Donca Simo" din 
comuna Platonești, regiunea Con
stanța, dr. Isabela Potop, cerce, 
tător științific la Institutul C. I. 
Parhon, muncitoarea Maria Hor
vath, mamă eroină din Tg. Mureș 
și studenta ‘............... -
cultatea de 
Institutului 
rești.

Adunarea .
tate trimiterea unei telegrame de 
salut adresate Comitetului Cen. 
trai al Partidului Muncitoresc 
Rc-min și a unui mesaj către Fe
derația Democrată Internațională 
a Femeilor.

Un grup de pionieri a adus -a- 
dunării un călduros salut.

Adunarea festivă s-a încheiat 
cu un bogat program artistic la 
care și-au dat concursul Corul 
și baletul ansamblului artistic 
C.F.R Giuleșt) și orchestra de 
muzică populară ,.Barbu Lău- 
iaru" a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu".

Solia Nițu de la Fa- 
chimie industrială a 
Politehnic din Bucu-

a hotărît în unanimi-

Pregătiri în vederea celui de-al VII-lea 
Congres al Imbrăcăminții

In luna iunie se deschide la 
Moscova cel de-al VII-lea Con
gres al Imbrăcăminții.

Țara noastră va prezenta la 
acest Congres 50 modele com
plecte de confecții pentru bărbați, 
temei și copii realizate de crea
torii Centrului de modele, desene 
și contexturi din Ministerul In
dustriei Ușoare în colaborare cu 
cei din unele întreprinderi textile.

Tricotajele prezentate la con
gres vor fi executate din lînă pură 
și ‘într-un colorit variat.

cel de

in regiunea

Fiecare model va fi însoțit de o 
documentație tehnică care cuprin
de schițe, desene, mostre ale țesă
turilor din care a fost realizată 
confecția, descrierea tehnică a țe
săturilor, date privind consumul de 
material, procentul de deșeuri etc. 
Tn pregătirile pentru participarea 
la congres se ține seama de indi
cația ca modelele prezentate să 
fie realizate pentru producția in
dustrială și din materiale ce se 
pot produce pe scară industrială.

(Agerpres)

Galați
Numeroși țărani muncitori 

pe ogoarele regiunii Galați 
începe în acest an pentru prima 
dată muncile agricole de primă
vară ca membri ai unităților a- 
gricole socialiste. De curînd în 
comuna Hamcearco din raionul 
Macin 53 familii de țărani mun
citori și-au exprimat hotărîrea de 
a munci 97 ha. în cadrul unei 
întovărășiri agricole. O altă în
tovărășire agricolă a luat ființă 
în comuna Piscu din raionul Ga
lați ; ea cuprinde 60 de familii și 
100 ha.

In ultimul timp în întreaga re- 
giune au luat ființă 5 gospodării 
agricole colective și 41 de înto
vărășiri agricole. De la începutul 
anului peste 3.000 familii de ță
rani muncitori au construit 64 de 
unități agricole socialiste. In a- 
ceastă perioadă de timp in uni 
tățile nou create ca Și în cele 
existente s-au înscris peste 16.300 
familii.

In întreaga regiune Galați exi
stă acum 341 de gospodării agri
cole colective, 570 de întovărășiri 
agricole și 3 cooperative de pro
ducție agricole cu rentă care cu
prind aproape 100.000 de țărani 
muncitori. Sectorul socialist și 
cooperatist agricol deține acum 
66 la sută din suprafața arabilă 
a regiunii.

O nouă victorie la Borzeștl

A intrat în exploatare

de 
vor

al doilea cazan de aburi
După puțin timp de la in

trarea in funcțiune al celui 
dc-al doilea turbogenerator cu 
o capacitate de 25.000 kilowați 
la centrala i de termoficare 
Borzești, constructorii au săr
bătorit o nouă victorie. A fost 
dat in exploatare și cel de.al 
doilea cazan cu o capacitate

de 230 tone aburi-oră, unul din 
cele mai mari cazane din țară.

La ora 3,05 minute, cel de.al 
doilea cazan a produs și fur
nizat pentru cele două turbine 
ale centralei și pentru rafină
ria nr. 10 primele cantități de 
aburi. Noul cazan va alimen
ta cu aburii necesari procesul 
de cracare la rafinăria 10.

Muncind cu multă însufleți
re brigăzile conduse de maiș
trii Grigore Ivăschescu și Ali- 
ser Hans, sub conducerea ing, 
P.
ze
cu 
de

Baciu au reușit să scurte- 
timpul lucrărilor de montaj 
60 de zile față de lucrările 
montaj ale primului cazan.

B. FELDMAN

Spre deosebi
re de alte seri, în 
seara aceea cin. 
tecul tinerilor 
colectiviști n-a 
mai răsunat pe 
toate ulițele sa
tului, ci doar pe 
drumul ce duce la 
dăriei.

O vreme cîntecul 
au continuat și în sala 
avut loc adunarea. Cu toții se bu
curau discutind cu însuflețire des
pre rezultatele muncii lor obținute 
în cinstea alegerilor U.T.M.: în 
ziua aceea, față de planificare 
ei însămînțaseră cu 2 nectare de 
mazăre mai mult.

Din momentul în care s-a anun
țat începerea adunării, liniștea a 
pus stăpînire pe sală.

înscrierile la discuții au înce
put chiar în momentul în care tov. 
Gheorghița Berneanu a terminat 
prezentarea1 dării de seamă. Entu
ziasmul dinaintea începerii adu
nării mă făcea să cred că vorbi
torii 6e vor rezuma la o trecere 
în revistă a realizărilor. M-am 
înșelat însă.

In cuvintul său, utemistul 
Dumitru Filipoiu. a criticat biroul 
organizației U.T.M. și consiliul de 
conducere al gospodăriei pentru 
că nu s-au interesat îndeaproape 
de popularizarea, stimularea și 
dezvoltarea inițiativelor pornite 
de la tineri.

—Scriptele gospodăriei—a spus 
el—dovedesc că attta timp cit ti
nerii au fost sprijiniți în acțiunile 
întreprinse de ei, gospodăria n-a 
avut deci) de cîștigat. Cine nu-și 
amintește de echipa de tineret 
care, răspunzînd ta anul 1953 de 
suprafața cultivată cu legume și 
zarzavaturi, a adus gospodăriei 
un venit de peste 60.000 lei ? I De 
atunci și pînă acum nici o altă 
echipă n-a mai adus gospodăriei 
un asemenea venit. Drept „stimu
lent moral" pentru munca depusă 
în anul care a urmat s-au luat 
măsuri de desființare a echipei 
de tineret, pe motivul că tine
rii au luat ca răsplată a muncii 
lor prea multe produse. Noi am 
arătat că această măsură este 
greșită și am propus să se reîn
ființeze echipa de tineret și să i 
se încredințeze sarcini precise, 
care să ducă Ia dezvoltarea sim
țului de răspundere al tinerilor 
față de creșterea producției agri
cole Ia hectar și dezvoltarea eco- 
nomica a gospodăriei. Propunerii 
noastre i se răspundea prin tăce. 
re iar biroul organizației de bază 
U.T.M n-a luat nici un fel de a- 
titudine față de măsura greșită a 
consiliului de conducere al gos
podăriei.’

Utemistul Filipoiu. și-a inche. 
iat cuvintul cu propunerea ca 
organizația U.T.M. să răspundă 
de cele 15 ha. porumb hibrid de 
la insămințare pînă la recoltare 
și să efectueze 2.200 ore muncă 
voluntară pentru înfrumusețarea 
gospodăriei. întreținerea culturi
lor și strîngerea furajelor.

Discuțiile purtate de utemiștii 
Ilie Turlică, Constantin Rostogol 
și alții au scos la iveală slaba 
preocupare a hiroului organizației 
pentru creșterea nivelului politic 
și cultural al tinerilor colectiviști. 
Din această cauză, la cercul poli, 
tic deschis în cadrul organizației, 
nu s-au predat declt două lecții 
iarJn gospodărie nu este nici un 
tinăr înscris la concursul „Iubiți 
cartea".

Toți tinerii colectiviști doresc 
să cunoască noul regulament al 
Complexului G.M.A. să devină 
purtători aj insignei G.M.A., dar 
In perioada care a trecui de la 
alegerea ea, biroul organizației 
U.TM n-a făcut nimic pentru

Pe marginea adunărilor 
de dări de seamă 
și alegeri U. T. M.

sediul gospo-

și voia bună 
unde a

dezvoltarea ac
tivității sporti

ve.
Așa se expli-^ 

că și faptul că 
tinerii colecti
viști n-au parti
cipat nici la 

de iarnă a tinere- 
ca în viitor să se

„Spartachiada 
tului". Pentru 
dezvolte activitatea sportivă ei au 
propus ca pini la I aprilie să se 
amenajeze un teren de volei și 
unul de fotbal.

Din discuțiile purtate de comu. 
niștii Nicolaie Turlică și Marin 
Berneanu, invitați la adunarea 
utemiștilor, a reieșit că despre 
participarea utemiștilor la înlătu
rarea greutăților ivite, la dezvol
tarea organizatorică și economi
că a gospodăriei, organizația de 
partid și consiliul de conducere al 
gospodăriei nu au de spus declt 
cuvinte de laudă. Alături de co
muniști, muiți utemiști printre 
care : Marin Lăutaru, Petre Catri. 
na, Constantin Rostogol, Dumitru 
Filipoiu. Nicolae Catrina, Dumitru 
Ciobanu și alții au fost sufletul 
luptei pentru îndeplinirea acțiu
nilor întreprinse în folosul tutu
ror. Nu același lucru se poate 
spune însă, despre felul cum a 
muncit organizația U.T.M. pentru 
atragerea de noi hiembri în gos
podărie. Comuniștii au sfătuit pe 
utemiști, ca prin diferite acțiuni 
comune de folos obștesc, prin 
munca cultural-sportivă și prin 
organizarea vizitelor reciproce în
tre ei și tinerii țărani muncitori 
din sectorul individual, să se în
tărească neîncetat legăturile cu 
tinerii din sat.

Munca pentru întărirea legătu
rilor cu tinerii din sat și atra
gerea de noi familii în gospodă
ria agricolă colectivă trebuie în
cepută cu tinerii căsătoriți care 
au influență în rindurile celorlalți 
tineri și care sînt cunoscut! în 
comună ca buni gospodari.

Trebuie remarcat faptul că par- 
ticipanțij la discuții nu s-au mul
țumit numai cu enunțarea lipsuri
lor ci au făcut și propuneri con
crete valoroase a căror aplicare 
are ca scop canalizarea priceperii 
și entuziasmului tineretului spre 
obținerea unor succese și mai 
mari.

Luarea în primire a celor 15 ha. 
porumb hibrid, efectuarea a 2200 
ore muncă voluntară pentru în
frumusețarea gospodăriei. întreți
nerea culturilor și strîngerea fu
rajelor, atragerea în gospodăria 
colectivă pînă la sfirșitul anului 
a numeroase alte familii de ță
rani muncitori, crearea unei ecni- 
pe artistice, amenajarea unui te
ren de fotbal și a unuia de vo
lei, cucerirea insignei G.M.A. de 
către toți 
anului și 
nerilor la 
tea", sînt
tărlrile adoptate de adunare pe 
baz» propunerilor făcute.

tinerii pînă la sfîrșitul 
participarea tuturor tl- 
concursul „Iubiți car- 
numai o parte din ho-

GHEORGHE SOCOTEÂNU 
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru regiunea Craiova

ACTUALITATEA^ REPORTAJ

Acolo unde se va înălța
cea mai modernă fabrică de zahăr din țară
E păcat să treci prin Craiooa 

și să nu intirzii puțin pe 
șantierul fabricii de za

hăr, care se înalță pe malul drept 
al Jiului la marginea comunei 
Podari. Este aici, la Podari, o 
construcție cu adevărat uriașă. 
In ciieva sectoare montarea uti
lajului se apropie de sflrșit. Pe 
unele locuri au început operațiile 
de finisaj. Inginerul Ion Burghi- 
nă, șeful secției electrice, e tt- 
năr In ani, tinăr in meserie — 
ca ți fabrica. Cum este și firesc, 
inginerul te duce mai int'.i la 
termocentrala electrică. Utilajul 
modern, grandios, iți snuuge nu
mai exclamații de admirație. 
Montării germani (utilajul este 
adus in întregime din Republica 
Democrată Germană) alături de 
cei romini pun la locul or ul
timele piese. Ion Burghinâ, vor
băreț cum este, dornic să spună 
cit mai multe despre vasta fa
brică, mi-a destăinuit un lucru 
care li poate bucura pe muiți ce
tățeni din această parte a regiu
nii Craiova :

Termocentrala electrică are o 
putere de 6.400 kw. Este drept 
că fabrica va consuma foarte 
mult curent, va romîne insă 
destul care să fie trimis in co

in

co-

Filme noi
In curiul sâptâmtnii viitoare, 

vor fi prezentate tn Capitali n°> 
filme artistice.

„Uraganul" — o nouă creație 
a cinematografiei indiene, va pu
tea fi vizionat la cinematografele 
k.„„blica și București.

Pe ecranele cinematografelor 
Elena Pavel și Vasile Alecsandri 
va fi proiectat. în cursul aceleiași 
săptămîni, filmul „Rtsete în pa
radis", comedie produsă de stu
diourile cinematografice engleze.

Filmul „Trandafirii lui Allah", 
realizat de regizorul maghiar 
Lazslo Kalmar, după opereta 
„Gul-Baba" va fi programat. în- 
cepind de luni, 11 martie. Ia ci
nematografele Magheru și Lumi
na. Tot de luni, cinematografele 
Victoria și Maxim Gorki vor pre
zenta filmul „Hoțul cenușiu", 
realizare a cineaștilor sovietici.

(Agerpres)

înhumarea prof.
C. Rădulescu-Motru

Vineri la orele 16 a avut loc la 
cimitirul Bellu înhumarea lui 
C. Rădulescu-Motru, fost profesor 
de psihologie al Universității din 
București, fost membru Și preșe
dinte al Academiei Romine, iar în 
ultimul timp unul din colabora
torii de seamă ai Institutului de 
psihologie al Academiei R.P.R.

La ceremonia funebră au fost 
de fată acad. prof. dr. C. 1. Par. 
hon. președinte de onoare al A- 
cademiei R.P.R., acad. prof. Tra. 
ian Săvulescu, președintele Aca
demiei R.P.R., academicienii M. 
Ralea, G. Ionescu-Sisești, M. Rol. 
Ier, C. I. Gulian, N. Vasilescu. 
Carpen, Tudor Vianu și alți oa
meni de știință, profesori univer
sitari și un nujneros public.

(Agerpres)

ce și vor continua să practice 
meseria învățată.

Dar nu numai atît. ■
De cină există acest șantier 

s-au perindat pe aici cam 1.300 
de brigadieri Au fost printre 
aceștia și chiulangii, pe unii co
lectivul închegat al brigadierilor 
i-a adus pe calea cea bună, pe 
alții — puțini la număr — i-a în
lăturat de pe șantier.

Acum, cînd construcția fabricii 
se apropie de sfîrșit, pe șantier 
au mai rămas 150 de brigadieri. 
Dintre aceștia, vreo 30 au cerut 
să fie înscriși la cursurile de ca
lificare. ce vor începe foarte cu- 
rînd, pentru a căpăta pregătirea 
necesară rămînerii în fabrică.

In timpul mesei am putut 
să-i văd pe brigadieri la un loc, 
să discutăm, să glumim împreu
nă. Te impresionează în primul 
rînd, atei, disciplina și ordinea. 
Nu degeaba sînt 60 dintre ei 
utemiști. Se cunoaște acest lu
cru,, chiar și cînd te afli în sala 
de

g«-
in- 
fa
cti

aceeași impresie. Tn toate aceste 
secții ori sectoare, lucrările de 
construcție și montaj se apropie 
de sfîrșit. La toamnă fabrica va 
intra în funcțiune!

Spre ieșire am iniilnit un 
grup de fete și băieți care 
duceau niște ciment, pe 

tărgi. TI așteptam să se întoar
că. Intre timp am făcut cu
noștință cu Grigore lacăț, 
mandantul șantierului.

— Nu-i așteptați, că nu veți 
putea sta de vorbă. Sînt in între
cere. Uite, fata aceea, scundă ca 
un copil, dar mai voinică decît 
doi flăcăi, este Maria Spătaru, 
șefa echipei de fete...

Am aflat apoi că Maria Spă- 
taru este din comuna Roșiile, 
raionul Oltețu; că lucrează aici 
cu mai multe consătence de ale 
ei. Sînt harnice fetele acestea, 
toți brigadierii le laudă. Mi s-a 
vorbit apoi despre Nicolae Văn- 
cică, Ion Brezoi, Ion V. Le- 
begioară — băieți buni,. care au 
venit de la coada sapei și s-au 
calificat aici ca jierar-betoniști. 
După ce sarcinile ce au revenit 
fierar-betoniștilor au fast înde
plinite, băieții au trecut la alte 
munci, dar meseria le va prinde 
bine orieînd. Apoi pe acest șan
tier există o echipă de 25 de bri
gadieri, care s-au calificat ca 
zidari. Cîștigă frumos băieții, 
și-au cumpărat costume de hai
ne și pantofi de la „Romarta",

uscătoria de borhot, sala cazane- pe urmă au plecat în concediu.

mese,

In timpul mesei, un bărbat 
de vreo 40 de ani și-a fă
cut apariția printre briga

dieri. Era tovarășul Marin C. 
Marin, directorul fabricii de za
hăr. El nu are de lucru cu bri
gadierii ; ei au comandantul și 
comandamentul lor, iar el, di
rectorul, lucrează cu salariații 
fabricii. Cu toate acestea, tov. 
Marin C. Marin nu poate să nu 
se intereseze de brigadieri. Muiți 

lor, casa suflandelor... Peste tot, Peste cîteva zile se vor intoar- dintre dinșii vor lucra în fabrică.

nunele învecinate și chiar 
orașul Craiova.

Am trecut apoi mai deoarte: 
hala de brut, cuptorul de var.

E bine deci, ca de pe acum să le 
poarte de grijă, să-i ajute.

Am pornit împreună către bi
roul său. Cu o oră înainte se 
terminase ședința operativă săp- 
tăminală. In ziua aceea se a- 
nalizase felul cum se mun
cește pentru racordarea curentu
lui electric și asigurarea perso
nalului necesar pentru proba 
nerală a fabricii.

e-am adtncit, pe urmă, 
tr-o discuție privind 
brica de zahăr. Printre

tele, tov. Marin C. Marin a rela
tat: „Construcția fabricii a în
ceput in 1954. Pînă acum, con
strucția și montajul fabricii au 
fost executate în proporție de 70 
la sută. Fabrica va avea o ca
pacitate de 200 vagoane sfeclă 
In 24 ore, din care vor fi extrase 
24—30 vagoane de zahăr. Se va 
lucra complect automat. Pentru 
regiunea Craiova fabrica va fi 
de mare folos. Prin ingrășămin- 
tele chimice pe care le va da 
producătorilor de sfeclă, ea va 
contribui simțitor la îmbunătăți
rea fertilității solului, iar prin 
borhotul primit de producători se 
va aduce un serios aport la spo
rirea șeptelulut. tn afară de a- 
ceasta, pe plan republican, fa
brica va avea o mare însemnă
tate economică, tntrucît ea va fi 
cea mai mare și mai modernă 
fabrică de zahăr din țară'.

C. SLAVIC



Situația guvernamentală
in Finlanda

Vizita delegației 
sindicale a R.P.R. 

în Ungaria

O manifestare a unității
poporului sovietic

Sărbătorirea Zilei internaționale 
a Femeii în întreaga lume

MOSCOVA 8 (Agerpres). -- 
TASS transmite : Au fost date pu
blicității rezultatele alegerilor 
pentru sovietele locale ale repu
blicilor unionale Lituaniană. Mol
dovenească. Tadj’.ică și Turkmens, 
care au avut loc la 3 martie.

La alegerile din R.S.S. Litua
niană au participat peste 99 la 
sută din alegători. Numărul vo
turilor date împotriva candidați- 
lor în diferite circumscripții este 
de 0,01—0,50 la sută.

In R.S.S. Moldovenească la ale
geri au participat 99,96 la sută 
din alegători. Pentru candidații

blocului comuniștilor și celor fără 
de partid au votat aproximativ 
99,38—99,85 la sută din alegători.

La alegerile din R.S.S. Tadjică 
au participat 99,98—100 la sută. 
Pentru candidații blocului comu
niștilor și celor fără de partid pe 
diferite circumscripții au votai 
99,4—99,9 la sută din alegători.

In R.S.S Turkmens la alegeri 
au participat 99,8—99,9 la sută 
din alegători. Pentru candidații 
blocului comuniștilor și celor fără 
de partid pe diferite circumscrin. 
ții au votat 99—99,9 la sută din 
alegători.

Rezultatul alegerilor 
din Irlanda

• La Moscova, la Teatrul Mare al 
U.R.S.S. a avut loc o adunare 
festivă consacrată Zilei Interna
ționale a Femeii. La adunare au 
participat reprezentante ale fe
meilor din orașul și regiunea 
Moscova, care activează în dife
rise domenii a!e economiei națio
nale și la viața socială și de stat.

In prezidiul adunării au luat 
loc L. M. Kaganovici, A. 1. Miko- 
îan, M. G. Pervuhin, M. Z. Sa
burov, M. A. Suslov, K. E. Voro- 
șilove E.. A. Furțeva, D. T. Șepi- 
lov.

• La Varșovia în sala de Con
grese a Palanului Științei și cul
turii a avut loc un spectacol de 
gală organizat de Liga femeilor 
poloneze la care au asisiat peste 
2000 de femei din Varșovia.

• în întreprinderile industriale, 
cooperativele de producție și în 
instituțiile de învățămînt superior 
din Cehoslovacia au avut loc a-

Zileidunări festive consacrate 
internaționale a femeii.

• Cu prilejul Zilei internațio
nale a femeii, la Tirana a avut 
loc o adunare festivă a femeilor 
din capitala Albaniei.

o Din inițiativa secției de fe
mei a Consiliului general al sin
dicatelor din Japonia, incepind 
de la 8 Martie în întreaga tară 
are loc Luna apărării drepturilor 
femeilor.

o Ziarul austriac „Volksstim- 
me“ publică mesajul Uniunii fe
meilor democrate din Austria a- 
dresat femeilor austriece cu pri
lejul Zilei in'.ernațiunale a femeii.

o- Ziarul belgian „Drapeau 
Rouge" publică sub semnătura lui 
Gerard van Moerkerke secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Belgia, un ar
ticol in care autorul salută pe 
femeile belgiene cu prilejul tradi
ționalei lor sărbători.

HELSINKI 8 (Agerpres). 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, din însărcinarea 
președintelui republicii, U. Kekko
nen, primul ministru K. Fager- 
holm -a dus cu miniștrii Viro- 
lainen și Miottunen — reprezen
tanții grupului guvernamental al 
Uniunii agrare — tratative în 
problema guvernamentală și în 
problema stabilizării economiei. 
In legătură cu aceasta a fost pu
blicat un comu-nicat în care se 
arată că reprezentanții Uniunii 
agrare au exprimat primului mi- 
n.stru nemulțumirea față de ho
tărî rea guvernului de a modifica 
preturii» produselor agricole. In 
același timp participanții la tra
tative au împărtășit cu toții do
rința președintelui Republicii de 
a coctinua colaborarea guverna- 
menralâ pe baza actuală.

După tratative primul ministru 
? vizitat pe președintele Repu- 
b’icfi și i-a făcut cunoscută si
tuația.

După întrevederea cu președin
tele, Fagerholm a declarat Birou
lui telegrafic finlandez că întru- 
clt fracțiunile parlamentare ale 

i partidelor Uniunea agrară și so
cii democrat au fost de acord cu 

I trata.ivele, problema guvema- 
menială trebuie considerată re- 
zoivată.

BUDAPESTA 8 Corespondent 
tul Agerpres transmite: In 
cursul zilei de 7 martie delega
ția sindicală din R.P.R., în frunte 
cu tov. Gheorghe Apostol preșe. 
dintele C.C.S., și-a continuat vi
zitele în R.P, Ungară. In cursul 
dimineții delegația s-a deplasat 
în localitatea Zalaegerszeg, re
ședința județului Zala, unde a a. 
vut o scurtă intîlnire cu comitetul 
sindical județean. Apoi, delegația 
a vizitat cîmpurile petrolifere de 
la Nagylengyel interesîndu-se în
deaproape de mersul producției 
și succesele obținute de petroliștii 
maghiari și fabrica de bere din 
localitatea Nagykanizsa.

In cursul după-amiezii zilei de 
8 martie, delegația sindicală ro. 
mină a avut o intîlnire cu con
ducerea Consiliului Central al 
Confederației Sindicatelor Libere 
Ungare.

Tineretul francez se opune cu hotărîre numirii lui Speidel în 
postul de comandant al trupelor terestre N.A.T.O. din Europa 

oCentrală, lată un grup de tinere muncitoare parisiene semnînd 
petiție pe care scrie: JOS SPEIDEL.

LONDRA 8 (Agerpres). — La 
Londra au fost date publicității 
datele oficiale cu privire la ale
gerile în Camera Reprezentanți
lor (Camera inferioară a parla
mentului) a Republicii Irlanda, 
care au avut loc la 5 martie și 
la care au fost aleși 146 de de- 
putați.

Lupta principală în alegeri s-a 
dat între cele două partide bur
gheze ale țării — „Fine Gal“, al 
cărui lider, Costello, se află în 
prezent în fruntea guvernului, și 
„Fianna Fail- (partidul foslului 
prim ministru de Valera).

In alegeri, un număr însemnat 
de alegători au refuzat să spri
jine partidul „Fine Gal“ și a vo
tat alte partide, în deosebi parti
dul „Fianna Fail" care a obținut

78 de locuri în Camera Reprezen
tanților (față de 68 cit a avut 
înainte), ceea ce îi dă posibilita
tea să formeze singur guvernul. 
Partidul ..Fine* Gal" a obținut 40 
de locuri (față de 48 cite a avut).

Presa engleză subliniază suc
cesul „neașteptat" în alegeri ai 
partidului „Sinn Fein". Acest 
partid pe care observatorul a- 
gentiei Reuter îl caracterizează 
ca „organizație politică care lup
ta pentru unificarea Irlandei", a 
obținut 4 locuri în parlament 
(înainte nu a avut nici un loc). 
Jumătate din numărul candidați, 
lor pe care i-a propus în actua
lele alegeri generale se află in 
închisoaie. To, acolo se află și un 
candidat al acestui partid care a 
obținut un loc în parlament.

Trupele israeliene
au părăsit teritoriul Egiptului

CAIRO 8 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo anunță că TRU
PELE ISRAELIENE AU TERMI
NAT EVACUAREA DIN REGIU
NILE EGIPTENE GAZA Șl 
ȘARM AȘ.SEIK IN ZORII Dl- 
MINEȚII DE 8 MARTIE ULTI- 
MELE TANCURI ISRAELIENE. 
CARE ACOPEREAU -------------
REA INFANTERIEI. 
SIT ORAȘUL GAZA, 
poliției care a servit 
dință guvernatorului

RETRĂGE
AU PARA. 
In clădirea 
drept reșe- 
israelian, *

Guvernul ungar dorește relații 
de bună vecinătate cu Austria

— Declarația
— (Agerpres)
La 8 martie a

MacMILLAIN RECUNOAȘTE: 

Afacerea Suezului 
a fost un șoc grav 
pentru conservatori

LONDRA 8 (Agerpres). — Tn- 
tr-o ședință a grupului parlamen
tar al partidului conservator la 
care s-a examinat situația creată 
in urma pierderilor înregistrate 
de conservatori in diferitele ale
geri parțiale din Anglia, primul 
ministru Mac Millan a declarat 
că guvernul nu intenționează să 
organizeze alegeri generale îna
inte de termen și că în consecință 
este hotărit să-și păstreze man
datul și in următorii doi ani. 
„Mac Milan, transmite agenția 
France Presse — a confirmat că 
în urma afacerii Suezului și a 
divergențelor adinei care s-au 
manifestat din această cauză în 
parlament, partidul conservator a 
suferit un șoc grav". El a adău
gat că partidul conservator „se 
află acum in convalescentă și că 
peste cîteva luni va trece la o- 
fensivă".

fi

O OPERETĂ ROMINEASCĂ
VA FI MONTATĂ LA ODESA

MOSCOVA 8. Corespondentul 
Agerpres transmite: Ansamblul 
Teatrului de stat de Operetă din 
București, care se află în turneu 
Ia Moscova, a dat în seara zilei 
de 8 martie cel deal treilea spec
tacol cu opereta „Plutașii de pe 
Bistrița-, de compozitorul Filaret 
Barbu, laureat al premiului de 
stat. în regia lui N locșor Con- 
stantinescu Orchestra a fost diri
jata de Gherase Dendrîno, laureat 
al premiului de stat.

Stația de televiziune din Mos-

cova va transmite în zilele de 10. 
II și 13 martie a.c. operetele 
„Lăsați-mă să cint-. „Vinzătoriri 
de păsări- și „Cclomba".

In urma succesului repurtat cu 
primul spectacol de opereta _Lâ- 
sați-mă să cint" de Gherzse Den- 
drico această 
fie montată Ia

avut loc ceremonia predării ora. 
șului Gaza către forțele O.N.U. 
Șeful statului major al armatei 
israeliene. generalul Dayan, a 
predat colonelului Lundquist, șe
ful statului major al trupelor 
O.N.U „ și locotenent-coloneinlui 
Karl Engholm, administrația ora
șului

Populația orașului Gaza și-a 
manifestat entuziasmul pentru 
evacuarea trupelor agresoare.

Postul de radio Cairo anunță 
de asemenea că vineri la prinz 
comandanții trupelor O.S.V. au 
sosit in orașul Sana Aș Se* și 
au început tratativele cu coman
dantul trupelor israefieae IM VE
DEREA EVACUĂRII DE PE LI- 
TORALUL GOLFULUI AKABA. 
EVACUAREA TRUPELOR IS- 
RAELIENE DIN ACEASTA RE
GIUNE A FOST TERMINATA 
PINA LA ORA IS.

BUDAPESTA.
TASS transmite: _____

dată publicității o declara- 
a Ministerului Afacerilor Ex- 

al Ungariei cu privire la 
relațiile ungaro-austriece.

In perioada dintre 23 oztom* 
brie și 2 noiembrie 1956 se spune 

declarație, din Austria au pă- 
L-uns masiv în Ungaria elemente 
care sub regimul lui Horty și In 
cxrscl celui de-al doilea război 

au comis crime de 
război împotriva poporului.

Agenții din Austria ai postului 
tt radio „Europa Liberă** se 
ce-_ xieazâ ki declarație. ?e 
•opd și In prezent cu recruta
ta de spkxi! care să acționeze 
tTpon-.a Ungariei și instigă 
haputriva regimului de democra
ts xc-larâ din Ungaria Dacă 
azxrzițile austriece ar examina 
ira îndeaproape activitatea a- 
rescer agf.nți, se spune in de- 

s-ar constata câ mulți 
z-zece sceșiia sini dușmani co-

Ministerului Afacerilor Externe 
muni ai Ungariei și Austriei, ră
mași încă de pe vremea fascis
mului.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R P. Ungare subliniază că în 
timp ce organele austriece tole
rează desfășurarea în Austria a 
activității agenților postului de 
radio „Europa Liberă**, Consiliul 
de Miniștri al Austriei a interzis 
în ședința sa din 5 februarie le
găturile sportive și culturale cu 
Ungaria. Această interdicție do
vedește că Austria nu năzuiește 
spre dezvoltarea unor relații de 
bună vecinătate.

Deși -Ungaria a invitat o de
legație parlamentară austriacă. 
Austria nu a manifestat o dorință 
deosebită de a se face această 
vizită.

In declarație sînt dezmințite 
afirmațiile autorităților austriece 
câ cu ajutorul Crucii roșii inter
naționale in Ungaria au fost tri
miși înapoi copii sub vîrstă de 
14 ani. Pînă în prezent, se arată 
ia declarație, nici un grup de

■ț copii de această vîrstă nu a fost 
predat autorităților ungare. Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.P Uagare dispune de date 
care dovedesc că mai multe la
găre peatrv refugiau situate în 
Axstr^ noi: de
«x: 14 *= ri hi tisp ce discuțiile 
□esdzBEă xa nare stvuăr de oo 
po nouri au fost trimiși in Por- 

—•’:i. Italia, Suedia. Norve- 
Aaierica. Canada și alte

al R.P.U. —
Guvernul Republicii Populare 

Ungare, se spune în încheiere 
în declarație. își exprimă convin
gerea că va reuși să stabilească 
relații normale cu vecinul său din 
vest. Relațiile de bună vecină
tate nu depind însă numai de 
guvernul ungar. Este necesar ca 
și vecinul său din vest să ia 
măsuri în interesul îmbunătățirii 
și dezvoltării legăturilor dintre 
cele două țări, călăuzindu-se 
după criteriul neutralității, după 
principiile coexistenței pașnice și 
ale respectării reciproce a intere
selor.

A 
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Guvernul francez va pune din nou 

chestiunea de încredere
(Agerpres). — Vi- 
loc o conferință a 
grupurilor politice 

din Adunarea Națională pentru 
a fixa programul 
Adunării pentru 
două săptămîni.
confirmat hotărîrea luată săptă- 

mîna trecută de Adunarea Najio-

PARIS 8 
neri a avut 
președinților

de lucru al 
următoarele 

Conferința a

nalâ de a începe la 14 martie o 
dezbatere asupra politicii gene 
raJe a guvern ului. Dat fiind no 
mărul mare de oretori înscriși, 
dezbaterea va dura toata sâpti- 
mina viitoare. La 21 martie se 
va pune chestiunea de încredere, 
iar votul va avea loc a doua zL

!oare.

I.VÂ INFORMAM
PRAGA. — La 8 martie a pă. 

răsit Praga pleetnd pe calea ae. 
rului în Republica Populară Chi. 
neză o delegație guvernamentală 
cehoslovacă in frunte cu V. Si- 
roky, președintele Consiliului de 
Miniștri.

VARȘOVIA. - La 7 martie 
la 6ed.iul Academiei de Științe a 
R. P. Polone din Palatul Culturii 
și Științei a fost 6emnată o con
venție de colaborare științifică 
între Academia R.P.R. și Aca
demia de Științe a R. P. Polone. 
La baza acestei înțelegeri se află 
dorința reciprocă 1 de a contribui 
la lărgirea și adîncirea colabo. 
rării științifice, precum și întări- 
rea prieteniei dintre poporul ro- 
min și polon.

MOSCOVA. — La 8 
sosit la Moscova dl. 
Kadavaki, ambasadorul 
dinar și plenipotențiar 
nie.i în U.R.S.S.

BELGRAD. - La 7
sosit la Belgrad Lajos Csebi, noul 
ambasador al R. P. Ungare în 
RiP.F Iugoslavia.

VARȘOVIA.- La 7 martie s-a 
întrunit Consiliul decanilor de 
vîrstă din Seimul R P. Polone. A 
fost discutată ordinea de zi a 
viitoarelor ședințe ale Seimului. 
Consiliul a hotărît ca ședința Sei
mului care se va deschide la 9 
martie să continue pînă la 11 
martie. In această zi se vor în
cepe discuțiile pe marginea pro
iectului de hotărîre cu privire la 
planul economic de stat pe anul 
1957 și proiectul de lege cu pri
vire la bugetul de stat.

PORT SAID. — Direcția admi
nistrației egiptene a Canalului de

martie a 
Suexmiju 
extraor- 

al Japo

martie a

Suez a anunțat că începând de 
vineri se va permite trecerea prin 
Canal vaselor cu'o deplasare de 
500 de tone.

VARȘOVIA. — La 7 martie 
Wladislaw Gomulka, prim secre
tar al C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, a primit pe 
Izabelle Blume, secretară a Con
siliului Mondial al păcii. Au fost 
discutate o serie de probleme im
portante ale mișcării mondiale 
pentru pace.

LONDRA. — Potrivit datelor 
oficiale ale Ministerului Muncii al 
Angliei Ia mijlocul lunii februa
rie în Anglia au fost înregistrați 
421.500 de șomeri.

ANKARA. — Ziarul Son Posta 
anunță că în cursul lunii martie 
va sosi la Ankara o delegație a- 
mericană în frunte cu Jame? Ri
chards, reprezentant personal al 
lui Eisenhower, pentru a se do
cumenta și duce tratative cu gu
vernul turc în legătură cu apli
carea „doctrinei Eisenhower- In 
Orientul Mijlociu.

BONN. — După cum anunță 
agenția D.P.A., conducerea Parti
dului Social-Democrat din Ger
mania s-a pronunțat, în cadrul 
unei ședințe care a avut loc în 
Berlinul occidental, pentru pleca- 
rea unei delegații de deputați ai 
Bundestagului la Moscova. Con
ducerea P S.D.G. consideră că ’a 
această călătorie trebuie să par
ticipe reprezentanți ai tuturor

■ fracțiunilor din Bundestag.
AMMAN. — La 8 martie comi

sia mixtă de armistițiu israelia- 
no-iordaniană întrunită la cere
rea Iordaniei a condamnat Israelul 
pentru agresiunea săvîrșită împo-

triva teritoriului iordanian de către 
o patrulă israehanâ in cursul zilei 
de 3 martie Patrula a deschis fo
cul împotriva forțelor de secu
ritate iordaniene de la granița 
dintre cele două țâri.

BONN. — După cum anunță 
agenția Reu.er referindu-se la 
cercurile Ministerului Apărării de 
la Bonn, vara aceasta vor avea 
loc in Germania occidentală ma
nevre ale noii armate vest-ger- 
mane Aceste cercuri an declarat 
că manevrele vor avea loc de în
dată ce primele trei divizii de in
fanterie vor fi constituite in pro
porție de 80 la sută d

Dulles se opune Festivalului
WASHINGTON 8 (Agerpres). să ia măsuri pfentru ca guvernele 

TASS. transmite: După cum s-a L" ; -
aflat în cercurile ziaristice, Dul- ce mijloace plecarea tineretului la 
Ies, secretarul de stat al S.U.A., 
a dat indicații ambasadorilor 
S.U.A. acreditați pe lingă guver
nele țărilor membre ale N.A.T.O. va avea loc la Moscova.

acestor țări să împiedice prin ori-

cel de al 6-lea Festival mondial 
al tineretului și studenților care

Noi succese ale sportivi
lor noștri la Stockholm
In ziua a doua a campionate^ 

lor mondiale de tenis de masă 
au continuat întîlnirile din cadrul 
competițiilor pe echipe pentru cu
pele ,.Swaythling“ și „Corbillon**, 
Confirmînd pronosticurile, echi
pele reprezentative ale R.P.R. au 
obținut victorii confortabile în 
partidele susținute vineri. Dună 
ce învinsese joi seara cu 3—0 
selecționata Irlandei, echipa fe
minină a R.P.R. alcătuită din 
Angelica Rozeanu și Ella Zeller, 
a întrecut vineri cu 3—0 echi
pele R.P.F. Iugoslavia și R. P. 
Polone. In grupa a Il-a echipa Ja
poniei a cîștigat mai greu dec.t 
se aștepta meciul cu Scoția 3—2. 
Elliot a invins-o cu 2—0 pe Wa
tanabe, iar cuplul Elliot, Hou- 
liston a dispus cu 2—0 de Okawa, 
Namba. După acest meci, cunos
cuta jucătoare Diana Rowe a de
clarat ziariștilor că echipa Romî- 
niei s-a făcut mai puternică decit 
cea a Japoniei și că are șanse 
să cîștige și în acest an „Cupa 
Corbillon**.

O formă remarcabilă manifestă 
și echipa R. P. Chineze care a 
învins cu 3—1 reprezentativa 
S.U.A.

în cupa ,,SwaythlingM echipa 
masculină a țării noastre a repur
tat un nou succes întrecînd cu 
5—0 echipa Belgiei. Ca și echipa 
feminină, reprezentativa noastră 
masculină nu a pierdut pînă a- 
cum nici o partidă în aceste 
campionate.

Surpriza zilei a fost furnizată 
de echipa Braziliei, învingătoare 
cu 5—3 în meciul cu echipa Ger
maniei. In mare progres sînt 
echipele asiatice: echipa Vietna
mului a învins cu 5—1 echipa 
Franței, iar echipa Iranului a în
trecut Canada cu 5—0.

Astăzi, echipa feminină a 
R.P.R. susține ultimele meciuri 
din grupa sa, întîlnind echipele 
Austriei, Franței și Coreei de 
sud. Echipa masculină a țării 
noastre are de trecut un greu 
examen pentru cîștigarea primu
lui loc în seria sa în fața redu
tabilei echine a R. P. Chineze. 
Echipa R.P.R. va mai juca și cu 
echipele Indiei și Elveției.

Campionatul 
mondial de șah

Vineri s-a reluat partida a doua 
a meciului de șah Botvinik —- 
Smîslov, care se întrerupsese în- 
tr*o poziție aproximativ egală. 
S-au efectuat numai 5 mutări și . 
cei doi jucători au căzut de acord, 
asupra remizei.

După două partide scorul este 
de l’/a — ’/i în favoarea lui
Smîslov.

SITUAȚIA GREA 
REFUGIAȚILOR UNGURI 
GERMANIA OCCIDENTALA

BONN 8 (Agerpres). — Zia
rul „ Neue Rhein-Zeitung“ publi
că informații despre situația grea 
a refugiaților unguri din lagărul 
din apropierea orașului Liibeck. 
LA 6 MARTIE, REFUGIAȚH 
UNGURI AU DECLARAT GRE 
VA FOAMEI ÎN SEMN DE PRO. 
TEST ÎMPOTRIVA ALIMENTA
ȚIEI PROASTE $1 A SALARII
LOR MICI. Refugiații declară că 
sînt folosiți la diferite munci gre
le și sint p’ătiji mult mai prost 
decit muncitorii vest-germani.

menite să

(Ziarele)

Desen de : V TIMOC

In timp ce cheltuiește 
sume uriașe pentru 
reînarmare

Imnul primului Festival 
Tineretului a răsunat 
prima oară la Praga în anul 
1917. Anul acesta, acordurile 
sale se cor face auzite la Mos
cova. Și drumul tinerilor de
legați cehoslovaci ca duce tot 
la Moscova. Ei vor călători 
de-a lungul căii ferate pe care 
au construit-o cu propriile 
mîini acum cițica ani în Slo
vacia orientală, și care este cu- 

. noscută sub numele de „calea 
prieteniei cu Uniunea Sovie
tica*.

Tineretul Slovaciei se pregă
tește cu hărnicie în vederea 
Festivalului. Pe lingă Comite
tul Central Slovac al Uniu
nii Tineretului a fost constituit 
un comitet de pregătire a

ol 
pentru

CORESPONDENȚĂ DIN BRATISLAVA

Tineretul slovac întimpină
Festivalului, care are menirea 
de a contribui la organizarea 
tineretului nostru pentru a par
ticipa la măreața sărbătoare a 
tineretului lumii. Printre cei 
1200 de delegați din Cehoslo
vacia cor fi desigur și mulți 
tineri slovaci. Nucleul delega
ției îl ca constitui reprezen
tanți ai tinerilor muncitori, ță
rani și studenți. Fiecare raion 
va trimite cite un delegat. Cea 
mai mare parte a delegației se 
va compune din cele mai 
bune ansambluri de tineret, 
soliști, tineri sportivi. Este 
prevăzut ca din Slovacia să ia 
parte la Festivalul de la Mos
cova - cunoscutul ansamblu 
„Lucnica", orchestra de țam
bale a ansamblului armatei și 
cinci perechi de dansatori ai 
ansamblului „Trencan" din 
T rentin';

Zi de zi parvin comitetului 
de pregătire a festivalului din 
Bratislava, vești îmbucurătoare 
din toată Slovacia. In cadrul

organizațiilor de tineret se 
duce o intensă activitate. Mulți 
tineri, care nu erau organizați 
pînă acum, se înscriu in Uniu
nea Tineretului. Se organizea
ză dezbateri, in cursul cărora 
participanții sini informați asu
pra Festivalurilor precedente, 
asupra vieții tineretului din ță
rile îndepărtate. O activitate 
intensă se depune ți în cercu
rile „Privire asupra hărții lu
mii". Mulți tineri învață intens 
limba rusă yt alte limbi străi
ne. Ei poartă corespondență 
cu prieteni din străinătate.

In organizațiile de bază ale 
Uniunii Tineretului Cehoslovac 
are loc întrecerea intre colecti
vele de tineret, tineri și între 
organizații de bază. Chemarea 
la această întrecere a fost lan
sată în cinstea Festivalului de 
către Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Cehoslovac. 
Tineretul se pregătește pentru 
Festival, muncind cu abnega
ție pentru patrie, pentru con-

Festivalul
struirea socialismului în țara 
noastră. In fabrica ^8 martie, 
Ziua Internațională a Femei
lor"* din Bratislava, au fost 
constituite in luna ianuarie, 12 
grupe de brigadieri, care au 
depășit planul cu 100 la sută.

In depoul de locomotive din 
Kosice a luat ființă un grup 
de tineri mecanici de locomo
tive, care și-a luat angajamen
tul de a economisi 40 de tone 
de cărbune. Cu acest combus
tibil economisit cinci trenuri ■ 
cu delegați vor circula pe te
ritoriul regiunii Kosice. Gru
pul a lansai chemarea ca și 
alte colective de tineri fero
viari să economisească corn-, 
bustibil, cu care să transporte 
pe delegați pe teritoriul regiu
nilor lor în drum spre cel de-al 
VI-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la 
Moscova.

Ca și la Festivalurile prece
dente, se desfășoară și acum o 
mișcare amplă pentru fondul

Guvernul vestgerman 
nu are fon Juri 
pentru studenți

BERLIN 8 (Agerpres). — 
I G.rstenmayer, președintele Bun- 
desiagului vestgerman, a respins 
cererea Uniunii Studenților vest- 
germani privind majorarea alo
cațiilor de stat pentru burse. Re- 
pub.ica Federală Germană, a 
spus Gerstenmayer, nu poate alo
ca din bugetul ei fondurile 
care R. D. Germană le < 
pentru burse 
lor

După cum 
in Germania 
50 la sută din studenți sirii si- 
iți să-și cișiige existența. Aceasta 
duce la faptul că mulți studenți 
trebuie să lucreze în timoul ore
lor de cursuri. Ca urmare, mai 
mult de lfd din acești studenți 
nu și-au dat examenele anul tre
cut. Referinduse la cauzele re
zultatelor lor slabe la învățătură 
Gerstenmayer a recunoscut: „Ei 
nu sini mai puțin capabili, dar 
se găsesc Intr-o situație mizeră 
și sint siliți sd muncească*1.

Agenția AJ2.N. anunță că. 
după cum a declarat Uniunea 
Studenților Germani, în cazul 
respingerii de către Bundestag a 
cererilor Uniunii, în Germania 
Occidentală vor fi organizate de
monstrații de protest și studenții 
vor boicota cursurile.

! pe 
alocă 

acordate studenți-

subliniază agenția. 
Occidentală peste

SCURTE ȘTIRI

ț.

S

în

Festivalului. Aceasta se reali
zează prin ore de muncă ale 
brigăzilor de tineret, prin re
prezentații culturale, benefici
ile fiind cedate fondului Fes
tivalului. Sumele astfel obți
nute vor-fi dăruite delegaților 
tineretului din țările capitaliste 
și coloniale care vor participa 
la Festival. Multe organizații 
pregătesc de asemenea daruri 
pentru delegați.

Pregătirile în vederea Festi
valului vor culmina vara acea
sta cu mari serbări locale, ra
ionale și regionale, așa numite
le „Festivaluri ale tineretului".

în acele zile, orașele vor a- 
parține tineretului. Tineretul 
se va produce cu numeroase 
programe culturale, spectacole 
ale ansamblurilor fruntașe, ser
bări cu lampioane etc.

In ajunul Festivalului se va 
sărbători sosirea ștafetei tradi
ționale a Festivalului, ștafetă 
în formă de stea, care va adu
ce rapoartele și saluturile ti
neretului din toate 
treprinderile, școlile și regiuni
le, saluturi adresate 
care participă la 
Mondial și noi a 
luate în cinstea acestuia.

JAN RISKO

satele, în-

tineretului 
Festivalul 

angajamente

Duminică pe stadionul Republi
cii echipa campioană a tării la 
fotbal, C.C.A., va susține un joc 
amical în compania formației 
Progresul București. Meciul va 
începe ia ora 10,30.

★
Competiția studențească de vo. 

lei, organizată în cinstea Confe
rinței pe țară a asociațiilor stu
dențești și dotată de ziarul „In
formația Bucureștiului" cu cupe 
și premii, va continua astăzi și 
mîine în sala Floreasca. Progra
mul de astăzj începe la ora 16 și 
cuprinde trei întîlniri Construc- 
torul-Agronomie (masculin); ICF. 
Agronomie (feminin) și Politeh. 
nica-I.C.F. (masculin),

Duminică începînd de la ora 
15 se vor disputa jocurile pentru 
locurile 3—4 iar în continuare fi, 
nalele competiției.

Pentru a permite tineretului din 
Capitală să asiste la aceste jocuri 
organizatorii au hotărît ca intra- 
rea să fie liberă.

★

Vineri au luat sfîrșit la Miercu
rea Ciuc campionatele republica, 
ne de patinaj artistic și patinaj 
viteză. Din cauza timpului nefa
vorabil gheata s-a stricat, astfel 
că s-a disputaț numai proba de 
perechi la patinaj artistic. Titlul 
de campion republican a fost cu
cerit de cuplul Trude Kenert si 
Bert Heuhort de la Energia Ora. 
șui Stalin.

După totalizarea rezultatelor 
obținute în probele desfășurate 
titlul de campioană a R.P.R. pe 
echipe a fost acordat reprezentati
vei asociației Dinamo cu 47? 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat asociațiile Progresul 
cu 338 puncte și Recolta cu 235 
puncte.
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