
Ucenicilor, celor care mtine vor fi mun
citori calificați, partidul și guvernul le 
crează condiții bune de trai și de pregătire 
profesională. Cabinete de specialitate, atei ie 
re-școală, laboratoare, săli de sport, biblio, 
teci, stau astăzi la dispoziția ucenicilor.

Școala profesională de ucenici de pe Un
gă uzinele „Clement Gottwald* din Capitali

a dat Întreprinderilor Ministerului Ener 
giei Electrice ș| Industriei Electrotehnic 
numeroase cadre calificate.

In fotografie: în atelierul de lăcătușerii 
maistrul Ion Pîrvu explică uceniculu 
Gheorghe Mac ovei, din amil I, operațiune! 
de finisare a unei piese.

Foto: Agerprea

Brigada fruntașilor
glumește♦♦♦

Proletari din toat» țârii»; uniți*văl

ciriteia mărețului 
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Tinerii
din Timișoara 
răspund celor 

din Bacău

Cum formăm
viitorul actor și cetățean

GIURGIU (de la trimisul nos
tru).

Să fie o luna de cînd cei din
ții mecanizatori de la S.M.T. Bă- 
neasa au plecat în teren. Zăpada 
se topise, vremea era frumoasă, 
contractanții dornici să-și vadă 
pănunturile lucrate. Băieții bucu
roși, voioși. Ca într-o întrecere 
sportivă, o brigadă — a opta, — 
a prins a o lua înaintea celorlalte. 
Brigada aceasta, a lui Mitică Pin
tilie, părea că nu se va opri ptnă 
nu-și va realiza în întregime planul 
pentru campania de pțimâcară. 
'Așa se și întîmpla, ds altfel, dacă 
acum vreo două săptămini, cîțica 
nori nu ar fi acoperit timpurile 
cu o foaie subțire de zăpadă. 
Pînă în noapte, tind a nins, bri
gada lui Mitică Pintilie făcuse pes
te 100 de hantri. Dimineața, trac
toriștii s-au sculat mai tîrziu. Au 
făcut foc în soba vagonului-

A

IcoMiamw-
de 
de

Depinde de marîl
De ce se interesează atît 

mult diplomații americani 
Turcia ? Pentru că acolo
între altele — carnea de tun 
se vinde mai ieftin ca în alte 
părți. Specialiștii americani 
au stabilit — după cum ne 
informează ziarul turc „TanM 
— că întreținerea unui soldat 
din armata Islamului costă 
de șapte ori mai ieftin decit 
cea a unui ostaș al S.U.A. 
Alt ziar scria " 
cresc mereu prețurile, 
dar depinde de marfă, 
carnea de tun sînt în 
dere.

că în Turcia 
O fi, 

La 
scă-

Cămăși
Japonta face concurenfă nu 

numai Angliei și Franței, ci 1 
și Statelor Unite, chiar la ele ' 
acasă. De pildă, fabricanții a/ 
mericani de cămăși $înt atît ♦ 
de alarmați de importul de ț 
cămăși japoneze, mereu in ș 
creștere, încît au făcut chiar ♦ 
un protest la Washington. In J 
consecință, de unde pînă anul * 
trecut Japonia a exportat în ♦ 
S.U.A. 650.000 duzini de că- ♦ 
măși, anul acesta va trimite 4 
mult mai puține. Totuși Japo. ♦ 
nia a reușit să exporte în1 
S.U.A. mari cantităti de că-1 
măși și pe altă cale — prin J 
intermediul portului britanic I 
Hogkong. Fabricanții ameri-1 
capi din nou sînt furioși, căci 
japonezii au știut — cum se 
spune — pe unde să scoată 
cămașa...

Pe un „drum sigur“ ■

dormitor, au luat tite o gustare 
și s-au apucat de vorbă. Ce-ar fi 
putut altceva să facă? Glumele 
doar sînt fi ele bune, mai ales 
tind șezi degeaba! S-au veselit 
ei în dimineața aceea pentru 
toate cele doua săptămini de lu
cru neîntrerupt fi pentru încă 
două săptămini, ce aveau să 
urmeze.

Mitică Pintilie, șeful brigăzii, 
e un băiat voinic, blind, care se 
poartă cu tractoriștii din brigada 
sa ca un dascăl cu elevii din 
primele clase elementare. Are 
în brigadă doi frați gemeni, 
pe Anghel și Tudor Preda. Băieții 
ăștia au venit în stațiune acum 
șapte ani. Voiau să se înscrie, în 
1950, la școala de tractoriști. Vă- 
zindu-i mici, sfioși, ținîndu-se de 
mînă, unii au rw atunci. Alții, ju
decind mai „matur**, mai jjărbă- 
tește", nu au ris, ci pur și simplu 
s-au pronunțat împotriva primirii 
lor in școală. Aici se cer oameni, 
nu copii. Hai, plecați I Gemenii 
s-au aus pînă la poartă. Acolo 
s-au oprit și au început să plîngă. 
Pînă către seară nu s-au deslipit 
de poartă. Nu voiau să plece. 
S-a înduplecat Ștefan Dumitră- 
chioaie, responsabilul școlii, și i-a 
primit. Cît au făcut școala, ge
menii au fost oarecum protejași; 
ca să mai crească, pentru că 
erau cei mai mărunți dintre co
legii lor, zilnic primeau cite un 
supliment de hrană. Rideau unii 
colegi — mamă, mamă! Dar ge
menilor nu le păsa. Ei primeau 
suplimentul și învățau 
Promiseseră că n-au să-l Jacă de 
rușine pe ’
chioaie, care-și pusese obrazul 
pentru ei. S-au ținut de cuvint. 
Astă vară, gemenii Preda, pen
tru merite deosebite în munca de 
tractoriști, au fost trimiși la 
Sinaia, la o casă de odihnă.

Acum, ei se află din nou in ria
dul fruntașilor stațiunii.

Amintirile au făcut ca în dimi
neața aceea gemenii să fie ținta 
multor glume. Nu s-au supărat. 
Nici n-aveau de ce să se supere; 
a venit riadul lui Gheorghe Tiu 
alt tractorist.

Tiu e de mai mulți ani prin 
Stațiune. La început părea băiat

meseria.

tovarășul Dumitră-

bun. Pe urmă, lăsat de capul 
său, începuse să umble din bri
gadă in brigadă. Pretutindeni 
nu se împăca cu nimic, nicăieri 
nu făcea nimic. De două ori a 
plecat din stațiune și tot de atîtea 
ori a venit înapoi. Conducerea 
stațiunii căzuse pe ginduri: ce să 
mai facem cu el ? Dați-mi-l mie 
— a cerut Mitică Pintilie. Dacă 
nu se face el om la noi, nu mai 
sînt bun de nimic. Și l-a luat în 
brigada sa.

Pe toamnă, Tiu trebuia să 
meargă undeva, cu un tractor. 
Flușturatic, uituc, neglijent — nu 
știai ce calificativ să-i dai. Unde 
te duceai, în preajma tractorului 
său, călcâi numai peste piese și 
scule. Pintilie s-a tot învîrtit pe 
lîngă Tiu. Ii venea să-l ia la zor, 
așa, ca șef de brigadă. N-a fă
cut-o. S-a abținut. Abia după ce 
Tiu s-a urcat pe tractor, Pintilie 
a venit Ungă el, i-a făcut semn 
să mai stea puțin, i-a cules toate 
sculele, s-a apropiat și i le-a în- 
mînat.

— Vezi că uitaseși... astea, pe 
jos. Poate ai nevoie de ele la 
drum. la-le.

Tiu a simțit că 
lac cu apă rece, 
fierbîntă imediat, 
cește, că iar se 
privit năuc după Pintilie, care se 
depărta liniștit. A pornit motorul 
și a plecat. Primea iniția lecție 
de la șeful brigăzii...

Iacă așa au petrecut băieții 
dimineața aceea. Depănînd amin
tiri. Spre amiază a ieșit soarele. 
Brazdele au început să-și arate 
fața neagră, spălată de pojghița 
de zăpadă care nu mai avea nici 
o putere și se topea. După prînz 
s-au apucat, unii de arat pentru 
insămînțări la întovărășirea din 
Flămînda, alții la desțelenit pen
tru același contractant.

Ieri, pe graficul brigăzii lui 
Mitică sta scris: realizat din pla
nul campaniei de primăvară — 
350 hantri. Dedesubt: sută la 
sută.

...Știu ei, băieții lui Mitică 
Pintilie tind și cum să glumească.

— In întîmpinarea 
Festivalului să înfrumu
sețăm orașele patriei —

TIMIȘOARA (de la corespondentul 
nostru). —

Chemarea tineretului din orașul Ba- 
cău pornită sub lozinca „Tn întîmpi- 
narea Festivalului să înfrumusețăm 
orașele patriei” au primit-o cu entu
ziasm și tinerii din orașul Timișoara.

In acest scop, în ziua de 12 martie, 
la Comitetul orășenesc U.T.M. Timi
șoara a avut loc o adunare la care 
au participat circa 300 tineri — secre
tari ai organizațiilor de bază U.T.M., 
fruntași în producție etc. Cu. acest pri
lej, tinerii din orașul Timișoara s-au 
angajat să amenajeze parcul de la 
Pădurea Verde, să construiască în in
cinta lui un ring de dans și o estradă, 
să construiască un parc nou în bule
vardul „Vasile Pîrvan”, să curețe și 
să amenajeze 6 parcuri publice, să 
amenajeze 8 baze sportive și una na
utică. iar în fiecare întreprindere unde 
sînt posibilități să amenajeze mici ba
ze sportive. în răspuns mar sînt tre
cute acțiuni de curățare a străzilor și 
a bulevardelor, amenajarea aleilor, să
pături la conducta de apă a 'orașului 
etc.

Pentru toate acestea, tinerii din ora
șul Timișoara vor presta un număr de 
270.000 ore muncă voluntară. Cei 25 
participant la discuții, printre care 
Alexandru Mariș, secretar U.T.M. la 
întreprinderea „Electromotor”, Angela 
Volei n, de la Uzinele textile Timișoa
ra, Stamatoiu Constantin, de la Ate
lierele principale C.F.R., Themak Alice, 
studentă la Facultatea de construcții 
etc. au făcut propuneri interesante 
pentru munca voluntară a tineretului. 
Cu acest prilej au fost constituite 60 
brigăzi și repartizate pe șantierele de 
lucru ale tineretului.

Tinerii care se vor evidenția la mun
că voluntară vor fi premiați de către 
Comitetul orășenesc U.T.M. Timișoara 
și sfatul popular orășenesc cu ceasuri 
de mînă, stilouri, echipament sportiv; 
vor primi de asemenea insigne și di
plome, iar organizațiile U.T.M. frun
tașe vor primi drapele.

C. BUCUR

Elementul de bază în aprecie
rea activității unei școli îl consti
tuie, fără îndoială, cadrele pe care 
le educă. In funcție de calitatea 
acestor cadre se poate vorbi de 
succesele și lipsurile procesului 
didactic.

Dorind să precizez de la bun 
început contribuția Facultății de 
teatru din cadrul Institutului de 
artă teatrală și cinematografică „I. 
L. Caragiale** la viața universitară 
a țării sînt dator, pe baza celor 
stabilite mai sus, să fac cîteva ob
servații cu privire la absolvenții 
școlii de care mă ocup.

In fiecare an, de pe băncile in
stitutului pornesc noi promoții de 
absolvenți pentru a complecta și 
împrospăta ansamblurile teatrelor 
din țară. Nu există azi teatru în 
Capitală sau în provincie care să 
nu includă între cadrele sale ar
tistice actori sau regizori formați 
în Facultatea de teatru. în unele 
teatre, absolvenții facultății alcă
tuiesc partea majoritară a forțelor 
artistice ale trupei. In asemenea 
situație se găsesc în Capitală tea
trele „Nottara“ și „Tineretului", iar 
în țară teatrele de stat din Oradea, 
Galați ș.a. Tinerii absolvenți ai 
facultății care activează în aceste 
teatre au obținut succese catego
rice. Astfel, unii dintre absolvenții 
institutului nostru care activează la 
Teatrul „Nottara" au fost distinși 
cu înaltul titlu de laureat al Pre
miului de Stat. In teatrele din re
giuni, cu prilejul Decadei dra
maturgiei originale, organizate la 
sfîrșitul stagiunii trecute, nume
roși absolvenți ai institutului au 
primit premii și mențiuni.

Iată cîteva dintre dovezile cele 
mai grăitoare despre prețuirea de 
care se bucură cea mai mare 
parte a cadrelor formate în Făcui-

prof. univ. 
George Dem. Loghin 
decanul Facultății de teatru 
Institutul „I. L. Caragiale**

ele la

într-un 
se in
se ră-

intră 
că apa 
că iar 
infierbintă. A

C SLAVIC

PENTRU SĂRBĂTOAREA TINEREȚII

ZIUA DE MII NE
nu se va sinucide!

Hitler șl partidul său na
zist a venit Ia putere alimen
tat fiind de marile concerne 
industriale germane. Cum s-a 
terminat drumul sau. e știut.

Aceleași concerne localiza
te în Germania occidentală, 
nomoează astăzi sume uriașe 
lui Adenauer și partidului său 
— Uniunea creștin democra
tă. Donațiile marii industrii 
au devenit mai substanțiale 
acum, în vederea alegerilor 
pentru Bundestag. în timoul 
campaniei electorale din 1953, 
U.C.D. a primit din „diferite 
surse" — scrie săptămînalul 
vestgerman „Der Spiegel“ — 
150.000.000 mărci. Actualmen
te „sursele** au acordat mult 
mai mult, ceea ce dovedește 
că si încrederea lor față de 
U.C.D. a crescut. E normal 
să fie asa: partidul guverna
mental de îa Bonn, după pro
cesul de la Karlsruhe și după 
alto acțiuni la fel de „demo
cratice**, 
sînță că 
si^ur" și

Unde 
drum ?

a dovedit cu prlso- 
merge ne un „drum 
deja bătătorit.
se va sfîrși acest

D. L.

POLEMICI I

lntr-o frumoasă di
mineață de duminică 
din luna februarie 
m-am dus la pădurea 
Băneasa să culeg ghio
cei. Văzduhul era lim
pede, dar cerul, schim
bător, primea suflarea 
vîntului care îi fugărea 
norii. Razele cochetau 

pămîntul, filtrin- 
ramuri. 
blinda, 

viscolu-

CU
duse printre 
lama trecuse 
lipsită de furia 
lui — asta se vedea fi 
din priveliștea crengi
lor încărcate încă de 
frunze cețtide, foșnind 
uscat. N-am căutat 
prea mult. Vestitorii 
modești ai primăverii 
mi-au făcut curînd sem
ne. Clopoțeii lor, ne
verosimil de albi, stră
punseseră covorul de 
frunze moarte fi acum 
se legănau în ritmul u- 
nei melodii auzite 

numai de ei. Minunea apa
riției lor se petrecuse cu discre
ția din totdeauna fi ei e- 
rau materializarea suspinului 
de ușurare al pămîntului la reîn
ceperea marelui ciclu.

Și totuși, deși imaginea aces
tor flori plăpinde sugerează un 
suspin sau un suris sfios, forța 
nafterii lor mă uimea. M-am 
uitat bine: cu o perseverență fi 
o forță extraordinară, ghioceii 
perforaseră frunzele mari fi 
galbene de anul trecut. Cînd 
fe smulgeam tulpina fragedă, 
ridicam totodată fi cite o frun-

zi moartă — asemenea unei 
crinoline enorme subliniind talia 
zveltă a floarei. Îmi închipuiam 
această luptă titanică ce avusese 
loc, lupta vieții cu moartea. Ce 
importă că era vorba de o viață 
vegetală, de o moarte vegetală ? 
Primăvara 1957 găsise la naș
tere condamnarea implacabilă 
hotărită de toamna lui 1956: o 
lespede, refuzînd orice viitor Ce 
s-ar fi intimplat dacă firavul fir 
verde n-ar fi găsit destulă tărie 
în sevele pămîntului ? Dacă ar 
fi ostenit să mai lupte cu lespe
dea putredă, mirosind a mu
cegai, a descompunere, a moarte? 
Dacă ar fi cedat morții ?

Imposibil. Imposibil! Dacă 
ceva este într-adevăr cu nepu
tință in univers, atunci aceasta 
este sinuciderea unui ghiocel.

Intr-un tîrziu, în singurătatea 
aparentă de aici, cu un gest de 
mult intrat in deprindere, scot 
din buzunar ziarul cumpărat pe 
drum. în centru. Liniște. în pri
mul din cercurile concentrice 
ale atenției, — pagina a patra. 
Citesc: Moscova, Delhi, Wa
shington. Paris, Cairo, Bonn... 
capitalele lumii aruncă, fiecare, 
cite o rază în oglinda paginii 
externe. Toate la un loc trebuie 
să recompună, în proiecție, 
chipul bătrinei planete. îl văd. 
îl cunosc. L-am urmărit de ani 
de zile. Astăzi, iată, are o cută 
în plus. „Strontiu 90 amenință 
Japonia**. Profesorul Tadaioși 
Dokei a arătat că dacă experien
țele nucleare vor continua Ja
ponia va deveni zona cea mai

amenințată de radioactivitate din 
întreaga lume |t s-ar putea ca 
in cinci ani să nu mai poată fi 
locuită".

Pagina externă a ziarului, o- 
glinda lumii, reproduce aceasta.

Stronțiu 90, substanța cu cea 
mai puternică radioactivitate, 
contaminează aerul, pămîntul și 
culturile Japoniei.

Cresc fi în Japonia ghiocei ?
Au poate potirul mai alungit, 

petalele fine de altă nuanță de 
alb, poate nici nu sînt albi. Poa
te că alta, cu totul alta este a- 
colo floarea care aduce după 
sine primăvara. Nu cunosc, sînt 
prea mulți ani de cînd cartea 
de geografie îngrămădea toată 
flora extrem-orientului în două- 
trei rinduri și, de altfel, în a- 
ceste rinduri n-ar fi fost vorba 
in nici un caz de ghiocei. Dar 
ce-are a face ? Important este 
că ei, sau alte flori asemănătoa
re există, dar că în primăvara 
anului 1962 s-ar putea să răsară 
ultimele exemplare, atrofiate de 
radiațiile nucleare, sufocate de 
radiațiile nucleare, macerate de 
radiațiile nucleare, ultimii ghio
cei din ultima primăvară a Ja
poniei pustii.

Dacă experiențele nucleare 
vor continua...

A exagerat oare profesorul Ta- 
daioși Dokei ? A sporit el dina
dins primejdia, a apropiat-o, i-a 
pus sub lupă măritoare conse-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare In pag. 4-a)
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Cele mai frumoase melo
dii, cele mai frumoase dan
suri, pentru Festival. Dorința 
aceasta sună ca o chemare 
pentru tinerii din țara noas
tră.

Fotoreporterul a surprins 
un aspect din timpul pregă
tirilor Ansamblului de dan
suri al U.T.M. pentru cel de 
al Vl-lea Festival de la Mos
cova.

Deschiderea 
liniei aeriene 

București-Bruxelles
Pe baza unul acord încheiat 

între R.P. Romînă și Belgia, 
miercuri după-amiază a sosit pe 
aeroportul Băneasa, un avion al 
societății belgiene de exploatare 
a navigației aeriene Sabena, care 
a efectuat o cursă tehnică tn ve
derea deschiderii traficului aerian 
regulat de pasageri Intre Bucu
rești și Bruxelles

La sosire, echipajul avionului a 
fost intimpinat de I. Stănescu, 
directorul general al direcției ge
nerale a aviației civile din Mi
nisterul Transporturilor Rutiere, 
Navale și Aeriene, V. Stingaciu, 
directorul întreprinderii „Tarom"

Au fost de față domnii : Jean 
Leroy. însărcinat cu afaceri al 
Belgiei la București, Albert 
Willot, secretar comercial al lega- 
ției Belgiei la București și E. Ra- 
mault, reprezentant permanent ai 
societății „Sabena" la Bucu
rești.

Potrivit convenției dintre în
treprinderea „Tarom" și societa- 
tea „Sabena", cursele de pasa- 
fieri București-Bruxelles cu esca. 
â la Budapesta, se vor efectua 

de două ori pe sâptămînă, cu pla
carea din București tn zilele de 
marți și joi, și cu sosirea tn 
București în zilele de luni și 
miercuri.

tatea de teatru. Nici cînd școala de 
teatru nu a jucat în formarea ca
drelor actoricești și regizorale ro
lul important pe care-1 deține as
tăzi. Vechiul Conservator, prin 
strădania unor maeștri de talia Aris- 
tiței Romanescu sau a lui Not
tara, pentru a nu numi decît pe 
cei mai însemnați dintre ei, a dat 
multe valori teatrului romînesc în 
decursul unei existențe de peste 
un veac. Dar alături de aceste va
lori — care pot fi numărate în cu
prinsul unei promoții pe degetele 
de la o singură mînă — au urmat 
cursurile conservatorului și mulți 
nechemați atrași în genere de mi
rajul unui libertinaj moral cu care 
burghezia a asociat întotdeauna 
ideea de actor. Aceste haimanale, 
generate de medii sociale des
compuse, au compromis adesea 
prestigiul învățămîntului de tea
tru, în special în perioada dintre 
cele două războaie.

Moștenind tradițiile realiste ale 
școlii teatrale din țara noastră în
temeiată de Matei Millo și Costa- 
che Caragiale, Facultatea de teatru 
a curmat acele racile morale ce 
caracterizau vechiul învățămînt de 
teatru.

Reforma învățămîntului superior 
a dat școlii de teatru structură u- 
niversitară. Cultura de speciali
tate este însușită de student — în 
baza acestei structuri — în chip 
multilateral, ferindu-1 de practi
cismul meșteșugăresc. Cursurile de 
științe sociale și de cultură gene
rală îi deschid acel orizont ideolo
gic și cultural ce constituie pers
pectiva creației sale artistice. în
tregul proces de învățămînt și-a 
căpătat o orientare științifică spri- 
jinindu-se pe descoperirile cele mai 
înaintate ale științei teatrale.

S-au creat condițiile necesare 
pentru munca practică a studen
ților. De curîna, institutul a fost 
dotat cu un studiou utilat după ce
rințele modeme ale tehnicii tea
trale.

Toate aceste realizări ne arată că 
în ultimii nouă ani învățămtntul 
de teatru din țara noastră a stră
bătut un drum ascendent. Dar 
ascensiunea e departe de a se fi 
apropiat de punctul ei terminus. 
Mai sînt încă destule greutăți și 
lipsuri ce așteaptă să fie reme
diate.

Anul trecut, Facultatea de tea-

tru a organizat o consfătuire cu 
corpul didactic, directorii teatre
lor din regiuni, actorii fruntași din 
aceste teatre și absolvenți ai insti
tutului care activează pe diverse 
scene din țară. Cu acest prilej 
s-au subliniat — pe lîngă succesele 
învățămîntului de teatru mai sus 
pomenite — și unele lipsuri ce se 
cer înlăturate. Dintre acestea voi 
aminti pe cele mai importante.

Unii absolvenți ai institutului 
dau dovadă, acolo unde activează, 
de un insuficient spirit de inițiativă 
în munca de creație. Alți foști 
elevi ai școlii dovedesc că nu stă- 
pînesc bine cunoștințele necesare 
pentru rostirea cuvîntului pe sce
nă. O altă categorie întîmpină 
greutăți în dezvoltarea rolurilor 
din teatrul clasic. Plastica lor cor
porală nu este atît de perfecțio
nată încît să poată întruchipa oa
meni din diverse epoci istorice în 
stilul înfățișat de dramaturgii vre
mii. In fine, există în rindurile ab
solvenților școlii noastre elemente 
care nu și-au însușit îndestul prin
cipiile eticei actoricești, dînd do
vadă de indisciplină, de îngîmfare, 
de abateri de la conduita morală.

Toate aceste slăbiciuni au con
stituit obiectul unor ample dezba
teri ale corpului profesoral al fa
cultății, propunîndu-se soluții de 
îmbunătățire. Unele din aceste so
luții au și intrat în practica școlii 
din anul universitar în curs. De 
pildă materia de învățămînt la ca
tedra de arta actorului a fost ast
fel regrupată, încît să asigure po
sibilitatea unei tematice mai bo
gate în scopul adîncirii probleme
lor de măiestria actorului. Coloc
viul de la sfîrșitul semestrului I 
a arătat în munca claselor I B 
(profesor Beate Fredanov) și III 
A (profesor Irina Răchițeanu) re
zultatele pozitive ale noii orientări 
a programei analitice.

In anul acesta s-a acordat o 
atenție mai mare repertoriului 
clasic. Acesta e un fapt pozitiv. 
Dar munca semestrului I a arătat 
că în afară de anul II A (clasa 
prof. Al. Finți), studenții nu au 
fost puși să rezolve probleme va
riate de repertoriu, temele con
temporane fiind neglijate. Ceea 
ce constituie calitatea principală 
a repertoriului întocmit de prof. 
Al. Finți este tocmai îmbinarea 
armonioasă dintre dramaturgia 
clasică romînească și universală 
și cea contemporană.

O asemenea orientare a lipsit 
însuși repertoriului de producție 
al anului IV și abia mai tîrziu,

(Continuare tn pag. 2-a)

i In laboratorul de analize S 
! fizico-chimice șl panificație § 
j al Ministerului Agriculturii 8 
! se fac analizele chimice $i | 
! fizice la toate produsele a- g 
I gricole ale celor 42 centre 8 
I experimentale ale Comisiei | 
| de Stat pentru încercarea | 
| soiurilor.
| in fotografie: laboranta | 
| Florica Toma veriiică dacă 8 
8 în creuzete, făina a fost com- | 
| piect calcinată, in vederea g 
g determinării procentului de 8 
8 substanțe minerale ce-1 con- | 
| ține. I
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Operele lui K. Marx 
și F. Engels 

îrr ediție romînească
La 14 martie 1957 se împlinesc 

74 de ani de la moartea lui Karl 
Marx. Opera marelui învățător al 
proletariatului mondial, întemeie
tor al socialismului științific, se 
bucură de o largă răspîndire în 
țara noastră, Editura de stat pen
tru literatură politică a publicat 
pînă acum „Capitalul** (3 volu
me), „Ideologia germană** „Opere 
alese**** de Karl Marx și Friderich 
Engels (2 volume), „Luptele de 
clasă în Franța** și numeroase 
alte lucrări ale marelui gînditor.

Anul acesta va începe pentru 
prima oară în țara noastră edi
tarea în limba romînă a operelor 
complete ale lui Marx și Engels. 
Volumele de Opere care apar în 
limba romînă, sînt traduse după 
original, fiecare volum rominesc 
apărînd la scurt interval după 
editarea lui în R D. Ger
mană, sub îngrijirea institutului 
de marxism-leninism de pe lingă 
C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania. Totodată ediția 
Operelor în limba romînă va fi 
confruntată cu ediția a doua în 
limba rusă, în 30 de volume, 
pregătită de Institutul de mar
xism-leninism de pe lingă C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

răscoalelor tă-

au participat 
romtni și

Ședință festivă 
consacrată lui 1907
Miercuri seara a avut loc la 

Casa Ziariștilor din Capitală o 
festivitate consacrată celei de-a 
50-a aniversări a 
rănești din 1907.

La festivitate 
numeroși ziariști 
străini.

Tov. M. Gh. Bujor, președin
tele Comitetului național pentru 
organizarea celei de-a 50-a ani
versări a răscoalelor țărănești 
din 1907, și acad. Cezar Petres
cu au vorbit despre importanta 
istorică și politică a evenimen
telor din 1907.

Pe urmele anului 1907Un dosar confruntat cu realitatea
Dosarul poartă titlul: „PRE- Subsemnatul administrator al 

FECTURA JUDEȚULUI OLT. moșiei Văleni din județul Olt,
.... proprjetafea domnului Constantin

C. Colibășeanu unde pe ziua de 
13 martie a.c. am asistat la ne
norocita devastare locală, viu cu 
respect a vă arăta că înainte de 
aglomerarea mulțimii am propus 
domnului șef de secție de gean- 
dărmărie de aici, ca în cazul 
cînd va vedea câ nu mai poate 
rezista la primărie să vină la
curtea proprietății cu șeful de
pluton care avea sub comanda
sa 14 geandarmi împreună cu
subsemnatul și alti doi cu puștile 
noastre de vînătoare ce aveam a 
risipi mulțimea. Fată de această
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ANUL 1907. DOSAR NR. 61 PEN. 
TRU DIFERITE AGITAȚII ȘI 
RĂSCOALE ȚĂRĂNEȘTI DIN 
ACEST JUDEȚ".

I) Pentru cercetătorul istoric dor- 
( nic de a cunoaște răscoalele t®- 
f rănești din acest județ, dosarul 
5 constituie o adevărată comoară. 
* Pentru gazetari, un material fap

tic plin de idei și inspirații. 11 
răsfoiesc cu nesaț. Găsesc în el 
ordine dictatoriale ale guvernato. 
rilor, ce cer prefectului să re
prime cu gloanțe răscoala, răs
punsurile docile, confirmînd exe
cutarea ale prefectului, adrese ale 
ofițerilor, comandanți de legiuni, 
care raportează prefectului noile 
masacre săvîrșite în rindurile 
răsculaților ; cereri de despăgu
biri ale moșierilor, ale căror co
nace au fost cuprinse de flăcări 
în timpul răsmeriței și multe no
tații și însemnări ale primarilor 
vremii, notarilor și jandarmilor. 
Să citim o notă de acest fel: 
„Prefecturii Olt

La 10 aprilie 1907

convorbire a fost Radu Abălariu 
primarul comunei. In schimb cînd 
așteptam momentul de a ne în
trupa cu geandarmii, ei au pre
dat armele mulțimii și au fugit 
pe unde au putut, iar eu bazin- 
du-mă pe ei a trebuit să mă as
cund în pădure, pentru a-i feri 
de o crimă pe oameni, iar pe mine 
de o moarte sigură. Cum acest 
caz este prea bătător la ochi mai 
ales în astfel de împrejurări, su
pun cunoștinței dumneavoastră 
pentru a face ce credeți de cu
viință.

Al dumneavoastră 
la ordin 

subofițer Stelian Cală» așceanu*

Această clădire din cen
trul muncitoresc din Frasin, 
raionul Gura Humorului, 
a fost ridicată în anii aceș
tia din fondurile de investi
ții ale Ministerului Indus
triei Lemnului. Clădirea clu
bului muncitoresc din Fra. 
sin este una din cele mai 
frumoase din regiunea Su
ceava.

Și acum să mergem pe urmele 
acestei notări. Ctțiva dintre țăra
nii care au dat semnalul răsme- 
riței din comuna Văleni trăiesc

GH. CIRSTEA
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Impresiile unor participant'» la Conferința pe țară a Asociațiilor studențești din R. P. R.

Orice profesiune
E O ARTĂ

Interviu cu Tanaka Yuzo
— De vorbă cu Costache Antoniu, 

Artist al poporului —
N-am așteptat decît 5 minute 

peste ora fixată pentru discuția 
cu Artistul poporului Costache 
Antoniu. Cinci minute pentru 
care am primit scuzele și moți 
vările necesare de la cel în drept

— Vezi, dragă, — se adresea 
ză unui tovarăș din holul Teatru 
lui Național-Comedia — dacă 
începe repetiția spune că stau de 
vorbă cu cineva de la presă. O 
să întlrzii «puțin.

Am găsit apoi, cu greu, un 
colțișor mai liniștit și cu toate 
amenințările că la întrebările 
noastre ne va răspunde tn 10 
minute, odată începută discuția, 
maestrul Costache Antoniu nu 
s-a mai uitat la ceas.

— Vreți, după cîte înțeleg, să 
vă împărtășesc impresiile unui 
invitat mai în vîrstă la prima 
Conferință pe țară a Asociațiilor 
studențești — adică _ impresiile 
mele. Vedeți, la conferința aceea, 
între sutele de tineri cu sufletul 
și înfățișarea tînără, oricine, fie 
el cu părul albit de ani, s-a sim
țit tînăr. Nu e vorba numai de 
mine; știți bine că un artist cu 
mai multă ușurință se poate 
transpune în tînăr cînd situația 
i-o cere. Aici, la această confe
rință însă, nici unuia din noi, 
vîrstnicli, nu 1 s-a cerut să fie 
tînăr. Atmosfera, discuțiile, zgo
motul pauzelor i-au transformat 
In tineri, și, firește, le-au trezit 
amintiri despre anii din tinerețea 
lor.

Priveam în sala conferinței și 
îmi apăreau în față imagini din 
viața studenților de acum cîțiva 
zeci de ani, viață care se con
fundă, oarecum, cu propria mea 
viață de student. îmi apăreau 
studenți, în adunări zgomotoase 
în care reprezentanți ai vechilor 
partide politice le promiteau a- 
cestora luna și stelele pentru a-i 
sprijini în politica lor veroasă 
— studenți folosiți ca masă dc 
manevră politică. Și pe de altă 
parte, studenți locatari ai unor 
cămine mizerabile, sortiți tuber
culozei, studenți în căutare de 
meditații pentru a ciștiga cîți
va lei pentru o masă sărăcăcioa
să, studenți amenințați ca după 
terminarea facultății să publice 
In unul din ziarele vremii o no
tiță scurtă: „absolvent al Facul
tății de Litere (sau altă faculta
te), caut de lucru. Orice muncă 
cinstită". Iar departe de faculta
te. în fabrici, la țară, tineri care 
visau să devină studenți. Dar 
nu, parcă am deschis ochii și In 
fața mea a apărut o sală fru
moasă, sala Conferinței cu oa
meni vii, studenții de astăzi, un 
mănunchi din zecile de mii care 
învață în facultățile noastre. Și 
iată ce făceau acești studenți: 
discutau de parcă ar fi vrut să 
pună țara la cale, iar alții iși 
notau cu atenție tot ce se vor
bea. Să nu credeți că e greșită 
expresia: puneau țara la cale. 
In fond, studenții, adunați fa 
prima Conferință pe țară a Aso
ciațiilor studențești, discutau des
pre munca lor, despre ce 
pot face pentru ca activitatea 
studențească să fie ța nivelul ne
cesităților, metode, propuneri. 
Se vedea mal ales o mare do. 
rință de a contribui la orientarea 
activității asociațiilor spre atin-

gerea scopului pentru care 
fapt au fost create. Nu este

de 
a-

ceasta o garanție, că cei care vor 
ieși în fiecare an de pe băncile 
facultăților, vor fi specialiști, dar 
nu orîce fel de specialiști, 'vor 
fi oenleni, dar nu orice fel dc oa
meni, ci oameni înaintați ? Nu 
sînt aceștia viitorul țării, oameni 
de care are nevoie poporul ? Ve
deți deci că expresia „puneau 
țara la cale“ are în ea mult a- 
devăr.

— Da, dar pentru că ați vorbit 
despre specialiști, despre profe 
sie, despre formarea studenților 
ca oameni înaintați, îmi voi per
mite să vă tntrerup cu o între
bare : ce pot face asociațiile pen
tru a-și aduce contribuția la pre
gătirea unor tineri care să fie nu 
orice fel de specialiști, orice fel 
de oameni, ci specialiști activi, 
patrioți.

— Nu cred că vă așteptați de 
la mine să vă dau metode, indi 
cații. Au discutat despre ele cu 
prisosință delegații la conferință 
și fiecare la specificul institutului 
în care învață, a venit cu ini
țiative. Eu vreau să spun stu 
denți-lor, și celor care îi educă, 
că un adevărat om trebuie și 
poate deveni un artist în meseria 
lui fie el inginer, profesor, me
dic, geolog, chimist. Veți spune 
firobabil că este o deformație pro- 
esională I Dar dacă au pornit la 

drum tn profesiune, conduși de 
sufletul lor tînăr și sentimentele 
lor, din dragoste pentru ceea ce 
vor face o viață întreagă și nu 
minați de interesele meschine, 
este imposibil să termine facul
tatea pe jumătate specialiști, pe 
jumătate oameni. Și asociațiile 
pot să îndrepte sentimenteJe ti
neretului spre ce este mai bun 
și mal folositor, să-i ajute pe 
studenți să nu se mulțumească 
cu puțin, să dorească să dea to
tul în meseria lor.

Mi-aduc aminte de o replică 
dintr-o piesă, cînd un profesor 
retrograd spunea unui inspector 
școlar:

— Mi-am făcut datoria, 
nule inspector.

Iar inspectorul om cu 
mai largi îi răspunse:

— Daxria este buaă 
pentru factori poștali. Aid se 
cere entuziasm. |

Nu e nevoie cred să mal co- , 
mentez această replică. Studen . 
ții noștri au destul entuziasm, 
rămine ca el să fie bine folosit.

Chiar eu insumi. 1: asigur 
pe studenți, n-aș putea fi un 
artist bun, dacă n-aș fi mai Intli 
cetățean al patriei mele.

— Și In încheiere...
— ...In încheiere.. Am ple

cat de la Conferința studen
ților profund emoționa: Am văzu: 
acolo tineri care de la tribuna 
conferinței sau din sală au fă
cut să ne entuziasmăm noi, virst-1 
nicii, să devenim cîteva ceasuri 
tineri.

Cit despre mine, un modest In 
vitat, n am decît să le mulțumesc 
pentru cinstea de-a participa la 
Conferința studenților, să

doro-

vederi

Tanaka Yuzo, vicepreședinte al 
Federației panjaponeze a autono- 
miilor studențești și vicepreședin
te al U.I.S.. a fost oaspetele nos
tru in timpul lucrărilor Conferin
ței pe țară a Asociațiilor studen
țești din R.P.R.. Am profitat deci 
de scurta sa ședere in București 
pentru a-i lua un interviu. Mi-a 
fost rezervată pauza după lucră
rile unei diminefi a conferinței. 
Fără multe introduceri am tre
cut deindată la subiect.

ÎNTREBARE : Cum slnt orga
nizați studenjii in Japonia?

RĂSPUNS : Mulți studenți sînt 
organizați in diferite uniuni stu
dențești pe facultăți, specialități 
etc. Toate uniunile studențești din 
tară fac parte dintr-o organizație 
centrală cunoscută sub numele de 
Federația panjaponeză a autono
melor studențești.

Sînt însă unele uniuni care nu 
fac parte din această federație. 
Așa este, de pildă, uniunea stu
denților de la universitățile par
ticulare, a studenților serali etc.

ÎNTREBARE: Care sint pro
blemele actuale ale mișcării stu
dențești din Japonia ?

RĂSPUNS: „Pace, învățămînt 
democratic și o viață mai bună 
pentru studenți“ este lozinca stu
denților japonezi. Desigur că a 
ceasta lozincă este generală dar 
ea reflectă atitudinea studenților 
japonezi tn momentul de față și 
o puteți întîlni peste tot tn cen
trele de învățămînt superior. A- 
ceasta reflectă desigur preocupă
rile importante ale studenților ja
ponezi. Și acum cîteva detalii

Cauza supremă pentru care 
luptă studenții, întregul popor 
japonez, este cauza păcii. Strins 
legat de aceasta e lupta împotri
va remilitarizării Japoniei. Po
porul japonez a avut o istorie 
tragică. El știe că războiul nu-i 
poate aduce nimic bun. că In pre
găti ree acestuia este Interesat un 
mic grup de monopoliști japonezi 
stat interesați imperialiștii ame
ricani.

Tanaka a început să-mi vor
bească apoi pe larg despre lupta 

: studenților japonezi împotriva 
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a avut și are tncă de suferit de 
pe urma monstruoasei arme pe 
care dușmanii vieții omenirii nu 
s-au sfiit s-o arunce sau s-o 
experimenteze pe insulele Japo
niei

— De trei ori — îmi spune el, 
am simțit influența armei atomi
ce : la Hiroșima, Nagasaki și Bi
kini. In aceste localități continuă 
și astăzi să moară oameni. Con
tinuarea experiențelor cu arma 
atomică amenință pacea lumii, 
duce la intensificarea încordării 
internaționale.

In țara noastră se duce o mare 
campanie împotriva armelor de 
exteraninare în masă, la care stu
denții japonezi participă activ. 
Astfel ei au organizat o expozi
ție ilustrînd pagubele pricinuite 
de experimentarea armelor atomi
ce. Pentru interzicerea acestei ar
me studenții colectează semnături 
pe stradă.

Apoi Tanaka Yuzo mi-a spus 
că dorește să-mi povestească des
pre un alt aspect al luptei stu
denților japonezi pentru pace. 
Bănuiesc despre ce este vorba : 
iupta împotriva bazelor militare 
americane.

— Exact 600 de baze mi 
litare importante aparținînd 
S.U.A. sînt răspindite pe terito
riul țării noastre. Ele amenință 
viața oamenilor și mai ales a ti
ranilor. Numeroase Întinderi de 
pămint, ogoare ale țăranilor, au 
fost confiscate de trupele ameri
cane. Acest lucru provoacă indig
narea întregului popor. Luptei ță
ranilor i s-au alăturat muncitori; 
și studenții Anul trecui tn oc
tombrie. aproape de Tokio, peste 
10.000 de studenți au luat parte 
la o demonstrație de protest îm
potriva extinderii bazelor mi 
re americane. Au fost atunci 1 
îndîrjite între forțele 
populației japoneze 
Peste 300 de studenți i 
niți. Le vine tot mai | 
rialîștiior american: să 
cap tn țara noastră. Ei 
țină seama de forța unită a 
niei publice japoneze. LTt 
crestind 
a mască 
pceals .. 3- 
ti aRrwctaM

ta pr ce iee<• cr a

urez spor la muncă si sprijin ori 
de cite ori au nevoie.

...Și peste cîteva clipe, maes
trul era din nou pe scenă.

LUCRETIA LUSTIG
JAPONIA. Demonstrație studențească împotriva grelelor condiții 

de trai și a ocupației americane.

pacea, independența țării, demo
crația și un trai mai bun.

ÎNTREBARE: Cum se desfă
șoară viața studențească in Japo
nia, ce probleme ridică ea?

RĂSPUNS : Numărul cel mai 
mare de studenți la noi provine 
din sinul burgheziei (mari și mij
locii), al intelectualilor și fermie
rilor bogați. Desigur că munci
torii și țăranii săraci nu pot 
să-și trimită copiii la facultate 
pentru că de mici ei trebuie să 
muncească. Taxele la facultăți di
feră. La universitățile aparținînd 
statului ele sînt de 9.000 yeni pe 
an, iar la cele particulare (aici 
sint înscriși fiii celor mai avuțl) 
25-30.000 yeni pe an. După cum 
se vede taxele sînt destul de ri
dicate. Burse primesc un număr 
mic de studenți — aproximativ 
25 la sută din numărul total. Su
ma primită nefiind suficientă, stu. 
denții bursieri, și alții fără bursă, 
sint nevoiți, pentru a rezista, să 
practice diferite munci în timpul 
liber. Ei numesc aceasta — Ar- 
beit — cu zint cu sens diferit celui 
din vocabularul german.

„Turnuri de fildeș" astfel se 
obișnuia să fie numite universită
țile din Japonia înainte de răz
boi. Astăzi insă există o tendin
ță sănătoasă in rtndul unei mari 
părți a profesorilor și studenților, 
aceea de a lega universitatea de 
popor, de cauza lui. Elementele 
reacționare insă fac totul ca să 
anihileze curentul progresist 
existent In facultăți, să altereze 
viata universitară, s-o militari- 

. Pe această linie se fac sfor- 
pestru a înlocui conferențiari 
Ersiteri cinstiți, cu elemente 

ia re. care au propovăduit 
războiul, militarismul.

lult. guvernul japonez 
strecoare prin parla- 
e antidemocratică pri- 

InvățămîntuL Datorită 
botărlte a studenților și 
xtlor. legea n-a fost apro- 

â. 600 de profesori și student! 
ai semnat o declarație protestînd 
BBpoerfri plusurilor de a rein-

tfa -wrirnin. de a adefta leg 
ca caracscr arectrar

la rfîrșzl dteva cariate des 
pre perapect -.a pe care o are tină 
tal abeerreat ta Japonia. Plasa-

Focte este cea Mta; 
emi Șomajul In rtn- 

■rectual or este destul de 
Aproape 40 la rută din 

• enți nu pot obț.ne un loc 
it de muncă. Ei trebuie să 
te un an-doi pentru a ocupa 

aaet, adesea diferit de raotma 
re s-aa specialitaL 
erziui a anzrmm: pe oaste- 

.S.Z flQftrU făC. yu .»•. Si fe-.'f d- 
tiotp. Det-ge*. Ia «od înzenuono'. 
am trecut ți aa peste acest aaid- 
nunt. La arad '.r-iT lulot lasd 

Ia ceas. Acele ceasom - 
luaseră -azna. Prietena, 

se doced.se . isd înțelegător^.

Tlct

D. MIHAIL

■BMi

Cum formăm viitorul actor și cetățean
(Urmare din pag. t-a) 

tn cursul semestrului al II-lea, te
mele contemporane au devenit o- 
biect de studiu pentru viitorii 
noștri absolvenți din anul acesta, 
prin înscrierea piesei „Trei gene
rații" de Lucia Demetrius. Inclu
derea acestei piese în munca cla
selor de actorie din anul IV adu
ce problemele epocii noastre, pro
bleme care au o deosebită valoare 
în formarea personalității cetățe
nești și artistice a studentului. 
Exemplul anului IV trebuie urmat 
și de celelalte clase din Institut, 
pentrucă numai astfel vom reuși 
să facem din studenți, militanți 
activi ai cauzei teatrului zilelor 
noastre.

O altă problemă care ne-a preo
cupat și continuă încă să 
ne preocupe este utilizarea 
celor mai potrivite metode di
dactice pentru stimularea ini
țiativei creatoare a studentu
lui. In această direcție se îndreap
tă preocuparea multora dintre 
profesorii de la măiestria actoru
lui. In clasa profesorului Ion Șa- 
highian se experimentează cu 
rodnice rezultate un repertoriu și 
o metodă de influențare a stu
dentului care să-i asigure o capa
citate maximă de inițiativă în re
zolvarea problemelor artei actori
cești.

Munca desfășurată în primul 
semestru de pedagogii școlii noas
tre în scopul ridicării gradului 
de măiestrie al studenților nu 
permite să tragem concluzii defi
nitive. Importantă este pasiunea 
și competența cu care cadrele 
noastre didactice muncesc anul 
acesta pentru îmbunătățirea pro
cesului didactic din școală, chiar 
dacă drumul pentru atingerea țin
tei mai are și unele ocolișuri ine
rente.

O problemă insuficient studiată 
în școala noastră este aceea a gă
urii celor mai potrivite metode

pentru a deprinde pe studenți cu 
rostirea cuvîntului scenic. Catedra 
de tehnica vorbirii nu poate re
zolva singură această problemă. 
E necesar ca la cursul de arta ac
torului să se acorde o mai mare 
atenție mijloacelor de expresie cu 
ajutorul cărora studentul pune în 
valoare cuvîntul.

Catedra de arta actorului are 
sarcina de a valorifica toate cu
noștințele însușite de student la 
celelalte discipline. Procesul a- 
cesta mai are încă fisuri ce se 
cer înlăturate. încă nu a devenit 
un procedeu propriu tuturor pe
dagogilor de la măiestria actoru
lui urmărirea studentului la di
versele cursuri pe care acesta Ie 
studiază. înlăturarea acestei defi
ciențe ar permite pedagogilor de 
la catedra de artă a actorului să 
asigure cursului lor un orizont 
mai larg și mai cuprinzător, iar 
educația studenților s-ar putea 
desăvîrși pe baza unui proces de 
sinteză.

E timpul ca această problemă 
să ne preocupe în chip deosebit 
întrucît în ultimii ani a crescut 
considerabil interesul studenților 
pentru materiile teoretice și ar fi 
păcat ca învățămintele dobîndite 
de ei la aceste discipline să nu 
fie fructificate la maximum în 
cursurile de măiestrie. O dovadă 
a interesului pe care studenții fa
cultății îl manifestă pentru mate
riile prevăzute în planul de în
vățămînt o găsim chiar în rezul
tatele seziunii de examene și co
locvii din ianuarie. Mai bine de 
90 la sută din totalul studenților 
au promovat integral toate exa
menele și colocviile, iar aproape 
jumătate din numărul acestora au 
obținut calificative de bine și 
foarte bine.

Din păcate însă, rezultatele e- 
xameneior nu oglindesc întotdea
una o muncă continuă și per
manentă desfășurată metodic în

cursul semestrului. E încă frecvent 
tipul de student care învață în 
grabă, în ajun de examen. Stu
diul în aceste condiții nu permite 
o adincire a materiei, o însușire 
organică a cunoștințelor, fără a 
mai vorbi de faptul că efortul 
pretins în asemenea condiții are 
de cele mai multe ori grave re
percusiuni asupra sănătății stu
dentului.

Trebuie spus că în practicarea 
unor asemenea metode de studiu 
de către studenți, o lipsă princi
pală o au înșiși profesorii de mă
iestrie, care în dorința de a da 
studentului la arta actorului teme 
variate, numeroase și ample, stîn- 
jenesc activitatea studenților la 
disciplinele teoretice. Ar trebui să 
se înțeleagă limpede că realizarea 
unui personaj scenic — principala 
sarcină a actorului — nu poate fi 
rezolvată astăzi numai prin lecțiile 
de la măiestria actorului. Mar- 
xism-leninismul, materialismul dia
lectic, estetica, fundamentează 
concepția și poziția militantă a 
creatorului, de aici deosebita im
portanță a acestor discipline în 
planul de învățămînt al școlii.

Sînt convins că o colaborare în
tre catedrele teoretice și cele de 
măiestrie ar ajuta nu numai la 
îmbunătățirea pregătirii profesio
nale a studenților, dar și la forma
rea lor cetățenească.

Trebuie să recunoaștem că atît 
în rîndurile absolvenților facultă
ții cît și ale studenților de azi, se 
găsesc elemente a căror compor
tare ne indică slaba preocupare a 
conducerii școlii și în special a 
corpului didactic, pentru educația 
lor cetățenească. Această problemă 
a constituit obiectul unei ample 
analize în ultimele luni ale semes
trului I din acest an școlar. S-a 
subliniat cu acest prilej rolul pro
fesorului de măiestrie în formarea 
cetățenească a studentului. S-au 
propus diverse metode pentru în

deplinirea sarcinei de educator 
multilateral care revine maestru
lui. Dintre acestea trebuie pome
nită grija pe care profesorul de 
măiestrie este dator si o poarte 
ucenicului său, veghind asupra 
activității sale în cadrul școlii, cît 
și în viața lui de toate zilele. Cu
noașterea studentului joacă un rol 
deosebit în felul cum maestrul îl 
va îndruma din punct de vedere 
social și artistic. Acest lucru a fost 
înțeles de profesorii Pop Marțian, 
Beate Fredanov, Al. Finți și Irina 
Răchițeanu care se ocupă îndea
proape de diversele aspecte ale 
vieții studentului, îndrumîndu-i 
pașii cu dragoste și exigență. 
Munca acestor profesori și rezul
tatele obținute de ei ne demon
strează că este imposibil să educi 
fără a cuprinde multitudinea de 
probleme pe care le pune viața 
tineretului din institutele noastre 
superioare. Succesele dobîndite 
trebuie adîncite și sprijinite prin 
măsuri de perspectivă.

In cadrul acestor măsuri un rol 
important îl are îmbunătățirea 
compoziției sociale a studenților 
din facultate. Numărul fiilor de 
muncitori si țărani muncitori e 
încă redus dacă ne gîndim că a- 
ceste categorii sociale reprezintă 
majoritatea zdrobitoare a poporu
lui nostru. In rîndul poporului 
muncitor există nenumărate talen
te ale căror deosebite calități nu o 
dată au fost apreciate la con
cursurile republicane ale mișcării 
amatoare de teatru. E drept că 
aceste talente manifestă o anumi
tă timiditate față de examenul de 
admitere de la institut.

Aș vrea să le spun pe această 
cale lor și altor multe talente în
că nerelevate, fii de muncitori și 
de țărani muncitori, că timidita
tea nu-și are rostul, că profesorii 
noștri îi așteaptă cu toată încre
derea pentru a le cerceta calitățile 
la examenul de admitere și a-i

Pentru profesiunea de inginer agronom, stu
denții Institutului agronomic din Iași se pre
gătesc temeinic și cu seriozitate.

Institutul le.a pus la dispoziție toate cele nece
sare pentru cunoașterea teoretică și practică a 
problemelor care privesc specificul profesiunii. 
Un rol însemnat in munca profesională a studen

ților o au cercurile științifice, care duc o acti
vitate bogată.

lată-i In fotog rafia noastră pe studenții Valeria 
Mihăilă, Cornelia Vasiliu, Ion Păuleț și Mina Se. 
mian, ascultînd explicațiile tov. profesor Dumitrul 
Cărăușu despre analizele fizice la soiurile șl hi. 
brizii de porumb.

Activitate științifică
STUDENȚEASCĂ

La Institutul politehnic din O- 
rașul Stalin sfîrșitul lunii martie 
coincide cu un eveniment care tn- 
cepe să fie tradițional. Este vor
ba de sesiunea cercurilor științi- 
lice studențești.

Rezultatele obținute tn ultimii 
doi ani pe acest tărim de activitate 
dovedesc din plin eficiența cer
cului științific Și mai ales marea 
atracție pe care au sttrnit-o in 
rîndurile studenților.

Desigur e prematur să antici
pez rezultatele acestei sesiuni 
științifice, totuși activitatea dusă 
pină acum face posibilă întreve
derea unor succese deosebite tn 

; munca științifică a studenților.
Spre exemplu, cercul de „Re- 

1 zistență și mecanică" care în anii 
trecuți s-a situat mereu printre 

i cercurile fruntașe, obținînd nume. 
' roase premii și diplome se remar- 
i că și in acest an printr-o activi- 
' tate bogată.

Cercul va prezenta tn sesiunea 
■ științifică din acest an 11 lucrări. 
<x :rei _ma. multe dedt In anul

i tdu sc tatituicaii
Prezentarea a*ai aparat pentru 
verificarea unghiului de răsucire 
și a centrului de torsiune la un 
profil". Lucrarea, aparținînd stu
dentului Cornel Sabău din anul 
V, este cu atît mai importantă 
cu dt realizarea ei s-a materiali
zat prin executarea unui aparat 
pentru încercări de rezistentă de 
un gen nou la noi in țară. Apara
tul realizat tn laboratorul de Re-

reține pe cei ce au vocație pentru 
teatru. Iar acelor tineri care simt 
chemarea pentru teatru ți nu bat 
la ușa Institutului nostru nu din 
timiditate, d dintr-o nejustificatl 
rezervă față de profesiunea de ac
tor, vreau <1 le spun că greșesc. 
In societatea r.-aștri de astăzi ac
torul țna dțtigat loca! meritat, 
tlujind cu demnitate construcția 
culturală și economică a patriei 
noastre socialiste.

Aflindu-mă la capitul observa
țiilor mele despre munca facultă
ții de teatru în cursul semestrului 
încheiat, constat că nu am putut 
să mă opresc decît asupra cîtorva 
aspecte. Ar mai fi, de discutat 
multe probleme care ne preocupă 
în acest an școlar în care întregul 
învățămînt universitar e chemat 
să-și îmbunătățească activitatea de 
viitor. Gîndim în perspectivă la 
alcătuirea unor planuri de învăță
mînt în care să se poată obține o 
echilibrare mai rațională a rapor
tului dintre teorie și practică, pre
cum si o mai bună repartizare a 
timpului de studiu și de odihnă al 
studentului. Ne preocupă găsirea 
unor soluții mai cuprinzătoare 
pentru a asigura o practică cît 
mai temeinică studenților în tea
trul studio al institutului. Invăță- 
mîntului regiei, relativ tînăr la noi, 
îi sînt încă necesare, cu toate suc
cesele dobîndite, unele corective 
de principiu. Așteptăm de aseme
nea cu emoție rezultatele pe care 
le vor da primele promoții de tea
trologi ce vor absolvi, începînd 
din anul viitor, institutul.

Preocupată de a-și îmbunătăți 
în permanență activitatea, Facul
tatea de teatru dă opiniei publice 
prilejul de a-i verifica intențiile 
prin spectacolele pe care le pre
zintă la teatrul studio al institu
tului, spectacole a căror serie a 
fost deschisă de clasa prof. Ion 
Finteșteanu cu piesa „Plicul*' de 
Liviu Rebreanu. Poate vizionarea 
acestor spectacole va spune des
pre succesele și deficiențele mun
cii de pregătire a viitoarelor ca
dre actoricești, ceea ce articolul de 
față nu a izbutit să explice în 
suficientă măs»ră.

AGAPA
: studențească

Cînd auzi vorbindu-se de 
legâtura și prietenia între pro-| 
fecori și studenți, parc-a-i zice 
de multe ori că-i o formulă. 
Ne-am învățat uneori să vedem 
în dascălii noștri de acolo din 
banca de unde-i privim și as- 

, cultăm. niște oameni cu alte 
preocupări decît ale noastre, 
niște oameni legați exclusiv de 
materia pe care ne-o predau.

De aceea atunci dnd, in a- 
fare facultății, te găaești cîte- 
odată in fața unui profesor, 
dnd intre tine și el nu mai 
exi«i banca și catedra, te 
rimți stingher, timid, nu prea 
ai ce spune în afară de dteva 
cuvinte convenționale, banale.

Sigur, acesta este un lucru 
care n-ar trebui să existe.

Acum cîteva zile, studenții 
din anii II și III de la Facul
tatea de științe juridice din 
București erau puțin emoțio
nați. Erau invitați de profeso
rii lor la o agapă...

Catedra de Drept penal, cu 
profesorii și asistenții, au orga
nizat pentru anii II și III o 
agapă studențească. Ceva nou 
pentru toți, nu-i așa ? O agapă 
studențească care a ținut a- 
proape pînă dimineața și unde 
s-a legat cu adevărat o prie
tenie strinsă, necunoscută încă, 
între profesori și studenți.

Fiecare a trăit sentimente 
deosebite, fiecare s-a simțit în 
largul său. După cuvîntul de 
deschidere al tov. prof. Oancea, 
șeful catedrei de Drept penal, 
fiecare profesor a avut cîte 
ceva de spus studenților, fie 
că erau amintiri din anii de 
facultate, fie că erau episoade 
din munca de fiecare zi.

în seara aceea de neuitat 
pentru studenți, s-a dansat, s-au

> spus epigrame adresate și pro- 
' fescrilor și studenților.

Și atunci, cînd zorile au ves-
> tit dimineața nimeni nu s-a 
’ plîns că este obosit.

MONICA VERDEȘ

zistență și mecanică al institutu
lui a trecut cu succes examenele 
la oare a fost supus și este deja 
introdus în utilajul laboratorului 
pentru lucrările practice ale stu
denților.

Studentul Vlorel Coandă. se. 
cretar al comitetului U.T.M. din 
Facultatea de automobile șl trac
toare, este bine cunoscut ca frun
taș la învățătură și pentru acti
vitatea sa pe tărtm obștesc. Se
siunea științifică din acest an va 
face să se vorbească de o nouă 
realizare a studentului Viorel 
Coandă. E vorba de lucrarea sa 
științifică intitulată „Aparatul 
pentru verificarea momentului de 
încastrare la o grindă static 
nedeterminată", realizat in la
boratorul de Rezistență și meca
nică al institutului.

Și alți studenți cunoscuți pen
tru activitatea lor științifică se 
prezintă și tn acest an la înălți
mea așteptărilor.

Alături de studenții din anii 
mari, au muncit cu rivnă și stu
denții din anii II și III. Dovadă 
sint rezultatele obținute. Colecti
vul format din Ion Iliescu, Simion 
Săpunaru și Andrei Minea din a- 
nul 111 va termina in aceste zile 
lucrarea științifică a cărei temă 
se intitulează „Studiul și proiec
tarea unui aparat pentru deter
minarea reacțiunilor la o grindă 
pe trei reazime".

In ultima ședință a colectivului 
cercului științific de „Rezistență 
și mecanică" studenții Mihai To
fan, Teodor Ionlță, Ion Tarta și 
Octavian Isac din anul II au pre
zentat un material bogat privind 
lucrarea lor a cărei temă se in
titulează : „Contribuții la întoc
mirea unei culegeri de probleme 
de mecanică tehnică". Acest co
lectiv lucrează pentru intiia oară

în domeniul activității științifice 
studențești șl începutul lor se în
trevede plin de promisiuni.

Explicația bunei activități de în. 
drumare a muncii științifice de 
către catedra de Rezistență și 
mecanică reiese din cunoașterea 
și aplicarea unor principii extrem 
de simple.

In primul rînd, activitatea de 
îndrumare a lucrărilor științifice 
a studenților a fost totdeauna 
considerată ca făcînd parte inte
grantă din preocupările principalei 
ale membrilor catedrei, acordîn-’ 
du-i-se atenția cuvenită în mod 
continuu. In acest sens cadrele 
didactice ale catedrei au avut me. 
reU o evidență clară a stadiilor 
în care se găseau lucrările, cu. 
noscînd în special dificultățile pe 
care studenții le inttmpină în 
cercetările lor. Colectivul de ca. 
dre didactice ajutătpțre care de
servesc laboratorul de Rezistență 
și mecanică au avut ca sarcină 
permanentă și s-au preocupat de 
construirea la timp a aparatelor 
pe care le proiectau studenții.

O deosebită grijă a fost acor
dată de către colectivul catedrei 
alegerii juste a temelor științifice 
teme care să stimuleze spiritul de 
Inițiativă și îndrăzneală tn crea
ție a viitorilor ingineri.

Nu e pentru nimeni un secret 
faptul că încă de pe băncile școlii 
superioare studenții Institutului 
politehnic sînt nerăbdători să-și 
încerce puterile și cunoștințele in. 
ginerești. Activitatea lor științifi
că îndrumată cu pricepere pe a. 
cest făgaș și la nivelul anilor de 
studii poate duce la rezultate re
marcabile. în rezultatele obținute 
pînă acum și despre care am vor
bit mal sus se întrevăd succese 
deosebite.

Ing. ALEXANDRU FORJE

Cuvinte încrucișate
ORIZONTAL

1. Participanți la Conferința 
pe țară a Asociațiilor studen
țești din R.P.R.

Uitat pe foc.
2. Orientat — Om de litere.
3. Organizații profesionale ale 

studenților din R.P.R.
4. Țel — început de idilă.
5. Mai mult decît obrăznicie 

Mijloc de distracție.
6. Fire — Pronume — Nimic 

mai mult.
7. Numărul de exemplare al 

revistei „Viața Studențească” 
Veniți la conferință.

8. Roman de Mihail Sado- 
veanu — Andrei C. Popescu.

9. Diferite personalități ale vie
ții politice și culturale l-au a- 
dus conferinței — Campioni.

10. Pete! — O rețea nesfîr- 
șita — De cojoc sau de albină.

11. Activitățile asociațiilor 
studențești.

12. Au diferite atribuții în ac
tivitatea asociațiilor.

Curelușă de meșină.

VERTICAL
1. Aprobare — Legea de bază, 

a asociațiilor — Pentru confor
mitate.

2. Comitet pentru conducerea 
muncii curente a Consiliului 
Uniunii Asociațiilor studenților 
din R.P.R. — Pentru.

3. Prepoziție — ...științifică, 
literară, muzicală — Volum.

4. Paze — S-au fript!
Verb pe care Shakespeare 1-cl 
făcut nemuritor. I

5. Uniunea Internațională tr 
Ziariștilor (fr) — Marte la greci.

6. Pseudonim al lui Gogol — 
Selecționați.

7. Bătaia inimii și a ceasului 
— La Conferință au fost...

8. Ivită — Cifră.
9. Pronume — Nu e bine să-l 

ridici prea sus — Sint calen
daristici, dar și de studiu.

10. Una dintre activitățile 
asociațiilor.

Măsură de suprafață.
11. îl fac posturile utemiste 

de control — Spetează 
căpere.

12. Alte activități ale 
țiilor.

— în-

asocia-

doced.se
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PROPUWERILE TIÎIERILOR DAU ROADE
întrecerea pornită anul acesta 

Intre sectoarele fabricii „Electro- 
putere", a fost cîștigată, pentru 
prima oară de sectorul care anul 
trecut fusese codaș în îndeplini
rea planului — sectorul aparataj.

Intr-un timp destul de scurt, 
sectorul aparataj, cu aceiași oa
meni și cu aceleași mașini și-a 
îmbunătățit mult activitatea.

— De mai multă vreme — spu
ne utemistul Albert Balint, șeful 
sectorului — muncitorii noștri. în 
mare majoritate tineri, și-au 
făcut un obicei : cînd studiază și 
dezbat vreo hotărire a par
tidului și guvernului, se gindesc 
și la posibilitățile existente pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce re
vin sectorului. La fel au procedat 
și in timpul în care au citi! și 
studiat hotărîrile plenarei Co
mitetului Central al PM.R din 
27—29 decembrie 1956. De acest 
lucru ne-am convins și mai mult 
în ziua în 
muncitorilor 
de îndeplinit 
numai cîteva
dovedesc acest lucru:

Specificul de lucru obligă 
torul să folosească și unele 

care nu 6e pot executa dectt

Ia strung sau presă. Ptaă nu de 
mult sectorul nu era dotat cu 
strunguri și prese. Piesele nece
sare 6e executau cu mari tnttr- 
zieri în cadrul sectoarelor de 
care aparțineau atelierele de 
strungărie și presă. Propunerea 
a fost ca sectorul 
fat cu atelier de 
prese.

Problema nu s-a 
nată odată cu dotarea sectorului 
cu aceste mașini. Au existat și oa
meni care fugeau de răspunderea 
îngrijirii utilajului. Au fost repar
tizate sectorului și un număr de 
strunguri defecte, sau cu u>n marc 
grad de uzură. Această tendință 
a fost criticată cu asprime de că
tre tînărul candidat de partid Ion 
Roșu La cîteva zile după propu 
nerile lui. la 9 strunguri au fost

să fie do- 
strungărie și

socotit termi-

Pentru 20 de lei

care sau arătat 
sarcinile ce le au 
în acest an .

din propunerile
lată 
care

sec- 
pie.

se

nerile lui, la 9 strunguri 
montate universale noi.

Tot atunci s-a făcut și 
timpului care se pierdea , 
transportul manual al materiale
lor necesare. In medie lu
nar, aceasta echivala cu timpul în 
care s-ar fi putut executa 100 ca
dre pentru separatori tripolarl 
interiori. In urma propunerilor 
făcute, pierderea acestui timp a 
fost evitată prin dotarea sectoru
lui cu două electrocare.

Propunerile făcute, au ajutat

caicului 
pentru

conducerea sectorului să înlăture 
lipsurile existente în atelierul 
construcții metalice. Volumul lu
crărilor de reparații, care înainte 
se planifica destul de întîmplător, 
acum se alcătuiește și se realizează 
ținîndu-se seama de gradul de me
canizare al atelierului, de gradul 
de uzură al utilajului, de uneltele 
existente, de numărul și pricepe
rea muncitorilor. Aceste măsuri 
i-au ajutat pe muncitorii fruntași 
ai atelierului, printre care se nu
mără și utemiștii: Marian Bivo- 
laru, Ion Bălăci, Maria Nicules- 
cu, Constantin Bărăgan și Vasi- 
lica Bădoi să obțină noi succese.

Din discuțiile și propunerile 
făcute, din rezultatele obținute 
pînă acum, conducerea sectorului 
a desprins că este necesar ca în 
continuare să acorde mai multă 
atenție folosirii la maximum a ca
pacității utilajului, asigurării ate
lierului de montaj cu materialele 
necesare. Înlăturării risipei de 
materiale prin buna pregătire teh
nologică și folosirea resurselor 
interne, analizei regulate a cau 
zelor care ar putea frîna îndepli
nirea pianului, organizării și des
fășurării întrecerii socialiste.

GH. SOCOTEANU 
corespondentul „Sein teii 
tului" pentru regiunea

tinere- 
Craiova

Un dosar confruntat cu realitatea
(Urmare din pag. l-a) 

astăzi. Unul dintre aceștia e 
bătrinul Stan M. Calitescu,

?i

om trecut de 80 de ani, a cărui 
povestire o ascultați acum ;

„Era boierul nostru Constantin 
Colibășeanu, om hain și spurcat 
la gura. Administratorul moșiei, 
Stelian Călărășceanu, aducea cu 
boierul ca două picături de apă. 
Iată mai Intîi învoiala dintre 
pălmași și boier. Țăranul primea 
în arendă 3 pogoane de pămînt. 
Cum le muncea numai el știa. 
Din astea 3 el lua porumbul după 
un pogon, iar boierul după două. 
Bașca țăranul trenuia să msi dea 
pe an boierului 3 boboci de gîs- 
că, 15 ouă, mușchii și limba por
cului. Țăranul rămlnea cu ce da 
dumnezeu. Apoi trebuia să-i lu
crăm boierului 20 de zile cu bra
țele pe an, 10 cu caii, iar în 
fiecare an după seceriș duceam 
boierului cîte 50 saci cu grîu la 
gara Roșiori. Erau învoieli grele. 
Ne spunea nouă bietul tata că 
mai bine țăranul nu s-ar mai 
naște. Apoi asta am spus.o și eu 
olndva la copiii mei Că de cînd e 
țăranul, s-a născut pentru boier și 
a murit pentru el.

La noi aici în Văleni răsmerița 
a început pe 13 martie. Se stri
case cumpăna de la fîntîna satu
lui și mai mulți țărani citam s-o 
dregem. Iacă tin minte ca acum 

i ce tre- 
Cristu 
chema

— l-au dat țăranii bă foc ghe
neralului. Azi noapte i au pus. La 
miezul nopții. Voi nu vedeți bă 
cum arde conacul ? la'ncoa să 
vedeți numai cum arde...

A plecat sluga cu dumnezeu. 
Noi am mai lungii vorba la fîn- 
tină. Deodată vine Petrache [o- 
niță să ia apă. Asta se avea bine 
cu boierul Colibășeanu

— Ai vint la apă bă Petrache ? 
— îl ia în ris unul Dumitru Bo. 
dea.

— Da ce bă e
— Nu bă, dar 

așa. Că doar apa 
să bea tot satul.

— Bă Petrache ___,
Nedelea Nedelcu. Tu ești om deș
tept bă, na, mina dreaptă a 
ierului. Tu ce crezi bă boierul 
inimă ?

— Inimă ? Inimă zici bă ? 
cum să n-aibă bă, boierul 
llbășeanu inimă ?

— Da’ ia spune tu bă Petra- 
al

apa ta ? 
te întreb și 
d.aia e apă

era im- 
Am

Cum stăm noi așa numai 
ce o slugă a generalului 
din Titulești. Sluga se 
Cdnstantin Coițoi.

— Ce vînt te-abate bă _ , 
p-acilea ? — zise Ion Voinicu.

— Mă duc tn Roșiori bă la ai 
mei.

— Ți-a dat gheneralul vînt bă? 
Sau ti-»i făcut tu suma ?

Coițoi

Sărutul de pe frunte îl ardea 
și acum... !i prinsese capul în 
mîini și îl privise țn ochi. Pe fața 
sbîrcită de o bătnînețe timpurie 
se prelingeau lacrimi. ,,Mama“ — 
șoptiră două buze uscate, arse 
parcă de febră.

„Săraca mama, ce o fi făcînd 
acum ?“.

— Care mai cumperi, care mai 
iei...

Gheorghe voia să învețe Lui 
Gheorghe îi trebuiau bani ca să 
poată învăța, să-și plătească taxa 
de înscriere la școală.

— Cumpărați, vă rog, cara
mele, sînt gustoase...

...Bodea se cutremură. Ce i-a 
venit să se gîndească la toate 
astea ? Au trecut, s-au dus. Nu-și 
mai au rostul... Se scutură din 
nou. ,,E al dracului de răcoare. 
De altfel e și firesc. Au fost doar 
cîteva, zile de primăvară, încolo... 
e doar februarie. Cît să fie oare 
de cînd stă în cămașă pe balcon?** 
L-a răzbit frigul. „Caramele**. 
Zîmbi. Au trecut aproape 20 de 
ani. ,,Ce ți-e și cu omul I Are el 
un talent sa se chinuie singur cu 
amintirile**. Cinematograful! De 
cîte ori văzuse atunci filmul ? De 
4, de 5 ori pe zi. Cunoștea fie
care replică în parte. Și școala... 
Ah, da. Nu a apucat s»ă o în
ceapă. Ii mai trebuiau pare-se 
vreo 20 de lei. 20 de lei’. 
Numai pentru 20 de lei nu s-a 
înscris la școală. A învățat o me
serie. A îndrăgit-o. Acum este 
tehnician. A fost și tractorist... 
Nu mai are importanță. „Cara
mele. caramele cu lapte...“ Zîmbi 
din nou. Nu-i ieșeau din cap. De 
ce oare ? Se scutură. E 
rece. De pe balcon de la el cu
prinde cu privirea tot orașul Vic
toria. Undeva, departe, se între
zărește o geană întunecoasă. Bă
lării. O pădurice pitică, uscată. 
„Ce-o fi fost în locui blocului a- 
cesta? Poate tot o tufă de mă- 
răcini. o încurcătură de lemne 
uscate, fără viață. Și în locul ca
sei de colo la fel, și pe strada asta 
și pe strada cealaltă**... Acum, 
străzi, lumini electrice. Arunci un 
ac, și știi precis de unde să-l iei. 
Un oraș nou. Numai vile, străzi 
asfaltate, iar undeva pe aproape 
combinatul. Se scutură din nou 
E frig al dracului. Intră în casă. 
Deschide și ușa și fereastra să se 
mai aerisească. Dar fumul încă 
mai plutește greu, în straturi. O 
scrumieră plină vîrf cu mucuri de 
țigări. Resturi de mîncare pe 
masă. Zîmbi din nou. „Se mai 
însoară unul. Se căpătuiesc băie
ții". Venise decuseară la el, pe 
la nouă. Se așezase tăcut pe 
scaun L-a lăsat în pace. „Dacă 
are de spus ceva, spune el sin
gur-.

— Știi, măi Bodea, vreau să 
mă însor.
- Zău mă Voia să-1 întă- 

rîte. Fugi că nu te cred.

Rices ti privi mirat. Cu astfel 
de lucruri el nu glumește. El 
este maistru la fabrica Ii și știe 
cu ce se glumește și cu ce nu.

— Șl cine-i fata Rizea ? — o 
întoarse Bodea.

— E din București Ea zice 
că vrea să vină și să stea cu mine 
aici. Dar știu eu. mă Bodea... Să 
mă însor, să nu mă însor ? O fi 
bine, n-o fi bine ? Dacă nu ne 
înțelegem, ce fac ? Eu sînt om se
rios, mie nu-mi place să umblu 
cu prostii d-alea de divorțuri. 
De aia am venit la tine. Tu ce 
zici ?

— O iubești ?
Rizea o iubește și spune că și 

ea-1 iubește. Rizea insă nu știe 
ce să facă, și a venit la el, Bo
dea, să-l întrebe. Spune că nu a 
mai fost însurat, și nu știe cum 
e. Dar nici Bodea nu a mai fost 
însurat Pe Rizea asta nu-1 inte
resează. Bodea trebuie să știe, e 
secretarul U.T.M.-ului. El vrea să 
afle și părerea lui La drept vor
bind, Rizea știe ce să facă. Se 
însoară. Altfel nu ee mai poate. 
Dar vrea să știe așa, ce zice și 
Bodea.

Bodea zîmbi: „Vrea să știe ce 
sfat să-i dau". Șt își aminti de 
băiatul acela cu picioarele cră
pate, cu pantalonii Tupți și cutia 
de bomboane și caramele atirnată 
de gît 1 Voia să I-nvete. Dar pen
tru asta trebuia ca fiecare om 
din sala aceea să fi cumpărat mă
car de un franc bomboane. De 
toți aceia a depins cîndva soar, 
ta lui.

Rizea vrea să știe ce să facă. 
Să se însoare, sau nu. Și el, Bo
dea, trebuie să-i spună. De alt
fel nu era singurul care venea 
la Bodea cu astfel de treburi. In 
tr-o zi. după ce se terminaseră 
repetițiile la dansuri, era cam pe 
înserate, la comitetul U.T.M a 
venit Ion Opriș, tîmplar, trăglnd 
de mînă o fată.

— Uite ce-i, tovarășe, noi ne 
tnsurăm.

— Cum, vă „Insurați" ? Așa, 
hodoronc. tronc?

— Nu chiar așa, știi — pe fată 
parcă o vede șt acum, roșise toa
tă — e chestie mai veche.

Ce a mai alergat atunci Bodea 1 
Ii trebuia un apartament pentru 
Opriș. Tovarășul Marinescu, di. 
rectorul general al Combinatului, 
îl asculta zîmbind. Zimbește omul 
ăsta mereu 1 A scos însă 0 hîttie 
din sertar, a scris ceva pe ea și 
i-a dat-o. Opriș are acum un 
apartament tntr-unul din blocurile 
noi din orașul Victoria. Opriș a 
avut nevoie de un apartament 
De un apartament întreg ca să 
se însoare, ca să fie fericit. Lui, 
pe vremuri, i ar fi trebuit să vtndă 
numai o singură cutie cu bom
boane... 20 de 
atunci fericirea 
dea cel puțin.

In cadrul Spar
tachiadei de iar
nă a tineretului 
în orașul Roman 
s-a desfășura! 
faza pe regiunea 
Bacău a concur 
sului de șah. 
Pe primul loc 
s-a clasat la 
fete, utemista 
Orban Alexan- 
drina din Adjud. 
iar la băiet1 
elevul Dobra 
năuțeanu SIL 
viu din orașul 
Bacău.

In fotografie 
un aspect din 

timpul desfășu 
rării întreceri 
lor.

.a

Ședința de analiză a activității 
comitetelor regionale pentru cultură 

fizică și sport

Cupa Predeal — 
la copii

Consiliul central al asociației 
sportive „Locomotiva" anunță: 
centrul de schi pentru copii „Lo
comotiva Predeal", invită centre
le de copii din București, Ploești, 
Sinaia. Bușteni, Azuga și Orașul 
Stalin să ia parte, duminică 
17 martie 1957, între orele 10-14, 
la Predeal, pe pîrtia Clăbucetului, 
la concursul de schi „CUPA PRE
DEAL". Concursul se va desfășu
ra la probele de slalom, fond și 
sărituri. Centru care va obține 
cel mai mare număr de puncte va 
primi „CUPA PREDEAL", oferi
tă de asociația sportivă Locomo
tiva.

Premiile individuale se vor a- 
corda primilor trei clasați pe gru
pe de virstă. La întreceri pot par
ticipa copii pînă la 16 ani.

Totodată asociația sportivă Lo
comotiva organizează și un con
curs cu start deschis pentru ve
teranii schiori, categoria l de la 
35-45 ani și categoria a 1I-» de 
la 45 ani tn sus. și acest concurs 
va fi dotat cu numeroase premii.

țelor înregistrate de sportivii 
romini la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne. Cu mare interes 
au urmărit participant!! referatul 
tov. I. $iclovan, director de stu
dii — I.C.F.. privind rezultatei» 
unei experiențe de gimnastică în 
producție

Apoi tov. Petre Gheorghe. a», 
cretar al C.C a! U.T.M. a expus 
sarcinile ce revin pe viitor orga 
irizațiilor sportive și de U.T.M. 
tn legătură cu organizarea Spar
tachiadei de vară a tineretului 
și în „Luna construcțiilor de baze 
sportive simple".

La sfîrșit a luat cuvtntul tov. 
Ion Vaida,
C.C.F.S., care 
acestei ședință.

ZF-lele acestea a avut loc la se
diul C C.F.S. ședința de analiză a 
activității comitetelor regionale 
pentru cultură fizică și sport la 
care au participat responsabilii tn 
problema educației fizice din ca. 
drul comitetelor regionale U.T.M . 
activiști ai U.T.M., activiștii cu 
problemele de propagandă, mem
bri ai consiliilor centrale ale aso- 
ciațiilor sportive și alții.

Cu acest prilej tov. Manole 
Bodnăraș, președintele C.C.F.S., 
a prezentat o amplă dare de sea. 
mă, tn legătură cu rezultatele ob 
ținute anul trecut privind activi
tatea comitetelor pentru cultură fi 
zică și Sport regionale. In conți 
nuare tov, Marcel Vlaicu, vicepre
ședinte al C.C.F.S. a făcut o infor
mare pe marginea performan-

nacul boierului. Conacul 
prejmuit cu ulucă înaltă, 
rupt uluca și am năvălit in curte. 
Ce să vezi ? Am găsit conacul 
gol. Peste puțin timp am pie 
cat către primărie. Aici ne întim- 
pină geandarmii cu gloanțe. Se 
adunaseră geandarmii din 4 co
mune: Titulești. Crimpoia, Văleni 
și Seaca. Parcă-i aud și acum 
răcnetul subofițerului Stelian Că
lărășceanu.

— Foc bă. foc! Trageți bă, tra. 
geti.

Au scos foc doar cîteva puști 
A căzut atunci unul dintre noi 
Gheorghe Saramete. Geandarmii 
ne-au îndîrjit mai rău. Aveam cu 
noi topoare, furci, ciomege. Am 
năvălit asupra lor.

— Jos armele I — am strigat.
Geandarmii au lăsat armele și 

au fugit cu dumnezeu. Nu știu 
cum ne-a scăpat atunci din miinl 
Stelian Călărășceanu. Cit rău ne a 
făcut ăsta nouă ! Armele le-am 
împărțit între noi Noaptea apoi 
a venit de la Slatina regimentul 
3 Olt, comandat de maiorul ion 
Morait. Au inceput să tragă cu 
tunurile din capul comunei. Apoi 
in miezul nopții ne-au scos pe 
toți țăranii din sat la primărie. 
Cu puștile ne-au scos. Trei ță
rani au fost împușcați pe drum : 
Pană Alexandru, Ion Creață și 
Tudorache Cincă. Alți cinci ță
rani — Gagiu Grigore, Nicolae 
Tudor, Marin Pată Albă, Petre 
Stoica și Lisandru Zamfir — au 
fost împușcați în fața primăriei. 
Apoi cam la o sută de țărani ne-a 
legat cite șapte de funie și ne-a 
cărat aproape morți tn bătaie la 
Slatina. Cit am stat noi in închi
soare boier Colibășceanu a ordo
nat geandarmilor să ne pună foc 

-—--—-via case. Cînd ne-am întors acasă

eu 
ca

bo
are

Da' 
Co

de la boier ?che cîte pogoane
- 25.
— Mîine o să

Petrache. O să.l _. ____ ....
tru, că noi ne-am ajuns. Da' ia 
apă bă ce

Era așa 
prînzului. 
toți pe la 
i-am scos 
casă. Dar satul _ 
S-a dus apoi Ion Voinicu și l-a 
chemat pe Gheorghe Neată gor
nistul de a sunat alarma. S-a a- 
dunat aproape tot satul în fata 
primăriei. Radu Abălariu, prima
rul, fugise. Notarul Nită Predu- 
șel la fel. Dacă-i găseam la pri
mărie nu era bine de ei. Erau și 
ăștia niște scorpii. Apoi seara 
ne-am îndreptat cu toții către co

ai 
ai

te uiți ?
cam pe la vremea 

Ne-am răspindit apoi 
casele oamenilor și 
pe țărani afară din 

era împrăștiat.

O scenă din filmul „Al 41-lea

am găsit numai scrum șj cenușă. 
Alte poveri, alte nevoi pe capul 
nostru.

lată așa a fost sub boieri*.

Mariutka nu putea trăda!

Informații
• In cadrul acordului cultural 

dintre R.P.R. și U.R.S S. zilele 
acestea a sosit in Capitală Mihail 
Vetrov, directorul adjunct al con
servatorului din Leningrad, în 
vederea realizării unul schimb de 
experiență cu conservatoarele din 
țara noastră.
• Miercuri 13 martie, mlnis-

lei.. Atit costa 
lui. Sau așa ere.

P. ISPAS

Externe Grigore

vicepreședinte ai 
a tras concluziile

(Agerpres)

Cum se va alcătui lotul sportiv pentru Festival

trul Afacerilor Externe Grigore 
Preoteasa, a prirflit în audiență 
pe trimisul extraordinar și minis
trul plenipotențiar al Iranului In 
Republica Populară Romînă, Ab- 
dell Hossein Meykadeh, îri legă
tură cu apropiata depunere a 
scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)

Intre 28 iulie și 11 august, va 
avea loc la Moscova cel de al 
Vl-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru Pace 
și Prietenie.

După cum se știe, incepind cu 
cel de al IV-lea Festival desfășu
rat in 1853 la București, a intrat 
In tradiția acestei mari sărbători 
a tineretului, organizarea in 
timpul Festivalului a unor impor
tante competiții sportive la care 
au participat sportivi din nume
roase țări ale lumii.

Și in acest an Jocurile sportive 
Internationale prietenești, ajunse 
la a treia ediție, se vor desfășu
ra in același timp cu Festivalul

Sportivii din R.P.R. vor parti
cipa la 22 ramuri sportive dintre 
care la 12 și cu echipe feminine. 
Aceste discipline sportive sini: 
gimnastică, ciclism de șosea, ca
notaj academic, caiac, atletism 
înot, scrimă, baschet, volei, hand
bal, tenis, tenis de masă, (bărbați 
și femei), box, lupte clasice, lupte 
libere, canoe, sărituri in apă, hal
tere, pentatlon modern, polo pe

apă, rugbi și fotbal. In vederea 
selecționării lotului reprezentativ, 
sint urmăriți in pregătirea lor la 
colectivele sportive cca. 500-600 
sportivi de care se ocupa peste 
100 de antrenori. Avind in vede
re caracterul larg al acestor pre 
gătiri, desigur că orice tinâr din 
tara noastră care va realiza per. 
formanțe de valoare, are calea 
deschisă pentru a Se număra prin
tre membrii delegației sportive 
care va cuprinde aproximativ 350 
participau ți.

Comisiile centrale pe ramuri de 
sport și-au axat competițiile in
terne și internaționale in așa fel 
incit la Jocurile de la Moscova, 
sportivii să se găsească in cea 
mai bună formă sportivă.

In cinstea măreței sărbători a 
tineretului de la Moscova se or-

ganizează in (ara noastră cea de 
a doua ediție a Spartachiadei de 
Vară a Tineretului, care va cu
prinde intreccri de atletism, na
tale, ciclism, handbal, oină, trin- 
tă, volei și fotbal.

Un număr de 20 sportivi care 
vor obține cele mai bune rezulta
te tn cadrul celei de a doua edilii 
a Spartachiadei de Vară a Tine
retului vor face parte din dele
gația tineretului din R.P.R. la 
Festival.

La sfirșitul acestei săptămini 
se va inaugura sezonul de fotbal 
printr-o competiție dotată cu 
„Cupa Festivalului" la care parti
cipă echipele divizionare C.C.A., 
Locomotiva București, DinamO 
București, și Dinamo Orașul Sta
lin. Asemenea acțiuni se or
ganizează și in restul țării,

In ultimele zile am fost marto
ra unor discuții înflăcărate asu
pra filmului sovietic „Al 41-lea*1 
în general și asupra finalului său 
tn special. Semn bun pentru o o* 
peră de artă, atunci cînd suscită 
discuții, cînd izbutește să declan
șeze în rlndul celor mai diverși 
spectatori reacții și sentimente a- 
tit de pasionate Opiniile care 
mi-au ajuns lă ureche aveau to
tuși o trăsătură comună: filmul 
a impresionat profund. Și acest 
lucru mi se pară esențial, chiar 
dacă unii ar fi dorit din final să 
afle mai curlnd reacția psi
hologică a ofițerului alb. iar al
ții nu au găsit intru totul justi
ficată atitudinea fetei.

Voi începe de aceea tocmai 
la mult discutatul final: cum 
a putut Mariutka să-l ucidă . 
cel pe care-l iubea ? Iar apoi de 
ce a mai alergat să-l ‘îmbrățișeze 
și să-l desmierde?

Pentru a dovedi de ce numai 
tn acest fel (și tn nici un alt chip) 
finalul putea încununa cu succes 
întreaga dezvoltare dramatică a 
acestei remarcabile realizări ci
nematografice. e necesar să mă 
reîntorc la primele episoade ale 
filmului.

In haină de ostaș, Mariutka 
străbate alături de tovarășii săi 
deșertul Kara-Kum-ului^ Luptele 
nenumărate purtate împotriva 
gărzilor albe, uintul și arșița 
sOărelui. furtunile de nisip și 
nopțile de veghe, au dat chipului 
ei tlnăr. aproape feciorelnic, o a- 
nume asprime bărbătească. Ma
riutka este cel mal bun ochitor ăl 
detașamentului. înțelegi din în
treaga ei purtare din asprimea 
și omenia ei. din intransigența 
și pasiunea care o înflăcărează 
că ...
pil 
tul 
de 
ar ,. _ r
dar nu singurul care explică de

de 
de 
pe

Mariutka este de fapt un co
al revoluției, educat la spiri- 
unui atașament profund fafd 
cauza proletariatului. Acesta 
fi primul argument; primul

ce Mariutka nu putea trăda. Dacă 
această fată ne-ar fi apărut nu
mai in această lumină, atunci 
ciocnirile puternice care au loc 
in sufletul ei poate nu și-ar mai 
fi avut rostul.

Tînărul și deosebit de talenta
tul regizor Grigori Ciuhrai — 
căre-și face debutul in cinemato
grafie cu acest film — în cola- ( 
borare cu scenaristul G. Koltunov 
au echilibrat cu multă pricepere 
evoluția personajului Drumul în 
condiții istovitoare, prin deșert, 
etnd cu o uimitoare tenacitate ea 
merge alături de tovarășii din 
detașament, fără să cedeze in fața 
greutăților ivite la tot pasul, 
scoale în evidență curajul și de
votamentul luptătoarei Mariutka. 
Iar apoi pe insula părăsită, Ma
riutka îndrăgostită ni se infăfi- ' 
șează de o puritate elementară, 
nativă, conturată în film cu a- 
ceeași fină pătrundere psihologi- ' 
că. Și tocmai acest echilibru a 
permis realizatorilor să ne dez
văluie caracterul complex, adesea J 
contradictoriu, al fetei.

La un popas, tn vreme Ce to
varășii ei de arme se odihnesc 
după chinuitorul drum. Mariutka 
scrie — stîngaci e adevărat^ dar 
scrie — pe marginea ziarelor, 
Versuri. Desigur, rîndurile ei stnt 
departe de a fi cu adevărat poe
zie. insă vibrația fetei e autenti
că, Mariutka nu este numai 
lupiătoarea, femeia eu arma, o- 
chltorul de înaltă clasă, ci este 
și un sensibil observator și etn* 
tăreț al faptelor de vitejie ale 
ostașilor roșii Fata simplă de la 
(ară. fără cultură. învățată să 
mtnulască arma șl nu condeiul, 
simte totuși nevoia să aștearnă 

■ oe hîrtie gândurile și sentimente
le care o însuflețesc. Seteă ei de 
poezie o înalță în ochii noștri, 
în numele acestei dragoste pentru 
cultură, pentru poezie, Mariutka 
nu putea trăda!

Primind misiunea să-l predea ,

Cei ce nu cunosc înfrîngerea

Cronica cinematografică
la comandamentul Armatei Roșii 
pe ofițerul vrăjmaș, care deținea 
importante secrete militare. Ma
riutka tl învelește pe drum să nu 
răcească. îl îngrijește atunci 
cînd — ajunși pe insulă după o 
luptă înverșunată cu marea dez
lănțuită — el se îmbolnăvește 
grav și, fermecată de ochii lui 
albaștri, tși dă în cele din urmă 
seama că-l iubește.

Pe cine iubește Mariutka? Pe 
un dușman înverșunat, pe un re
prezentant al acelora care au 
exploatat zeci și sute de ani po
porul, care au stors vlaga părin
ților și bunicilor ei, pe un aristo
crat care-și petrecea vacanțele 
plimbînduse cu yachtul pe mare, 
și care acum lupta să sfărlme pu
terea muncitorilor și țăranilor, 
puterea pentru victoria căreia a 
luptat și ea, Mariutka

Fata nu-i poate uita pe ostașii 
roșii care au căzut eroic pentru 
mărețul ideal al revoluției, care 
este și idealul ei. nu-i poate uita 
și totuși îl iubește nespus de mult 
pe frumosul ofițer alb. A desco* 
perit în el un om care-i poate 
deschide porțile spre cultură, 
care-i povestește — primul în 
viață — despre cărți și eroi. Su
fletul ei atît de însetat de cul
tură, atît de sensibil la frumos 
nu putea să nu vibreze, să nu 
fie fermecat de ceea ce li oferea 
acest bărbat. Este deăjuns să ne 
amintim episodul în care el ti 
povestește despre Robinson Cru
soe (realizat Intr-un excelent 
montaj cinematografic), pentru a 
înțelege ce orizonturi nebănuite 
s-au deschis înaintea fetei In 
preăjma acestui om. Șl credea 
— așa cum crede orice om care 
iubește — că prin tăria senti
mentelor ei, prin atașamentul ei 
față de revoluție îl va putea 
schimba și pe el, îl va putea a- 
duce mai devreme sau mai tîr- 
ziu alături de ea pe calea revo
luției, Nu-și poate închipui că un 
om care cunoaște atît de multe, 
care povestește atît de minunat 
s-ar putea comporta ca un laș. 
Violent sau cald, cu adorație sau 
cu ură, Mariutka încearcă 
facă să înțeleagă adevărul bol
șevicilor.

Mariutka nu putea trăda 
tru că in vinele ei curgea — o- 
dată cu sîngele — atașamentul 
făță de revoluție; Mariutka nu 
putea trăda, tn numele sensibili-

sd-z

tății și dragostei ei pentru viață 
și frumos. Și de aceea Mariutka 
a tras glonțul ucigător care do
boară pe al 41-lea vrăjmaș, cu 
aceeași spontaneitate cu care 
după aceea aleargă să-și îmbră
țișeze pentru ultima dată iubitul.

Este de prisos, cred, să spunem 
că nu ar fi fost posibil ca drama 
Mariutkăi, zbuciumul sufletului 
ei, silit să aleagă între dragoste 
și datorie, să capete viață și a- 
dincime pe ecran fără aportul ac
triței Izolda Izvițkaia.

Ar fi fost intr-adevăr interesant 
de aflat cum ar fi reacționat ofi
țerul alb pus tntr-o situație iden
tică cu cea a Mariutkăi. Ar fi 
fost interesant, mai ales pentru 
că personajul se definește prin
tr-o largă gamă de sentimente și 
reacții multiple și contradictorii, 
cărora talentatul interpret. O. 
Strijenov le-a dat o deosebită 
veridicitate, un farmec care justi
fică dragostea fetei. întregul film 
este însă conceput prin optica de 
viață a Mariutkăi și aceasta ex
plică soluția artistică aleasă de 
autori pentru deznodămînt. Efor
tul întregii echipe de filmare a 
fost diriguit pentru a înfățișa 
cum și de ce reacționează astfel 
Mariutka pentru a pune tn lumi
nă tăria ei de caracter, voința 
și intransigența ei. Faptul că a- 
proape întotdeauna prim planul 
este folosit pentru a dezvălui 
viața lăuntrică a eroinei, în timp 
ce ofițerul alb este surprins cel 
mai adesea din profil sau din 
spate, este o mărturie a acestor 
intenții ale realizatorilor.

în multe privințe filmul „Al 
41-lea** respiră un suflu înnoitor. 
Și dacă in cronica de față nu pot 
insista asupra meritelor opera
torului, aceasta nu înseamnă că 
ele nu se situează pe aceeași linie 
inovatoare. Ar fi interesant și ex
trem de folositor pentru cineaștii 
noștri un studiu amănunțit asu
pra felului in care operatorul fo
losește culoarea, creează portrete 
de oameni, surprinde peisajul to
tul subordonat ideilor artistice 
fundamentale.

Emoționant și profund, filmul 
„Al 41-lea** militează pentru idei
le majore ale atașamentului față 
de revoluție, ale dragostei înte
meiate pe o solidă comuniune 
sufletească, morală și de ideal.

At)A StMIONESCU

Un bilanț trăgic: toți eroii fil
mului sovietic „Garnizoana nemu
ritoare-, cu execepția a doi dintre 
fei, mor.

Este știut că adevărata artă nu 
se mulțumește niciodată cu hia
turi de probleme sau cu pseudo- 
probleme. Arta e cti atît mai mare 
cu cît se ridică mai sus în abor
darea marilor frămîntări ale con
diției umane; ce este viața, ce 
este moartea, ce este fericirea, 
cum trebuie să trăiești, ce atitu
dine să iei în fața morții — iată 
întrebări primordiale cărora tre
buie să le răspundă o artă iubi
toare de oameni. S-ar putea ob
serva că numărul acestor chestiuni 
este restrins, dar tocmai în aceas
ta constă greutatea de a face artă 
și tocmai aici este pus la încer
care talentul creatorului ce tre
buie să găsească acel unghi . din 
care, privind probleme aniidezbă- 
tute, să poată aduce — fără a se 
abate de la realitatea istorică 
concretă — o lumină nouă, măcar 
o nuanță inedită. Meritul unui 
creator constă în mare măsură în 
îmbinarea dintre universalitatea, 
valoarea general și etern umană a 
chestiunilor esențiale atacate și 
aportul particular adus în consi
derarea lor în ambianța epocii 
respective.

Arta sovietică, ca o adevărată 
artă umanistă, e preocupată ne
contenit de probleme asemenea 
celor pe care le pomeneam mai 
sus, cele mai bune opere ale ei dau 
răspunsuri de mare profunzime 
unor asemenea întrebări. în ciuda 
faptului că — la fel ca atîtea alte 
filme — povestește un episod din 
ultimul război mondial, „Garni
zoana nemuritoare- atinge înalte 
culmi de emoție și gîndire prin 
felul cum dezbate problema ati
tudinii omului sovietic în fața 
fenomenului unic, cu atît mai 
cutremurător cu cît e necunoscut, 
imtiabil și ireversibil — moartea.

„Garnizoana nemuritoare** este 
una din acele creații ce relevă 
saltul calitativ produs în conștiin
ța oamenilor sovietici, salt care 
se ilustrează pînă și în felul cum 
primesc ei moartea. Rînd pe rîhd 
majoritatea eroilor pier de-a lungul 
filmului, numeroase replici: 
„Aici dacă murim...- „Mi-aș da 
viața pentru o vorbă rusească-,

„Te credeam mort-, fac să pla
neze deasupra atmosferei filmului 
ideea morții și totuși opera aceas
ta nu e dezarmantă, pesimistă, ci 
dimpotrivă. In acest fel „Garni
zoana nemuritoare * nu numai că 
reflectă un salt calitativ din rea
litate dar face parte ea însăși din 
acea falangă de opere de artă so
vietice, reprezentînd un salt cali
tativ în tragedie — tragedia opti
mistă, ce a fost făcută cunoscută 
lumii de către artiștii sovietici.

Răspunzînd problemei atitudi
nii în fața morții, filmul rtGami- 
zoana nemuritoare** răspunde: 
„Sînt împrejurări cînd nu te poți 
sustrage morții, oricît de mult ai 
iubi viața. Problema nu e deci a 
muri sau nu, ci cum să mori*4. A- 
cesta este conținutul replicii dată 
de maiorul Baturin soției sale (Ci
tez din memorie): „E ușor să 
mori. Dar atunci cine o să-i ucidă 
pe fasciști ?** Să mori dacă n-ai 
încotro, dar să mori demn, în pi
cioare, 
tic. Să 
pentru 
pentru 
pentru 
găritorilor pămîntului sfînt al pa
triei.

Există o moarte care înseamnă 
viață. Omul sovietic este stăpînul 
acesteia ; expirînd el învinge moar
tea, se dovedește mai tare ca ea, 
în ciuda sentinței ei implacabile 
își Infringe dușmanii, transmițînd 
pe deasupra dispariției sale fizi
ce, un minunat mesaj de înaltă 
ținută morală. Deși izolați de tes
tul frontului, apărătorii Brestului 
âu murit cu armele în mîini, cu 
degetele încleștate de beregatele 
dușmanilor. Jertfa lot nu numai că 
a făcut să se oprească în loc în
semnate forțe inamice destinate 
asaltului ci a și semănat totodată 
în rîndurile fasciștilor groaza în 
fața unui fenomen ce-i depășea i 
eroismul neasemuit al oamenilor 
sovietici. Maiorul Baturin supra
viețuiește tuturor camarazilor săi 
tocmai datorită uimirii și derutei 
morale pe care rezistența celor din 
Brest a stîrnit-o printre fasciști i 
comandantul hitlerist vrea să afle 
de la Baturin care este taina, re
sortul misterios al Uluitoarei forțe 
de rezistență a unei mîini de oa
meni care au încurcat planurile

ca un adevărat om sovie- 
mori făcînd dl mai mult 
cauza comunismului și 
fericirea tovarășilor tăi, 
nimicirea dușmanilor, pin-

O scenă din filmul

de război-fulger ale unei întregi 
divizii. Baturin a fost interogat 
și schingiuit degeaba : nu numai 
că el nu ar fi mărturisit nimic 
dușmanului, dar acest dușman 
crud și îngîmfat era absolut inca
pabil să înțeleagă că omul so vie
ți© moare liniștit și simplu, avînd 
siguranța împlinirii datoriei față de 
tovarăși, față de propria sa con
știință.

S-ar părea că însăilarea de epi
soade tragice, îhfățișînd sfîrșitul 
fiecăruia din numeroșii eroi ai 
filmului, crea primejdia căderii în 
registrul monocord, uniform. Dat 
Konstantin Simonov a știut să 
construiască astfel scenariul, îneît 
— complectat de minune de re
gizorii Agranenko și Tisse — a 
ocolit în film acest pericol. Nu 
există nici o monotonie fiindcă 
fiecare erou sfîrșește altfel ; fie
care, murind eroic ca și ceilalți, 
are un fel al său de a întîmpina 
suprema clipă, pe linia firii lui. 
Această diversitate în unitate 
crtează în același timp impresia 
multitudinii, a caracterului de 
masă al eroismului oamenilor so
vietici. Plutonierul Kuhărkov (ma
gistral interpretat de Nikolai Kriu- 
cikov) moare setlin, blajin și împă
cat cu sine cum a fost o viață în
treagă, locțiitorul politic sfîrșește 
lup tind pînă la ultima suflare, cti 
trupul schingiuit de numeroase 
răni, avîntat intransigent, cu gîn- 
dul doar la continuarea rezisten
ței de către restul apărătorilur. 
Varia și Gogolev mor trup lîngă 
trup ca niște adevărați îndrăgosi 
tiți; doctorița își dă sufletul su
ferind pentru oameni, dorind și în 
ultima clipă să le facă viața mai 
ușoară, dîndu-le rația e.i de apă. 
Impresia de individualizare a ca
racterelor este atît de perfect rea- 
lizătă, îneît ai senzația că vezi 
cum mor și alți eroi pe care-i cu
noști și i-ai îndrăgit, deși nu ți se 
arată scena căderii lor. Vezi ast
fel parcă uciderea băiatului lui 
Baturin, micul Kolia care, crescut 
de mic în spiritul devotamentului 
pentru patrie, și-a pus viața în 
primejdie pentru a duce apă celor 
asediați, asiști parcă la ultimele

„Garnizoana nemuritoare* 

clipe ale lui Deomin care si în 
moarte trebuie să fie taciturn, 
greoi, gînditor.

Baturin este singurul Supravie
țuitor și el domină în același timp 
filmul ea un sol al gamizdahei 
nemuritoare, în lumea celor vii, 
ca un simbol al acestui eroism 
masă. Baturin este principalul 
personaj al acestei tragedii opti
miste. De aceea el însuși este opti
mist, încurajator, fața și gesturile 
sale — minunat întruchipate de 
actorul Makarov — au c6Vâ tine* 
resc, suplu, proaspăt, de O spoiv 
taneitate profund Uhlahă.

Deși este un film de război, tn 
„Garnizoana nemuritoare" scenele 
de luptă alternează cu cele de 
pace, suuerihd ideea că războiul 
este străin oamenilor sovietici, că 
le-a fost impus, că ei se jertfesc în 
război pentru a apăra pâcea. 
Acest mesaj este cît se poate de 
bine servit de modul în care se 
succed în scenariu diferite epi
soade : dtipă imaginile ocupării 
Berlinului, urmează o reîntoarcere 
pe deasupra anilor : momentul, 
ca să zic așa, câsnic, familiar, din 
dimiheața duminicii de 22 iiihiâ 
1941 ; după atacul fasciștilor !ă 
tabere urmează idila dintre Varei 
și Gogolev. Începutul invaziei a* 
supra Uniunii Sovietice — avioa
nele cate Zlmafă spte obiectivele 
unde vor lansa botnbele dcigâșâ, 
atacul principal al nemților împo
triva fortăreței Brest — soldați! 
fasciști care se Urăsc ca niște 
viermi pe pilmînt, toate âcestea se 
petrec într-o liniște compactă, a- 
proape solidificată redînd pregnant 
imaginea agresiunii tîlhărești, lașft 
asupra poporului sovietic, faptul 

"" * “ lovit,
nimi-

că el nu se aștepta să fie 
dar a știut să riposteze apoi 
citor.

„Garnizoana nemutitoare* 
fără îndoială un mare poem

ăste 
— ------ ----- eroic

al ecranului, nrigln.il în simplita
tea sa. măreț în patosul său re
ținut, interiorizat. Este cel mai 
frumos monument ce putea fi în
chinat memoriei apărătorilor Bru
tului.

B. DUMITRESCU

nrigln.il


Respingînd propunerile sovietice

S.U.A., Anglia și Franța se pronunță 
pentru menținerea încordării în Orientul 

Apropiat și Mijlociu

In vremurile noastre o Ungarie 
independentă nu poate fi decît 

Ungaria socialistă
TEZELE CU PRILEJUL ANIVERSARII REVOLUȚIEI UNGARE 

DIN 1848—1849

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
La 11 martie, reprezentanții di
plomatici ai S.U.A., Angliei și 
franfei la Moscova au remit mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. notele de răspuns ale 
guvernelor lor la notele din II fe
bruarie ale guvernului sovietic in 
care se propuneau bazele unei po
litici comune menite să ducă ia 
întărirea păcii și securității In 
Orientul Apropiat și Miilociu.

Cele trei guverne occidentale 
resping propunerile sovietice și 
iși exprimă intenția de a conti
nua vechea lor politică care, după 
cum se știe, a dus la crearea ri
nei grave încordări in Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

Guvernul american pretinde că 
acceptarea propunerilor sovietice 
ar constitui o violare a Cartei 
O.N.U., un amestec în treburile 
interne aie țărilor din Orientul 
Apropiat și Mijlociu cind, după 
cum se știe, in nota sovietică se 
propune tocmai respectarea prin
cipiilor Cartei O.N.U. prin men
ținerea păcii în Orientul Apropiat 
și Miilociu, reglementarea pro
blemelor litigioase exclusiv prin 
mijloace pașnice, neamestecul in 
treburile interne ale țărilor O- 
rientului Apropiat și Mijlociu, 
respectarea suveranității și inde
pendentei acestor țări, renunțarea 
la orice încercări de a le atrage 
in blocuri militare la care parti
cipă marile puteri lichidarea ba
zelor străine și retragerea trupe
lor străine de pe teritoriile țârilor 
Orientului Apropiat și Miiloc'u, 
renunțarea la livrările de arma
ment către aceste țări și sprijini
rea dezvoltării lor economice fără 
nici un fel de condiții politice, 
militare sau de altă natură, incom
patibile cu demnitatea și suvera
nitatea lor.

Nota guvernului britanic este 
similară in conținut cu nota gu
vernului american in ceea ce pri
vește respingerea propunerilor so
vietice dar diferă fundamental de 
aceasta atunci cind este vorba de 
expunerea concepției proprii asu
pra politicii de urmat in Orientul 
Mijlociu. După cum subliniază a- 
gentia France Press. In nota sa 
guvernul britanic „se preocupă 
Îndeosebi să apere politica Marii 
Britanii in Orientul Miilociu". 
Observatorii politici subliniază 
intre altele faptul că guvernul 
britanic opunindu se propune, dor 
sovietice nu face nici o referire, 
la doctrina Eisenhower, ocolind 
această problemă spinoasă cu a- 
jutorul referirilor la pactul de la 
Bagdad in care după cum se știe 
Anglia deține rolul dominant.

în răspunsul guvernului fran
cez se recunoaște răspunderea 
deosebită ce revine membrilor 
permanent ai Consiliului de 
Securitate pentru realizarea unei 
destinderi fn Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Guvernul francez se de
clară dispus să acționeze pentru 
a favoriza instaurarea unei păci 
trainice in această regiune și se 
pronunță pentru evitarea unei 
curse a înarmărilor Intre țările 
Orientului Mijlociu. Nota Iran 
ceză adaugă că guvernul Franței 
se interesează de orice formulă 
care ar putea duce la „o limitate 
rezonabilă* a livrărilor de arme 
pentru aceste țări.

Guvernul francez se declară 
dispus să colaboreze cu toate gu
vernele interesate in menținerea 
păcii fn Orientul Mijlociu dar se 
dedă la atacuri netntemeiate Ia 
adresa politicii sovietice In aceas
tă parte a lumii.

Staționarea temporară a trupelor sovietice 
pe teritoriul R. D. Germane corespunde intereselor 

asigurării păcii și securității în Europa
Acordul sovieto-german

BERLIN 13 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, la 12 
martie a.c. s a semnat la Berlin 
între guvernul U.R S.S. și guver
nul R.D Germane un acord in 
problemele legate de stationarea 
temporară a trupelor sovietice pe 
teritoriul Republicii Democrate 
Germane. Acest acord a fost în
cheiat in conformitate cu tratatul 
din 20 septembrie 1955 cu privire 
la relațiile dintre li R S.S și R D. 
Germană și cu declarația comună 
sovieto-germană semnată la Mos
cova la 7 ianuarie 1957.

In preambulul acordului tnche- 
lat intre cele două guverne se 
arată că necesitatea semnării a. 
cestui document este dictată de 
faptul că in ciuda eforturilor U-

niunii Sovietice, R.D. Germane și 
ale celorlalte state iubitoare de 
pace nu s-a realizat pini in pre
zent o reglementare pașnică ea 
Germania și hotărlri de comra *- 
cord care să dea statelor europe
ne suficiente garanța de pace și 
securitate. Totodată pe teritoriul 
Republicii Federale Germare sta
ționează trupe străine ți sint 
create baze militare ale sutelor 
participante la blocul agresiv al 
Atlanticului de nord, fapt care «e 
îmbină cu reînvierea militarivaa- 
lui german in Germania oceden- 
tală, erei nd astfel o primejdie 
pentru pace

Din aceste considerente se arată 
fn preambulul acordului, cele două 
guverne au căzut de acord că în

Ziua de mîine
nu se va sinucide 1

♦ (Urmare din pag. ba)

I cințele ? Nu cred. Și chiar dacă 
4 ar fi așa 1 Chiar dacă nu peste 
15, ci peste 50 de ani vor trebui 

părăsite insulele arhipelagului 
4 atins de flagelul atomic, întrucît 
j ar fi aceasta mai puțin dezono- 
] rant ? închipuiți-vă un popor 
4 întreg sinistrat și cerșind găz- 
J duirea unor țărmuri străine 1 Un 
I popor sinistrat — nu locuitorii 

unui simplu sat amenințat, de 
pildă, de lava unui vulcan în e-
rupție ; un popor sinistrat — nu 
locuitorii fie și ai unei regiuni 
supusă inundațiilor vreunui flu
viu capricios și crud. Nu, 
un popor / Nu, un popor 
întreg care șt-ar părăsi țara 
pentru că pămintul, văzdu
hul, apa, zidurile, mormintele, 
arborii, uneltele, lanurile, sta
tuile și ghioceii — totul a fost 
otrăvit de Stronțiu 90. Stron-

puțuri la roata cărora un cal se- * 
nvîrtește, se-nclrtește, se-nvir- 
tește...

Stronțiu 90 ?
Pe bulevardele largi n-ar mai 

goni decît umbrele morții, pe 
îngustele străzi comerciale n-ar 
mai înainta decît emanațiile o- 
trăvite și ele, doar ele, s-ar a- 
propia, în dreapta și în stingă, 
de tarabele părăsite și de atelie
rele pustii în care ar sclipi pia
tra verde de jad, contaminată de 
radioactivitate, și mătasea fină, 
contaminată de radioactivitate, 
și bețișoarele de bambus conta
minate de radioactivitate...

Magnații atomului au fantezie 
neagră.

Dar omenirea va stăvili 
mența.

Ziua de mîine nu se va 
cide I

Pe străzile orașelor, pe
oardele largi cu clădiri vor con
tinua să alerge mașinile și pe 
îngustele străzi comerciale

țiu 90 ?...
i Peste cuprinderea mării s-ar
< i întinde emanațiile morții și pes
carii ar rătăci desrădăcinati pe 
] ’ plaje străine, și năvoadele lot
< s-ar pierde în spaima exodului, 
' și în imensul cimitir marin peș- 
' tii ar pluti cu pîntecul în sus,

și solzii argintiii ar sclipi sinis-
1 tru sub luna ce cheamă, nepăsă- 
’ toare, mareele.

Magnații atomului au fantezie 
neagră.

Dar omenirea va stăvili de
mența.

Ziua de mîine nu se va sinu- 
cide /

Pescarii plecați din zorii zilei 
' vor continua să ridice năvoadele 
' grele și peștii cei grași se vor 

zbate între ochiuri cusute cu
, grijă decuseară, și ciorba va

fierbe în ceaun, și solzii vor 
sclipi argintiu sub o lună ce 
cheamă, fără oprire și ritmic, 
mareele.

Stronțiu 90 ?
Fîșiile înguste de pămînt țără

nesc ar fi una sub emanațiile 
morții și orezul necules din ulti- 
ma recoltă ar zace chircit în 
brazdele crăpate, și nimeni n-ar 
mai trece printre brazde, și 
puțurile ar dormi încremenite.

Magnații atomului au fante
zie neagră.

Dar omenirea va stăvili de
mența.

Ziua de mîine nu se va sinu- 
' cide /

Pe fîșiile lor de pămînt țăranii 
vor cultiva mai departs orezul, 
din tată în fiu vor cultiva ore
zul, săptnd șanțuri de irigație 
jt umhlînd în apa mustind prin- 

, tre brazde, apa scoasă din niște

i

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
! 

de-: 

sinu-t

bule-4 
t
♦

____  ____ ____ ___ va t 
înainta mereu, încetișor, un fiu-4 
viu omenesc, oamenii, doar oa- i 
menii se vor uita în dreapta și J 
în stînga la miile de obiecte aleț 
meșteșugarilor și artiștilor iscu- i 
siți._______________________________I

Fantezia are și ea evoluția sa 4 
istorică și ireversibilă. La în- I 
ceputul secolului al XVlll-lea,i 
Japonia era o noțiune atît de I 
vagă și de misterioasă pentru v 
europeni, îneît Jonathan Swift, I 
„descoperitorul ironiei**, socotea I 
posibil să insereze și Japonia în ♦ 
titlul capodoperei sale „Călăto- î 
riile lui Guliver* alături de îm- I 
păr ăț iile fantastice ale liliputani-1 
lor, uriașilor, lapoțienilor și ’ 
cailor care raționează. Aceasta 
la începutul secolului al XVIII-, 
lea... In a doua jumătate a se-< 
colului al XX lea vom permite 
reapariția petelor albe pe atlase
le geografice ale lumii ?

Niciodată / ''
Nu, nu e cu putință ca ziua '\ 

de mîine să se sinucidă, nici mă- • 
car parțial, nici măcar pe o sin-' 
gură zonă a planetei.

Cinci continente, două miliar- < 
de și jumătate de oameni, un" 
uriaș front organizat al păcii și(, 
însăși primăvara pun chezășie. ♦

In țața mea pădurea tace, a- ♦ 
mețită de promisiunile soarelui 4 
palid care i-a vorbit despre ♦ 
vară — și s-a dus. Norii acope- ♦ 
ră cerul. Plouă mărunt. Frun- 4 
zele moarte miros și mai puter- ♦ 
nic a putreziciune. Modestele J 
flori ale primăverii le-au per- 4 
forat însă și își leagănă deasu- ♦ 
pra lor clopoțeii firavi, plini de * 
tandrețe și neverosimil de albi. 4

♦

conformitate cu tratatele și acor
durile mternatioaale. staționarea 
temporară a trupelor sovietice pe 
teritoriul Republicii Democrate 
Germane este necesară și cores
punde intereselor asigurări: păcii 
și securității popoarelor sovietic 
și german ca și ale celorlalte po
poare din Europa.

Acordul sUbiiește că „stațio
narea temporară a trupelor sovie- 
txe pe terdoriul Republicii De
mocrate Germane au încalcă sn- 
veramtaiea aceste-a , trupele so- 
vieGce u se amesteca In trene- 
rde mterne ale Repeaie-1 De mo 
crate Germane și ia v-ața sooaa- 
pobucă a tarii*.

O sene de articole din acord 
se ocupa de proDlemee schtmoă- 
rii efectivului și dislocării trupe
lor sovietice care se ai li tempo
rar pe teritoriul Republicii Demo
crate Germane, regiunile de ma
nevră ale trupelor sovietice, pre
cum și o sene de cnesiiun: legale 
de mijloacele de transport ale 
trupelor sovietice sultanate tem
porar pe teritoriul R.D.G.

Trupele sovietice, care K afU 
pe teritoriul Republicii Democra
te Germane, persoanele care tac 
pane din componența lor și mem
brii familiilor acestor persoane 
sint obligate să respecte tegiie ia 
vigoare in Republica Democrata 
Germană.

In acord se menționează că gu
vernul Republicii Democrate Ger
mane dă m continuare trupelor 
sovietice dreptul de a folosi ouiec- 
tele și mijloacele folosite de tru
pele sovietice in momentul seni 
nării acordului După ce acestea 
nu voi mal fi necesare ele vor fi 
predate Republicii Democrate 
Germane fără nici o compensare 
din partea ei a cheltuielilor fă
cute de U.R.S.S în legătură cu 
construirea, repararea sau recon 
struirea acestor obiecte și mij
loace.

Cele două părți stabilesc In a- 
acord crearea unei Comisii mixte 
sovieto-gerniană. In atribuțiile •- 
cestei comisii intră rezolvarea 
problemelor legate de aplicarea a- 
cordului semnat. Sediul comisiei 
mixte va fi la Berlin.

Acordul urmează să fie aprobat 
potrivit legislației părților con
tractante ș< va intra fn vigoare 
in ziua schimbului de note pri
vind aprobarea Iul Acordul ră- 
mine in vigoare pe durata râmi, 
nerii trupelor sovietice pe terito
riul R D. Germane și poate fi 
modificat fn baza acordului reci
proc al părților contractante.

BUDAPESTA 13. Coresponden
tul Agerpres transmite: In aju
nul celei de.a 109-a aniversări a 
începerii revoluției ungare din 
1848-1849, în R.P. Ungară a fost 
dat publicității textul tezelor cu 
privire la revoluția ungară din 
1848 pentru independență.

In primăvara anului 1848. se a- 
rată in teze, la chemarea lui 
Kossuth, poporul ungar a rezistat 
timp de 2U de luni la atacul ar
matelor contrarevoluționare ale 
habsburgilor. Sistemul marilor 
latifundii n.a fost Insă desfiin
țat, numeroși foști iobagi au de
venit țărani fără pămir.t, nici ei 
nici muncitorii nu au obținut 
dreptul de vot. minoritățile na
ționale n-au obținut egali.a.e 
de drepturi.

Clasa muncitoare ungară, po
porul muncitor ungar, se arată 
in continuare in teze, au obținut 
in anul 1919 sub conducerea par
tidului comuniștilor unguri, pri
ma sa niare victorie.

Poporul muncitor maghiar a 
primit atunci un ajutur moral și 
ideologic din partea comuniști, 
lor ruși care, sub conducerea lui 
Lenin, au răsturnat tirania țaru
lui, aliatul asupritorilor neștri 
habsburgici din 1849.

In timpul celui de al doilea 
război mondial exemplul luptă; 
torilor din 1848 r.e a învățat că 
trebuie să combatem forța prin
cipală a reacțiunii internaționa
le — fascismul hitlerist și pe 
aliații săi hortyști din țară — 
tn alianță cu toate forțele demo
cratice, in coaliție cu marile pu
teri democratice din lume și in 
primul rind cu Uniunea Sovie
tică.

In teze se vorbește despre gre
șelile fostei conduceri de partid 
și de stat și se analizează rebe
liunea contrarevoluționară din 
1956.

Incepînd de la 23 octombrie, se 
arată in continuare în teze, duș
manii orinduirii democral-popu- 
lare au desfășurat un atac armat 
împotriva regimului democrației 
populare ungare. Scopul lor era 
să răstoarne puterea populară și 
să restaureze capitalismul.

IN UNGARIA DE ASTAZI 
SINGURII REVOLUȚIONARI 
SINT CEI CARE LUPTA PEN
TRU PUTEREA CLASEI MUN
CITOARE. PENTRU DICTATU
RA PROLETARIATULUI $1 DE
MOCRAȚIA SOCIALISTA. IM- 
POTRIVA REINSTALRÂRII PU
TERII BURGHEZIEI ȘI A GRO. 
FILOR.

Contrarevoluția vroia să folo
sească sistemul mai multor par
tide pentru restabilirea puterii 
burgheziei reacționare, a partide
lor moșierilor și clericilor, a capi
talismului. Avînd in miinile sale 
puterea politică ea ar fi acaparat 
apoi d.n nou pămintul, uzinele, 
minele, băncile. In același timp 
activitatea guvernului Imre Nagy 
nu era nimic altceva decît un 
paravan și un sprijin al contra
revoluției.

O crimă deosebit de gravă a a- 
cestui guvern a fost iaptul că la 
cererea contrarevoluției el a de
nunțat Tratatul de la Varșovia și 
a anunțat „neutralitatea* |ăr.i. 
Denunjarea Tratatului de la Var
șovia a însemnat o ruptură fățișă 
de lagărul socialist. Intr-o ase
menea situație proclamarea „neu 
tralitații* a insernnat trecerea in 
lagărul capitalist Prin această 
trădare guvernul Imre Nagv a 
înlăturat ultimele piedici care stă. 
teau in fața contrarevoluționari
lor. în calea spre restaurare.

Vorbindu-se despre infrîngerea 
contrarevoluției, in teze se arată 
că Uniunea Sovietică și-a îndepli
nit datoria proletară istorică, 
acordlnd poporu'ui ungar ajutor 
mii tar pentru apărarea puterii 
sale socialiste. Ajutorul Uniunii 
Sovietice a fost și rămine cea mai 
importantă chezășie a indepen. 
denței noastre naționale.

In vremurile noastre o Ungarie 
independentă nu poate fi decit 
Ungaria socialistă. în alianță Iră 
țească cu țările socialiste.

Tezele se incheie cu chemări a- 
dresate țioporului pentru reface 
rea și dezvoltarea economiei na 
ționaie.

Mesajul trimis 
de Nasser 

secretarului 
genera! al O.N.U

CAIRO 13 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Âl-Gumhu- 
rîa“, președintele Egiptului, Nas
ser, a trimis secretarului general 
al O.N.U., Hammarskioeld, un 
mesaj in legătură cu intenția 
Egiptului de a-și stabili de indată 
controlul administrativ in secto
rul Gaza.

Potrivit ziarului, președintele 
Nasser a subliniat în mesajul său 
că, așa cum se prevede in rezo
luțiile O.N.U., sarcina forțelor ar
matei extraordinare ale O.N.U. nu 
este de a îndeplini funcții admi
nistrative. De aceea se spune In 
mesajul președintelui. Egiptul a 
numit un guvernator administra
tiv al sectorului Gaza.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Mari manifestații 
în sectorul Gaza

GAZA 13 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo a anunțat că 
miercuri au avut loc in regiunea 
Gaza mari manifesta|ii in cadrul 
cărora populația a cerut reîntoar
cerea administrației egiptene in 
Gaza.

Agenjia United Press anunță 
că manifestan|ii au salutat cu 
bucurie numirea guvernatorului 
egiptean al zonei Gaza. Vorbito
rii din cadrul mitingurilor din 
orașele Han iunes, Der El Balah 
și Rafia au subliniat că aceste 
denunstrații vor continua pina la 
stabilirea definitivă a administra
ției egiptene in Gaza.
După cum anunță agenția Fran

ce Presse generalul Burns, co
mandantul șef al forțelor inter
naționale ale O.N U din regiunea 
Gaza a remis presei un comuni
cat in care desminte că ar fi fost 
numit ca guvernator al regiunii 
Gaza colonelul danez Engholm.

Tineretul sovietic se 
pregătește intens pentru 
primirea solilor tinere
tului romîn la Festival

* De'egafia tinerilor 
dm R. P. R. va fi găz
duită în raionul 

Sverdlov

Nasser l-a primit 
pe secretarul general 

adjunct al O.N.ll.
CAIRO 13 (Agerpres). — La 

13 martie președintele Egiptului, 
Nasser, l-a primit pe Ralph Bunch, 
secretar general adjunct al ON U, 
cu care a discutat despre situa
ția din Gaza și rolul forțelor in
ternaționale ale O.N.U. care se 
află pe teritoriul egiptean.

După cuin anunță postul de ra
dio Cairo, Bunch a declarat după 
întrevedere reprezentanților pre
sei, că forțele O.N.U. vor colabo
ra cu administrația egipteană 
care se va instala in curind la 
Gaza El a afirmat că forțele in
ternaționale O.N.U. nu au făcut 
nici o încercare de a amina sau 
a împiedica sosirea administrației 
egiptene in Gaza.

Trupele O.N.U. izolează sectorul
Gaza de peninsula Sinai

CAIRO 13 (Agerpres). — Zia
rul ^Al-Gumhuria" scrie că după 
ce Egiptul a dec’.arat că este ho
tărî: să rumească un guverna
tor administrativ pentru sectorul 
Gaza ș» sâ instituie în acest sec
tor controlul administrativ, for
te* aruate speciale ale O.N.U. au 

să ia măsuri pentru a 
Gaza de pcninsu’.a

că trupele O.N U. 
sîrmă ghimpată 

din «udul sectoru. 
pregătesc chiar să

? MOSCOVA 13 — Corespon- 
? dentul Agerpres transmite: In 
? capitala Uniunii Sovietice sint 
/ . în toi pregătirile pentru al VI- 
' lea Festival Mondial al Tine- 
<2 retului și Studenților. Raionul 
i2 Sverdlov din Moscova se va 
? Îngriji in mod special de pri- 
? mirea și cazarea tinerilor oas- 
(? peți ce vor sosi din R.P R. Ti- 
? neretul din acest raion caută 
? să cunoască cit mai bine via- 
v ța și obiceiurile poporului ro- 
? min, felul în care muncesc, 
? studiază și se distrează tine- 
/ rii romini. In acest scop se or- 
/ ganizează numeroase seri ale 

prieteniei romîno - sovietice, 
conferințe despre R.P.R.. sint 
invitați artiști de la teatrele 
din Moscova care citesc ver
suri și proză de autori romini 
traduse în limba rusă, sau pre
zintă dansuri și cintece roiui- 
nești.

De curind la Casa actorului 
din Moscova a avut loc o se
rată a prieteniei romino-sovle- 
tice unde ziaristul 1. P. Gor- 
baciov a vorbit tineretului 
moscovit despre recenta vizită 
pe care a făcut-o în cadrul 
unei delegații de ziariști în 
R.P.R.; la institutul de neu
rochirurgie „Burdenko* a avut 
ioc o seară a prieteniei Ia care 
și-au dat concursul studenții și 
aspiranții romini. Tot astfel la 
uzina „Kaganovici* tineretul 
uzinei și elevii au organizat o 
serbare la care au fosl expuse 
foto-vitrine cu aspecte din 
munca și odihna tineretului

din R P R. și. tn special, cu as 
pecte din tabăra internațională 
a tineretului organizată In 
vara trecută In R.P.R.

Pînă la apariția micului vo
cabular ruso.romtn. tinerii din 
acest sector au format cercuri 
pentru studierea limbii romine. 
La o serie de întreprinderi din 
raion, cum sint tipografia zia- 
rului „Izvestia*, Institutul de 
tehnologie aviatică și la nume- 
roase școli din raion au luat 
ființă cercuri coregrafice care 
pregătesc dansuri și jocuri ro- 
mînești cum sînl „Strba*. 
„Hora mare*, „Ca la Breaza" 
etc.

In seara zilei de 11 martie 
tn școala 635 pionierii clasei 
a Vi a au organizat o seară 
a prieteniei romîno-sovietice 
urmată de un festival artistic 
In sala pavoazată cu drapele 
romlnești și sovietice, alături 
de numeroase fotografii ce re 
prezintă aspecte din R.P R., se 
putea vedea o interesantă har- 
tă a R P R tn relief executată 
în plastelină de elevii școlii 
din clasa Vl-a.

încă de pe acum organiza
țiile de tineret din numeroase 
întreprinderi și instituții, cum 
sînt cele de la Studioul artis
tic de pe lîngă teatrul Mhat. 
de la redacția revistei „Sovet- 
ski Soiuz". de la școlile 169, 
172, 175, magazinul Gum și 
Teatrul Mare etc. se pre
gătesc intens pentru a înttmpi- 
na cum se cuvine pe oaspeții 
romini.

iceoi

Ziarul arată 
îngrădesc cu 
căile de acces 
lui Gaza și se
mineze această regiune.

După cum relatează ziarul, 
trupele suedeze staționate la Rafa 
împiedică liberul acces al locui
torilor în. și din sectorul Gaza.

d
Numeroși tineri și tinere 

din Japonia vor participa la Festival
municat că multe organizații 
din Japonia, inclusiv Consi
liul iaponez, grupind 66 de 
organizații de tineret 
mărind aproximativ 3 milioa
ne de tineri de la sate. Fe
derația penlru autonomia uni
versitară din Japnnia și a’.te 
organizații au adoptat deja 
hotărîrea de a trimite delega, 
ții la Moscova Organizația 
„Glasurile care etntă din Ja
ponia* va trimite la Festival 
pe cel mai buni etntăreți. De 
asemenea va fi reprezentat 
sindicatul cineaștilor și oame
nilor de teatru din Japonia.

TOKIO 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Tokio a 
avut loc o consfătuire a repre
zentanților organizațiilor de 
tineret, studențești și altor 
organizații la care s-a discu
tat problema participării ti
nerilor și tinerelor din Japo
nia la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Mo6cova.

La consfătuire e-a hotărlt 
crearea unui comitet pentru 
pregătirea Festivalului

Intr-un interviu acordat co
respondentului agenției TASS, 
Inițiatorii consfătuirii au co-

Sisai

Unele ziare reacționare franceze afirmă că 
S^eide! este un „soldat filozof** sau un „savant 
cu ochelari**.

o_a și nu.

Ochelari! și filozofia „savantului*
Desen de V. TIMOC

arta—cri

Acfiuni car* subminează 
dezvoltarea legăturilor 
culturale dintre S U A. 

și țările dm lagărul 
socialist

NEW YOPK 13 (Amu). - 
TASS transmit»: La 12 car5e 
aa ’neepaî U New York iaerirJe 
Snbaxcted fairocase: CoBăd a 
Camerei represent «-.fior peztn 
eereeta'ea activi ti ții 
ca^e. Subcomisia, dapâ ca s-a 
anunțat oficiat. s« oc_ca -e 
.cercetarea" activității nareioc 

a revis^kx proșresisX a ac- 
tiviștitar de engize
străini a nsod-liii !n care es*_e 
răspândită !n S.UA Eteratsra 
din L.fi.S S. 4e wn
cratie pa^Jari

Na este înffmpțltor fapta’ că 
prima ședință a sobcomîssei a 
fost consacrată ^cercetării" noo- 
dului in care difszatl tn
S.U.A. literihra d’a UR.S.S. și 
țările de democrație popolari 
Deschizlnd ședința Mow'der. re* 
prezentaatul saocoziisiei. a afir
mat că această literatură ar 
prezenta ,.o gravă amenințare pen
tru S.UA*

MOSCOVA. In după amiaza 
zilei de 13 martie ac., Mihail Da. 
lea, ambasadorul R P.R. la Mos
cova a oferit Ia ambasada R.P R. 
un coktail tn cinstea colectivu
lui Teatrului de Stat de Operetă 
din București, aflat în turneu Ia 
Moscova

EREVAN. Teatrul dramatic 
..Stanislavski" din Erevan a pre
zentat tn premieră comedia 
„Steaua fără nume" de drama
turgul romln Mihail Sebastian. 
Spectacolul a lost pus tn scenă 
de tlnărul regizor Ofelia Aveli- 
sian.

BERLIN. - La 13 martie a pă
răsit Berlinul, plecînd spre Mos
cova, A. A Gromîko. ministrul A- 
facerilor Externe al U R S S.. In 
aceiași zi. A A. Gromîko s a 
înapoiat la Moscova.

BUDAPESTA 13. — Corespon
dentul Agerpre, transmite: A- 
cum cîteva zile in apropierea o-

„Ce ne facem fără gangsteri?“
— foileton —

; Jk fost nevoi* de 11 Kolto- 
Royce u'i pline La refux
ca fLot fn va>oe:e ie 1500 
lire aterHne pentra ■ trans
porta ieri pe princpefH tn- 
doliayr <a TnmormîE:a*ea onoi 
gangster bn^ooex de mina 
a doua. BHIy Bny Blyth. care 
a -----
ispășea o condamnare 
cinci ani. pe-i’ru el a

* Junghiat pe Jack Spot”. 
UDehy Express’*).

♦
Capitala marelui Imperiu Bri

tanic a trecut prin clipe grele. O 
mare durere a copleșit inimile 
sobre și caustice ale multor lon
donezi. în ochii a zeci de gang
steri, observatorul atent ghicea 
o tristețe nesfîrșită. Gangsterii de 
mina treia Iși ștergeau pe furiș 
lacrimile ce se revărsau șiroaie. 
Gangsterii de mina întîia 
geau îndurerați și veșnic 
consolați.

Londra a trecut prin 
grele.

Și cu stoicism a rezistat 
încercări a destinului.

Intr-adevăr, durerea e 
nemărginită.

Intr-adevăr, pierderea e irepa
rabilă. Gangsterii nu se 
în fiecare zi.

Oameni, îngroziți-vă!
Și-a dat obștescul sfîrșit 

Boy-Blyth, gangster de 
doua.

S-a dus dintre cei vii faimo
sul Billy Boy-Blyth care l-a în
junghiat atît de elegant și de ire
mediabil pe cetățeanul Jack 
Spot.

Să nu ne amăgim.
Să avem curajul să privim a- 

devărul drept în față.
A murit Billy Boy-Blyth I

tt în fnch»«»re. nade 
de 
tn-

plîn- 
ne-

clipe

marii

mare,

nasc

Billy 
mina

Moartea, kprită de onoare, 
discemămint și refine, l-a che
mat la sinul ste pe Billy Boy- 
Blyth, ca pe orice cetățean de 
rind.

Pe nimeni nu oa mai stringe 
noaptea de git Billy Bou-Blyth.„

In nimeni nu ca mai băga cu
țitul Billy Boy-Blythl.

Moarte crudă, ce-ai făcut ? Pe 
mina cui ne lași ?

E greu ne închipuim viața 
fără Billy Boy-Blyth ; parcă ceva 
s-a frînt în noi. Cînd știi că nu 
vei mai fi înjunghiat, mai merită 
viața să fie trăită ? Nu te co
pleșește sentimentul zădărniciei 
omenești ?

Durerea e prea mare.
Și e greu să te obișnuiești cu 

ea.
Și e greu sfl te obișnuiești 

fără pumnalul lui Billy Boy- 
Blyth.

Așadar, Billy care l-a ucis 
Jack Spot nu mai există, a 
cat dintre noi ca un înger 
mat de '

Parcă
Parcă 

Spot...
Parcă 

teroare... .
Moarte, toți sîntem sclavii tăi! 
îndurerată, aristocrația Lon

drei l-a jelit pe Billy Boy-Bluth.
Cuvioasă, aristocrația Londrei 

i-a venerat memoria.
Credincioși, gangsterii londo

nezi l-au însoțit pe ultimul său 
drum.

înmărmurită, aristocrația Lon
drei se întreabă cu spaimă și 
groază :

— Ce ne facem fără gang
steri ?

bunul dumnezeu, 
ieri mai trăia... 
ieri l-a ucis pe

ieri finea Londra

che-

Jack

tub

— Ne mor gangsterii.^
— Cme
— Ctnn 

gîtP
— Cine
— Billy 

lași ?
Deși a fost un gangster mo

dest, „de mina doua", cum lip
sit de oioșenie remarca „Daily 
Express'*, mulți cetățeni ai Lon
drei au ținut să-și aducă oma
giul la emoționanta ceremonie a 
înmormintărfi fiorosului asasin. 
Multi cetățeni au ținut să de
pună o coroană de flori la mor- 
mtntul proaspăt desrhis.

Acum, la mormîntul tău 
proaspăt deschis o să-ți zicem și 
noi, Billy Boy-Blyth, ctteca cu
vinte.

Tu ești de cină c-ai muriți 
Mare fraier ai fost, Billy Boy- 

Blyth I
Tu ești de vină c-ai putrezit 

în închisoare ca orice cetățean 
englez I Ai plătit cu viața 
lipsa de ambiție. Modestia se 
ispășește întotdeauna /

Billy Boy-Blyth, de ce te-ai 
făcut gangster de mina doua ?

Modestia ți-a fost fatală.
Billy Boy-Blyth, de ce te-ai 

făcut gangster de mina doua ?,
Modestia ți-a adus moartea. 
Trebuia să ucizi 

zece. Trebuia să 
unul, ci o sută.

Trebuia să devii 
mina întîia!

Te-aveai mai bine cu poliția, 
te stima justiția și nu te băga 
la închisoare. Ajungeai patron 
respectat sau director de trust.

ne ca mai ucide ? 
ne va mai gtringe

ne va mai jefui ?
Boy-Blyth, cui

Secția sc-isori Iei. 76691. I1PARUL REDACflA Șl ADMINIS1RA | «A B-j cuiffii Pup ,S .-lnteii ’. lei 7 60 10 Combinatul Poligrafic „Casa Scînteil I. V. Stallo".

de

nu unul, ci 
spînzuri nu

gangster de

Și-n loc td-fi putrezească oscioa
rele, te plimbai fluierînd pe 
străzile londrei.

Răposate Billy Boy-Blyth, 
gangrter de mina doua...

Ești victima propriei tale me
diocrități...

Mii, Billy Boy-Blyth, tu nu 
știai că e nevoie de gangsteri 
de mina inttia ? Tu nu știai că 
numai ucigînd mult te simți un 
cetățean anost, apărat de 
ri de politică ? Ai fost un 
mantie Billy Boy I

Ce carieră strălucită ți-a
trus moartea...

Ce perspective de aur 
spulherat.„

Dar moartea nemiloasă 
oprit din drumul tău firesc, în 
plină putere creatoare.

Și totuși aristocrația engleză 
te plinge.

De mina întîia sau de mina 
treia, ești totuși gangster. La 
arzătoarea lipsă de gangsteri pe 
care o resimte societatea înaltă 
moartea ta e o pierdere cum
plită.

Aristocrația engleză, televiziu
nea și confrații credincioși plîng 
îndurerați în fața sicriului tău.

Nu fii trist Billy Boy-Blythl 
Durerea se va transforma în 

luptă. Televiziunea, radioul, pre
sa, literatura se vor strădui ca în 
locul lăsat liber prin moartea ta 
să se ridice iar noi și noi gang
steri de mina întîia și de mina 
treia.

Fie-ți țărîna ușoară, Billy Boy- 
Blyth l

TEODOR MAZ1LU

rașului Kecskemet a fost arestat 
unul dintre cei mai sîngeroși că
lăi ai regimului hortyst, Franc- 
zia Kiss Mîhaj, care a fost con
damnat în 1946 în contumacie de 
către Tribunalul Popular Maghiar 
la pedeapsă capitală.

SAN JOSE. în Costa Rlca s-a 
produs marți o criză ministeria
lă In urma demisiei a cinci mi
niștri și a celui de al doilea vice
președinte al Republicii.

CANBERRA. — După cum re
latează agențiile de presă la 13 
martie s-au încheiat la Canber
ra lucrările celei de-a 3 a se
siuni - anuale a Consiliului 
SEATO.

PEKIN. — Potrivit unei hotă- 
rîri adoptate recent de guvernul 
sovietic, la 12 martie, spitalul 
Crucii Roșii sovieiice din Pekin 
a fost predaj în mod gratuit gu
vernului R.P. Chineze. Acest spi
tal a fost creat la Pekin în iunie 
1952 de Uniunea Societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din U R.S S.

WASHINGTON. La 12 mar
tie James Richards, trimisul 
special al președintelui Eisen
hower, a părăsit Statele Unite 
cu destinația Liban unde își va 
începe turneul de prezentare a 
„doctrinei Eisenhower" guverne
lor țărilor din Orientul Mijlociu.

STAS S453 - 82

lege
TO-

die-

țl-a

te-a

! Dezmât rasist 
în S.U.A.

CHICAGO 13 (Agerpres).— 
Luni noaptea studentul negru 
Alvin Palmer, în virstă de 17 
ani, a fosl omorît în bătăi de 
un grup de huligani albi.

Un martor ocular a declarat 
poliției că Palmer aștepta au 
tobusul. cînd o bandă formată 
din opt tineri s-a repezit asu
pra lui fără nici un cuvlnt, l-a 
inconlurat, iar unul dintre cel 
opt i.a spart capul dintr-o 
singură lovitură.

PAI MF.R A MURIT MARȚI 
LA SPITAL ÎN URMA UNEI 
FRACTURI A BAZEI CRA
NIULUI.

Ca deobicei In asemenea ca
zuri, poliția americană nu „a 
izbutit* să-i aresteze pe asa
sini.

Știre sportivă
In continuarea campionatelor 

mondiale de tenis de masă, re
prezentanții noștri Toma Reiter 
și _T. Harasztosi au obținut vic
torii concludente, calificlndu ee 
tn turul următor. Ei au învins 
pe englezul Bergman (3—2) și 
respectiv pe maghiarul Szepesi 
(3-0).

S.UA

