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Delegația guvernamentală
și de partid a R. P. R.

care a vizitat R. P. Bulgaria 

s-a întors în patrie

Pe calea realizării Sosirea în Capitală

unui angajament
„Patriei mai mult cărbune, de 

bună calitate și la un preț de 
cost cît mai redus !" — aceasta 
este lozinca sub care desfășoară 
Întrecerea socialistă în cinstea 
Festivalului Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Mos
cova. tinerii de la mina Lupeni.

...In sectorul IV B — sector 
al tineretului — lucrează briga
da condusă de utemistul Ale
xandru Furo. Sînt numai șapte 
tineri în această brigadă, dar 
muncesc cît zece. Cu toții s-au 
calificat aici în mină și au în
vățat de la minerii mai vîrstnîci, 
cu experiență, ca Dionisie Mar
ton, cum să folosească uneltele 
și cum să-și organizeze locul de 
muncă pentru a lucra cu spor.

Băieții din brigadă știu ca 
succesul lor depinde de modul 
cum își organizează munca. In 
acest scop ei și-au împărțit sar
cinile pe cele trei schimburi și 
s-au deprins să nu părăsească 
niciodată abatajul pînă nu le-a 
sosit schimbul, predînd astfel 
lucrul din mers. înainte de În
ceperea fiecărui șut, cele două 
echipe care se înlocuiesc stau de 
vorbă 10—15 minute asupra mo
dului cum a decurs lucrul în 
schimbul anterior, avind astfel 
putință să ia din timp măsuri 
pentru înlăturarea defecțiunilor.

Pentru a lucra cu un randa
ment sporit, fiecărui tînăr din 
brigadă i s-au arătat care-i sînt 
sarcinile^ pe locul de producție. 
In două dintre schimburi lu
crează cîte doi tineri. Ei taie 
cărbunele din front. Evacuarea 
cărbunelui este efectuată de 
schimbul următor, în care, pe 
lingă doi mineri tăietori, un al 
treilea tînăr asigură numai de
gajarea locului de muncă.

Invățînd din experiența mine
rilor fruntași care lucrează la 
înaintări și au de înfruntat, ca 
și ei, straturi de cărbune inter
calate cu piatră, tinerii din bri
gada lui Furo s-au deprins să 
extragă din front întâi straturile 
de cărbune, pe o adîncime con
siderabilă — un metru și două
zeci de centimetri — și la urmă, 
separat, intercalările de piatră. 
Aceasta ușurează munca și asi
gură buna calitate a cărbunelui, 
împiedicînd amestecarea lui cu 
steril.

Muncind astfel, membrii bri
găzii izbutesc să extragă zilnic 
16 tone cărbune și piatră, de- 
pășindu-și cu mult sarcina pla
nificată. O dată cu depășirea 
planului de producție crește și 
salariul muncitorilor. Molnar Io
sif, de pildă, șef de schimb în 
această brigadă, cîștiga în medie, 
după vechiul sistem de salarizare, 
1.500 lei lunar.

L'na din măsurile care s-au 
dovedit a fi deosebit de eficace 
în îndrumarea tinerilor din bri
găzi a fost repartizarea pe lingă 
ei a unor muncitori vîrstnîci, 
mai cu experiență, care, într-o 
serie de cazuri, chiar conduc 
brigăzile de tineret Fiind spri
jiniți de minerul Ștefan Demeter, 
tinerii din brigada acestuia n-au 
rămas, în ultimele cinci luni, ni
ciodată sub normă Mult sprijin 
primesc în organizarea lucrului 
în abataj și tinerii din brigada 
condusă de minerul Ion Popa de 
la stratul 18 frontal. Cu con
cursul lui ei aplică inițiativa 
„Ziua și fișia“, datorită căreia 
extrag zilnic cîte o fîșie de căr
bune, sporind productivitatea 
muncii cu aproape 100 la sută 
față de sarcina planificată. Ini
țiativa „Ziua și fîșia“ este apli
cată cu rezultate din ce în ce 
mai bune și de tinerii din bri
găzile conduse de minerii Ion 
Doboi, Ion Damian și alții, care 
lucrează în abatajele frontale cu 

front lung.

Tinerii 
numărate 
muncească bine, 
voință și entuziasm, 
acestea, la mina Lupeni există 
încă unele brigăzi care lucrează 
cu o productivitate scăzută. Pen
tru a analiza cauzele care duc 
la această stare de lucruri, co. 
mitetul organizației de tază 
U.T.M. a organizat de curînd o 
consfătuire în care s-a discutat 
pe larg cum iși îndeplinesc ti
nerii sarcinile de producție.

Cu acest prilej a reieșit că din 
cauza unor lipsuri ale direcțiunii 
unele locuri de muncă nu au a.

au dat dovadă In ne- 
rinduri că știu să 

că au multă 
Cu toate

CUNOAȘTEȚI 
ANGAJAMENTUL 

TINERILOR MINERI 
DE LA LUPENI?

au hotărît să dea, 
cinstea Festivalului

Studenții Universității „C. 
t. Parhon" din București 
se pregătesc pentru Festival, 
lată cîteva studente pregătin- 
du se in vederea unei repetiții 
a echipei de dansuri.

Foto : AGERPRES

Ei 
în 
Mondial al Tineretului 

și Studenților de la 
Moscova, peste plan,

4000 tone de cărbune

si gura te întotdeauna condițiile
necesare: vagonete goale și ma
terial lemnos. Din aceasti pri
cină, de pildă, brigăzile conduse 
de minerii Mihai Mauci și Miron 
Gavra din sectorul III au lucrat 
în ultimele trei luni sub posibi
litățile lor. Munca minerilor este 
adesea îngreunată și de faptul 
că au loc dese întreruperi în ali
mentarea cu aer 
uneori presiunea 
foarte mică.

Este știut că 
muncii și îndeplinirea 
a planului sînt mult influențate 
de felul cum este folosit timpul 
de lucru. Faptul că tinerii vin 
in mod regulat Ja lucru nu asi
gură de la sine un randament 
sporit Dacă, de pildă, în timpul 
defectării unui transportor cu 
radete sau al lipsei de vagonete 
goale, muncitorii din brigadă se 
vor mulțumi sa stea pe cărbune 
pînă cînd ,,situația se rezolvă*, 
desigur că randamentul în acea 
zi va fi mai redus. Dacă însă 
responsabilii de brigăzi și șefii 
de schimb își vor organiza în 
așa fel lucrul — așa cum și fac 
tovarăși ca Ștefan Demeter, 
Ștefan Csalovici, Gh. Vrajă și 
alții — îneît în timpul cînd uti
lajul nu funcționează sau nu au 
vagonete goale, tinerii să armeze 
abatajul, să aprovizioneze locul 
de muncă cu material lemnos 
sau să contribuie la scurtarea 
timpului de repunere în func
țiune a utilajului, pierderile vor 
fi reduse.

Din păcate însă lucrurile se 
petrec uneori altfel. Mai sînt ti
neri, printre care cei din bri
găzile conduse de Schneider Pî- 
răianu și Gh. Spătaru, care nu

comprimat, iar 
acestuia este

productivitatea 
ritmică

înțeleg importanța conlucrării cu 
echipele de reparații și stlu ne- 
p&sători atunci cind se ivesc de
fecțiuni. Această situație duce la 
nerealizarea planului echipei res
pective, la scăderea propriului ei 
ciștig.

Tot odată nu trebuie uitată 
pricina din care utilajele se de
fectează foarte ’ 
ficare a unor 
tineri.

Pentru a nu 
ția, o parte din 
tuează in zilele anume destinate 
pentru aceasta. Totuși, deși sint 
solicitați, unii tineri nu participă 
intotdeauna la aceste lucrări. U- 
neori, de asemenea, verificarea și 
repararea utilajului se face de 
mintuială. Așa se explică cum o 
serie de ciocane pneumatice, 
scocuri, fortune, motoare electri
ce și alte utilaje ajung să fie 
zvirlite ici și colo — iar tinerii 
trec pe lingă ele fără să se sin
chisească.

Un factor hotăritor care con
tribuie la sporirea productivității 
muncii este respectarea discipli
nei pe locul de producție. Tineri 
ca Pavel Chiriboși, Nicolae lor- 
dăchioiu, Eugen Sofian, Ion
Stanciu, Ion Vizitiu, Gh. Săsăr- 
man și alții n-au tras destule
învățăminte de la minerii mai
bătrint, cu experiență, ca ion 
Cioară, Avram Doșu, Kis Petru, 
Ion Lateș, care in decursul celor 
30—40 de ani de minerit n-au 
nici o absență nemotivată. Nu
mai in luna februarie acești ti
neri au avut intre 1—5 absențe

In aceste zile, la mina Lupeni 
are loc experimentarea sistemului 
de salarizare îmbunătățit prin 
care toți muncitorii beneficiază de 
lin substanțial spor de salarii. 
Comitetul organizației de bază 
U..T.M. are datoria să sprijine a- 
ceastă acțiune.

Este demnă de 
tiva utemiștilor 
luată in cinstea 
la Moscova. Pentru ca ea sa fie 
încununată de succes, se cere ca 
organizația de bază U.T.M, sub 
conducerea organizației de par
tid, să analizeze mai des cauzele 
care fac să mai existe deficiențe 
In producție.

O problemă importantă este 
cea a respectării sarcinii de redu
cere a prețului de cost. La mina 
Lupeni această sarcină continuă 
să nu fie îndeplinită. Pentru a a- 
sigura creșterea productivității și 
reducerea prețului de cost, tre
buie ca toate brigăzile să-și inde- 
pllnească planul. Nu e bine, de 
aceea, ca in viitorul apropiat, să 
se meargă pe linia înființării de 
noi brigăzi, ci mai ales e necesar 
să fie intărite cele existente.

Comitetul raional U.T.M. Pe
troșani, care tn ultima vreme ma
nifestă o oarecare inpăcare cu 
lipsurile existente, trebuie să în
drume pe căi concrete activitatea 
comitetului U.T.M. spre îmbunătă
țirea folosirii utilajelor, întărirea 
disciplinei de producție, ridicarea 
calificării tinerilor.

des. slaba cali- 
mineri, mai ales

stingheri produc- 
reparații se etec-

relevat iniția- 
de la Lupeni. 
Festivalului de

C. BANCILA

Asta ml-i meseria, să ridic 
case. Cea pe care o vezi nu-i 
nici prima și, cred, nici ultima, 
Cîte își datoresc zidurile miinilor 
mele ? — nu mai țin minte. 
Uneori trec pe lingă vreuna din 
clădiri și-mi vine, așa, s-o cuprind 
în brațe și s-o ridic ca pe o fe
tiță. Să știi c-aș fi în stare. Cît 
e casa de mare și de întinsă, 
n-ar putea să se împotrivească 
prin nimic. Altora, bineînțeles, 
nu le-ar îngădui decît să-i ad
mire liniile, volumele, în fața 
lor ar lua un aer impunător, ca 
la fotograf. Dar cu mine nu i-ar 
merge; eu am văzut-o din clipa 
cînd, nu era nimic altceva decît 
un poligon de sfori fixate cu 
țăruși. Dinaintea cui să facă 
mofturi de palat din sticlă ? 
Dinaintea mea, care am văzut-o 
scundă, murdară, oloagă în cir- 
jele lemnăriei ? Nu poate.

Cît e de cînd îi cîntam încet, 
încetișor, cîntec despre soarta 
care o aștepta, 
sub mustață să 
fîrtații și să rîdă de mine ? Cînd 
se turnau planșeele de beton eu 
îi șopteam casei ceva despre 
sclipirea parchetului pe care 
gospodina îl va freca cu petro- 
sin și-l va unge cu ceară. Cînd 
se montau de-abia cercevelele 
oarbe, eu îi șopteam casei de
spre unduirea perdelelor sub 
zbaterea vîntului de primăvară. 
Cînd fiarele ieșeau, țepoase 
încă, din zid, în locul unde 
avea să fie balconul, tot eu îi 
șopteam casei despre minunea 
răsadului cu flori, suspendat a- 
colo, sus, pămînt negru între 
trei șipci de lemn sau în jghiabul 
de tablă...

Și în fața mea să se groză
vească acum casa P Ți-ai găsit! 
Iți spun, îmi vine s-o ridic în

cintec inginut 
nu mă audă

Vineri seara a sosit în Capitală 
delegația guvernamentală și de 
partid a Republicii Populare Ro
mîne care, la invitația guvernu
lui R.P. Bulgaria și a C.C al 
Partidului Comunist Bulgar a fă
cut o vizită oficială în R.P. Bul
garia.

Delegația a fost 
tovarășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. prim secretar al C.C. al 
P M.R., membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, condu
cătorul delegației, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri. membru al Biroului Poli
tic al C.C, al P.M.R., Petre Bo- 
rilă, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membru al Bi
roului Politic al C.C. al PM.R., 
Leonte Răutu. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
p.M.R.» Grigore Preoteasa, minis
trul Afacerilor Externe, membru 
al C.C. al PM.R., G. Gaston- 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

Din delegație a făcut parte de 
asemenea tov. Mihail Roșianu, 
ambasadorul R.P.R la Sofia.

Delegația a fost însoțită de 
funcționari superiori de stat, ex- 
perți, ziariști.

Împreună cu delegația a sosit 
de asemenea Stoiap Pavlov, am.

formată din

basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești

Pe teritoriul țării noastre mem
brii delegației au fost întîmpinați 
de tovarășii Gheorghe Apostol 
și Emil Bodnăraș.

Ora 22,50.,. Trenul special so
sește în gară. Pe peronul gării 
Băneasa. erau prezenți tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Iosif Chiși- 
nevsehi. Miron Constantinescu, 
Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, Constantin Pîr- 
vulescu, membri ' *
Politic al C.C. al 
Coliu. L. Sălăjan, 
membri supleanți 
Politic al C.C. al 
Bîrlădeanu. vicepreședinte alCon- 
siliului de Miniștri. VI. Gheor
ghiu. secretar al C.C. al P.M.R., 
A. Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, A. Bunaciu. secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Alexa Augustin, I. Coz ma, 
Constanța Crăciun, FI. Dănă- 
lache, M. Florescu, general ma
ior Ion Gheorghe, Gh. Hossu. 
dr. Voinea Marinescu, P. Nicu- 
lescu-Mizil, Petre Lupu, A. Stan- 
cu, B. Solomon. Sorin Toma, Ghi- 
zela Va6s, A Vijoli, ing. Anton 
Vlădoiu, președintele Sfatului 
popular ai Capitalei, deputați,

ai Biroului 
P.M.R., D. 
St. Voi'ec, 
ai Biroului 

P.M.R., . Al.

Delegata guvernamentală și de partid a R P.R. la sosire, tn gara Băneasa

înalți funcționari de stat, condu
cători ai organizaților obștești, 
oameni aj muncii din Capitală.

Au fost de față șelii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, membrii ambasadei 
R.P Bulgaria în R.P.R. și a’.ți 
membri ai corpului diplomatic.

O gardă militară dă onorul.

Fanfara intonează imnul de stat 
al R.P.R.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Chivu Stoica trec tn re
vistă trupa.

Un grup de pionieri înconjoară 
pe membrii delegației și le oferă 
buchete de flori.

Oamenii muncii din Capitală 
care au venit să întimpine dele-

gația guvernamentală și de partid 
a R.P. Romîne 
căldură pentru 
toresc Romîn și 
pentru prietenia 
pentru continua întărire a unității 
puternicului 
cialiste.

ovaționează cil 
Partidul Munci- 
guvernul R.P.R., 
romîno-bulgară.

lagăr al țărilor so-

Marele miting de
SOFIA 5. — (De la trimișii spe- Tarabanov, locțiitor al Ministru- 

ciali ai agenției ,.Agerpres“). lui Afacerilor Exierne. general 
Vineri dimineața delegația gu. maior Ivan Vinarov, Stoian Pav- 

vernamentală și de partid a R.P.R. i°v- ambasadorul Republicii Popu- 
a fost oaspetele orașului Varna, ° *'
unul din cele mai frumoase orașe 
ale republicii frățești. In cursul 
dimineții, locuitorii Varnei s-au 
întilnit cu membrii delegației ro
mîne în cadrul unui mare miting 
in piața Independenței.

Membrii delegației romîne al
cătuită din tovarășii; Gheorgh- 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn. membru al Prezidiului ' 
Marii Adunări Naționale, condu- ; 
cătorul delegației, Chivu Stoica, ■ 
președintele Consiliului de Miniș- ' 
tri al Republicii Populare Romî- 1 
ne. membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Petre Borilă, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
membru ■ — ■ ■ -............
C.C, al 
Romîn, 
supleant 
C.C. al 
Romîn. Grigore Preoteasa, minis
trul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Romîne, membru 
al C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn, G. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, M. Roșianu, am
basadorul Republicii Populare Ro
mine la Sofia, au fost însoțiți de 
tov. Raico Damianov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, Dimo Dicev,'membru al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, M.

ciali ai agenției „Agerpres"). 
Vineri dimineața delegația gu.

al Biroului Politic al 
Partidului Muncitoresc 

Leonte Răutu, membru 
al Biroului Politic al 

Partidului Muncitoresc

la Varna

I D AR
brațe. Dacă-i frumoasă ? Ba 
bine că nu. (Ar putea să fie și 
mai frumoasă, nu-i vorbă). Așa 
cum e, îmi place. Dar eu nu-i 
spun. Dimpotrivă, îi zic: „ce 
faci, urîto ? Cum o mai duci ? 
îmi pare mie că ai început să 
te cam coșcovești; ia veziI" Șt 
trec mai departe, prin orașul 
care e plin de casele mele.

Mi se pare însă că rîzi și nu 
mă crezi. Ce pot să-ți fac / 
Dumneata tragi din țigară și 
gîndești: tot țiganul își laudă 
ciocanul. Dar bineînțeles. Dacă-i 
al lui, să și-l laude, cui strică 
asta ? Vu strică nimănui. Dă-mi 
și mie un foc. Te uiți la asta 
la care lucrez acum. Nu știu ce 
o să iasă de capul ei, prea stau 
multă vreme degeaba așteptînd 
cărămizile acelea. Asta mă 
scoate din sărite. Banii ? Da, 
firește, intră la socoteală și 
banii, dar nu • din pricina lor 
fierb eu. îmi place să mă înne
grească soarele de primăvară, 
dar numai cînd mă găsește cu 
mistria în mină, altfel nu.

Oamenii așteaptă casele mele 
cu sufletul la gură, ce știi dum
neata. li vezi cum vin pe șan
tier, cum calcă pe cîte o blană 

cu mîinile întinse în
de parcă ar merge pe 

sîrmă, nu alta, și urcă pînă aici 
la mine. Vin cu pantofii făcuți 
lună și cînd pleacă pot să-și 
scrie numele cu degetul în 
praful lor. Vin să mă întrebe : 
ei, merge, merge ? Și răsuflă 
adine. Crezi că va fi gata pînă 
de... Întreabă. Dar eu nu vreau 
să fiu profet mincinos. Vreau să 
le fac oamenilor bucurie, nu 
necaz, vreau să le fac casă, să 
aibă tinerii loc să se iubească. 
Rîzi, eh ? Umblă glumele pe 
chestiunea asta și nu toate nevi-

novate. De aceea sînt eu aici, 
pe schelele astea, să mă lupt cu 
glumele răutăcioase. Asta e.

Acum lasă-mă. A venit totuși 
o platformă cu niște cărămizi și 
macaraua mi le trimite sus. 
Încoace, încoace! Doamne, bine 
e să vă simt în palmă, aspre la 
pipăit, zdravene, gemene. Începe 
zidul să salte, un rînd, încă un 
rînd. Monoton, spui P Nimic nu 
știi din meseria asta. Monoton 
pe dracu ! Dar, sigur, dacă te 
uiți la ele din fugă și atît, că
rămizile nu spun nimic. Numai 
dacă te obișnuiești și-ți place 
meseria, fiecare rînd o să-ți 
spună ceva.

La trei palme de la planșeu, 
îl vezi pe ăla micu. E singurul 
din casă care are nevoie să se 
sprijine într-adevăr de zid ca să 
poată merge. (Pe bețivi nu-i 
pun la socoteală). Pe urmă, 
puștiul crescînd, statura îi va fi 
însemnată an după an, aici un
deva, lîngă prichiciul ușii, cu o 
liniuță subțire. O măsurătoare 
veselă, mai însemnată decît cea 
a cotelor apelor Dunării. La 
vreo 15 rînduri de cărămizi, cam 
pe aici, vor fi rafturile cu cărți. 
Cărți — o lume întreagă. Mai 
sus, uite pe aici, tatăl va prinde 
tablourile. Originale, sau sim
ple reproduceri, oricum, o altă 
lume. Iar dincoace, scăldată în 
lumină, va sta oglinda, gata să 
răsfrîngă și ea lumea, cea ade
vărată. Vezi, pereții aceștia tre
buie să sprijine lucruri frumoase. 
Pe toate le presimt, pe toate le 
desemnez și le pipăi cu închi
puirea, în timp ce zidul crește, 
crește. Măi, mai aveți cărămizi ? 
Trimiteți sus tot ce mai aveți.

Monoton, zici ? Nu, niciodată.

ȘTEFAN IUREȘ

lare Bulgaria la București, Ior
dan Ștefanov, directorul Protoco
lului Ministerului Afacerilor Ex
terne.

La sosirea piață, unde a a- 
vut loc mitin»/, oaspeții au fost 
întimpinați Ș Mitca Grigorov, 
prim secretar"- al comitetului re
gional al Partidului Comunist 
Bulgar, Petăr Bombov, președin
tele sfatului popular regional, 
contraamirali. B. Ormanov. co
mandantul Fo -țelor Maritime Mi
litare ale R. P. Bulgaria și de alți 
conducători ai organelor locale de 
stat și de partid.

Piața era împodobită cu portre
tele marilor Învățători ai clasei 
muncitoare, cu portretul lui 
Gheorghi Dimitrov, precum și cu 
portretele conducătorilor de stat 
și de partid romin și bulgar.

Mitingul a fost deschis de Mi
tca Grigorov, prim secretar al co
mitetului regional al Partidului 
Comunist Bulgar care a exprimat 
bucuria locuitorilor orașului Var. 
na de a avea în mijlocul lor dele
gația guvernamentală și de par
tid a Republicii Populare Ro
mîne.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Petre Borilă, care a sous:

„Dragi tovarăși și prieteni, ce
tățeni și cetâțene ai orașului 
Varna,

Dați-mi voie 6ă vă mulțume6c 
din inimă, în numele' delegației 
guvernului romin și a Partidului 
Muncitoresc Romin pentru ma
nifestația de călduroasă prietenie 
cu care ne întimpinați și să vă 
transmit salutul frățesc și urările 
de succes ale oamenilor muncii 
din Romînia.

Sintem bucuroși că ne aflăm în 
mijlocul dv., în acest vechi și 
minunat oraș al patriei dv., cu
noscut pentru tradițiile sale revo
luționare. Sub soarele înfăptuirilor 
socialiste, frumusețile Varnei au 
căpătat o nouă și mai puternică 
strălucire. Vizita noastră la Var
na și întîlnirile cu populația ora
șului dv. întregesc imaginea pe 
care am avut prilejul să ne-o for
măm despre frumoasa dv. țară și 
despre minunatul ei popor in de
cursul vizitei noastre în Bulgaria, 
în acest timp am vizitat Sofia, in
stitute și întreprinderi din Capi
tala dv., am vizitat importantul 
centru economic și cultural Plov
div, am vizitat Peruștița și alte 
comune de la poalele munților

Iugoslav 
noastră a 

uzinele „23 August4*. In- 
Agronomic „Nicolae Băl- 
și muzeul de artă a!

Vizitele delegației 
tineretului iugoslav
In cursul zilei de joi delegația 

Tineretului Popular 
care se află în tara 
vizitat 
stitutul 
cescu* 
R.P.R.

Seara membrii delegației au 
asistat la spectacolul Teatrului 
de Operă și Balet al R.P.R.

Vineri dimineața delegația Ti
neretului Popular iugoslav a pă
răsit Capitala plecînd în regiu 
nea Pioești unde a vizitat Ra 
finăria nr. 2 din Pioești și G A S 
din comuna Valea Călugărească 
In cursul după.amiezii, membrii 
delegației au fost primiți de 
D. Balalia, prim secretar al 
mitetului regional Pioești 
P.M.R,

tov
Co

al

Rodope, unde, pe lîngă vechea 
tradiție de luptă pentru indepen
dență națională și libertate a po
porului bulgar, pulsează munca și 
viața nouă socialistă, pe care 
și-o făuresc țăranii bulgari mem
bri ai cooperativelor agricole. 
Ne-am oprit la Pleven, Grivița și ia 
Pordim, unde am cinstit memoria 
eroilor ruși, romîni, bulgari care 
și-au vărsat singele în lupta co
mună pentru independența Bulga
riei și Romîniei. Am văzut cu 
ochii noștri cum crește și se întă
rește Bulgaria nouă, populară, 
cum se dezvoltă oamenii noi în rii economiei naționale a țărilor 
satele și orașele Bulgariei. Peste 
tot, în aceste vizite, precum și în 
întîlnirile cu zecile de mii de oa
meni pe care ni le-au prilejuit mi
tingurile din Sofia, Plovdiv și din 
celelalte localități am avut marea 
bucurie de a sta de vorbă cu 
muncitorii, țăranii și intelectualii 
Bulgariei, care ne-au ajutat să 
cunoaștem mai bine munca și as
pirațiile poporului frate bulgar, 
care ne-au impresionat adine prin 
conștiința lor patriotică, prin de
votamentul cu care muncesc pen
tru ridicarea bunăstării poporului 
bulgar, pentru cauza socialismu
lui. In toate aceste țntîkniri. dele
gația R.P.R. a fost întimpinată cu 
o deosebită prietenie. Noi consi
derăm aceasta ca o manifestare a 
sentimentelor de dragoste, de 
prie:enie frățească față de poporul 
romîn, care, ca și dv., dragi to
varăși, construiește socialismul 
în patria sa. O expresie puternică 
și-a găsit această prietenie în 
convorbirile și tratativele care au 
avut loc între delegația guvernu
lui romîn și a Partidului Muncito
resc Romîn și conducătorii po
porului bulgar cu privire la dez
voltarea mai departe a colabo
rării dintre țările ooastre, pre
cum și în problemele de interes 
comun ale vieții internaționale.

După cum știți, acum trei zile 
•u fost semnate Ia Sofia declara-

țiile comune ale guvernelor noas
tre precum și ale Partidului 
Muncitoresc Romîn și Partidului 
Comunist Bulgar. Delegațiile 
noastre și-au exprimat acordul 
deplin și hotărîrea de a întări 
și dezvolta relațiile de colaborare 
între Romînia și Bulgaria. în do
meniul economic și cultural și 
schimbul de experiență în con
struirea socialismului. Declara
țiile pe care le-am semnat la So
fia reprezintă în aceasta privința 
un program concret și viu de 
activitate care datorită dezvoltă-

noastre in timpul puterii popu
lare, poate fi pe deplin înfăptuit. 
Guvernele și partidele 
sînt conduse de același

noastre 
scop, de

a face ca 
multilaterală 
să contribuie la ridicarea 
procă a nivelului de trai 
popoarelor noastre, la avîntul lor 
general. Vom traduce în fapte a- 
cest program, convinși fiind că 
servim în felul acesta nu numai 
cauza popoarelor noastre dar și 
cauza socialismului și a păcii în 
lume.

In schimbul de vederi pe care 
delegațiile noastre le-au avut, 
am constatai cu toții cu satisfac
ție deplina identitate de vederi 
cu privire la dezvoltarea mișcării 
muncitorești și la situația inter
națională. Partidele noastre, care

T E LEG

această colaborare 
între țările noastre 

reci- 
al

(Continuare In pag. 4-a)

RAMĂ
Tovarășului TODOR JIVCOV, 

prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar,

Tovarășului ANTON IUGOV, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria
Sofia

încheindu-ne vizita în Bulgaria prietenă vă rugăm 
din partea de egației Republicii Populare Romîne cele __  _____
mulțumiri pentru ospitalitatea frățească, pentru dragostea și 
prietenia cu care am fost primiți în tot timpul șederii noastre 
In minunata dv. țară. Vor rămîne neuitate pentru noi zilele pe
trecute in mijlocul poporului bulgar, puternicele manifestări ale 
prieteniei sincere care unește popoarele noastre. Vă rugăm să 
transmiteți guvernului Republicii Populare Bulgaria, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar și întregului popor bulgar 
cele mai bune urări de noi succese în construirea Bulgariei so
cialiste, în lupta pentru apărarea păcii.

Să trăiască și să se întărească pe veci prietenia frățească între 
poporul romîn și poporul bulgar 1

să primiji 
mai calde

In numele delegației Republicii Populare Romine,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
CHIVU STOICA

Plenara lărgită a Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. R.

deschidere a fost 
prof. P. Constan-

re- 
reli- 
or-

membru 
al Păcii, 
intitulat :

In sala S.R.S.C. din str. Bi
serica Amzei nr. 5—7, a avut loc 
vineri dimineața o ședință ple
nară lărgită a Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R.P.R. Au participat membri ai 
C.N.A.P., academicieni, oameni de 
știință. artă și cuitură,
prezentanți ai cultelor 
gioase, reprezentanți ai
nizații'.or obștești. președinți 
și secretari ai comitetelor re
gionale de luptă pentru pace, 
invitați din nodurile ccior mai 
activi luptători pentru cauza păcii 
din Capitală și din țară.

A fost de față dr. Petru 
Groza .președin-iele prezidiului 
Marii Adunării Naționale.

In prezidiu au luat loc: Justi
nian Marina, patriarhul biseri
cii ortodoxe romîne, acad. prof. 
P. Constantinescu-Iași. vicepre. 
ședințe al Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R.P.R., 
acad. Mihail Ralea și prof. univ. 
Florica Mezincescu, membri ai 
Consiliului Mondial al Păcii, San
da Rangheț. secretar al Comite
tului național pentru apărarea 
păcii din R P.R., acad. Geo Bog- 
za, scriitoarea Lucia Demetrius, 
Ion Dobre, președintele C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din in
dustria de petrol, chimie și gaz 
metan, prof. Ștefan Peterfi, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R., membri ai Comitetului

național pentru apărarea păcii din 
R.P.R.

Cuvîntul de 
rostit de acad. 
tinescu-Iași. .

Acad. Mihail Ralea, 
al Consiliului Mondial 
a prezentat raportul 
„Problemele aciuale ale luptei 
pentru apărarea *păcii“.

Vorbitorul a subliniat __ .
fața mișcării mondiale pentru 
pace stau sarcini de mare răspun
dere. Niciodată această răspun
dere nu a fost mai mare ca acum. 
In fața noilor simptome de în
răutățire a situației internațio
nale, mișcarea mondială a parti
zanilor păcii a luat o nouă ini
țiativă de o uriașă importanță. 
Este vorba de desfășurarea unei 
mari campanii împotriva expe
riențelor ou bombele atomice și 
cu hidrogen. Consiliul Mondial 
al Păcii a lansat un apel și o de- 
calarație în care se cere înceta
rea experiențelor nucleare și în
cheierea neîntîrziată a unui acord 
eu privire la încetarea acestor 
experiențe.

Referindu-se în continuare la 
lucrările Subcomitetului Comisiei 
ONU, pentru dezarmare, acad. 
Mihail Ralea a relevat că astăzi 
dezarmarea este o problemă mult 
prea importantă pentru ca masele 
populare 6ă poată admite conti
nuarea tărăgănării rezolvării ei de 
către puterile occidentale. Este 
momentul să se ajungă de în-

că în

dată la realizarea unui acord, cel 
puțin în ceea ce priveș'.e interzi
cerea fabricării și experimentării 
tuturor felurilor de arme atomice 
și termonucleare.

Problema asigurării securității 
colective atît în Europa cît și în 
întreaga lume se află de aseme
nea în centrul atenției opiniei pu
blice internaționale.

După ce a 
continuă a forței 
tru pace a popoarelor, 
rul a spus :

Concluzia principală 
desprinde din analiza ___ ,__
internaționale este că în momen
tul de față punctul de încercare 
în problema dezarmării îl consti
tuie interzicerea experiențelor cu 
arme atomice Aceasta ar însemna 
un prim pas de pe urma căruia 
s-ar resimți tot ansamblul rela
țiilor internaționale.

Scritoarea Lucia Demetrius a 
prezentat apoi o informare asu
pra activității desfășurate de Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii din R.P.R și planul de 
muncă al Comitetului pe anul 
1957.

Cele aproape 24.000 comitete de 
luptă pentru pace existente în în
treaga țară, care numără peste 
260.000 membri, sînt o expresie

(Continuare în pag. 4-a)

re’ev at creșterea 
mișcării pen- 

vorbito-

care se 
situației



Rusalin Mureșan

DOUĂ cîntece 
PENTRU PARTID

Soarele
Veșnic, soarele ca o pecetâ a vieții 
Pe deasupra noastră a ars și-a trecut. 
Totuși niciodată noi oamenii simpli 
Nu l-am simțit și nu l-am văzut.

Am zărit doar pata lui albă pe cer 
Ca un loc gol pe bolta deschis, 
Ca o umbră de lumină ciudată 
Căruia greșind soare i-am zis.

Razele lui nu neatj fost mîngîiere. 
Ci harapnice pe spatele gol.
Arșița lui ne-a făcui foame din roduri 
Și din izvoare-nămol!

Tu însă ne-ai adus adevăratul soare, 
Soarele celor harnici și multi
Soarele al cărui imn de lumină 
împreună cu noi îl asculți !

Roadele coapte de el ale noastre-s I 
Apele clare-s. luminile la fel.
Razele-i calde ne mîngîie fața. 
Și pentru noi Tu ești El!

Drum
Iată, eu sînt unul din cei fără număr 
Și singur venit-am la tine, pe jos.
Un sfert de veac îmi odihnește pe umăr 
Ca o aripă de albatros....

Pe jos am venit, și de jos. înspre vis.
Și colbului i-am cunoscut spoiala.
Și înspre tine venind mi-am ucis 
Un tovarăș de drum : îndoiala !

O clipă m-am crezut singur rămas 
Pe unicul drum ce ducea înspre tine. 
Drumul cel mare, fără popas 
Cu grele suișuri alpine 1

în urmă-am privit, și-am zărit, și-am stat mut: 
O mare de oameni în drum fără ceată ! 
Vai. cît de clar drumul meu l-am văzut 
Cînd îndoiala nu-mi mai sta în față !

Ion Brad

Un vis
Aveam un vis tulburător cîndva:
Să mor la douăzeci de ani,
Să no știe că mi-a fost draga ea,
Să-mi plîngă-n urmă niște bieți țărani.

Acum, că nu m-am dus. la sută-aș vrea, 
Dacă se poate, nici atuncia nu !
Să te privesc în ochi, iubita mea, 
Să cînt pămîntul care mă născu.

La jumătate de va fi să cad,
Nici început și nici sfîrșit să fie, 
Ci între două ape tulburi vad 
Prin care tu să treci în veșnicie.

RECITALUL LUI
Evgheni Malinin

Numele lui Evgheni Malinin a erupt în lu
mea muzicală internațională cu prilejul con
cursului de pian și vioară organizat de cunos- 
cutii muzicieni francezi Jaques Thibaud și 
Margueritte Long. Atunci Malinin s-a impus 
atenției, cucerind primul loc. împreună cu pia
nistul francez Philippe Entremont.

Din păcate Malinin a înregistrat deocam
dată puține discuri sau benzi de magnetofon 
astfel încît arta sa ne era cunoscută nu din... 
auzite, ci din... citite Bucuria de a-1 putea as
culta în cadrul unui unic recital dat la Bucu
rești a fost deci cu atît mai mare.

Malinin este un visător, un mare liric și 
un colorist și, potrivit cu acest specific 
al temperamentului său artistic, și-a creat 
o tehnică pianistică adecvată. Și cîtă poezia 
fmprimă el părților lirice tălmăcite 1 In acest 
sens, preludiul și fuga de Șostakovici au con
stituit un minunat exemplu. Sonorități învălui
toare, construcție clară (este un visător 
care știe tot timpul ce face I), redare 
pregnantă a planurilor fugii — iată atri
bute ale interpretării acestei piese din acest 
„Clavecin bine temperat" al lui Șostakovici. 
Aceleași trăsături le-am întîlnit și în interpre
tarea sonatei a patra în do minor de Proko
fiev. Am ascultat un Prokofiev extrem de li- 
rizat, în care aciditatea și un anumit brio carac
teristic făceau loc preponderenței, visării. în
trezăririi doar a contururilor învăluite în cea
tă. Sonata confirmă odată mai mult lirismul 
poetic al lui Malinin Dar uneori seninătatea 
sa este lăsată la o parte și el... „mușcă". A- 
cesta a fost de pildă, cazul în „Mefisto vals" 
de Liszt sau în „Scherzo" de Chopin. Evo- 
luînd cu o desiuvoltură excepțională pe cla

viatură, Malinin este departe de a vădi ușu
rință în concepție; dimpotrivă, în „Mefisto- 
vals“ a fost într-adevăr prezent „diavolul" 
său plin de virtuozitate, dar spre deosebire de 
multe interpretări, și o „muzică" de bună ca
litate. De altfel este o caracteristică a lui Ma
linin de a avea interpretări de o extremă mu
zicalitate. Tehnica sa este deasupra, greutăți
lor ; mîna sa stingă este remarcabilă, perla- 
ful său este adesea extrem de frumos. Tn ceea 
ce privește „ambitusul" său emoțional el este 
centrat pe liric, Malinin neapărînd înclinat 
spre monumental, patos eroic, sau redarea 
marilor conflicte dramatice. De aceea și Beet
hoven a părut a fi mai departe de sfera 
preferată a temperamentului său, deși Sonata 
„Waldstein" a vădit o concepție structurală 
clară și multă fantezie coloristă (se poate dis
cuta dacă aceeași paletă de culori poate fi 
adecvată unor compozitori cu stiluri foarte 
diferite ; de asemenea și alegerea unor tempi, 
destul de rari, pentru final).

Malinin a părut că se identifică pe deplin 
cu stilul lui Skriabin. Acestei muzici, cu fluc
tuații sonore foarte capricioase, cu o frămîn- 
tare lirică permanentă și o desfășurare atît 
de specifică (despre „linia" lucrărilor lui Skria
bin se spune că nu duce la o încheiere ci la 
o curmare a cursului muzicii), Malinin i-a dat 
o strălucită interpretare.

Recitalul tînărului artist a vădit talentul, 
muzicalitatea și pregătirea sa de un înalt ni
vel, deși încă nematurizate pe deplin. El a 
stîmit și regretul nostru de a nu fi avut pri 
lejul să-l ascultăm pe pianist în cadrul unui 
concert simfonic. Dar nădăjduim că acest re
gret va fi curînd înlocuit cu bucuria reîntîl- 
nirii cu Evgheni Malinin.

FR. SCHAPIRA

Note Bibliografice

V. ȘIȘKOV: Emelian Pugaciov
Editura Cartea Rusă

Amintirea vestitului 
conducător de răscu- 
lați Emelian Puga
ciov poporul rus a 
păstrat-o în nenumă
rate legende și cîn
tece ; muiți scriitori 
au pus în centrul o- 
perei lor această fi
gură eroică. Volumi
noasa și documentata 
lucrare a lui V. Șiș- 
kov — „povestire isto
rică" cum a intitu
lat-o autorul — îl a- 
duce» din nou în 
fața cititorului pe 
marele luptător, privit 
de data aceasta cu 
luciditatea științifică 
a epocii noastre, a 
concepției marxist-le- 
nîniste, deci lipsit de 
trăsăturile aproape 
supranaturale cu ca- 
re-1 înzestrase legen
da, dar nu mai pu
țin interesant în com
plexitatea sa reală, 
bine reliefată în pa

ginile cărții. Cazacul 
de la Don, Emelka 
Pugaciov, fire mîn- 
drâ și cutezătoare, 
însuflețit încă din 
copilărie de imaginea 
isprăvilor vitejești ale 
zapomjenilor, e zgu
duit pînă tn adîncul 
sufletului de viața 
chinuită a oamenilor 
de rînd. aflați în pu
terea boierilor, și de 
resemnarea cu care 
unii dintre ei își în
dură soarta. Inteli
gent și dotat cu un 
neobișnuit talent or
ganizatoric, bucurîn- 
du-se de un imens 
prestigiu în rîndul 
tovarășilor săi, ajun
ge firesc în fruntea 
poporului răzvrătit 
Pugaciov al lui Șișkov 
este un autentic erou 
popular, o personali
tate strălucită, dar 
nu fără anumite

umbre, un om apar- 
ținînd pe deplin e- 
pocii sale, cu toate 
limitele ei.

Aceiași viziune rea
listă îl caracterizează 
pe Șișkov și în zu
grăvirea altor perso
naje, a moravurilor 
de la Curte etc. — 
căci cartea repre
zintă nu numai isto
ria vieții și a luptei 
lui Emelian Pugaciov 
ci și o incursiune în 
epoca aceea com
plexă, lucru care a- 
runcă o lumină edi
ficatoare asupra ac
țiunii. E de remarcat 
îndeosebi, figura ța
rinei Ecaterina „cea 
mare", de asemenea 
foarte cunoscută și 
necesitînd restabilirea 
adevărului istoric. In 
cartea lui Șișkov, E- 
caterina — inteligen
tă și plină de grație 
dar frivolă, cu vederi

politice uneori îndrăz
nețe însă profund 
străin^ de năzuințele 
poponWii — este de
osebit 1 de veridică 
Aprecia^ea aceasta 
este valabilă și pen
tru istoria răscoalei 
însăși, a cărei com
plexitate și ale cărei 
slăbiciuni autorul nu 
le-a ocolit izbutind 
astfel să explice con
vingător din punct 
de vedere istoric și 
artistic caracterul a- 
cestei uriașe manife
stări a mîniei po
porului asuprit.

Lectura cărții lui 
V. Șișkov — instruc
tivă și pasionantă — 
va familiariza pe tî- 
nărul cititor cu unul 
din cele mai zbuciu
mate capitole ale isto
riei luptelor duse de 
marele popor rus 
pentru o viață liberă 
și demnă.

Urmărind pe scena Teatrului de 
Stat din Sibiu spectacolele cu 
„Tache, lanke și Cadîr" și „In
tr-un ceas bun" recunoști de în
dată amprenta concepției tînăru
lui regizor Mihai Dimiu care în 
zilele Decadei își făcea debutul 
cu „Ultima oră* cucerind premiul 
III Trebuie spus de la început că 
ceea ce a imoresionat atunci, 
ceea ce face în general farmecul 
spectacolelor sale este suflul poe
tic de care sînt străbătute Simți 
vibrînd în flecare dintre spectaco
lele sale inima regizorului, care 
a găsit afinități spirituale cu eroii 
atît de diferiți ai fiecăreia dintre 
aceste comedii, cu mesajul lor op
timist. Fiindcă așa se explică to
nul personal, inedit, pe care Mi
hai Dimiu îl aduce în transpune
rea scenică a textelor dramatice, 
meditativitatea care se afirmă 
dincolo de spuma replicilor ~ de 
comedie, omenescul cald, învălu
itor, lirismul pregnant.

Despre spectacolul cu „Ultima 
ora“ s-a vorbit la timpul său, așa 
că o nouă analiză nu și-ar mai 
avea rostul Am pomenit totuși 
despre el deoarece acesta a mar
cat începutul drumului de crea
ție al talentatului regizor.

★
Ceea ce îți captează în primul 

rînd atenția, ui mărind cele două 
noi spectacole ale lui Dimiu, este 
felul în care a știut, scoțînd în 
primul rînd în evidență ideile 
de bază ale pieselor, să a- 
ducă pe scenă parfumul epocii 
în care se desfășoară acțiunea, 
particularitatea specifică a fiecă
rei perioade Tntîlnindu-i pe scena 
teatrului sibian pe cei trei eroi 
ai lui Victor Ion Popa, ai în față 
imaginea autentică a traiului mi
cilor negustori care își întindeau 
în urmă cu douăzeci de ani mar
fa spre vînzare pe tejgheli în mi
cile tîrguri moldovenești. Nu este 
aici însă o fotografie statică de 
epocă, dimpotrivă suflul unei po
ezii melancolice răzbate dincolo 
de replica amuzantă, sînt reînvia
te bucuriile ca și necazurile aces
tor oameni, monotonia vieții lor 
Sa ne amintim o scenă : Tache 
(Teodor Portărescu) și lanke 
(Cezar Teodoru) stau pe banca 
din grădina casei. Amîndoi se 
s:mt in sufletul lor vinovați că 
s-au supus totuși prejudecăților 
rasiale întreținute de elementele 
retrograde ale mahalale:, că n-au

acceptat pe fată căsătoria copiilor 
loi — Ionel și Ana. Au ramas 
singuri Dorul de copii îi chinuie. 
Din neliniștea tulburătoare a aș
teptării celor dragi, răzbate o du
rere înăbușită. Din cînd în cînd 
își spun cîte ceva. Banalități fi
rește, fiecare străduindu-se să nu 
trădeze suferința care-l mistuie.

Urmărind jocul sobru, reținut al 
actorilor, spectatorul înțelege pă
rerea de rău a celor doi prieteni 
pentru că n-au fost capabili să-și 
învingă prejudecățile, să acțione
ze așa cum le dicta sufletul lor 
curat, generos. Intervenția lui Ca
dîr (Nicu Niculescu). disputa a- 
prinsă care Izbucnește din nou 
între cej doi prieteni asupra pa
ternității copiilor, stîrnește rîsul. 
Spectatorul a simțit durerea prie
tenilor, dar nu poate totuși — în 
anul 1957 — sa nu rida de pre
judecățile eroilor lui V. I. Popa. 
Ajutat de regizor, spectatorul pă
trunde caracterul anacronic ai a-

O scenă din film

Rîpa dracului
Producția cinematografică ro- 

minească cunoaște de la un timp 
un ritm sporit, pe măsura con
dițiilor materiale asigurate de 
puterea populară creatorilor din 
acest domeniu. Se observă o 
îmbucurătoare creștere a frecven
ței filmelor prezentate pe ecrane 
de studiourile noastre, ceea ce 
constituie o oremiză favorabilă 
pentru progresele viitoare Odată 
cu succesul de prestigiu al fil
mului «Moara cu noroc", se poa
te spune că am părăsit stadiul 
începuturilor timide și stlngace. 
că, tn sftrșit, cinematografia 
noastră iese., tn larg.

Și iată acum, in premieră, un 
nou film romlnesc — „Rlpa dra
cului" — de astă dată implintat 
tn actualitate, cu un scenariu 
inspirat din viața, munca și fră- 
mlntările muncitorilor noștri fo
restieri. Oamenii aspri și colțoși. 
păduremi harnici la trudă, care 
apar pe ecran in decorul impu
nător, de o pitorească sălbăticie, 
al pădurilor din nordul Moldovei, 
poartă amprenta zilelor noastre, 
acțiunea filmului comunicind — 
dincolo de numeroase deficiențe
— mesa iul prețios al biruinței 
dragostei și moralei comuniste

Intriga se dezvoltă in jurul 
unei tinere femei de ia țară care
— fugită de-acasă in ziua nan- 
ții. sp.e a scăpa de un soj mai 
In vlrstă și uricios — ajunge la 
o exploatare forestieră unde o- 
dată cu adevărata dragoste, va 
cunoaște o uiajâ nouă și demnă. 
Lucrurile nu evoluează insă li
niar ba dimpotrivă, i 
complică, poate chiar 
mult. Ultragiat, soțul 
Anicăi de urmă și. 
să se răzbune, Iși face a- 
pariția la centrul forestier unde 
dragostea frumoasei femei este 
acum disputată de doi buni prie
teni: șeful de sector Tudor Ba
dale și brigadierul motorist Flo
rinte Damian, dintre care ea ii 
Prefera oe cel dinții Evident de 
aci izbucnește scinteia confl'clu- 
lui care ar fi putut avea preți
oase valențe dramatice dacă nu 
i se adăugau o seamă de intim- 
olări
gate 
Rlpa dracului precum șt o 
tiune 
plicat și chiaburul Grigore Băl- 
lat soțul dinții al Anicăi trtfim- 
olări veridice, dar nelegate or
ganic de restul acțiunii. Duoi 
cum se vede e vorba de o urzea
lă dramatică greu de condus șl 
care nici nu a fost stăptnită oină 
la capăt de realizatorii filmului 
(scenarist: Dragoș Vicol regizor 
lean Mihail). Așa se face că pe 
parcursul filmului centrul de 
greutate al conflictului se de
plasează. Pe primul plan nu se 
află decit la început Anica și 
destinul ei — atlt de semnifica
tiv pentru ridicarea femeii din 
patria noastră la un trai liber 
bucurindu-se de respectul meri
tat — ; treptat devine dominantă 
drama lui Florinte Damian, care

ele se 
• area 

li dă 
dornic

exterioare, neprevăzute 
de primeidiile muncii

de sabotaj tn care este

le
la 

ac- 
in
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ÎUNUITÎNÂR REGIZOR!
îl

cestei mentalități, tnțelegtnd tn a- 
celași timp că atunci ctnd piesa 
a fost scrisă aceste prejudecăți 
mai dădeau multe frămîntări și 
chinuri oamenilor.

Preocuparea de a aduce pe sce
nă într-o armonioasă îmbinare 
poezia tristă cu umorul, îlustrînd 
veridic viața, se face simțită de.a 
lungul întregului spectacol. Tn-

ttlnirea, lui lanke cu fata sa, dis
cuția dintre Cadtr și Ana, atmos
fera de la masă, toate vădesc 
strădaniile regizorului de a-1 face 
pe spectator să înțeleagă sensul 
adînc al replicilor, să descifreze 
ce se ascunde în spatele filozofiei 
hazlii a lui lanke, să pătrundă 
substanța înțelepciunii lui Cadîr, 
Să înțeleagă reținerile lui Tache si.

■ .w
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Un moment din spectacolul „Intr-un ceas bun“ pe scena Teatrului de stat din Sibiu

tn cele din urmă, faptul că învrăj
birea între naționalități servește 
numai dușmanilor poporului, că 
oamenii simpli trebuie să trăias
că în pace și înțelegere.

Eroii Iui Rozov din piesa „In
tr-un ceas bun“ aduc pe scenă
— în viziunea lui Mihai Dimiu
— suflul unei poezii contempora
ne, atmosfera de muncă creatoa
re, de voie bună a tineretu
lui sovietic. In acest specta
col lirismul capătă alte rezonan
țe : el străbate ca o adiere pri- 
măvăratică printre problemele ti
nerești de fiecare zi ale eroilor 
piesei.

Ceea ce îl caracterizează pe 
Andrei Averin tn viziunea regizo
rului și a interpretului Teodor 
Buzea este o mare puritate sufle
tească, o adorabilă sinceritate. 
Averin este obraznic, face ne
numărate boroboațe, își necăjește 
mama, dar din felul în care a fost 
reliefat personajul înțelegi că 
toate aceste tare ale caracte
rului său, pot fi lesne îndrep
tate, că dincolo de neastîmpărul 
.................. ‘ afi- 

pur. 
sub
nu

și obrăznicia pe care el o 
șează, sufletul lui este curat,

Transformarea lui Andrei, 
influența vărului său Alexei, 
schimbă cu nimic din vioiciunea 
exuberantă inițială a eroului. Pe 
Andrei îl găsim în finalul spec
tacolului același adolescent vesel 
și vioi, numai că a înțeles în cele 
din urmă că doar prin realizarea 
Iui în muncă își poate descoperi și 
valorifica înclinațiile, poate găsi 
fericirea. Este evident un merit al 
regizorului, felul în care a știut 
să pună în lumină, ceea ce este 
bun și ceea ce este rău în felul 
de a fi al lui Andrei, pentru ca să 
poată grada pe parcursul specta
colului creșterea și maturizarea 
personajului. Această viziune sce
nică a eroului lui Rozov i-a per-

reprezintă și latura izbutită a 
filmului.

Dragostea sa tlrzie șt pătima
șă, pe care Anica nu o imnărtă- 
șește, ll împinge pe panta peri
culoasă a decăderii morale Or
bit de gelozie, furios că senti
mentele sale nu găsesc ecoul do
rit. el iși îneacă amarul In bău
tură. uită de tndatoririle-i In bri
gadă nărăsindu.șt munca Intr-un 
moment culminant și ajunge oe 
punctul de a-și pierde cel mai 
bun prieten — Tudnr Badale pe 
care-l oizmuiește pe nedrept A- 
cest bărbat aprig și vanitos tre
cut de anii tinereții care — dn 
colo de asprimea chipului și de

„Rlpa dracului" ar fi avut de 
clștigat dacă întregul conflict ar 
fi fost tratat la înălțimea dra
matică atinsă In conturarea fi
gurii lui Florinte Damian. Din 
păcate. înfruntarea acestuia cu 
Tudor Badale este rezolvată 
simplist, fără a naște probleme 
In sufletul șefului de sector. Ba
dale nu a lost pus tn film In si
tuații capabile să reliefeze superi
oritatea lui morală asupra briga. 
dierului Șeful de sector nu oare 
a fi adine afectai de drama tn 
pare e amestecat, iar povestea 
iubirii dintre el și Anica are ae
rul unei Idile de operetă, cu de
clarații de dragoste care sună

CRONICA FILMULUI

izbucnirile necugetate ale firii 
sale impulsive — are un suflet 
sensibil și cinstit este neîndoiel
nic cel mai interesant și com
plex erou al filmului. Definirea 
lui In raport cu celelalte perso
naje pare chiar a fi absorbit a- 
proape pe deplin resursele rea- 
toare ale realizatorilor. Fina ui 
in care, infrlngindu și pornirile 
și căindu-se pentru comportarea 
sa nedemnă Florinte intervine 
energic In a/utorul lui T udnr Ba- 
dale. înseamnă nu numai o bi
ruință a cinstei și ludecății să
nătoase asupra instinctelor pri
mitive ci și o cimentare a prie
teniei dintre cei doi bărbați.

Trebuie spus că mari merite tn 
realizarea figurii lui Florinte Da
mian are interpretul rolului ar
tistul emerit Toma Dumitriu El 
a dat substanță umană șt pro
funzime zbuciumului lui Florin
te. a cărui evoluție dramatică si
nuoasă și contradictorie a dobin- 
dit pe ecran un relief pregnant. 
Episodul de mare intensitate 
cînd — tn timpul unei cumplite 
ploi torențiale — Tudor Badale 
încearcă de unul singur să des
facă închisoarea de bușteni, ur
mărit cu ură de Florinte, care In 
aceste clipe de supremă încorda
re. ajunge la un pas de crimă, a 
fost interpretat de Toma Dumi
triu cu o excepțională concentra
re; chipul brăzdat de ani și ne
cazuri al brigadierului reflectă o 
ciocnire lăuntrică copleșitoare 
fără nici un fel de gesturi exte
rioare. fals patetice.

mia regizorului să-i dea șl poe
zia despre care vorbeam, să cree
ze un erou interesant.

Prietenia dintre Andrei și Ale
xei ne apare astfel ca o legătură 
spirituala dintre doi tineri, cu firi 
deosebite într-adevăr, dar care au 
un fond sufletesc comun, de cin
ste și demnitate, și mai puțin ca 
„un exemplu" viu adus lui An
drei prin personalitatea vărului 
său. Regia a pus în lumină în
tr-un mod atrăgător maturitatea 
Iui Alexei, modestia și sobrietatea 
sa, calități care au ajutat, firește, 
la transformarea lui Andrei; dar 
acest lucru n-a estompat comuni
unea sufletească care-i unește, nu 
a redus la schemă apropierea lor, 
ci a dat adîncime sensului prie
teniei lor. .

Și acest lucru a fost posibil 
pentru că Alexei (Liviu Mărtinuș) 
a fost conceput ca un tînăr calm 
și meditativ, puțin visător, care, 
cu toate că dogește din tot su
fletul să învețe la Moscova, păs
trează mereu nostalgia locurilor 
natale. Atracția pe care el o exer
cită asupra lui Andrei și a Galiei 
nu este determinată în acest spec
tacol, ca în altele, de prezența im
punătoare de o maturitate vre
melnică a lui Alexei, ci de faptul 
că atît Andrei cît și Galea au gă
sit la Alexei, stăpînirea de sine, 
priceperea de a vedea mai depar
te de care aveau atîta nevoie, au 
găsit în el prietenul pe care și-1 
doreau. Poezia pe care Mihai Di- 
miu o lasă să se reverse din plin 
din momentul promisiunii Galiei 
(Sofia Albu Lucescu) de a deveni 
mai bună, are o semnificație du
blă : nașterea primei iubiri since
re, curate precum ' ' '
ușuraticei Galea.

Mihai Dimiu a 
ta te și adîncime 
sentimentelor de prietenie și dra- 
gostr în spectacolul „Intr-un ceas 
bun", spre deosebire de lipsa de

și maturizarea

vădit sensibili- 
în exprimarea

stereotip și scene lirice ultra 
uzate, ca cea a jocului de-a prin- 
selea din crlng. Ce-i drept, nici 
interprețu acestor roluri: Nico- 
lae Mavrodtn (simpatic și ade
sea degu/at dar neobișnuit cu a 
paratul de filmat, care — ne
cruțător — li pune tn evidentă 
stlngăciile) și Dana Comnea 
(inegală uneori red’nd surp-in 
zător de autentic sentimentele 
acestei femei care se deprinde să 
trăiască independent eliberată de 
prejudecăți sociale retrograde 
alteori crispată adoptind o ooză 
insinuantă nepotrivită persona
jului) nu au îmbogățit sufletește 
rolurile, pentru a suplini reea ce 
lipsea scenariului.

Neajunsurile filmului sint și de 
altă natură. De pildă, așa cum 
s-a remarcat deja, se vorbește 
mereu de primejdiile de la Rlpa 
dracului tăietori încercați și cu
noscători ai pădurii ezită să 
muncească acolo, dar pe ecran 
locurile acestea 
torești decit 
nici un detaliu 
că temerile și 
Aici se simte lipsa de fantezie a 
regizorului, care ar fi fost dator 
țd găsească împreună cu opera
torul Wilfried Ott. acele coclauri 
din munții Bucovinei și acele po
sibilități de filmare tn stare să 
redea nu doar frumusețile naturii 
(excelent filmate) ci și primej
diile pomenite, de care se leagă 
In unele privințe însăși acțiunea 
filmului. Pe de altă parte mon. 
tajul șl decupajul lasă de dorit 
tn „Rlpa dracului". Multe epi

sint mai mult oi. 
inspălmintăioare 
măcar nu justifi- 
îndoielile eroilor.

soade nu sint înlănțuite tntr-un 
montaj logic, se sare de la un 
erou la altul, de la un loc la al
tul. fără să se sugereze vre-o le
gătură, fără să se urmărească 
anumite asociații importante pen
tru dezvoltarea lăuntrică a ac
țiunii. Chiar și tn cadrul fiecă
rei secvențe, deșt aparatul de 
filmat nu stă pe loc. planurile 
sint lungi și uneori se insistă 
inutil asupra unor lucruri ce se 
puteau rezolva rapid și expresiv. 
Așa ni se pare a fi. de exemnlu, 
întregul episod din cantină , e- 
forturile regizorului și operato
rului (interioarele au fost reali, 
zate de ton Cosma intr-o remar
cabilă unitate de ton cu imagi
nile de exterior ale lui W Ott) 
de a da ritm șt mișcare acestei 
secvențe, n-au putut șterge im
presia de artificial S-ar mai pu
tea da și alte exemple unele cu 
totul de amănunt, privind linsu. 
rile strict cinematografice ale fil
mului. Regizorul lean Mihail a 
făcui un real progres cu R na 
dracului". £ de remarcat dina
mismul unor episoade ale Ulmu
lui și frumusejea unor scene lua
te separat (scena de noapte -Ind 
tăietorii de lemne ji plutașii a- 
dunați tn jurul focului clntă o 
melodie tristă de demult este, In 
acest sens plină de farmec). Dar 
in faza actuală a artei noastre ci- 
nemat'igrafice unui regizor i se 
cere mai multă inventivitate, mai 
multă dibăcie in folosirea mijloa
celor de expresie specific cine
matografice. Este ceea ce se aș
teaptă de la viitoarele producții 
ale lui Jean Mihail.

Hotărlt lucru, ,Rlpa dracului" 
merită a fi lăudată nu numai 
pentru abordarea unei tematici 
de actualitate în măsura In care 
preocuparea pozitivă a realiz to- 
rilor de a trata sub raport mo
ral. psihologic, problemele de 
viață ale celor ce muncesc, a dat 
roade artistice — este căzui fi
gurii brigadierului Florinte Da
mian — și acest merit se cuvme 
a fi subliniat. Au fost insă intro
duse complicații artificiale ale 
conflictului, neglijindu-se adinei- 
rea personajelor (Tudor Badale, 
Anica) ceea ce a dăunat uneori 
calității filmului Rămine ca. a- 
profundînd problemele esențiale 
ale prezentului, ale făuritorilor 
vieții noi. cineaștii noștri să de
pășească nivelul filmului „Rlpa 
dracului", dăruindu-ne realizări 
la un nivel tot mai ridicat.

MIHAIL LUPU

atenție pentru idila dintre Ana și 
Ionel din „Tache, lanke și Cadîr". 
Deși în acest sens nici textul ul
timei piese nu oferă un material 
prea bogat pentru o creație 
scenică deosebită, totuși regizo
rul n.a făcut destul pentru a 
corecta jocul stîngaci, lipsit de 
naturalețe al actorilor. Zoe Stă- 
nescu (Ana) și Mircea Hîndorea- 
nu (Ionel), pentru a evita melo
drama.

*
Tn cele două spectacole pe care 

Mihai Dimiu le-a realizat pe sce
na Teatrului de Stat din Sibiu, 
se observă grija pentru întregi
rea atmosferei prin folosirea pri
cepută a amănuntului semnifica- 
tiv._ Se întîmplă uneori însă că 
strădania regizorului în sugera
rea complectă a unei stări de lu
cruri, a unei idei, să depășească 
necesarul. încărcînd peste măsură 
spectacolul. Și în acest caz se 
vede cît de important este ca re
gizorul să găsească măsura.

In spectacolul cu „Tache, lanke 
și Cadîr" de pildă, ni se dă posi
bilitatea să observăm prin multe 
lucruri cît de mult se resimte în 
casa celor doi bătrîni plecarea co
piilor văzînd că au dispărut flo
rile de la ferestre, perdeluțele, că 
un păianjen și-a țesut pînza în 
dreptul unui geam. Aci, detaliile 
vin să întregească de minune 
ambianța spectacolului, sporindu-i 
autenticitatea Uneori însă, preo
cupat fiind ca pe scenă să se sim
tă cît mai puternic freamătul viu 
a! vieții, Dimiu îngreunează inu
til spectacolul. In primul și ulti
mul tablou din spectacolul „In
tr-un ceas bun“ se observă poate 
cel mai puternic acest lucru. De 
pildă, în final băieții își scriu pe 
tablă proiectele de viitor, gea
mantanul este zgomotos mutat 
dintr-un colț în altul al scenei, 
febrilitatea plecării e firească dar

ni se par inutile împachetările șl 
despachetările, continua agitație 
scenică, care la un moment dat 
derutează.

Esențial este Insă că la Dimiu 
componențele acestor spectacole 
au fost dirijate spre un singur 
țel : slujirii fondului de idei 
ai pieselor, justificării psiholo
gice a personajelor. ” ■ • 
exemplu care mi se 
ficâtiv. Există un 
piesa „Intr-un 
întreaga casă 
dispariția lui 
dintre’ cei ai 
tă. Regizorul , r_________
rator E. Kuttler au găsii solu
ția pentru a ne sugera aceasta 
prin lumina rămasă aprinsă în 
noi: iată dai că Alexei e așteptat. 
Totuși, în același moment, Ar- 
cadie și Mașa discută probleme 
esențiale pentru viața, pentru 
viitorul lor. Scena rămine în
tunecată și prin ferestre pă
trunde lumina difuză a înse
rării. Mașa cîntă la pian și poves
tește. Tntreaga ambianță creată de 
lumină și umbră, decor, mișcare 
scenică — vine să ne sugereze 
gîndurile celor doi tineri, care se 
regăsesc după multă vreme de 
căutări și dibuiri, însemnătatea 
clipei pe care-o trăiesc. Iar lumina 
din hol continuă să ardă. Alexei 

toți, e iubit, are 
față.
★
să descifrăm tn 
unele aspecte ale

e așteptat de 
tot viitorul în

Voi da un 
pare semni- 
moment tn 
bun" cînd 

alarmată de
ceas

este . ........  „
Alexei. Fiecare 
casei îl așteap. 

și pictorul deco-

Am încercat 
aceste rinduri ____ ____ „
creației unui tmăr talentat regi
zor. Viitorul va arăta în ce mă- 
surp. Dimiu va îndreptăți spe
ranțele puse în însușirile lui. 
Am dori însă, ca tînărul regizor 
să găsească făgaș de exprimare 
scenică și î.n alte genuri de spec, 
tacole pe care le așteptăm cu în
credere.

ADA SIMIONESCU



■

Viața da organizație

Orășelul industrial Cisnădie, 
așezat in pitoreștile împrejurimi 
ale Sibiului, numără vreo 18.000 
de locuitori a căror viață se lea
gă strins de cele 5 mari întreprin- 
derl textile de aici. Dintre miile 
de tineri care.devenițl textiliști, 
trăiesc și muncesc in Cisnădie, 
multi slnt veniți din diferite re
giuni ale țării. Specificul acestei 
industrii și-a pus pecetea asupra 
întregii vieți a orășelului: majo
ritatea o dețin fetele. Acest lu
cru s-a observat șl la recenta con
ferință a organizației orășenești 
U.T.M.-Cisnădie, unde din 163 
delegați, 105 erau fete. In confe
rință s-a acordat multă atenție, 
problemelor de viață.

Atît darea de seamă a Comite
tului orășenesc U.T.M..Cisnădie, 
cit mai ales discuțiile purtate 
s-au ocupat de două probleme 
principale strins legate intre ele : 
activitatea tineretului in îndepli
nirea sarcinilor de producție șl 
grija organizației față de educa
ția acestuia.

S-a arătat, cu acest prilej, că 
tineretul condus șl indrumat de 
organizațiile de partid a obținut 
de la trecuta conferință orășe. 
nească din aprilie 1956 și pină 
acum succese deosebite in înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan, creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost șl îmbunătățirea calității pro
duselor. Alături de virstnici. ti
nerii Întreprinderilor textile „Vic
toria", „11 Iunie", „Transilva
nia", „Mătasea Roșie", șl 
„Dacia", au adus un aport în
semnat la depășirea in fiecare lu
nă a sarcinilor de plan ale între
prinderilor respective.

718 tineri din cele 5 fabrici lu
crează in 94 de brigăzi de tineret 
constituind pentru ceilalți munci
tori un exemplu de muncă orga
nizată șl entuziastă. Sint cunos
cute succesele deosebite obținute 
de brigada condusă de loan Buta 
de la fabrica „Transilvania", bri
gada IV-a levată, condusă de Ma
ria Sasu de la fabrica „11 Iunie" 
și multe altele.

întrecerea socialistă, tn care 
au fost angrenați peste 2 500 de 
tineri, a constituit și ea un mi
nunat prilej de afirmare a mun
cii tineretului și de continuă îm
bunătățire a metodelor de muncă. 
Atît darea de seamă cit și discu
țiile au evidențiat pe utemistele 
Floarea Avram, filatoare la fabri
ca „Dacia", Elena lancu II de la 
fabrica „Transilvania", Ana Do. 
nosie de la „Victoria" sau Maria 
Săbău de la „Mătasea Roșie", 
care a dat tn anul 1956, peste 
plan, 2754 metri țesături de mă
tase.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din întreprinderile orașului Cis
nădie au folosit mult, in ultima 
vreme, metoda schimburilor de 
experiență. Astfel, s-au organizat 
vizite șl informări reciproce intre 
colective și brigăzi de tineret de 
la fabrica „II Iunie" și fabrica 
„Vasia Vasilescu" din Mediaș, in. 
tre fabrica „Victoria" și fabrica 
„Libertatea“-Sibiu, fabrica „Mă
tasea Roșie" și Întreprinderea

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE: CTNDVA LA

PARIS — Patria (zilnic de la orele 
22,45 — DON JUAN). I. C. Frimu, 
Vasile Roaită, N. Băicescu; CU FAȚA 
SPRE PUBLIC — complectare: Yves 
Montand — Magheru, Maxim Gorki ; 
RÎPA DRACULUI - Republica, Bucu
rești, înfrățirea intre popoare, Libertă
ții : TAINA NOPȚII ETERNE - Lu
mina, Miorița: RISETE IN PARADIS 
— V. Alecsandri, Elena Pavel, Volga: 
URMELE RAMÎN - Central, Doina: 
TRANDAFIRII LUI ALLAH - Victo
ria, 23 August, Boleslaw Bierut: PREA 
TÎRZIU - Donca Simo: ENERGIA 
ATOMICA PENTRU SCOPURI PAȘ
NICE, COMORILE POPORULUI RO-

♦

între 8 și 14 aprilie se va desfășura 
„Săptămîna filmului romînesc de pi- 
puși”.

în cadrul programului de 
vor fi prezentate cinci filme 

Imetraj, filme de păpuși și 
decupate. Vom putea urmări

premiere 
de scurt 
cartoane 
pe ecra-

PROGRAMUL I

6.15 — Emisiune agrară; Din activi
tatea unei G.A.S. fruntașe; 6.25 — 
Cîntece; 6.45 — ,,A sosit poștașul”; 
7.00 — Buletin de știri, buletin me
teorologic și sumarul presei centrale; 
7.10 — Jocuri populare; 8.15 — Mate
riale din presă; 8.30 — Muzică; 11.00 — 
Buletin de știri; 11.03 — Cîntece și 
jocuri populare romînești: 11.45 — Un 
sfat bun nu strică; 11.50 — Cîntece 
revoluționare; 12.20 — Din muzica 
popoarelor; 12.43 — înregistrări de 
la finala celui de al IÎI-lea concurs 
național al tinerilor soliști; 13.00 — 
Buletin de știri; 13.05 — Concert de 
prînz; 14.00 — Muzică simfonică Ins
pirată din folclorul bănățean; 14.30 — 
Cotele apelor Dunării; 14.45 — Muzică 
ușoară de Radu Gheorghiu; 15.00 —
Buletin de știri; 15.05 — Program mu
zical alcătuit la sugestia elevilor și 
studenților; 16.15 - Vorbește Moscova, 
17.15 — Recomandări din program; 
18.30 — Concert de estradă. In prima 
parte melodii populare romînești; 19.00 
— Buletin de știri; 19.03 - Ciclul 
„Convorbiri econom’ce”. Vorbește conf. 
unlv. Costin Murgescu; 20.00 - 
Pagini de satiră și umor: O prelu
crare radiofonică a schiței „Distratul" 
de Jerome K. Jerome; 20.15 — Muzică 
de dans; 21.00 — Cronica evenitnen-

tea de Sud-Vest a țării, unde vor __ 
dea ploi de scurtă durată. Vînt slab 
pînâ la potrivit din sectorul Sud-Est 
Temperatura fără schimbări importan
te. Minimele vor oscila între 1—6 gra
de și numai local vor coborî sub 0 
grade, iar maximele vor fi tuprinse 
între 15—25 grade.

Pentru regiunea București : Vremea 
se menține frumoasă și călduroasă cu 
cerul senin noaptea și puțin noros 
ziua. Temperatura staționară: noaptea 
va fi cuprinsă între 1—3 grade, iar 
ziua între 20— 22 grade. Vîntul, din Est, 
va sufla slab pină la potrivit.

Pentru următoarele trei zile in țară: 
Vreme caldă cu cer schimbător tn par-

Pe marginea 
confer in jei orășenești 

U. T. M.-Cisnădie

„11 Iunie" din Sighișoara etc. 
Așa se explică faptul că, studiind 
folosirea rațională a timpului de 
lucru, brigada de tineret nr. îl 
de ja secția filatură a fabricii 
„Victoria** a reușit să obțină o 
depășire de 10 la sută a rea
lizărilor anterioare și să dea 
99—100 la sută produse de cali
tate, deși a micșorat în același 
timp cu un om, numărul membri
lor săi. La toate acestea se adau
gă folosirea metodelor înaintate 
de muncă, a inițiativelor tine
rești, cum este de pildă, cea de 
Ia uzinele „Tudor Vladimirescu’* 
din Capitală, cele 71 de inovații 
propuse anul acesta de tineri și 
acceptate de comisiile tehnice etc.

Comitetul orășenesc U.T.M. are 
de bună seamă contribuția lui la 
toate aceste realizări. Fără a 
încerca să le umbrească, partici- 
panțij la discuții au arătat însă 
cu mult spirit critic că ele nu 
slnt nici pe departe la nivelul po
sibilităților existente; aceasta, 
din pricină că s-a încercat o 
nejustificată separare între pro
blemele producției și problemele 
educației tineretului. Ocupîndu-se 
cu precădere numai de probleme
le muncii tineretului în produc
ție, vechiul comitet orășenesc a 
neglijat în mare măsură educația 
tineretului, formarea la tineri a 
trăsăturilor de caracter, a obice
iurilor bune, a preocupărilor po. 
zitive — singurele in stare să 
asigure tineretului temeinicia 
dragostei pentru profesie și se
riozitatea in muncă. Dacă ar fi 
cercetat măi îndeaproape viața și 
munca tinerilor, comitetul orășe
nesc U.T.M. ar fi văzut că în în
treprinderi există încă multă in
disciplină în producție și multe 
absențe nemotivate de care se 
fac vinovați tinerii. Numai în 
cele 2.258 de zile-om absențe ne
motivate ale tinerilor de la fabri
ca „Dacia**, de pildă, se puteau 
fabrica 67.740 metri de pătură 
sau 11.290 m. covoare, iar în cele 
1.807 zile de absențe nemotivate 
totalizate in anul 1956 de tinerii 
întreprinderii „11 Iunie” se puteau 
da peste plan 180.700 kg. fire de 
bumbac. Mai există încă în fabri
cile din Cisnădie și tineri care 
nu folosesc din plin orele de pro
ducție. Mihai Ristel de la fabrica 
„Victoria44, de pildă, doarme ore 
întregi prin diferite unghere ale 
fabricii. Pentru indisciplină și 
pentru neindeplinirea planului, 
Nicolae Beu și Ion Baca, ajutori 
de maiștri la fabrica „Dacia", au 
fost retrogradați de către condu
cerea întreprinderii.

Exemplul rău al acestor ute- 
miști a fost din păcate urmat și 
de o serie de elevi ai școlii pro
fesionale textile din Cisnădie, 
care în orele de practică in între
prinderi se ioacă sau sint neatenți 
la îndrumările lucrătorilor.

MÎN, VULPEA ȘI ULCIORUL — Tim
puri Noi: SOARTA TOBOȘARULUI — 
Tineretului: URAGANUL - Gh. Doja, 
Alex. Sahla. 1 Mai: PĂTRATUL 45 — 
Alex. Popov: PODHALE IN FLĂCĂRI
— Gri vi ța: A FOST ODATA UN ÎMPĂ
RAT - Cultural: FEROVIARUL -Uni
rea: TU ȘI CAMARAZII TAI - Const. 
David: CTND ÎNFLORESC LALELELE
— T. Vladimirescu - THERESE RA- 
QUIN — Arta, Munca, Popular, M. 
Eminescu: AL 41-LEA —Moșilor, Alian
ța: MARILE MANEVRE - Iile Plntilie 
-MOARA CU NOROC - 8 Mai: 
DREPTUL DE A TE NAȘTE - G. Coș- 
buc, Olga Bancic: CIO CIO-SAN - 
Aurel Vlaicu.

ir

nul cinematografului „Timpuri Noi”, 
filmele „Chit în pericol”, „Domnul 
Goe”, ,,Năzdrăvanii“’, „Insula Negrl- 
tei” și Chiț descoperă pisica”.

Regia acestor filme este semnată 
Bob Călinescu.

te

telor Internationale; 21.15 — Jocuri 
populare romînești; 21.35 — Interpret! 
celebri de muzică de operă; 22.00 —
Buletin de știri, buletin meteorologic și 
sport; 22.30 — Muzică de dans; 23.52- 
23.55 — Buletin de știri.PROGRAMUL II

14.00 — Buletin de știri; 14.03 —
Prelucrări de folclor ale compozitori
lor noștri; 14.40 — Muzică vocală; 
15.00 — Muzică ușoară; 15.35 — Muzică 
populară; 16.00 — Buletin de știri și 
Duletin meteorologic; 16.20 — Noi im
primări pe discuri; 17.15 — Tribuna 
Radio. „Aportul științei medicale ro
mînești în tratamentul și prevenirea 
bolilor Infecțioase’ de acad. prof. Io- 
nescu-Mihăești; 17.30 - Cîntă Corul 
Radio; 18.00 - Buletin de știri; 18.03 - 
Pentru fotograful amator; 18.10 — Me
lodii cerute de ascultători: 18.50 — A- 
nunțuri și muzică; 19.00 — „Matineu 
dansant”; 19.30 — Scriitori la micro
ton: poetul Anatol Baconski; 19.45 — 
Mici' piese instrumentale; 20.00 Bule
tin de știri; 20.03 — „Concert ghici- 
toarț“: Romanțe; 21.00 — Buletin de 
știri; 21.05 — Muzică de dans; 22.30 — 
Cîntece și jocuri populare romînești; 
23.00 — Buletin de știri, buletin me
teorologic și sport; 23.52—0.50 — Mu
zică de dans.

că-

Faptul că vechiul comitet oră
șenesc U.T.M. s-a ocupat sporadic 
și cu totul insuficient de orga
nizarea timpului liber al tinerilor 
a dus la serioase scăderi în corn, 
portarea tinerilor din Cisnădie. 
Unii tineri se dedau la acte de 
huliganism, alții tulbură noap
tea liniștea celor ce se odihnesc, 
alții sint bătăuși etc. Toate ace
stea se petrec pentru că tovarășii 
din vechiul comitet orășenesc 
n-au avut în preocupările lor pro
blemele de viață, de conduită mo- 
rală ale tineretului.

Astfel, de pildă, comite
tul orășenesc U.T.M. nu s-a
preocupat de educarea tine
retului în spiritul grijei față de 
bunurile ce-i stau Ia dispoziție. 
La Cisnădie există numeroase 
cămine frumos amenajate pentru 
băieți și fete, dar tinerii ca : Pe
tre Iliescu de la „Victoria** sau 
Elena Făgărășanu și Floarea Ioan 
de la „Transilvania** strică și 
murdăresc bunurile încredințate, 
se bat în dormitoare etc. Aseme
nea scene s-au petrecut deseori 
chiar sub ochii unor membri ai 
fostului comitet orășenesc U.T.M., 
care locuiesc aici, dar care le.au 
trecut cu vederea in loc să se 
străduiască a forma la tineri o 
atitudine fermă împotriva celor 
care încalcă cele mai elementare 
reguli de conviețuire.

Problema formării opiniei cura
joase, combative. împotriva mani
festărilor nedemne, a format 
obiectul multora din discuțiile 
purtate, arătindu-se că trebuie să 
se ia atitudine combativă împo
triva indisciplinei, huliganismului 
imoralității.

Latura educativă este una din 
principalele direcții spre care Co
mitetul orășenesc U T.M.-Cisnă- 
die va trebui să-și îndrepte în 
viitor toată atenția.

Hotărîrile adoptate de confe
rința organizației orășenești 
U.T.M. din Cisnădie vin să 
umple goluri importante care 
au existat in munca vechiu 
lui comitet. Urmărite și in 
deplinite de către noul comitet ele 
vor duce la înlăturarea multora 
din lipsurile mari care au dăi
nuit pină acum. Se prevăd, prin
tre altele, instruirea responsabi
lilor cu producția și calificarea 
din toate organizațiile de- bază 
U.T.M., analiza periodică a mun. 
cii acestora, consfătuiri cu tehni
cienii și inginerii tineri, introdu
cerea inițiativei tinerilor de la 
uzinele „T. Vladimirescu" în 
toite intreprinderiîe din oraș etc. 
Pentru folosirea in mod instruc
tiv a timpului liber s-au adoptat 
hotărîri privind organizarea de 
,,Joi ale tineretului44 cu programe 
variate, reorganizarea comitetelor 
de cămine, antrenarea tinerilor 
în echipe artistice, la Spartachia- 
da de vară a tineretului precum 
și la numeroase acțiuni închinate 
celui de al VI-lea Festival Mon
dial al tineretului și studenților 
de la Moscova.

Noul Comitet orășenesc U.T.M., 
în care conferința a ales pe ti
nerii cei mai buni din întreprin
derile și instituțiile orașului, a 
primit mandatul încrederii că va 
duce Ja îndeplinire hotărîrile 
adoptate șl că va lichida defini
tiv cu lipsurile de pină acum. Ii 
revine deci sarcina să justifice 
prin fapte această încredere.

GH. ANGELESCU 
corespondentul „Scînteii tinere
tului** pentru regiunea Stalin

A sosit poșta.. Un teanc de 
plicuri albe, albastre sau roșii. 
Slnt din toate colțurile patriei. 
Iată o scrisoare din Bacău, altele 
din Timișoara, Constanța, Galați, 
Ploești etc. Cite fapte, cite nou
tăți nu sînt ascunse in aceste 
plicuri! Pe care să-l desfaci mai 
intîi? Unde e cea mai interesan
tă veste ?

Citind fiecare scrisoare, por
nești cu gindul la drum, alături 
de corespondentul voluntar...

t^Am ajuns la Mizil, iar de aci 
o pornesc spre comuna Năeni,

— în sfîrșit ați sosit — mă în- 
tîmpină învățătorul Gheorghe 
lacob. De data aceasta o să a- 
flați ceva interesant. Ceva pe 
care deocamdată numai noi ll 
știm.

— Ei spune odată frate!
— Ați auzit de întovărășirea 

din comuna noastră ?
— Sincer sd fiu... nu! Dar 

ce-i cu ea?
— E nou creată. Cu cltva timp 

în urmă, a fost intensificată 
munca de lămurire. Nu a trecut 
multă vreme și aproape 40 de 
familii, dintre care 24 de tineri 
au și făcut cereri de înscriere. 
Pină aci nimic deosebit. Cînd 
a fost însă la inaugurare, ce 
nume credeți că i-au dat întovă- 
rășiții? „Cel de-al VI-lea Festi
val al Tineretului11. Cei care au 
făcut propunerea au fost tinerii 
Lăstun Ion și Coman Victor. In
teresant este insă și faptul că 
președintele comitetului de con
ducere a fost ales tot un tînăr; 
utemistul Victor Coman.

N-am avut timp să-i mulțu
mesc învățătorului lacob pentru 
vestea lui bună, că un alt prie
ten, montatorul Ioan Luca de la 
Depoul de Automotoare din Arad, 
începuse să dea semne de ne
răbdare.

— Hai să mergem degrabă în 
comuna Sofronea din raionul 
Arad — mă îndemna el. Plecăm... 
Ne plimbam amîndoi pe ulița 
satului. In fața unei clădiri 
vopsită in galben. a apărut o 
fată ce grăbea la drum, fluturind 
In mină o coală de hirtie.

— O cunoști pe fată ?
— Nu!
—- E Maria Popa, secretara 

ganlzației de bază U.T.M.
— îți este prietenă? l-am 

trebat iscoditor,
— Nu. E o altă poveste cu

Pină acum maică-sa nu vrea nici

or.

In-

ea.

Directorul unui ziar sirian
își expune părerea despre problemele lumii arabe

Printre fruntașii in producție din cadrul schele: Bo'.dești se 
află și tinerii din brigada condusă de tovarășul Dobre Stanică.

Iată, in fotografie pe utemistul Dobre Stanică HI, lucrind cu 
multă atenție Ia separatorul de presiune de la sonda 700.

Foto: Agerpres

încheierea lucrărilor Simpozionului național 
privind problemele cadrelor 
msdico-sanitare din R. P. R.

Vineri s-au încheiat lucrările 
Simpozionului național privind 
problemele cadrelor medico-sani- 
tare dm R.P.R.

Ședința din dimineața zilei de 
sîmbăîă a fost prezidată de dr. 
Zdenek Stich. locțiitor al minis
trului Sănătății Publice, conducă
torul delegației R. Cehoslovace.

Au continuat discuțiile la re
feratul prezentai in prima zi a 
lucrărilor de dr. Voinea Marines
cu, precum și la coreferatele pre
zentate de delegațiile țârilor par
ticipante.

In încheierea Simpozionului na
țional privind problemele cadrelor 
medico-sanitare din R.P.R., dr. 
Voinea Marinescu a făcut anali
za dezbaterilor. Subliniind faptul 
că extinderea și îmbunătățirea sis. 
ternului nostru de ocrotire a să
nătății trebuie să reflecte dt mai 
corespunzător nivelul dezvoltării 
econom.co-sociale, vorbitorul a a- 
rătat câ odată cu grija permanen
tă pentru asigurarea unei asis
tențe medicale calificate și cît mai 
la indemina populației. trebuie 
să se întărească largul caracter 
profilactic, mobilizînd In acest 
scop celelalte organe de stat și 
obștești. Se va acorda o atenție 
deosebită creșterii cadrelor medi
cale, justei lor utilizări, condiți
ilor lor de muncă și viață.

Au primit Steagul Roșu
de producție

La numai cîteva zile de la ter
minarea prototipului celui de al 
7-iea tip de tractor, colectivul ■- 
zinelor de tractoare „ Ernst Thil- 
mann“ din Orașul Stalin a săr
bătorit joi seara un nou eveni
ment : primirea Steagului roșu de 
producție de unitate fruntașe pe 
ramură pe semestrul II al anu
lui 1956.

Muncitorii acestei uzine au In- 

In ruptul capului să intre in tn- 
tovărășire. Cum aducea fala 
vorba despre 'întovărășire, bătrl- 
nei li și sărea țandăra.

— la mai tacă-ți gura fată, câ 
doar n-a ajuns oul mai deștept 
dectt găina!

Și biata Maria, mai că nu-i 
mai venea să apară in fața ute- 

> miștilor. Tocmai ea să nu facă 
parte din întovărășire...

Acum e veselă. A convins.o. 
Merge să ducă cererea la tova
rășul Simion Volintir, 
tele întovărășirii,

— Aa!.„ păi daci

președin

e vorba

despre asta, aveam și 
de spus, inter veniră cei doi 
Bucurescu. Și cum ei erau doi 
m-au convins repede. Am plecai 
la Găești — mai precis, în co
muna Șelaru.

După ce m-au purtat pe la 
cîteva din cele aproape 50 de fa
milii de întovărășiți mi.au spus 
în mare taină:

— în curînd vom avea în co
mună, gospodărie colectivă; 17 
familii au făcut deja cererile așa 
că... puțintică răbdare și vă vom 
aduce și vestea aceasta.

Sint sigur că n-au să uite, mai 
ales că sînt doi.

Deabia cu citeva clipe în ur
mă, părăsisem regiunea Arad și 
acum trebuie să pornesc din nou 
intr-acolo. De data aceasta cu 
tovarășul Petre Udrescu, .care c 
mult preocupat de problema apro
vizionării populației. în legătură 
cu aceasta, am aflat ceva foarte 
interesant la G.A.S. Tomnatic 
din raionul Sinnicolau Mare, 
intrat împreună în grădina 
zarzavat a gospodăriei.

— Iartă-mă prietene, dar 
văd decît niște brazde și cam 
atUa tot.

— Da e adevărat, dar aceste 
brazde sînt zeci de hectare de 
grădină însămințate cu morcovi, 
pătrunjel, ardei, varză, cartofi și 
altele. Organizația U.T.M. din 
gospodărie, a luat sub patronajul 
său 10 hectare însămințate cu 
ardei și roșii. Asta nu înseamnă 
mai multe legume și zarzavaturi

Am 
de

nu

Dr. Voinea Marinescu a nralțu- 
mit delegațiilor participant din 
țările prietene pentru begata ex
periență împărtășită ia cadrul lu
crărilor, exprim: ndu-și convinge
rea că lucrările simpozionului vor 
juca un roi important in cansoii- 
darea mai departe a prieteniei 
frățești, g luptei comune pentru 
menținerea păcii și pentru cons
truirea sodalismuluL pentru rea
lizarea fericirii și sănătății po
poarelor.

Ministrul Sănătății și Prevede, 
rilor Sociale, dr. Voinea Mari
nescu a oferit vineri seara îs sa
loanele Casei Centrale a Armatei 
o recepție în onoarea delegațiilor 
mmisterelor sănătății și rețelelor 
de ocrotire a sănătății din 
U.R.S.S. și Urile de democrație 
populară participante la S.mpo- 
zionul național privind probleme
le cadrelor med eo-sanitare din 
R.PJL

Au fost de față memirii dele
gațiilor de peste hotare care aa 
participat la tDCîările Simoczo- .... - -

dm

participat la lucrările SL__ 
nului. personalități de frunte 
vieții științifice și medicaie 
țara noastră și alfi invitați.

Au fost prezenți șefii unor 
siuni diplomatice acreditați 
București și 
misiuni.

mi
la 

membri ai acestor

deplinit înainte de termen planul 
de producție !n cea de-a doua 
jumătate a anului uecuț fi au li
vrat peste plan 202 tractoare și 
cu 3 Ia sută mai multe piese de 
schimb pentru tractoare. In 1- 
ceeași perioadă prețul de cost a 
fost redus cu 243 la sută și au 
fost realizate beneficii peste plan 
in valoare de peste 11000.000 
let 

pentru oamenii muncii? m-a în
trebat tovarășul Udrescu.

Drumul pină 
la tîrgușorul 
Lespezi de pe 
meleagurile ie- 

ene l-am stră- 
bine, 

că a- 
călâuză 

pe tovarășul Pe
tre Pepelea, care cunoștea bine 
aceste locuri. De la el am aflat 
de o frumoasă inițiativă a oame
nilor din acest fug. Șase comu
niști și patru utemiști au pornit

să reconst 
din acest 
alăturat șl

fabrica de stidă 
ai tîrziu li s-ou 

__ ... . r. _ Maistrul sticlar 
Rusu Dumitru a descoperit că 
materialul ce zăcea în pămint de 
la vechea fabrică poate fi folosit. 
De aici au procurat cantități im
portante de șamot, cărămizi, 
humă și alte materiale.

Construcția cuptorului a și în
ceput.

Am părăsit Lespezii, gtndin- 
du-mă la faptul că sfatul popu
lar va sprijini mai mult iniția
tiva acestor oameni și că nu peste 
multă vreme vom citi într unul 
din ziare, că fabrica de sticlă a 
început să livreze primele pro
duse.

Mergem mai departe... Primă
vara călătoriile sînt minunate. Pe
talele roze ale florilor de cais au 
început să cadă la pămînt, întoc
mai fulgilor de nea. Pe nebăgate 
de seamă am ajuns la Panciu. Pri
mul cu care trebuia să iau legătura 
era fără îndoială secretarul comi
tetului orășenesc U.T.M. De data 
aceasta însă dînsul a fost acela 
care a luat legătura cu noi. To
varășul Ștefan Țigănuș, căci 
despre el e vorba are să ne spu
nă multe. Să-l ascultăm:

„Răspunzind chemării tinerilor 
din Bacău și noi am hotărît să 
înfrumusețăm orașul nostru. Ti
nerii s-au angajat in acest scop 
să amenajeze terenul sportiv, să 
facă un parc, o piață unde pro
ducătorii să-și poată desface

Am luat un interviu unui con
damnat la moarte. Condamnat la 
moarte după ce în prealabil jude
cătorii, darnici, îi prescriseseră o 
bagatelă de... 80 de ani închi
soare. Sentințele au rămas însă 
simple petece de hîrtie. Altfel, de
sigur, interviul nu ar fi avut loc...

Periculosul delicvent este zia
ristul sirian Mounir El Rayess, di
rectorul ziarului „Barada“. Jude
cătorii lui au fost colonialiștii 
francezi. Delictul devenise prin 
multiplicare chiar obișnuit: lupta 
pentru libertate. Anii au trecut, 
sentințele au rămas literă moartă 

I iar Siria a devenit liberă. Condam
natul s-a întors din exil și conduce 
un influent ziar.

L-am întihiit m holul hotelului 
..Athenâe Palace". Stătea de vor- 
bă cu an diplomat egiptean. Coleg 

• de breaslă (profesează gazetăria de 
I 30 de ani) dL Rayess a consimțit

INFORM Ații
Vineri la amiază a sosit în Ca

pitală cunoscutul dirijor sovietic 
Aleksandr Gauk. artist al poporu- 
hL din R-S F.S.R, dirijor prind- 
pal al Orchestre! simfonice a 
Rac iod;! un uni: sovietice, profesor 
Ia Conser.atoru: dm Moscova, 
care tatrennnde qq turcea tn 
tara noastră

La sosire, pe aeroportu: Bănea 
sa, oaspeieie a fost Intimemat 
de artistu: popor uhsi George 
Georgescu, ras astral emerit al 
artei Alfred Alessaudrescu. corn 
pozitoru Ludovic Feldman, de 
reprezentarț! ai M nisterului în- 
vățămintulai și Cu’twrif. ai Ra
diodifuziuni. ai Filarmonicai de 
Sta: .George Enescu“ și ai Oii- 
duiui de Spectacok și Turnee 
Artisri ce.

Aleksandr Gaok va dirija pri 
mul sân concert in Capitala la 
11 apruse. .a pap*irui orchestrei 
simfonice Radso

toc 
xki di

La Asociata corespondenților 
presei sL-ăme a avut ,oc vineri o 
seară ccusacrală celei ie a 12-a 
anhrersâri a e’iberîru Uogarjei 
de snb jugul fasristo-bortyșt. An 
lna! par> ares^ondenti ai pre 
sei st'ăizc. atașai, de presă șj 
ziariști dia Cap.rală.

Tot. Sandor Ardelean, atașai 
al Ambasadei R. P. Ungare la 
București a vorbit despre cea de 
a 12-a aniversare a eliberării Un
gariei 

Ardi

Recent dr. Octavian Belea, pr fi
șe  ̂r. tele Crucii Roșii a R.P. Ro
mine, a primit o scrisoare de» 
mulțumire din partea secretarului, 
general al Ligii Societăților de 
Cruce Roșie. B. de Rouge Scri
soarea se referă la o donație de me
dicamente, în valoare de 400.000 
lei, pe care Crucea Roșie Română 
a predat-o Semilunii Roșii Egip
tene ca urmare a apelului lansat 
de aceasta ta favoarea victimelor 
agresiunii anglo-fraoco-israelîene.

b--.urile, să planteze peste 400 
arbuști^.*

— îmi dati voie să spun și eu 
ceva ? — irJerveni elevul ilie 
Ioriei. Ați uitai să spuneți că de 
acum avem și rezultate, nu numai 
angajamente. Iată de pildă, uie- 
miști: de -a Școala medie mix
tă din Par.eiu. au format 4 bri- 
găzi. a 25 tineri care in mod volun
tar au și ni? ei ai terenul unde va 
fi solarul. PHntre cei ce s-au evi
dențiat sini și elevii: Dum
bravă Mircea, Nicolae .Băieșu, 
Veronka Șerban și mulți alții.

Bineînțeles, această veste l-a 

bucurat pe secretar, tot alît de 
mult ca și pe noi.

Drumul prin 
regiunea Galați 
m-a purtat și 
prin comuna Vi- 
zantea- Minds ti- 
rească La școa
lă nu era ni
meni. Am ză
rit însă pe col

nicele din împrejurimi un grup de 
pionieri cu cravatele fluturind in 
vini. Tovarășul Teodor Achim s-a 
arătat bucuros să-mi explice ce 
căutau copiii acolo, pe deal.

— Azi, mi-a spus el — elevii au 
venit mai devreme la școală, iar 
după terminarea orelor de clasă 
au ieșit la plantat puieți...

Din vorbă in vorbă am ajuns la 
locul cu pricina. într-adevăr copiii 
plantau puieți. Și puieții și pionie
rii erau de aceeași înălțime, Pri- 
vindu-i mă duceam cu gindul tn 
viitor, peste 10 ani. Parcă îl ve
deam ia umbra unui copac pe tînă- 
rul Ștefan Ciobanu — acum pio
nier — cum îi spune prietenei sa
le :

— Știi ce-i cu copacul acesta ?
— Da! răspundea ea veselă — 

aici mi-ai spus prima oară...
— Și asta — o întrerupse tînă- 

rul... dar acest copac a fost plantat 
de mine clnd eram copil. Fata nu 
se supără, ci dimpotrivă îl con
duse cu mindrie spre un alt ar
bore.

— Pe acesta însă, eu l-am 
sădite

cu ușurință să răspundă întrebări
lor mele. Așa îneît, după cîteva 
minute, ne aflam antrenați într-o 
discuție pe care consider că am 
toate motivele s-o calific intere
santă.

întrebarea nr. 1: atmosfera po
litică din Siria. Bineînțeles, fapte
le slnt în general cunoscute. Ceea 
ce doream era ca ochiul gazeta
rului să surprindă peisajul politic 
al Siriei în aceste zile.

— Siria împreună cu cîteva sta
te arabe libere — Egipt, Arabia 
Saudită și Iordania — promovează 
aceeași politică. După multă chib
zuință, și după încercări, ele au 
hotărît să se mențină pe o poziție 
neutră. Această orientare este ușor 
de înțeles deoarece statele arabe 
nu au nici un interes să lupte cu 
apusul împotriva răsăritului. Pu
terile apusene au încercat să a- 
tragă țările arabe în pactul de la 
Bagdad. Cele patru state arabe — 
printre care și Siria — s-au pro
nunțat împotriva acestui pact și 
prin lupta tor l-au slăbit. Trebuie 
spus câ și poporul irakian e împo
triva pactului de la Bagdad. A- 
celași lucru se poate afirma și des
pre poporul Pakistanului. Rezis
tența țărilor arabe în fața presiu
nilor a avut drept urmare agresiu
nea din Egipt. Poporul arab -— din 
Irak și piuă în Maroc — și-a ma
nifestat atunci solidaritatea. Aceas
ta are o mare importanță.

Politica neutră a țărilor arabe 
libere se consolidează continuu. 
Trebuie spus că totodată se întă
rește prietenia cu Uniunea Sovie
tică și țările răsăritene. Lucrurile 
trebuie bine înțelese. Statele a- 
rabe au fost ajutate de țările răsă
ritene și in problema Suezului și 
înainte și după, fără ca acest aiu- 
tor ii he condiționat Intr-un tel. 
Apusul a oferit și el cîteodată aju
tor țărilor arabe, dar In schimb a 
cerut lucruri inacceptabile.

— Care este atitudinea maselor 
populare din Siria față de politica 
guvernului și în ce măsură există 
forțe ostile acestei politia ?

— întregul popor este mulțumit 
de actuali orientare a politicii si
riene. înainte de evenimentele din 
Suez au existat unii politicieni — 
nu mulți — care considerau că 
■LCOj-OOO de oameni nu pot rămîne 
reutri și câ un popor atît de mic 
nu poate rezista ângur, dat fiind 
poziția hii geografică. Acești poh- 
tkăeni credeau că Apusul poate 
srringe Siria in cleștele vecinilor E. OBREA

scrisoare de mulțumire a secretarului 
Ligii Societăților de Cruce Roșie 

adresată președintelui Crucii Roșii Romine

o

— Tot sjiieți în regiunea Galați 
așa cd trebuie să mergeți la noi la 
S.M.T. Horia — spuse Mircea 
Nuțescu. Problema actuală: cam
pania de primăvară Adică stați..! 
La SJ4.T. nu aveți ce vedea. Mai 
bine mergem pe cimp la brigăzi.

La cimv drumul e mai anevoios, 
și suflă un vini de-ți pătrunde la 
oase. Pe tarlaua gospodăriei colec
tive ,Sikos Beidanis1* din comu
na F Limon Slrou din regiunea 
Galați, brigada lui Marin Ciu
percă a arat In 10 zile 365 de han- 
tri, adică și-a îndeplinit planul 
pe brigadă și tractoare.

pre-

prin

Blidaru as* 
zicea tova-

— Mai slnt șl alte realizări — 
spuse tovarășul Nuțescu — dar 
despre ele vă voi povesti cu altă 
ocazie — acum fug la brigadă că 
mă așteaptă tovarășii.

•~Și acum la drum băiete... 
Hunedoara — mi-am zis.

La Reșița, Deva, Vulcan, 
tutindeni vești bune.

De cităva vreme rătăceam 
satul Mihăești comuna Roșcani. 
Voiam tocmai să părăsesc aceste 
locuri, dar m-am oprit pentru o 
clipă la discuția a doi tineri. Mai 
tîrziu am aflat că erau Ștefan Mo. 
raru secretarul comitetului U.T.M. 
pe comună și Roman 
ere tarul organizației 
U.T.M.

— Nu zău tovarășe 
ta-i bătaie de joc, — 
rășul Mor ar u. Cămin cultural am 
făcut?... am făcut! Atunci de ce 
nu trimite și la noi caravana cine
matografică ?

— Da, ai dreptate — De aproa. 
pe un an nu ne-a mai trimis un 
film.

— Și asta se Intimplă numai cu 
noi. La cei de la Dobra le trimite 
uneori și două filme pe săptămînă, 
iar la noi... Nu știu ce fel de pla
nificare o mai fi și asta.

Aș vrea să se audă la secția cui- 
tuială a sfatului popular Ilia, cum 
au caracterizat cei doi tineri, acest 
sistem de planificare al caravanei 
cinematografice. 

spre

Blidaru se- 
de bază

ei. Tocmai de aceea ei doreau 
strîngerea relațiilor cu lumea occi
dentală. După agresiunea împotri
va Egiptului și mai ales după in
tervenția Uniunii Sovietice favo
rabilă țărilor arabe — acești 
ticieni nu au mai avut nimic
biectat împotriva unei politici 
neutre. între timp, ei își pierduse
ră însă pozițiile în propriile par
tide. Unii dintre ei au retractat 

• vechile declarații. în toate aceste 
fa^te trebuie de văzut influența 
pe care-o exercită opinia publică.

— Credeți că în Orientul Mijlo
ciu și Apropiat există un vid pe 
qare o mare putere âr fi îndreptă
țită să-1 umple ?

— Cei patru conducători arabi 
care s-au întrunit la Cairo au de
clarat că nu există vreun vid, iar 
dacă a existat vreun gol atunci 
fără îndoială, că el a fost umplut 
de însuși popoarele arabe.

— Ce urmărește, după părerea 
dvs. doctrina Eisenhower ?

— Eisenhower se teme de alian
ța țărilor arabe cu răsăritul și a- 
firmă că ar exista pericolul comu
nismului. La noi nu există însă un 
asemenea pericol. Cele două pe
ricole reale sînt: imperialismul si 
Israelul.

Am continuat discuția noastră 
cu ziaristul sirian referindu-ne la o 
serie de aspecte caracteristice si
tuației actuale din lumea arabă. 
L-am întrebat pe oaspetele nostru:

— Ce ecou a avut atitudinea 
conducătorilor Libanului care au 
acceptat doctrina Eisenhower ?

— Numeroși oameni de vază 
și importanți s-au declarat 
împotriva actualei orientări a po
liticii libaneze. Sperăm că alege
rile din vară din Liban vor per
mite schimbarea situației.

— Și acum o ultimă întrebare s 
ce impresii aveți despre Romînia ?

— Aveți o țară frumoasă și in
teresantă. Romînia construiește o 
industrie și o agricultură nouă și 
clezvpltă o cultură remarcabilă. 
Am vizitat fabrici și gospodării 
colective, lăcașuri de cultură și 
Falitul pionierilor și mi-am for
mat părerea că Romînia progresea
ză cu pași repezi.

...La ora cînd aștern pe hîrtie a- 
ceste rînduri, dl. Mounir El Rayess 
călătorește spre Atena, în drum că
tre Damasc.

Secretarul Ligii Societăților de . 
Cruce Roșie apreciază mult a- 
ceastă donație a Crucii Roșii Ro
mine ; ....ajutorul pe care Crucea
Roșie a Republicii Populare Ro
mine l-a dat societății surori în 
aceste împrejurări — se spune îa 
scrisoare — Implică din partea 
Ligii sentimente de înaltă apre
ciere, al căror interpret sînt feri
cit să B. de Rouge adaugă
că acest fapt va fi menționat în 
diferite publicații ale Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie.

La Gheorghi- 
eni tn regiunea 
Autonomă Ma
ghiara am po
posit numai 
pentru cîteva 
clipe. N-am du- ■ 
tut scăpa de 
tovarășul luliu

Ianoș, președintele comisiei de box 
care-mi spunea că nu se poate să 
nu încurafem echipa de box care 
a luat ființă numai de cîteva săp- 
tămini.

— Cred că n-o să mă credeți — 
mi-a spus el — dar pină acum în 
oraș nu am avut o echipă de box. 
Acum nu numai că avem un lot de 
72 de boxeri, dar am susținut deja 
prima întilnlre amicală, iar anul 
acesta probabil vom participa la 
campionatul R.P.R. de juniori.

Le-am urat succes și am pornit ’ 
din nou spfe Hunedoara.

...împreună cu Alexandru Panai- 
tescu urcăm pe un deal. O vreme 
am mers amîndoi tăcuți, admirlnd ' 
copacii înfrunziți.

într-o poeniță zărim un păstor 
bătrtn care cioplea cu migală un 
lemn.

— Hai pe la el — am propus 
eu — să vedem ce face.

— Nu.i nevoie, mi-a zis priete
nul meu — am fost eu ieri. Lu* 
crează o gingașă cutie și un ta
blou... Apoi băiatul se opri din po
vestit și roșind pină In virful ure
chilor mi-a întins o bucată de hîr
tie bătută la mașină. Era o poezie, 
autorul fiind chiar el.

Am citit-o emoționat.

Și oilor, cinta

îmi spuse c-a

Și-s luate din

Tabloul, era mic și-n plnza fină 
Erau pictați o turrnă^ și.un 

păstor 
Ce sta la umbră de copac

în tihnă 
doine 

de dor. 
lucrat cu drag 

la ele 
natură, 

de pe deal
Și le trimite singur 

cu plăcere 
Li Moscova, la noul Festival.

Călătoria mea s-a sfîrșit. Am 
mai privit încă odată teancul de 
plicuri albe, albastre sau roșii 
sosite din toate colțurile patriei.

Astăzi nu, dar mline etnd va 
sosi poșta, citind scrisoare cu scri
soare, voi corni din nou la drum.

GH. NEAGU



Ungaria
eliberării de sub jugu| 

fascist
Delegația guvernamentală și de partid a R. P. R.

Situația din Orientul Apropiat
* Dulles încurajează Israelul la agresiune — spune ministrul 

de externe sirian * Livrările de armament american către Israel 
au tost reluate * Hammarskjoald despre propunerile egiptene

CAIRO 5 (Agerpres). — TASS 
transmite:

In legătură cu normalizarea 
treptată a traficului prin canal 
un purtător de cuvint al admi
nistrației Canalului de Suez a 
declarat că administrația egip
teană nu face nici o discriminare 
Intre țările care folosesc canatul, 
dar cere plata prealabilă a taxe
lor.

Presa relatează că atunci cînd 
vasul englez „Maria Vittoria" a 
Încercat să nesocotească aceste 
dispoziții și să treacă prin canal 
fără să plătească in prealabil ta
xele cuvenite administrației e- 
giptene, i s-a refuzat trecerea 
prin canal.

Răspunzind la întrebările re
prezentanților presei locale, lu- 
nis, directorul administrației Ca
nalului de Suez, a declarat va
sul englez va primi autorizația 
de a trece prin canal dacă ad
ministrației egiptene i se vor 
plăti in prealabil taxele cuvenite.

♦
DAMASC 5 (Agerpres). — In

tr-o declarație făcută corespon
denților de presă MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE " 
SIRIEI. SALAH BITAR. A 
CUZAT PE SECRETARUL 
STAT AL S U.A.. DULLES. 
.ÎNCURAJEAZĂ ISRAELUL 
AGRESIUNE". Bitar s.a referit 
la declarația lui Dulles făcută 
marți tn care secretarul de stat 
sprijină punctul de vedere israe- 
lian tn ce privește internaționa
lizarea apelor Gotfului Akaba. 
Golful Akaba, a spus Salah Bi
tar. ,,este pe de-antregul un ie-

AL 
A- 
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CA 
LA

ritoriu arab 
poate trece 
cu învoirea 
Saudite".

și nici un vas nu 
prin apele sale dec it 
Egiptului și Arab, ei

★

NF.W YORK 5 (Agerpres). — 
conferințe de pre- 
loc joi după amia-

In cadrul unei 
să care a avut 
ză, secretarul general al O.N.U„ 
Hammarskjoeld, a declarat că nu 
este în favoarea unei noi discu
tări a problemei Suezului în Con
siliul de Securitate atita timp cit 
toate posibilitățile de negocieri 
interguvernamentaie nu au fost 
Încă epuizate

întrebat despre propunerile e- 
giptene cu privire la navigația 
pe canal, secretarul general al 
O.N.U. a declarai că aceste pro
puneri nu vin in contrazicere cu 
principiile adoptate de Consiliul 
de Securitate. El a adăugat că 
fmpunerile egiptene cu privire 

a problema arbitrajului In caz 
de conflict sint foarte apropiate 
acelora făcute de el însuși la 24 
octombrie.

diul altui membru al NATO. — 
Italia. Cu privire Ia această pro
blemă au avut loc Ia Roma trata
tive cu participarea reprezentan
ților S.U.A In cadrul acestor tra
tative a fost realizat un acord 
potrivit căruia portul italian Li
vorno, care este o importantă 
bază de aprovizionare a flotei a 
6-a americane din Marea Medi- 
terană, va servi ca punct de 
transbordare pentru armamentul 
american livrat armatei israelie- 
ne. Acest armament va fi adus 
de nave americane și apoi va fi 
transportat in Israel pe nave sub 
alt pavilion.

BUDAPESTA 5 (corespondentul 
Agerpres transmite) :

Pe tot cuprinsul Republicii 
Populare Ungare s.a sărbătorit 
tntr-un cadru 'festiv ziua de 4 a- 
prilie, Capitala Republicii Popu
lare Ungare s-a îmbrăcat în haine 
de sărbătoare. La ședințele festi
ve. întrunirile și manifestațiile 
care au avut loc in cele mai dife
rite puncte ale capitalei au parti
cipat numeroși oameni ai muncii, 
întrunirile care au avut loc în 
ziua de 3 și 4 aprilie s-au desfă
șurat nu numai sub semnul săr
bătoririi datei eliberării die sub 
fascism, ci și ca manifestații de 
luptă hotărîtă împotriva contra
revoluției și de adincire a prie
teniei cu Uniunea Sovietică.

Ca semn al dragostei și respec
tului față de eroii sovietici căzuți 
pentru eliberarea Ungariei, majo
ritatea monumentelor distruse de 
contrarevoluție au fost refăcute și 
în ziua de 4 aprilie mii de cetă
țeni au venit să cinstească memo
ria celor căzuți .Au fost reiăcute 
și plăcile comemorative ale luptă
torilor comuniști și antifasciști 
maghiari căzuți sub gloanțele 
horthyste, distruse de contrarevo. 
Iulie.

In toată țara au avut loc festi
vități importante.

Pe glob: 2.691.000.000 oameni

★
(Agerpres). — Po- 
ziaruhii ,,A1-Djum-

DAMASC 5 
trivit relatării _ ____
hur" din Ankara, livrările de ar
mament american către Israel au 
fost reluate prin Turcia, care pri
mește acest armament ca mem
bră a N.A.T.O. Livrările au fost 
temporar oprite datorită publică
rii in presă a unor știri privind 
această acțiune.

Corespondentul din Roma al 
acestui ziar anunță că se proiec
tează livrarea de armament ame
rican către Israel și prin interme.

Otto Grotewohl despre problemele actuale 
ale Germaniei

BERLIN 4 (Agerpres). — 
ADN transmite:

După cum s-a anunțat, în șe
dința din 3 aprilie a Camerei 
Populare a Republicii Democra
te Germane Otto Grotewohl, pri
mul ministru al R.D. Germane, 
a prezentat deciarația guverna- 
mentală.

Atenția opiniei publice mon
diale, a declarat primul ministru 
O. Grotewohl, a fost atrasă in 
ultimul timp de importante eve
nimente politice, care afectează 
în deosebi interesele naționale 
ale poporului nostru. Guvernul 
R.D. Germane consideră de aceea 
că este de datoria sa să expună 
în fata Camerei Populare punc
tul său de vedere asupra acestor 
probleme.

In declarația sa O. Grotewohl 
s-a ocupat de problema remilita- 
rizării Germaniei occidentale, 
subliniind că acolo ' se fac pre
gătiri de război

Primul ministru O. Grotewohl 
a arătat apoi că cea mai bună 
garanție pentru pacea generală o 
constituie forța, unitatea și 
coeziunea tuturor oamenilor iubi
tori de pace din Europa însăși.

Subliniind că pregătirile mili
tare ale forțelor agresive pot fi 
dejucate numai de lupta activă 
pentru pace, O. Grotewohl a ară
tat că de acest lucru este legată 
tn primul rînd prezența trupelor 
sovietice pe teritoriul R.D. Ger
mane — bastionul cel mai apu
sean al lagărului socialismului. 
Ostașii sovietici, a declarat' pri
mul ministru, 6tau de strajă 
păcii.

Trupele sovietice se află pe te
ritoriul republicii noastre, a con
tinuat O. Grotewonl .in conformi
tate cu acordurile de la Potadam. 
Primul ministru Grotewohl a sub
liniat că toate acordurile in acea
stă problemă între R.D. Germană 
și U.R.S.S. se deosebesc în mod 
fundamental de acordurile și tra
tatele dintre R.F. Germană și pu
terile occidentale.

Guvernul R.D. Germane subli
niază că crearea unei uniuni va
male a micii Europe, cum este 
„piața comună", adincește și mai 
mult scindarea celor două state 
germane și va fi o piedică serioa
să în calea reunificării Germaniei 
pe bază pașnică și democratică.

Menționînd pericolul serios al 
transformării Germaniei occiden
tale într-un arsenal american de 
arme atomice. Grotewohl a decla
rat că guvernul R.D. Germane 
amintește încă o dată propunerile 
sale îndreptate spre lichidarea 
primejdiei războiului atomic in 
Germania. Aceste propuneri stnt 
Următoarele :

1) încetarea pe teritoriul Ger
maniei a oricărei propagande și 
oricăror pregătiri In vederea răz
boiului atomic ;

2) încheierea unu! acord Intre 
guvernele celor două state germa
ne cu privire la interzicerea ar
mei atomice și renunțarea reci
procă la fabricarea ei;

3) Acțiunea — în comun «an se. 
parată — a guvernelor celor două 
6tate germane In vederea interzi
cerii stocării de arme atomice pe 
teritoriul Germaniei.

Primul ministru Grotewohl a 
rezervat o parte importantă a de
clarației sale problemei reunifică
rii Germaniei

In fața plăcii comemorative
Ce va fi visat generalul Spei

del in prima sa noapte la Paris, 
Instalat in calitate de comandant 
al forțelor terestre N.A.T.O. ? 
Greu de spus. Nimeni n-ar putea 
să garanteze dacă zimbea in 
somn sau se încrunta. Totuși 
Înclin spre prima probabilitate.

Căci turnul Eiffel iși înălța să
geata ca deobicei, Sena nu izbea 
in bătrînele cheiuri cenușii cu 
mai multă putere decît o făcuse 
cu 24 de ore mai înainte, In 
grădina Luvrului sau in Tuille- 
ries arborii continuau să-și spo
rească frunzișul proaspăt, nici o 
furtună cu grindină nu tulburase 
cerul capitalei Franței. Nu se pe
trecuse nici o minune supărătoa
re. Morții din maquis nu se por
niseră din gropile comune ca 
să-l inșface de guler pe noul co
mandant, zidurile catedralei No
tre-Dame nu se prăbușiseră peste 
el. Noii funcțiuni a vechiului ge
neral al lui Hitler nu i se împo
trivea așa dar nimic. Nimic de- 
cit. cel mult.

Cel mult rudele celor Impuș- 
cați de trupele S.S. in timpul ul
timului război. Cel mult cei care 
suferiseră umilința de a vedea 
timp de patru ani de zile. Wehr- 
macht-ul in Paris. Da. cel mult 
locuitorii Parisului. Cel mult ce
tățenii Franței. Cel mulf opinia 
publică internațională.

Speidel a dormit liniștit. Nu 
și-a angajat ușieri mai mulți de
cît trebuie pentru că știa că o- 
ficialitățile nu vor îngădui să fie 
deranjat. Intr-adevăr. A venit o 
delegație franceză la președintele 
Franței ca să protesteze împotri
va numirii lui Speidel. Delegația

nu a fost primită. Somnul lui 
Speidel la Paris nu trebuie să fie 

. tulburat Delegația s-a dus la 
Guy Mollet. Primul ministru, ho- 
tărit să nu-și desmintă reputația, 
a refuzat și el să primească de
legația. Lăsați-1 pe Speidel să 
aibă un somn liniștit.

Atunci, delegația, In frunte cu 
deputatul Mathilde Gabriel Peri 
s-a dus intr-o piață a Parisului 
să manifesteze In fața plăcii co
memorative amintind de un tinăr 
patriot ucis de naziști. Și s-a in- 
timplat că piatra a fost cu mu t 
mai sensibilă decit înalta oficia
litate. Placa purtind numele e- 
roului a vibrat atentă : Speidel la 
Fontainebleau, Speidel coman- 
dind ofițerilor francezi, unii din
tre ei foști deportați — ce tică
loșie 1 Mînia a electrizat mulți
mile

Speidel a dormit foarte bine.
A trecut prima noapte, dar fiii 

și rudele celor impușcați. gazați, 
splnzurați sau electrocutați în la
gărele fasciste, ca șl toți cei care 
au memorie, abia reiau lupta. E 
cazul s-o știm : in aceste zile o 
nouă Rezistență eroică începe. 
Naziștii, care au imbrăcat uni
forme noi, nu au motive să zlm- 
bească In somn. Căci nu toată 
lumea doarme odată cu ei. Cei 
mai mulți ascultă un cîntec fran
cez. încrustat in piatră, scris cu 
singe in cărți și vibrind odată 
cu pămintul:

,.în cimitirul din Ivry 
Sub lutul mut precum speranța, 
Bate-ntr-una pentru Franța 
Inima lui Gabriel P6ri“.

S. I.

care a vizitat R. P. Bulgaria s-a întors în patrie

școlile, iar persoanele peste 15 ani 
care știu să scrie și să citească nu 
reprezintă decît 56 la sută din 
populația globului.

In ceea ce privește situația sani
tară, in raport se arată câ tubercu- 
loza, paludismtd și poliomielita 
tint intr-un categoric regres, dar 
afecțiunile cardiace și cancerul 
unt staționare. 100.000.000 de oa
meni suferi încă de boli datorite 
parazițilar și alți 100.000.000 suferă 
de trahoma și diferite forme de 
conjunctivită infecțioasă. In ultimii 
ani nu s-a mai înregistrat nici o 
foamete de mari proporții, dar1 
problemele subalimentației cronice 
nu cu fast încă rezolvate.

Raportul consacră un articol 
•pedal problemei dezvoltării ora
șelor in țările înapoiate din punct 
de vedere economic. In Africa, A- 
sia și America Latină, populația 
marilor orașe s-e incincit de la 
inceputef aptoWuL In aceste re- j 
giuni dezvoltarea orașelor a fost I 
m<ri rapidd decit industrializarea și 1 
dezvoltarea căilor de comunicație 
In majoritatea acestor orașe există 
o situația grea din punct de ra
dere al condfulor sanitare și al e- \ 
procizsonOrii și abundența animi de | 
lucru ă’frbw U'fi miaenla la

In cazul ratificării de către parlament a t-atatairu ^piefii 
comune'", industria franceză va avea de suportat oonac-en,a 
nelimitată a industriei grele vest-germane.

(Urmare din pag. I-a)
in fruntea clasei muncitoare con
duc poporul ramîn și poporul bul
gar pe drumul construirii socia
lismului, sînt partidele marxist- 
leniniste profund devotate inter
naționalismului proletar.

Tovarăși, colaborarea și intr-a
jutorarea tovărășească a țărilor 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică, unitatea lor de nezdrun
cinat, constituie un izvor nesecat 
pentru progresul fiecăreia în 
parte și pentru puterea intregu- 
lui lagăr socialist. In unitatea și 
coeziunea lagărului socialist rezi
dă garanția principală a dezvol
tării mai departe a țărilor noas
tre pe drumul socialismului, a in
dependenței și suveranității lor 
naționale. Declarațiile de la So
fia ale guvernelor și partidelor 
noastre oglindesc hotărîrea Re
publicii Populare Romîne și Repu
blicii Populare Bulgaria ca, dez- 
voltind legăturile lor politice, e- 
conomice și culturale, să-și dea 
întreaga contribuție pentru a în
tări și mai departe unitatea și a 
spori continuu puterea lagărului 
țărilor socialiste în frunte cu U- 
niunea Sovietică, forța de neîn
vins a socialismului și păcii.

In cursul convorbirilor dintre 
delegațiile noastre am constatat 
cu toții cu satisfacție o identi
tate deplină de vederi cu privire 
la contribuția pe care cele două 
țări o pot aduce la promovarea 
politicii de colaborare internațio
nală, de destindere a încordării 
internaționale, împotriva planuri
lor cercurilor imperialiste agre
sive.

Pornind de la principiile 
coexistenței pașnice care stau la 
baza politicii noastre externe, 
Rominia și Bulgaria vor dezvol
ta mai departe relațiile lor poli
tice, economice și culturale cu 
toate țările, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, in condiții de 
egaiitate și avantaj reciproc.

Bulgaria și Rominia dau aten
ție deosebită stabilirii, întăririi 
și dezvoltării de relații amicale 
intre toate țările din Balcani și 
sud-estul Europei, pentru întări
tă păcii și securității în această 

parte a lumii.

Tovarăși,
Noi sîntem convinși că colabo

rarea și sprijinul reciproc, 
schimbul de experiență în opera 
de construire a socialismului va 
fi de un mare folos țărilor noas
tre. Cînd vom ajunge in patria 
noastră vom face cunoscut și mai 
larg succesele pe care poporul 
bulgar, sub conducerea încercată 
a Partidului Comunist Bulgar, 
le-a obținut și le obține în toate 
domeniile.

In anii puterii populare, po
porul bulgar a pus temeliile in
dustriei sale grele, a obținut suc
cese hotăritoare în transforma
rea socialistă a agriculturii. Fap
tul că 80 la sută din țărănime 
a pășit pe drumul cooperativiză
rii constituie un strălucit succes 
al poporului muncitor bulgar, al 
Partidului Comunist Bulgar, că
lăuza sa înțeleaptă. Aceste reali
zări au o mare influență în în
treaga viață a poporului bulgar. 
S-a schimbat fața orașelor și sa
telor bulgare, ele strălucesc as
tăzi prin forța înnoitoare a con
strucției socialiste. Peste tot pe 
unde am trecut am văzut cit de 
mult, s-a dezvoltat în țara dv„ 
construcția de case; parcă alte 
așezări noi au luat locul celor 
vechi. S-a ridicat nivelul de trai 
al oamenilor muncii; ei sint mai 
bine îmbrăcați, se hrănesc mai 
bine. S-a dezvoltat și se dezvol
tă necontenit cultura, nivelul cul
tural al maselor. Toate acestea 
ne-au impresionat foarte puter
nic, dragi tovarăși, și vă felici
tăm din toată inima pentru ma
rile dv„ realizări.

Noi știm din propria noastră 
experiență că toate acestea le-ați 
înfăptuit. învingînd multe greu
tăți, făcind chiar sacrificii. După 
cum știm, în fața dv. ca și în 
fața noastră se află încă alte 
greutăți de învins. Dar poporut 
bulgar, ca și poporul romin, sînt 
adine convinse din experiența lor 
proprie că și asemenea greutăți 
vor fi învinse și că în fața lor 
se deschide tot mai luminos dru
mul progresului material și cul
tural al civilizației' socialiste și 
al înfloririi patriilor lor libere.

Ne întoarcem în patria noastră 
însuflețiți de rezultatele pe care 
le-am constatat în munca dv., 
ducînd impresii puternice, de 
neuitat, despre prietenia caldă, 
sinceră pe care poporul bulgar o 
are pentru poporul nostru.

Vă asigurăm că același senti
ment de frățească prietenie însu-

flețește și poporul romîn față de 
poporul bulgar.

Să muncim neobosiți, tovarăși, 
cu toții pentru întărirea continuă 
a acestei prietenii, pentru întări
rea continuă a mărețului lagăr 
socialist, în frunte cu marea 
noastră prietenă și sprijinitoare 
Uniunea Sovietică, pentru întă
rirea forțelor păcii, pentru menți
nerea și consolidarea păcii in lu
mea întreagă.

Exprimîndu-ne încăodată bucu. 
ria că am avut prilejul să admi
răm frumoasa și însorita Vamă 
și munca creatoare a locuitorilor 
ei, vă dorim noi succese in con
struirea patriei dv., socialiste.

Să înflorească minunatul dv. 
oraș, să înflorească Republica 
Populară Bulgaria 1

Să trăiască prietenia veșnică, 
de nezdruncinat, între poporul 
romîn și poporul bulgar I

Participa n ții la miting au o- 
vaționat îndelung pentru prie
tenia romîno bulgară, pentru u- 
nitatea țărilor socialiste în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

După încheierea marelui mi
ting al prieteniei romîno-bulgare 
de la Varna, membrii delegației 
guvernamentale și de partid a 
R.P.R. și persoanele care ii înso
țesc din partea bulgară s.au în
dreptat spre atelierele de repara
ții navale „Suhie Dok". Tineri 
și tinere, îmbrăcați în frumoase 
costume naționale romînești, au 
oferit oaspeților frumoase buche
te de flori.

Delegația guvernamentală și de 
partid a R.P.R. a fost întîmpina
tă de Ivan Kove, directorul între
prinderii. Oaspeții aa vizitat apoi 
cartierul de locuințe muncitorești 
„Prietenia", unde locuiesc munci, 
tori de la atelierele de reparații, 
de la docuri și de la uzina cons
tructoare de nave „Gh. Dimitrov" 
din Varna.

De asemenea oaspeții romini au 
vizitat o creșă din orașul Varna 
și locuința bătrinei Valcana Ma- 
rinova, de 80 de ani, care a avut 
patru fii partizani.

După vizita făcută în orașul 
Varna, delegația guvernamentală 
și de partid a plecat în stațiunea 
de odihnă Varna din apropierea 
orașului.

După-amiază delegația guver
namentală și de partid romînă a 
plecat cu trenul, îndreptîndu-se 
spre patrie.

★
a fost condusă la 
de reprezentanți ai 

de partid și de stat 
î imnuri-

IN CHILE situația rămîne ÎNCORDATĂ
SANTIAGO DE CHILE '5 

(Agerpres). — Telegramele agen. 
țiilor de presă anunță că in Chile 
continuă lupta împotriva creșterii 
costului vieții și a inflației. In di
ferite cartiere din orașul Santia
go, capitala țării, au loc noi 
ciocniri intre studenți și trupele 
guvernamentale. Pretutindeni se 
aud focuri de armă. Orașul a su
ferit importante pagube materiale, 
instalațiile de lumină au fost par. 
țial distruse, iar transportul in 
comun este aproape paralizat. 
Numeroase întreprinderi, instituții 
și magazine s-au închis, cursurile 
din institutele de invătămint sint 
suspendate.

După cum s-a mai anunțat, în 
(ară a fost declarată starea de 
asediu. Trupele deschid focul îm
potriva tuturor grupurilor de oa
meni. In lupta contra manifestan.

(Ziarele)

DACA GUVERNUL MOLLET VA RIDICA

INFORMAM
ir TIRANA. La invitația guvernu

lui U.R.S.S. șl C.C. al P.C.U.S., 
la 4 aprilie o delegație guverna
mentală și de partid a Republicii 
Populare Albania a părăsit Alba
nia. plecind in Uniunea Sovietică 
intr-o vizită de prietenie.
* LONDRA. La 4 aprilie a ti

vul loc sub președinția lui Stas, 
sen. reprezentantul S U A.. șe
dința ordinară a Subcomitetului 
Comisiei O.N.U. pentru dezar- 
mare. Ședința următoare a Sub
comitetului va avea loc la 8 a- 
orilie.

■ir MOSCOVA. La 5 aprilie a 
avut loc în Palatul Mare al 
Kremlinului, ședința de închidere 
a celui de al doilea Congres unio
nal al compozitorilor sovietici.
* ATENA. S-a anunțat că ar

hiepiscopul Makarios, eliberat re
cent de autoritățile britanice care 
îl deportaseră în urmă cu peste 
un an in insulele Seychelles din 
Oceanul Indian, va fi transportat 
pe bordul unui vas în Madagas
car, iar de acolo în Grecia. El va 
sosi marți seară la Atena. După 
cum se știe, guvernul britanic nu 
i-a permis arhiepiscopului Maka. 
rios să se înapoieze în Cipru.

țiilor, pe care autoritățile le cali
fică ,,dezordini", sint folosite 
tancuri, care blindate și helicop
tere. Unele întreprinderi au fost 
ocupate de trupe. Străzile capi
talei sint împînzite de mitraliere; 
in ultimele 48 de ore au sosit în
tăriri din provincie.

Ministerul Afacerilor Interne 
din Chile a declarat că in ultimele 
zile au fost ucise 41 de persoa
ne. Potrivit datelor neoficiale, 
aceste cifre sint însă cu mult mai 
mark Agenția Associated Press 
anunță pe de altă parte că în afa
ră de marele număr de morți și 
răniți au fost arestate în aceste 
zile circa 600 de persoane.

Guvernul statului Chile a con
vocat o ședință a Congresu'ui 
Național pentru examinarea unui 
proiect de lege care prevede să se 
acorde guvernului împuterniciri 
extraordinare pe timp de 6 luni.

D-ale diplomației americane
NEW YORK 5 (Agerpres). - 
Comentind ultimele numiri de 

ambasadori americani In străină
tate, Brandt, corespondentul zia
rului „Post Dispatch" care apare 
la Saint-Louis, demască mora
vurile care domnesc in aparatul 
diplomatic american: POSTURI 
ÎNALTE DE AMBASADORI SE

ir DJAKARTA La 3 aprilie care fac parte conducători sindi- 
purtătorul de cuvint al Ministe- caliști, ai organizațiilor țărănești, 
rului de Externe al Indoneziei, juriști, profesori scriitori și o 
Suwito Kusumowidagdo, a făcut reprezentantă a organizațiilor de 
o declarație reprezentanților pre
sei, in care a spus că ..Indonezia 
va continua să se opună folosirii 
energiei nucleare in scopuri de 
distrugere".
* TEHERAN. La 4 aprilie s-a 

anunțat încetarea stării excepțio
nale la Teheran, care a durat 16 
ani, precum și desființarea func
țiunii de guvernator militar.

★ TOKIO. In ședinfa din 3 a- 
prilie a Consiliului municipal din 
Tokio a fost adoptată o rezoluție 
care cheamă pe primul ministru 
și pe ministrul Comerțului Exte
rior și Industriei al Japoniei să 
depună eforturi eficiente pentr u 
lărgirea comerțului japono-chi- 
nez. Rezoluții analcage au fost 
adoptate in luna martie a.c. de 
consiliile municipale a 14 alte n- 
rase printre care Osaka. Kyoto, 
Sidzuoka, Magoya, Nagasaki.

it DELHI. Conducătorul grupu
lui parlamentar comunist din 
statul Kerala, Nambodiripad, a 
fost însărcinat să alcătuiască 
noul guvern. La 4 aprilie a fost 
anunțată lista guvernului, din

femei.
★ CAIRO, La Cairo continuă 

tratativele dintre delegațiile gu
vernamentale ale Egiptului și 
Sudanului.

★ NEW YORK- Ziarul „New 
York Herald Tribune" relatează 
că un veteran al primului război 
mondial, mutilat de război, s-a 
sinucis aruncindu-se de la etajul 
17 al clădirii administrației vete
ranilor de război, deoarece nu 
putea să-și procure bani pentru 
a.și plăti chiria. Ziarul reprodu
ce o fotografie luată dintr-o clă
dire învecinată, care-1 reprezintă 
pe sinucigaș în timp ce cădea 
spre pămînt

★ HANOI. La 4 aprilie. J. Cy- 
rankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, șe
ful delegației guvernamentale po
loneze. însoțit de M Naszkowski 
și E. Siawtnski. membri ai dele
gației. au vizitat C.C. al Partidu
lui Muncii din Vietnam, unde au 
avut o convorbire cu președin
tele Ho Și Min, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Vietnam

VIND PENTRU O SUMĂ SO- 
LIDA VĂRSATĂ LA FONDUL 
ELECTORAL AL PARTIDULUI 
REPUBLICAN CARE SE AFLA 
LA PUTERE.

Noul ambasador tn Franța, 
Houghton, scrie autorul, potrivit 
datelor oficiale a donat în anul 
1956 suma de 9.000 dolari pentru 
fondul electoral al partidului re
publican, Ambasadorul pe care el 
îl înlocuiește, Dillon, a donat ri
nul trecut republicanilor suma de 
■36.500 dolari: Dillon a donat a- 
ceeași sumă și tn anul 1952. In 
prezent el se întoarce la Wa
shington pentru a ocupa funcția 
de subsecretar de stat adjunct 
pentru problemele economice.

Acordarea posturilor diplomati
ce este folosită de asemenea și 
pentru a evita „complicațiile" po
litice in special pentru a înlătu
ra in perioada campaniei electo- 
rale o candidatură nedorită sau 
pentru a evita demascările așa 
cum s-a intimplat cu fostul pri
mar al orașului New York, 
O’Dwayer. Acesta a fost numit 
ambasador in Mexic atunci cînd 
s-au descoperit legăturile sale cu 
elemente criminale.

„In urma acestei practici, scrie 
Brandt, Statele Unite vor fi re
prezentate la Paris de un busi
nessman care nu cunoaște limba 
franceză; noul ambasador in 
Germania va fi un alt business
man, care nu știe limba germană; 
noul ambasador in Italia va fi 
proprietarul unei fabrici de hîr- 
tie care spune că știe suficient 
limba italiană ca să-și comande 
prinzul".

Un asemenea gen de „diploma
ție", subliniază Brandt, ESTE CA
RACTERISTIC PENTRU CELE 
DOUA PARTIDE GUVERNA- 
MENTALE DIN S.U.A., republi-\ 
can și democrat. 1

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA Bu cur ești Piața „Sdotalf". TeL 7.80.10. Secpa acrișori TeL 76691. TIPARUL Combi sat al Poligrafia „Caaa ScTntefl I. V. Stalia-.

Delegația 
gara Varna 
autorităților 
locale. După intonarea _____
lor de stat ale Republicii Popu
lare Romine și Republicii Popu
lare Bulgaria, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu Dej, Chivu Stoica și 
Raico Damianov au trecut in re
vistă compania de onoare și au 
primit defilarea ei.

Drumul de la Varna și pină la 
frontiera romîno-bulgară a prile
juit noi și puternice manifestări 
de prietenie și dragoste frățească 
față de solii poporului romîn.

In gara Suvorovo, delegațiaIn gara Suvorovo, 
romînă a fost salutată de sute de 
oameni ai muncii. ... 
Tolbuhin o mare mulțime de oa
meni a așteptat la gară sosirea 
trenului oficial.

La mitingul care a avut loc în 
piața gării tovarășul G. Gaston 
Marin a transmis locuitorilor o- 
rașului salutul delegației romîne.

Se apropie clipa despărțirii. In 
gara General Toșevo situată în 
apropierea frontierei, sute de ce
tățeni au petrecut cu căldură de
legația romînă. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Populare Romîne și Republicii 
Populare Bulgaria. Tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Chivu 
Stoica împreună cu tovarășul 
Raico Damianov au trecut în re
vistă compania de onoare.

Tovarășul Chivu Stoica a rostit 
un cuvînt de bun rămas.

In gara

Dragi tovarăși, dragi frați,
Vă mulțumim din inimă pen

tru calda primire pe care ne-ați 
făcut-o. Mulțumim întregului po
por bulgar care ne-a făcut peste 
tot o primire atil de frumoasă. 
Mulțumim Partidului Comunist 
Bulgar și Guvernului Republicii 
Populare Bulgaria pentru grija și 
atenția cu care au înconjurat 
deiegajia noastră. Manifestațiile 
de prietenie pe care le-am întîl- 
nit Pe întreg cuprinsul Bulgariei 
le considerăm manifestații de a- 
dînca prietenie pentru poporul 
romin. Delegația Republicii Popu
lare Romine a purtat discuții 
cu conducătorii Partidului Comu
nist Bulgar și ai Guvernului Re
publicii Populare Bulgaria ajun- 
gînd la înțelegeri de mare im
portanță. Realizarea acestora va 
duce la o și mai puternică întă. 
rire a prieteniei ce unește po
poarele noastre. De aceea să 
muncim cu rîvnă cu toții, îm
preună, umăr la umăr pentru noi 
succese in dezvoltarea economiei 
țărilor noastre în ridicarea nive
lului de trai al poporului, pentru 
întărirea prieteniei noastre.

Munca și lupta popoarelor noa
stre împreună cu a celorlalte țări 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică este o muncă și luptă 
pentru pace.

Trăiască prietenia veșnică în
tre popoarele romîn și bulgar 1

Trăiască prietenia între po
poarele lagărului socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică I

Pe peronul gării au răsunat 
urale in cinstea prieteniei romî- 
no-bulgare, ovații adresate mem
brilor delegației romîne.

La rugămintea locuitorilor 
membrii delegației s-au fotogra
fiat împreună cu un grup de lo
calnici.

Membrii delegației și-au luat 
rămas bun de la primul secretar 
al comitetului raional al Partidu. 
lui Comunist Bulgar, Vitan Vel- 
cov, de la președintele sfatului 
popular raional Nicola Trincov, 
de la ceilalți reprezentanți ai 
organelor locale.

Trenul se pune încet în mișca
re. Din mulțime se aud cuvin- 
tele: „La revedere dragi oas
peți l“.

Delegația ronVnă a fost condu
să pînă la trecerea frontierei de 
tovarășii Raico Damianov. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bul
garia. membru al Biroului Poli
tic al CC. ai Partidului Comu
nist Bulgar, Dimo Dicev, mem
bru al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, M. Tarabanov. loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, general maior Ivan Vi. 
narov. Stoian Pavlov, ambasado
rul R.P. Bulgaria la București, 
iordan Stefanov, directorul Pro
tocolului din Ministerul Afaceri
lor Externe.

In gara de frontieră Kardam, 
sute de cetățeni au salutat pe 
membrii delegației romîne. Mem
brii delegației și-au luat rămas 
bun de la persoanele oficiale bul
gare care i-au însoțit, de la am
basadorul R.P.R. în R.P. Bulga
ria, Mihail Roșianu, care s-au 
înapoiat Ia Sofia.

La ora 17,30 trenul cu care că
lătorește delegația guvernamen
tală și de partid a R.P.R. a 
trecut pe teritoriul Romîniei.

La trecerea frontierei un grup 
de grăniceri romîni au dat ono. 
rul.

La Negru Vodă delegația a 
fost întîmpinată de tovarășii Va- 
sile Vîlcu, prim secretar al Co
mitetului regional de partid Con
stanța, Tudose Vasiliu, președin
tele Comitetului executiv al sfa
tului popular regional și contra, 
amiral Mihai Nicolae.

Plenara lărgită a Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. R.

(Urma re din pag. I-a)

clară a amploarei deosebite pe 
care a luat-o mișcarea organi
zată pentru pace în R.P.R.

Alături de sutele de milioane 
de partizani ai păcii din întreaga 
lume, cu care am m,litat umăr 
la umăr în cei 8 ani care au trecut 
de la primul Congres Mondial al 
Partizanilor Păcii — a spus în 
încheiere scriitoarea Lucia Deme
trius — mișcarea pentru pace 
din Rominia va continua să apere 
neobosit cauza păcii și prieteniei 
intre toate popoarele.

Pe marginea expunerilor pre
zentate au avut loc ample discu
ții la care au luat parte: patriar
hul Justinian Marina, prof. Vale- 
riu Novacu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., prof. Bălasa 
Focșeneanu, prof. Șt. Peterfi, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R. (Cluj), Maria Mo
rarii, președinta C.C. al Sindica
tului muncitorilor din industria 
ușoară, Mozes Rosen, șef rabi
nul cultului mozaic din R.P.R.. 
I. Kemeny, scriitor (Regiunea 
Autonomă Maghiară), episcopul 
Valerian Zaharia al Oradiei, Pe
tre Gheorghe, secretar al C.C. al 
U.T.M., prof. univ. Starciu Sto
ian, prof. dr. Henry Aubert, me
dic emerit al RPR. (Timișoara). 
Vary luliu, președintele coopera
tivei meșteșugărești „Solidarita
tea tîmplarilor" (Arad), V. Ro
man. directorul fabricii „Proleta
rul" din Bacău, președintele Co
mitetului regional de luptă 
pentru pace Bacău, episcopul 
Kiss Alexandru, șeful cultu
lui unitarian, V, Grădiștea- 
nu, președintele Comitetu-

lui regional de luptă pentru pace 
Baia Mare și Virginia Velcescu, 
vicepreședintă a Consiliului uniu
nii asociațiilor studenților din 
R.P.R.

Vorbitorii au scos în relief ră
sunetul larg și deplina aprobare 
pe care au găsit-o in cercurile 
de opinie publică pe care le re. 
prezintă, apelul biroului Consi
liului Mondial al Păcii, privind 
încetarea experiențelor cu arme 
atomice.

Plenara a adoptat în unanimi
tate o rezoluție cu privire la sar
cinile mișcării pentru pace în 
țara noastră, o telegramă adre
sată Subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare in care 
se cere încheierea neîntirziată a 
unui acord între marile puteri în 
vederea interzicerii experiențelor 
nucleare și termonucleare și o te
legramă către Consiliul Mondial 
al Păcii în care se subliniază ade
ziunea mișcării pentru pace din 
țara noastră privind interzicerea 
experiențelor cu arma atomică

Plenara a hotărit desfășura
rea unei ample campanii în le
gătură cu hotărîrile sesiunii de la 
Berlin a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii.

S-a trimis de asemenea o scri
soare adresată acad. Mihail Sa- 
doveanu, președintele Comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din R.P.R., în care i se urează în
sănătoșire grabnică și noi succese 
în munca sa nobilă în serviciul 
păcii și al binelui poporului mun
citor.

Acad prof. P. Constantinescu- 
Iași a declarat apoi închise lucră
rile plenarei.

(Agerpres)
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