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Prietenul meu, Grigore, e strun
gar. Acum cîteva zile l-am 
nit din întîmplare în fața unui 
magazin. M-a privit lung, 
lasîndu-și mîna pe umărul meu, 
m-a întrebat :

— Ei, cum merge, bătrîne ?
— Bine. Tu ce faci ?
—- htrungărie. Nu mă despart 
strung cu nici un chip. Strnn- 

Bl, dragul meu, e... — și au în- 
^ceput să curgă laudele.

M-am gîndit tot drumul la Gri
gore Bătrîn, și tot îndrăgostit de 
strung...

Ori cît de frumoase ar fi alte 
meserii, mie tot mai dragă mi-e 
meseria de zidar, de constructor. 
Tentru mine construcțiile sînt mi
racole rare mă cheamă, mă atrag.

Cînd eram mic, nimeni nu m-a 
întrebat ce meserie aș vrea să-mi 
aleg. Nici eu nu m-am gîndit la 
ceva precis. Știam un lucru : dimi
neața tata lua mistria și pleca să 
caute un loc de muncă. Eu mă 
țineam după el. In mahala se 
spunea : „au plecat zidarii”.

La început, schelele mi-au dat 
fiori de gheață. Oamenii cu chipu
ri ofilite, flămînzi și rupți, urcau 
treptele cu zeci de cărămizi încăr
cate în samarul din spate Prin
tre aceștia era și tata. Nu înțele
geam un lucru : cum de nu-i e 
^fică să se cațere acolo sus. De 
Bcare dată descopeream însă în 
l^hii lui o flacără ciudată, dra
goste pătimașă pentru meseria de 
constructor.

Dacă aș fi acum copil și cineva 
m-ar întreba ce meserie mi-aș ale
ge, aș răspunde fără să stau pe 
gînduri — constructor. Căci nimic 
nu este mai minunat decît să con
struiești în zilele noastre, să înalți 
locuințe muncitorești, să ridici zi
durile unei noi creșe, să participi 
la refacerea orașelor, la înflorirea 
lor.

întîl-

apoi,

Meseria de zidar am învățăt-o 
în urmă cu 50 de ani. De fapt, 
tata mi-a fost dascăl. Cînd drumu
rile noastre s-au despărțit m-au în
cercat mai avan necazurile. De 
cîte ori tindeam să mă ridic spre 
carte, spre știință, eram dat îna
poi, la munca brută, limitată, isto
vitoare, fără perspective. Patronii 
aveau nevoie numai de roboți.

De atunci s-au schimbat multe. 
S-au dezvoltat orașe, s-au ridicat 
complexe industriale la baza cărora 
stă introducerea tehnicii avansate, 
s-au mecanizat procesele de pro
ducție pe șantierele și în fabricile 
noastre. Viața și tehnica înain
tează.

Pe șantiere, locul chipurilor ofi
lite de praf și moloz, le-au luat 
fețe sănătoase, zîmbitoare. Desi
gur, zidarul trebuie să știe să în
frunte vîntu) și ploaia, zăpada și 
văpaia soarelui. Dar alta e viața. 
Șantierele au devenit adevărate 
școli de cadre.

Pe șantierul construcției fabricii 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din București am întîlnit un alt 
coleg de breaslă — Dinu Dumitru. 
Era tot zidar. Pe atunci cea mai 
înaltă mecanizare era „bobul*. Cu 
el transportam betonul la vertical. 
Important era însă că de data 
aceasta construiam pentru noi, 
pentru viața aceasta nouă. Și asta 
era deajuns ca să se muncească cu 
abnegație, cu dragostea care merge 
pînă la uitarea de sine.

Au urmat alte șantiere: Școala 
profesională „Mihai Bravu'*, halele 
Obor, Combinatul „Zorile" din Ji
lava.

Am văzut în acești ani cît de 
repede se înalță oamenii pe trep
tele măestriei profesionale. Pe șan
tierul Școli profesionale „Mihai 
Bravu" s-au calificat foarte mulți 
tineri. îmi amintesc numele a doi 
dulgheri, Cornel Cocoș și Mihai

Popescu, strașnici băieți, adevărați 
constructori.

Azi îți poți alege meseria după 
chemarea inimii. Vrei să fi con
structor ? Urmează școala profesi
onală de specialitate. Ai depășit 
vîrsta de școlarizare ? Nu-i nimic. 
Te duci pe șantier și te califici 
acolo la locul de muncă. Poți 
ajunge zidar, electrician, mecanic, 
fierar betonist...

In ultimii ani au început să se 
introducă în construcții elemente 
prefabricate din beton armat. Se 
aduc noi și noi mecanisme. Cu 50 
de ani în urmă nu îndrăzneam 
nici măcar să cred că am să devin 
constructor. Acum un an, împreu
nă cu al ți tovarăși, am fost trimis 
să studiez în U.R.S.S. tehnica so
vietică în construcțiile de prefa
bricate.

Eu, zidarul din mahala, studiez 
azi vibropresarea betonului și ex
perimentez betonul precomprimat 
pentru conducte.

Dragostea de această meserie 
importantă o citesc azi în ochii 
multor tovarăși mai tineri ca Iosif 
Tudor, Vasile Stoenescu, Gheor
ghe Priboi. Nu de mult ei și-au 
părăsit locurile din birouri și au 
venit în rînd cu cei ce alăturăm 
cărămidă lîngă cărămidă și ridi
căm clădiri, uzine, fabrici, creșe. 
Astăzi sînt muncitori calificați și 
sînt mulțumiți de munca lor. Sto
enescu, de pildă, cîștigă cam 1.000 
lei pe lună.

Șantierul e viață clocotitoare, 
pătimașă. Pe șantier își dau întîl- 
nire, la început cu emoție, curajul, 
entuziasmul, inițiativa, bărbăția.

Frumoasă e munca de construc
tor !

CONSTANTIN ENESCU 
maistru 

la Institutul de cercetări știin
țifice pentru construcții

In urma invitației guvernului Republicii Democrate Germa
ne, o delegație guvernamentală a Republicii Populare Romine 
va face o vizită prietenească în Republica Democrată Germană. 
Vizita va avea loc tn cursul lunii aprilie.

In întîmpinarea zilei de 1 Mai

Camionul 10.001
ORAȘUL STALIN 

(de la corespondentul 
nostru).

Au trecut trei ani 
de cînd la toate ci
nematografele spec
tatorii care priveau 
jurnalele de actuali
tăți au văzut pe e- 
cran prima coloană 
de camioane romî- 
nești plecate în rodaj 
pe șoselele patriei. A 
fost începutul. Pe 
poarta uzinelor „Stea
gul Roșu’' a ieșit și 
a plecat în rodaj a- 
cum camionul 10.000.

Mulți dintre cei 
care lucrează și astăzi 
la fabricarea camioa
nelor, la uzinele 
„Steagul Roșu” din 
orașul Stalin zîmbesc

cu îngăduință, gîn- 
dindu-se la acele pri
me mașini ieșite din 
mîinile lor: uși de 
placaj, cabina, caro
seria, suprafața tîm- 
plăriei nu prea stră
lucitoare, aparatajul 
electric încă rudi
mentar.

Trecîndu-se de Ia 
fabricația de unicate 
la fabricația în serie 
masivă, mașini spe
ciale pentru prelucrat 
axul cu came, arbo
rele cotit, blocul mo
tor, mașini de alezat, 
cilindrii motornlui — 
inovație a colectivu
lui Hoffman care a 
primit Premiul de 
Stat pe anul 1955, in
stalația pilot de tur-

nat în coji de bache- 
lilă, călirea cu curent 
de înaltă frecventă 
a arborilor cotiți fi a 
axului cu came și al
toie, au luat locul ve
chilor utilaje și pro
cedee de munca. 
Camionul 10.000 are 
acnm uși metalice, 
s-au înlocuit roțile 
și rezervorul de ben
zină, s-a îmbunătățit 
calitatea construcției 
cabinei, a măștii. s-a 
introdus termostatul 
la motor, și multe 
alte perfecționări.

Pe poarta uzinelor 
„Steagul Roșu”, a 
ieșit plecînd în rodaj 
camionul 10.000.

In uzină acnm se 
dă zor la terminarea 
camionului 10.001.

A fost o seară dintre acelea pe 
care sufletul le păstrează In un
gherele sale ca pe o rezervă de 
optimism și frumusețe, de duioșie 
și umor. Farmecul vieții pe care 
niște păpuși izbutesc să-l redea 
cu o autenticitate excepțională a 
produs, înainte de toate, uimire, 
o uimire fără margini. De-a lun
gul a două ceasuri șt jumătate cit 
a durat această primă întîlnire a 
publicului bucureștean cu Teatrul 
Central de Stat de păpuși din 
Moscova, o mare taină a plutit în
tre minuscula scenă șt sală. Era 
de neînțeles cum aceste întruchi
pări omenești, chiar stilizate cu 
artă, aceste păpuși la care lucra
seră cu migală pictori, păpușari, 
croitori, machiori, tehnicieni din 
variate domenii, tn sfîrșit aceste 
figuri neînsuflețite de cite 50 cm. 
lungime, puteau să „cînte** cu 
atlta duh, să danseze cu atlta 
ha2, să aibă o mimică atit de va
riat, dar mai ales să inriurească 
atit de puternic oamenii. Lecțiile 
oferite in „concertul neobișnuit** 
au fost infinit mai pătrunzătoare, 
mai pline de convingere, decît nu 
știu cite conferințe „ex-catedra*. 
împotriva prostiei, împotriva ru
tinei, împotriva prostului gust, 
împotriva cosmopolitismului, îm
potriva vulgarizării, — păpușile 
au adus un formidabil acuzator; 
rtsul, risul nereținut, clocotitor, 
risul pină la lacrimi și au obți
nut din partea spectatorilor sen
tința defintivă. Dar marea taină 
a viețti păpușilor nu era încă deș
te gală prin indentificarea țintelor 
satirei.

Deocamdată, cu e curiozitate 
flâmtndd, de copii, cu o bucurie 
intensă, de copii, cu o teamă ca 
nu cumva totul să se sfirșeascâ 
prea repede, teamă de asemenea 
proprie copiilor, oamenii mari 
priveau scena. Apariția decorului 
(cortină roșie, din catifea, cu 
pamponuri aurite, cu loji laterale 
„a T imperiale**, cu șiruri de 
reflectoare sus, — totul la propor
țiile unul teatru liliputan — a 
stîrmt In adulți primul fior al co. 
pilăriei eterne. Vraja a . început. 
Un dirijor a executat o uvertură, 
cu autoritate, adrestndu-se or
chestrei imaginare pe care parcă 
o ghiceai intr-adevăr jos, sub 
rampă. A apărut comperul, spiri-

Un interesant concurs
ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC

Viața de organizație

Un entuziasm care așteaptă
fie canalizat

.X

R— Va trebui să ne cunoaștem 
cureștfal. Sînt convins tovarăși 
că sînt și printre noi destui care 

nu cunosc orașul în care trăiesc.
Cuvintele tov. Constantin Pri- 

săcaru din partea organizației 
U.T.M.-Agerpres, spuse de la tri
buna Conferinței raionale U.T.M.- 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, au stîr- 
nit pentru un moment mirare: 
„Cum adică oameni care s-au năs
cut și au crescut în București nu-și 
cunosc orașul

— Să nu vă mirați, continuă to
varășul Prisăcaru. A cunoaște 
Bucureștiul nu înseamnă numai a 
fti cum să ajungi dintr-un capăt 
i lui pînă în celălalt, sau strada 
cutare cu ce alte străzi se încruci- 
>ează. In cerința mea m-am refe
rit la un alt aspect al cunoașterii. 
VI-am gîndit la istoricul orașului, 
ia muzeele interesante ce se gă
sesc în el și pe care mulți nu le 
cunoaștem. La operele de artă ce 
itrăjuiesc diferitele piețe ale ora- 
hlui și pe lîngă care trecem de 
Bite ori fără să le înțelegem, fără 

le admirăm frumusețea. Mă re- 
er chiar și la case, locuințe, în 
:are s-au întîmplat fapte aemne 
ie cunoscut și în care au trăit și 
ictivat oameni ce au făcut glo- 
ie patriei noastre. La acest aspect 
le cunoaștere a Bucureștiului 
n-am referit.

...Și treptat, pe la tribuna confe- 
inței au trecut numeroși tineri 
;are și-au spus cuvîntul, care și-au 
'xprimat părerile lor despre mun- 
:a organizației raionale U.T.M.

Pe marginea conferinței Co
mitetului raional al U.T.M. 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej”- 

București

pe un an de zile, care au lăudat 
și criticat. Aproape însă că n-a 
existat vorbitor care să nu-și fi în
dreptat atenția și asupra modului 
în care tineretul își petrece timpul 
liber.

Tov Prisăcaru a avut dreptate. 
A avut dreptate prin ideea mare 
care s-a desprins din cuvintele 
sale. Pe oameni trebuie să-i învă
țăm, să-i ajutăm să facă lucruri 
interesante care să le umple viața, 
să le îmbogățească cunoștințele. 
Trebuie deci să-i educăm. Dar edu
cația, așa cum au subliniat mulți 
vorbitori, nu trebuie să se rezume 
numai la formele de învățămîut 
politic — aspect analizat de altfel 
cu destulă seriozitate în conferin
ță. Educarea ideologică și politică 
a tinerilor în special prin formele 
învățămîntului politic, are o im
portanță deosebit de mare. In ar
ticolul de față ne vom ocupa însă 
mai pe larg de aspectele muncii 
de educare a tineretului în timpul 
său liber. Această problemă cu
noaște o gamă variată de forme, 
are un arsenal bogat de mijloace.

Darea de seamă a comitetului 
raional U.T.M. a analizat pe larg 
în special modul cum se desfă
șoară acțiunea de educare politică

și ideologică a tineretului cu aju
torul tnvățămîotului politic. în 
darea de seamă însă, așa cum au 
arătat și tovarășii: Grigore Dumi
tru, de la I.S.B., Ion Pîrvulescu, 
responsabil de brigadă la uzinele 
„Clement Gottwald**, Ion Ilie, ac
tivist și alții, nu a fost făcută o a- 
naliză atentă a modului în care 
organizația U.T.M. se ocupă de or
ganizarea plăcută și folositoare a 
timpului liber al tineretului

— Trebuie înțeles, a spus tot to
varășul Prisăcaru, _ că bulevardul 
cu toate haimanalele sale, e dis-

L PETRU

Am avut întotdeauna [)e yorbâ CU acad. Miron NîcoleSCU încePut dinsul — cunosc 
admirație și un deosebit . . —, . . . •’ - Jî - - -
respect pentru oamenii Șl QCQC1. Wf. MOiSIl
care-și dedică întreaga 
viață formulelor, aparent 
reci și seci ale matematicii. 
Poate și de aceea în discuțiile cu ei resimt o 
mită stîngăcie. Totuși, datorită solieititudini 
tate de academicienii GRIGORE MOISIL și 
RON NÎCOLESCU am convingerea că cititorii 
tri vor reuși să-și facă o idee clară despre concursul 
de matematică și fizică ce se organizează anul a- 
’«sta pentru siudenți.

în esență in legătură cu două probleme am ce
rut părerea interlocutorilor noștri: tradiția con
cursurilor de matematică și fizică și utilitatea ac
tualului concurs al studenților. Părerile sini oare
cum, diferite. Le prezint deci separat și în ordi
nea in care au fost expuse.

ACADEMICIANUL MIRON NÎCOLESCU, cel cu 
care am discutat mai intîi. mi-a vorbit fn cali
tatea sa de președinte al comisiei de coordonare 
a concursului și, firește, în calitate de matema
tician, profesor și îndrumător al tinerilor studenți 
care tind spre meseria de matern atic ienL L-am 
rugat să-mj vorbească despre utilitatea concursu
lui. Academicianul Miron Nicolescu a început însă 
cu tradițiile concursurilor de matematică In tara 
noastră care, după dînsul, aduc un prim argument 
în favoarea celui prezent Mi-am notat

— Ceea ce vă spun despre primele începuturi 
ale concursurilor de matematică șl fizică — a

a CURSEI SCÎNTEII
Ieri dlmtneațl, S3 de cicliști *■ pornit din tafa Combinatu

lui Poligrafic „Casa Scinteii* tn cea de-a X-a ediție jubiliari 
a tradiționalei competiții sportive „Cursa Scinteii*. Chiar de pe 
primii kilometri, Intre zecile de cicliști s-a angajai 
o dispuți vie. (Citiți In pag 111-a. reportajul lele- 
fonic transmis de la Orașul Stalin de trimisul nos 
tru special).
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și eu din auzite. Contac
tul direct cu acest gen 
de concurs l-am luat mai 
tirziu, atunci cind tradi
ția era formată. Pasiunea 

și îndrăzneala în a înfrunta matematica cu toate 
formulele și soluțiile ei. este veche și a cuprins 
întotdeauna un anumit număr de tineri, reprezen- 
tînd o cifră deloc minoră. Poate de aceea preocu
parea pentru a găsi forme variate de manifestarea 
interesului pentru matematică aparține tocmai ti
nerilor.

Origina concursurilor trebuie căutată în originea 
revistei ..Gazeta Matematica". In anul 1895. un 
grup de entuziaști tineri ingineri care construiau 
îa Cernavodă podul peste Dunăre gindindu-se că 
apariția unei reviste cu specific matematic va des
chide gustul tinerilor elevi pentru matematică. Ii 
va stimula la creația unor lucrări originale, au 
scos primul număr al „Gazetei Matematica*. Cum 
revista nu putea să cuprindă ca spațiu in paginile 
sale pe toți iubitorii matematicii, s-a simțit nevoia 
unui alt stimulent cu un caracter mai larg Și s-a 
găsit că cel mai potrivit stimulent ar fi concursul 
De atunci cu mai mult de cincizeci de ani in urmă. 
In fiecare an se organizează pentru elevi tradițio
nalul concurs de matematică și fizică. mereu 
proaspăt in ce privește conținutul și caracterul par
ticipării mereu promițător prin acea că de Fiecare 
dată duce la descoperirea altor talente matematice.

— Dintre elevi Dar studenții ?
— V-aș vorbi cu plăcere, dar la studențl nu exls-

( Continuare tn pag. 2-a)

Ieri s-a împlinit exact un an 
de zile de cind Chirică, fostul 
meu coleg de școală ți-a expri
mat dorința să-ți adauge 
încă două rinduri de tălpi La 
pantofi. S-a potrivit ca tocmai, 
atunci cizmarul de pe strada 
noastră să nu aibă mult de lucru 
ți Chirică ți-a văzut curind vi
sed împlinit. In ziua cind tre
buiau să fie gata pantofii. Chi
riei m-a rugat să merg ți eu cu 
el la cizmar. Pantofii lui Chiriei 
erau puți sus pe o poliță ți ară
tau cu totul altfel de cum ii 
știam eu: tălpile groase, chiar 
foarte groase îi făcuse de nere
cunoscut. La prima vedere am 
fmt tentat să cred că sînt ai alt
cuiva, pe semne, cu ceva bete- 
f'tguri la umblet. Voiam tocmai 
s5-l întreb pe cizmar ce defecte 
ortopedice are ** Spinul pantofi
lor. cind strigătul de entuziasm 
al lui Chirică a pve capăt inten
ției mele : „Bravo meștere" și 
începu să mingîie pantofii su- 
rindu-i pe toate părțile de parcă 
ar fi avut în mină doi bulgări 
de aur. A numărat hanii cizma
rului. cizmarul i-a dat pantofii 
ți Chirică ne mai puțind pe 
semne rezista ispitei, cit ai clipi 
din ochi s-a ți încălțat cu ei. 
Apoi, cu ochii strălucind de bu
curie, se uită la picioare și îmi 
șopti: „Parc-aț crea să știu ce-o 
să zică Miki ți Riki cînd m-or

cedaa, M, ca spui ? Paf U fac T 
Care care Riki, habar n-a-
ve-am ți i-cm răspuns dind din 
umeri înainte de a ieși in stra
dă, cLunaruL, om cumsecade, i-a 
urat lui Chiriei „să-i poarte sâ- 
nătos~ precenindu-l însă ca si 
fie cu băgare de seamă l-a înce
put, pină i se dă umbletul după 
pantofi. Iar eu, tot mai surprins 
de trăzneala lui Chirică, îl pri
ceam nedumerit ți oricît am în
cercat, nu-mi aminteam ca pe 
vremea cind eram colegi, să-l fi 
văzut vreodată prad) vreunei 
crize de debilitate cerebrală.

După citeva săptâmlni l-am 
btfîlnit iar pe Chirică. Arăta ața 
cum de altfel presimțisem că o 
să arate. Mergea pe stradă le- 
gintndu-se fi cînta repetînd cu 
stupiditatea celui inconștient re-

de mult le-a intrat In deprindere. 
Conducătorul ansamblului țigă
nesc prezintă protagonistele aces- 
tuia cu o voce lătrătoare in timp 
ce mustățile ti freamătă. Indivi- 
dualitatea păpușii este una din 

' ..................... De
asemenea este desăvîrșită sincro. 
ni zar ea glasului omenesc cu miș- 
corea păpușii. Totul este dinami
zat cu o indeminare pentru cure 
nici o laudă nu ar fi exagerată.

$i totuși, nici măcar in măestrie 
nu constă in întregime secretul de 
care vorbeam. El s-a dezvăluit în 
fața noastră abia la sfîrșit, cind 
comperul, scuzîndu-se pentru 
faptul că toți cei pe care l.a pre
zentat și el însuși, nu sini decît 
păpuși, s-a retras îndărătul corti
nei. Atunci, deodată, dinapoi a 
paravanului aflat sub mica scena, 
s-au ivit niște mlini omenești, 
care ni s-au părut enorme pent'u 
că vreme de două ore și jumătate 
avusesem o altă dimensiune a 
umanității. S.au ivit mlnuitorii 
păpușilor, ctntînd tn continuare 
cîntecul pe care păpușile păruse 
că le interpretează cu citeva se
cunde înainte. Acestea stăteau a- 
cum inerte tn brațele celor ce le 
dăduseră viață. A apărut .artistul 
poporului, Serghei Obrazțov. A 
stat pe scenă doar citeva minute, 
răspunzînd mulțumirilor specta
tor Hor. Dar cum a răspuns I Cu o 
asemenea revărsare a inimii cum 
nu am mai tntîlnit vreodată. 
Chipul său inspirat, iradiind, o co- 
vîrșitoare bunătate și dragoste, a 
luminat sala. „Da, port Bucureș- 
tiui tn inima mea, încă de acum 
12 ani cind l-am văzut pentru 
prima oară. Mi-e drag, tl iubesc, 
iubesc țara aceasta însorită... în
totdeauna mi-am amintit de ea 
ca de o țară unde oamenii au 
soare in priviri și un zimbet 
generos pe buze... de aceea emo
ția mea a fost atit de mare... A- 
tît de mult am vrut ca spectaco
lul să vă placă, să reușească.... 
Sini mindru pentru tovarășii mei. 
sînt mindru pentru mine că v-a 
plăcut... Vă mulțumesc, vă mulțu
mesc prieteni, dragii mei..."

Și a vrut să desfacă tn două 
buchetul de flori ce i se ofense, 
ca să-l împartă cu floria Șerbfe 
nescu, actorul care Iși împrumu
tase vocea comperului; buchetul 
nu s.a desfăcut insă și atunci, 
lingă brațul său, Obrazțov a pus 
brațul interpretului romin, ca să 
cuprindă împreună florile recu
noștinței.

Așa am înțeles, tn sfîrșit, taina 
uriașului succes al păpușilor. Da, 
bineînțeles, e vorba de conținutul 
educativ al satirelor, da, desigur 
umorul, fantezia spectacolului nu 
pot scăpa nimănui, incontestabil 
că studiul aprofundat al fiecărei 
mișcări face măestria mînuitori- 
lor greu de egalat. Dar toate a- 
cestea n-ar fi creat viața fără 
inima lui Serghei Obrazțov.

Ea, tn primul rînd. ea dăruieș
te păpușii spirit din nobila sa 
frămlntare, șl dacă dumnezeu ar 
fi făcut tntr.adevăr lumea, cred 
că de aici or fl trebuit să-și ia 
modelul.

tual, jovial, bonom cu „oamenii 
de serviciu1* care aduc și scot din 
scenă pianul sau microfonul sau 
scaunul, atent cu celebritățile pe 
care le prezintă, familiar cu pu
blicul și, așa cum se și cuvine . . .
unui comper care se respectă, fi- calitățile cele mai izbitoare, 
lozof de doi foni juma’te. A 
vărut un cor ă 'capella, de vreo 
30 de „persoane** in mare ținută, 
prezentat ca fiind „corul regional 
al direcției centralelor de farma
cie** care a executat „cantata vi
taminei** (irezistibilă explozie de 
ris, căci text și muzică slăvesc 
calitățile unui produs farmaceutic 
în armonii, pe patru voci etc.) In 
decursul programului, au apărut 
violonceliști zaharisiți, soprane 
de coloratură cu îndelungată ru
tină a ingenuității, cuartete de 
muzică ușoară cintind „intr-o 
limbă străină** (neinteligibilă, 
bineînțeles, ca deobicei: bt-bo-bu- 
bi-ba.be-bi-bum-bum), dresori ce
lebri, iluștrii iluzioniști, o forma
ție de țigănci (cele mat multe 
blonde, căci șarja țintește pitores
cul căutat cu tot dinadinsul) și cite 
altele. Dar oare înșiruirea nume
relor de program din acest con
cert neobișnuit, oricit s-ar subli
nia savoarea textelor sau abilita
tea cu care stat parodiate arii 
bine cunoscute, — poate da răs
puns la întrebarea pe care o ri
dică extraordinara vivacitate a 
păpușilor ? Nu. Taina însuflețirii 
lor rămîne încă.

Atunci, autorul acestor rtndurl, 
și poate șt alții o dată cu el, a 
căutat să fie încă mai atent la 
procedeele mișcării, la detaliile 
regizorale ale animării păpușii. 
Aici, fiecare scenă înseamnă un 
triumf al măestriei. In reverența 
studiată a primadonei, tn aerul 
voit neglijent cu care baritonul iși 
sprijină cotul de pian, în pirueta 
aeriană a inter preț ilor dansului 
de caracter, in mișcarea țigăncii 
care bate tamburina sau iși des
fășoară ritmic șalul sau Iși clati
nă pieptul făclnd să zornăie icu- 
șarii de aur — in toate acestea și 
inlr-o mie de alte amănunte exis
tă ceva care ține de perfecțiune. 
Trebuie spus că iluzionistul — 
oâDușâ execută numere de iluzio
nism in lege: de sub /obenul 
„procesional** el scoate ireproșa
bil pui de găină, apoi îi trans
formă într.o cloșcă, face să apară 
și să dispară batista prezentato
rului, cu o mișcare abracadabrantă 
umple paharele goale, și in plus, 
ceea ce pentru un iluzionist ade
vărat ar fi o nimica toată, soarbe 
conținutul acestor pahare... Acro
bații dansează cu baloane pe creș
tet, leii dresorului valsează In 
cușcă. In corul de 30 de păpuși, 
fiecare cu fizionomia proprie, 
boșii, instalați sus, pe ultimul 
practicabil, Iși lasă capul In piept 
la notele profunde In vreme ce, 
subliniind contrapunctul, soprane
le lungesc gltul. Pianistul, figură 
ștearsă, acompaniator al violon
celistului solist, tresare Impercep
tibil supărat cind comperul anun
ță: „La pian, acelaș**. Vedetele, 
cind ies din scenă, dau la • parte 
perdeaua de catifea cu un gest 
nonșalant care, se vede cit colo,

a-
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speriată și depărtîndu-ss 
cată de drum, făcu iute 
cruci, tngînînd cu milă: 
doamne minte!".

Niciodată n-am crezut 
racole, dar intîmplarea cu Chi
rică îmi dă de bănuit că toate < . ....
se trag de la tălpile acelea. Ce e-ar spune. Și-a pus 
mai, Chirică cel cu trei rinduri g^d să devină cel mai de 
de tălpi nu mai era Chirică cel 
cu un singur rînd de talpă. Pă
rul ti crescuse alandala, dind 
capului o formă ciudată și, în 
întregul său, Chirică aducea oa
recum cu un fel de gînganie 
preistorică: cînd te uitai din 
față semăna mai mult cu un arici 
pe picioare de struț; din spate 
însd te punea în încurcătură pă
rul nețesălat ce se încîrligase ca 
o coadă de rățoi, răsucindu-se tn 
sus pînă lîngă urechi. Hainele îi

o bu- 
dteoa 
„Dă-l

tn ml-

Gingania
de pe bulevard

frenul unei melodii de jazz cu 
mare trecere la cei de teapa lui: 
„Mambo italiano". Refrenul, 
treacă meargă, dar perseverența 
de placă hodorogită cu care îl 
repeta era exasperantă! Cind zi
cea „Mambo", Chirică întorcea 
capul spre dreapta, apoi îl su
cea scurt spre stingă, în timp ce 
buza de jos i se lungea mult îna
inte ca la cimpanzeu; la cuvîn- 
tul „italiano" Chirică mișca din 
bărbie în sus și în jos, așa cum 
fac caii cînd le strîngi zăbalele. 
Apoi făcea o pauză, pesemne să 
se pregătească, fiindcă imediat 
urma un strigăt: „hei Mambo" I 
la auzul căruia o bătrînică ce 
tocmai trecea pe lingă el, tresări

erau parcă întoarse pe dos, iar 
cind mergea se legăna precum 
cocostsrcul întors sfîrșit după 
câlătoria-i lungă din țările calde. 
Mi-am biruit repulsia și am in
trat în vorbă cu el Mai mult din 
curiozitate; voiam să știu dacă 
și materia cenușie ce o bănuiam 
sub claie a suferit sau nu vreo 
metamorfoză. L-am luat cu bi- 
nișorul, mai pe ocolite. Aș, ți-ai 
găsit I Reflecțiile mele au primit 
din partea lui Chirică o ripostă 
promptă: Sanchi I Ei și P Ăi fi 
și tu vreun dăștept / E bine ? 
L-am lăsat în pace. Vorba a- 
ceea : „La așa picioare..."

Și totuși Chirică ăsta nu e 
chiar așa un om de nebăgat in

seamă și nici vreun gură-cască 
fără nici un fel de preocupare. 
Ba dimpotrivă: cît e ziulica de 
mare, bate străzile, te miri pe 
unde, șl nu fără scop. Chirică, 
fiind totuși om și nu animal are 
și el tn viață un țel, un „ideaV\ 

tn 
sea

mă cercetător al jargonului șme
cheresc. Intr-un cuvînt Chirică 
și-a pus în gînd să devină cel 
mai mare șmecher. Acesta e țe
lul său și aleargă de se tnădușe, 
toată ziua, în căutarea celor mai 
noi bancuri născute tn lumea 
celor cu trei rinduri de tălpi. 
Cum află un banc necunoscut 
sau cu o circulație mai restrînsă, 
Chirică, gata l-a și capturat și 
arde apoi de nerăbdare să-l di
fuzeze numai decît. „Mamă, 
parcă aș vrea să știu ce figuri o 
să facă Miki și Riki cina le-oi 
zice: „Sanchi, ce bă, v-ați făcut 
infecții cu margarină ? Paf ti 
fac I" La aceste gînduri tn sufle
tul lui Chirică se produce o bucu
rie atit de puternică Incit pînă 
la ora întîlnirii cu Miki și Riki i 
se pare o săptămînă. Uneori se 
întîmplă ca cei doi să nu poată 
fi întîlniți în ziua aceea și Chi
rică, amărit cum nu se mai poa
te, face ce face și „plasează'" 
bancul altora, indiferent cui. Se 
lovește ca din întîmplare de un 
cetățean care i se pare lui că 
ar fi „fazan", îl calcă pe pantofi 
cu cele trei rinduri de tălpi ale 
sale și făcînd tot el pe supăra
tul, ii strigă să audă cît mai 
mulți cu putință : „Ascultă neică, 
ce, ai televizor la rever ? nu te 
mai uiți că mai e și alți oameni 

stradă?** în cazul de față pePe
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„Azi nu mai sînt străin
acasă../4’’la mine

...FlorA înmiresmate tremurfn- 
du-și potir,u-n bătaia razelor mîn- 
gîietoare ale soarelui... Spice au
rii de griul legănîndu-ae sub adie
rea lină a zefirului, iarbă catife
lată. flutur» în zbor. îndrăgostiți 
jurîndu-și credință... Tabloul nu e 
convențional. .E ceea ce numim 
natură, frumusețe, viață. E ceea 
ce a existat tntcMdeauna și va con
tinua să existe. Deși e cam de 
mult, el nu s-a Învechit cu ni
mic.

Inchipuiți-vă acest tablou lumi
nos. văzut prin zăbranicul de fum 
al războiului: ar mai părea la fel 
de frumos? Dar acele flori — căl
cate sub bocancul soldatului în 

smarș de fromt și carbonizate sub 
z^rura incendiului, secătuite de 
pA’futnul lor suav — ar mai des
făta oare privirile? Ar mai putea 
fi puse ele în dreptul inimii ? Pen
tru a răspunde .’a acest adevăr 
simplu, ejementar, jiu e nevoie de 
speculații Jilozofic£« „Mai aștep
tați, soldați P — pcezie scrisă în 
anii întunecați ai tr,scutului țării 
noastre, de către poeiul Szemler 
Ferenc — constituie o pledoarie 
lirică, plină de sensibilitate, în 
favoarea păcii, umatiifiății, vieții 
însăși. Ea sintetizează; de fapt, 
imperativul pe care-i ridică viața 
împotriva a ceea ce încearcă 6ă-i 
umbrească sens-ul, să-i stăvilească 
firescul curs:

Bocancii voștri-n cuie țintuiți. 
Să nu mai calce catifeaua moale 
A Ierbii proaspăt Incolțită-n 

vale.
Și tunurile voastre să nu 

treacă
Cu uruit asurzitor și fum, 
Turtind poporul gîzelor, pe 

drum..v

volta lui se asociază invocării op
tim iste către speranță:

Redă-mi pentou-o clipită dintr-un 
ceas, 

Strălucitorul omenirii glas 
Ce sună pină dincolo, departe 
De iiniștea din sufletele 

moarte.

Reprobarea, condamnarea răz
boiului, e o sursă vînjoasă pentru 
lirica poetului dinaintea elibe
rării jării noastre de sub fascism. 
Și, meritul incontestabil oe-i revine 
acestuia, e mai mult decît evi
dent. ^,Ca o ciută“, „împotriva 
fiarelor?*, „Iată, se apropie un 
nor". ,,,Seară de vară“ etc. — 
sînt tot atîtea tablouri demasca
toare, acuzatoare 
pe care fascismul 
cale.

Chiar dacă le 
menta, versurile 
prifn sinceritatea, adevărul și ade
ziunea poetului la frontul unit îm
potriva forțelor întunecate ale mă
celului.

Chiar în poeziile din a doua pe
rioadă — din anii orînduirii de
mocrat-popula re — tema păcii e 
reluată, dezvoltată. „Rapsodia pă
cii" constituie un imn adus mun
cii pașnice.

O altă caracteristică a poeziei 
lui Szemler Ferenc este aceea că 
poporul este acela care dă aripi 
versurilor poetului, îl ajută să bi
ruie. Versurile următoare consti
tuie crezul poetului în trăinicia 
artei legate indisolubil de po
por :

ale războiului 
îl punea la

lipsește vehe- 
impresionează

Un interesant concurs
ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC

(Urmare din pag. l-a)

Manifestarea pentru umanism, 
pentru progres — a poetului de 
limbă maghiară din țara noastră 
— într-o epocă tulbure, de în
vrăjbire a spiritelor și de rătăcire 
decadentistă, impresionează pu
ternic O atmosferă înviorătoare 
se degajă din întreaga lirică a 
lui Szemffer Ferenc.

Presentimentele înfricoșătoare 
ele războiului fascist, ce urma să 
se declanșeze, departe de a trezi 
în poet o angoasă metafizică, îl 
îngrijorează profund și el încearcă 
să ie înlăture ca pe o ia6mă. Stă
ruința acestora în inimă-i este 
contrabalansată, în versurile sale, 
de un sentiment de nădejde, de 
încredere în forțele luminii. Nepu
tința de a cînta în voie, de a 
crea. îl întristează :

Și de mi-i vorba de poet firavă. 
El mi-o aruncă tot mai sos,

in slavă.
Și-1 dă putere nouă și vigoare^.

(„La sărbătoarea lui august*).

Ideea de mare preț cuprmsâ 
în însăși substanța celor mai bune 
poezii din cea de a doua perioa
dă a creației sale este aceea a 
proslăvirii noilor rînduieli din 
patria noastră. Poetul maghiar, a- 
lături de toți ungurii din țara 
noastră, simte din plin bineface
rile regimului democrat-popular. 
Republica Populară Romină — 
„Pairie nouă", cum îi spune poe
tul — este una și aceeași pentru 
roHiîni și maghiari, pentru po
porul romîn și celelalte minori
tăți naționale care construiesc 
uniți' viața nouă :

Cum să vorbească dragostea

Istoria m-a asurzit urlînd ?!

mea» 
dnd

Azi nu mai sînt străin 
la mine-acasL.. 

îmi strig urarea limpede, cit 
pot.

Dar poetul nu se rezumă 
constatare amară, pasivă.

la o
Re-

♦) Szemler Ferenc : Versuri i- 
lese. In rominește de Demostene 
Botez ESPLA 1957.

Ca glasul să mi-o poarte
peste tot: 

Mi-i patria ; mi-i dreapta 
moșteairc. 

Și cauza ei mare i-o servesc. 
Poet și om, cu-ntreaga mea 

simțire.

(.patrie nouă*)

O nouă filatură
La fabrica textilă „Gh Doja" 

din Sf Gheorghe au fost termi
nate de curînd lucrările de dez
voltare a uneia din cele mai mo
derne filaturi din tară Tn halele 
spațioase nou construite a început 
montarea ringurilor, flaierelor, 
laminoareior și cardeior fabricate 
in R.D. Germană Noua filatură 
va avea instalații de absorbție a 
scamelor și prafului, iluminat fluo
rescent. și încălzire cu aer condi
ționat. Zilele acestea în hala des. 
tinată preparației filaturii va în
cepe montarea mașinilor moderne 
Importate din U R S S.

In jurul filaturii s-au ridicat 
tn roșu construcțiile unde vor fi 
instalate birourile, laboratorul, 
băile etc., precum șl o magazie 
pentru depozitarea bumbacului. 
Se găsesc de asemenea tn cons
trucție centrala termică și stații
le de transformatori pentru ali
mentarea cu energie electrică.

------G------

Tipărituri romînești 
peste hotare

Prin întreprinderea de stat pen. 
tru comerțul exterior „Cartimex". 
tara noastră Întreține un perma
nent schimb de publicații și cărți 
cu numeroase țări din Europa, 
Asia și America Tot mai multe 
lucrări ale scriitorilor noștri cla 
sici și contemporani, editate în 
limba romînă și în alte limbi, sînt 
solicitate de cititorii de peste ho
tare

De curînd au apărut în ediție 
franceză și engleză „întunecare" 
de Cezar Petrescu și „Pasărea 
furtunii" de Petru Dumitriu. Prin
tre alte lucrări ce vor fi traduse 
pentru străinătate se numără „Un 
om intre oameni" de Camil Pe
trescu. „Nuvele" de Suto Andras 
și altele.

Și cărțile pentru copii se bucură 
de aorecierea cititorilor de peste 
hotare. La cererea unor firme 
străine din R F Germană. Austria, 
Uniunea Sovietică, India. Egipt. 
Australia etc s.au trimis și sînt 
tn curs de trimitere în străinătate 
20 de titluri de cărți pentru copii 
Aceste cârti se tipăresc tn tiraje 
de sute de mii de exemplare tn 
10 limbi străine

Pentru iubitorii artei plastice 
rominești a apărut de curînd al
bumul ..Pictura romînească în se
colul al XX-tea" cu 85 de repro
duceri dintre care 21 în culori. Un 
a!» album „Delta Dunării" apărut 
tn limbile engleză, franceză și 
germană înfățișează bogăția pri
veliștilor acestei regiuni din tara 
noastră.

Tipăriturile romînești vor fi ex
puse tn cursul acestui an atît_ la 
expozițiile de publicații și cărți 
dm diferite orașe ale lumii cît și 
tn cadrul pavilioanelor R.P. Ro
mine de la tîrgurile internaționale 
de mostre. Milano, Bruxelles, 
Paris etc.

Nu putem încheia aceste ria
li uri — care n-au altă pretenție 
decit să rezume sensul liricii poe
tului Szaner Ferenc — fără a 
cita versurile deosebit de fru
moase. despre poetul roman Ovi- 
diu exilat pe țărmurile Mării Ne
gre. Versurile sînt concise, bătute 
parcă în efigie, marcînd deosebit 
de sugestiv prăpastia dintre două 
lumi:

Pe-albastrul mării pescărușii 
zboară

Destinul mi-i frumos și 
tineresc:

Pe el, un rege l-a trimis 
să moară.

Pe mine, chiar poporul, 
să trăiesc.

î. MIHUȚ

tă o tradiție în organizarea concursurilor de ma
tematică și fizică. După cîte știu, pentru studenți 
s-a organizat un singur concurs (intre cele două 
războaie mondiale) care s-a soldat însă cu un 
eșec. De ce? Probabil că organizarea lui n-a fost 
de natură să atragă participarea studenților, sau 
poate că studenților nu le „ardea" pe atunci de con
curs, sau poate amindouă la un loc. Esențial este 
că n-avem în urmă nici o experiență proprie, bună 
sau rea, în organizarea concursurilor de matema
tică și fizică studențești. începutul trebuie să-l fa
cem noi. și să-l facem fn așa fel incit să poată 
deveni o tradiție în viața studenților.

Concursul are un rol educativ. Și cred că nu mai 
e nevoie să explic de ce. Fiecare știe că un concurs 
trezește interesul tinerilor, îi stimulează pe cei mai 
buni, ii îndeamnă să muncească mai serios. S-ar 
părea că pentru studenții facultăților de matematică 
și fizică, concursul nu prezintă interes deosebit. 
Am să dovedesc insă că și pentru ei concursul va 
fi interesant. In țară sînt, in cadrul universităților, 
patru facultăți de matematică și fizică. Concursul 
va prezenta pentru acești studenți și pentru cadrele 
didactice un schimb prețios de experiență. In fie
care din aceste facultăți există o anumită origi
nalitate in predare, profesorii pun accentul pe di
ferite probleme. Cea mai bună școală de geome
trie, de pildă, se află la Iași. Ieșenii vor fi deci 
mai tari la geometrie. Bucureștenii, vor fi poate 
mai buni la analiză și algebră. La concurs studenții 
vor învăța așa dar unii de la alții.

Pentru studenții institutelor tehnice problema se 
pune altfel. Trebuie să recunoaștem, cu riscul de 
a-i supăra pe cei din institutele tehnice, că nu in 
toate facultățile tehnice, matematica este conside
rată ca o materie de bază. Sint in aceste facul
tăți muiți adepți ai teoriei, că tn institutele teh
nice na este nevoie de savanți in matematică, ci 
de cadre tehnice. Greșesc, firește, pentru că nu pot 
deveni buni ingineri decît acei care cunosc bine ma
tematica O veche experiență a Institutului politeh
nic din București, dovedește că cei mai buni in
gineri și profesori sint tocmai aceia care au urmat 
paralel cu Institutul politehnic. Facultatea de ma
tematică și fizică. Este o tradiție veche a Bucu- 
reștiului la care ținea și pe cue o continuăm. 
Concursul va ajuta multora să se convingă că stu
denții institutelor tehnice trebuie să cunoască bine 
matematica Aceasta tn primul rind Apoi, știți bine 
că fiecare ține la prestigiu! institutului său. iar 
acest prestigiu depinde foarte mult de prestigiul 
profesorilor pe care-i are institutul și al studenți
lor pe care aceștia ii pregătesc. 
Fiecare se va strădui ca la acest 
concurs, prestigiul institutului 
său să fie apărat și va proceda 
In consecință, pregătindn-se te
meinic. Acesta-i al doilea lucru 
bun. Al treilea, este faptul că la 
concursul de matematică și fizici 
vor fi scoase la iveală multe din 
lacunele tnvățlmintnlui matema
tic ți fizic- arătindn-SK pe ce tre
buie să pxrvea aceeași în vStnr

Aș încheia iTudi affer
ci acest concurs na cere de la ei 
o abilitate specială, cere insă • 
pregătire serioasă, cunoașterea 
materiei corespunzătoare anilor 
in care învață și dacă an învățat 
tot timpul, n-au nici un motiv să 
se îndoiască dacă pot Mu nu să 
se prezinte la concurs.

M-am adresat apoi academicia
nului GR. MOISIL. președintele 
Societății de matematică și fizică 
a R.P.R In prealabil, in mod iis- 
timplător am fost informați că 
tov. acad. Gr. .Moisil și-a mani
festat inițial unele rezerve tn le
gătură cu această inițiativă, care 
este acum a Societății de mate
matică și fizică, a Consiliului 
Uniunii Asociațiilor studenților 
din R.P.R. și a Ministerului Invă- 
țămintului și Culturii. Am Încer
cat să aflu direct părerea tov. 
acâd Gr. MoisiL lat-o:

Patria: DON JUAN. Complectară fil
mul stereofonic TINEREȚE FERICITA; 
București Sh DoH R1PA DRACULUI 
Magheru, Maxim Gorki: CU FAȚA 
SPRE PUBLIC șl WES MONTAND; 
V. Alecsandrl. Elena Pavel. N, Bălces- 
cu : COASTA LUI ADAM; I C Frlmu. 
Republica, înfrățirea Intre popoare. Li
bertății: FRUMOASELE NOPȚII: Lu- 
mna Coșbuc: TAINELE NUPȚI1 
ETERNE: Alex Popov Moșilor. Volga: 
CTNDVA LA PARIS: Unirea, M Eml- 
nescu: TU $1 CAMARAZII TAI; Vlcto-

VINERI 12 APRILIE 1957 
Programul I

5.00 Calenda ui zilei șl buletin me
teorologic. 5.05 Muzică ușoară romî- 
nească 5.30 Buletin de știri 5.35 Mu
zică ușoară romînească (continuare). 
6.00 Jocuri populare romînești. 6.25 
Marșuri. 6.30 Răspundem ascultători
lor 6.45 .Bună dimineața, copii”. 7.10 
Muzică ușoară 7.35 Melodii populare 
romînești 8.30 Muzică. 9.00 Muzică de 
estradă. 10 00 De la o melodie la alta. 
10.30 La microfon Rodica. 10.35 Mu
zică din ope>e inte- pretată de soliști 
și formații romînești 11.00 Buletin de 
știri. 11.03 Muzică distractivă. 11.23 
Cîntă Ansamblul Foselor Armate ale 
R.P R 11.50 Din viața de concert a Ca
pitalei. 12 31 Noi înregistrări de muzică 
populară suedeză 13.00 Buletin de știri. 
13 05 Arii și duete din operete. 13.35 
Studenți (nterpreți la microfon. 14.00 
Program de muzică populară. 14.45 
Concert de estradă. 15.00 Buletin de 
știri. 15.05 Concert de estradă (conti
nuare). 15.40 Lucrări muzicale inspi
rate de figura domnitorului Moldovei, 
Ștefan cel Mare 16.15 „Iubiți cartea”. 
17.00 Buletin de știri și buletin me
teorologic. 17.19 Muzică ușoară. 17.50 
Soliști și formații de muzică populară 
din diferite regiuni ale țării. 18.30 Din 
viața muzicală a orașelor și regiunilor 
patriei. 19.00 Buletin de știri și comen-

Pentru regiunea București : vremea 
. va fi nestabilă cu cerul schimbător, 
mal mult noros. Va ploua temporar. 
Vîntul va sufla potrivit de la sud-vest. 
Temperatura puțin variabilă ; noaptea 
coboară între 5—7 grade, iar ziua urcă 
între 18-20 grade.

rla. 1 Mat VAGABONDUL (ambele se
rii): 23 August. Alianța: RTSETE IN 
PARADIS; CultmiL Moaca: URMELE 
RAMIN; » Mai. Au-el VI «leu THE 
RESE RAQUIN; Popular. PREA TTR 
ZIU; Arta: CIO CIO-SA.N: Dooce
SImo: URAGANUL; Vâsle Ro»:tt 
TRANDAFIRII LUI ALLAH: G-i-nța 
IARTA-MA: Doina: UN PAHAR CU 
BERE: Olgs Bande: HOȚUL CENU 
Ș1U; C-trn Darii ARTISTA CU ORI 
CE PREȚ; T. VUdimlrescu: AL SI
LEA.

X;
tariu 19.10 Emisiune oentru studenți 
19.35 Cîntece. 19.45 Răspundem ascul 
tătarilor 19.55 .Noapte bună, copii- 
20.00 Muzică ușoa;ă. 20.15 Teatrul la 
microfon : ..Rămine în familie”. Adap
tare radiofonică după comedia lui A 
N. Ostrovski. 22.00 Buletin de știri, bu 
letin meteorologic și sport 22.30 Me
lodii populare romînești. 23.52—23.55 
Buletin de știri.

Programul II
14.00 Buletin de știri. 14.40 Cîntece 

de compozitori romîni. 15.15 Muzică 
simfonică în interpretarea orchestrei 
Filarmonice de Stat „Gheorghe Dima” 
din Orașul Stalin. 15.44 Program de 
muzică populară romînească. 16.00 
Buletin de știri și buletin meteorologic. 
16.15 Recomandări din program. 16.20 
Muzică ușoară 16.40 Maestrul Mihail 
Sadoveanu citește un fragment din ro
manul său „Frații Jderi”. 17.00 Cînte
ce de primăvară. 17.15 Vorbește Mos
cova f 18.00 Buletin de știri 18.10 Ră
sună cîntecul și jocul pe întinsul pa
triei. 19.00 Muzică ușoară romînească. 
19.25 Meridiane. 19.45 Cîntece ciobă
nești. 20.00 Buletin de știri. 21.00 Bu
letin de știri. 21.05 Muzică 21.15 Ac
tualități din țările socialiste. 21.45 Ope
ra „Ora spaniolă" de Ravel. 23.00 Bu
letin de știri, buletin meteorologic și 
sport. 23.15—24.00 Concert de noapte.

Pentru următoarele trei zile în tară : 
vreme nestabilă cu cer schimbător șt 
cu ploi temporare sub formă de aver
se. Vtnt potrivit din sectorul sudic mal 
tntti. apoi din nord-vest. Temperatura 
staționară la început, apoi tn scădere 
ușoară. Minimele vor oscila între 1—3 
grada Iar maximala între 10—20 grada.

r
V
I i
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— Știu că în far» noastră există o veche tra
diție a concursurilor de matematică și fizică pentru 
elevi. Probabil amănuntele v-au fost date. Vreau 
să mai adaug doar că cei care au devenit mate
maticieni în țara noastră au figurat de multe ori 
printre premianțij concursurilor „Gazetei Mate
matica". Tradiția este continuată și astăzi. Con
cursurile cuprind azi un număr mult mai mare 
de participant pentru că problemele ce s* dau la 
concurs nu cer o inutilă inventivitate de cerc în
chis, ci o serioasă cultură matematică și o adîncire 
a gîndirii matematicii clasice.

Anul acesta abordăm o problemă nouă și fiind 
nouă, a stîrnit desigur discuții în cadrul conducerii 
Societății de matematică și fizică. Este vorba de 
un concurs de matematică și fizică pentru studenți. 
Unii din ei, printre care mă număr și eu, au ară
tat că programele variate ale institutelor de învă
țământ superior, precum și originalitatea fiecărui 
profesor din învățămîntul superior, care face ca 
accentul pus în cursul său să nu semene cu cel 
pus în cursul unui alt profesor, prezintă o dificul
tate în alegerea subiectelor pentru concurs. Este 
adevărat că tocmai aceste considerente au fost 
losite de alți membri ai conducerii societății 
argumente favorabile concursului.

In fond studenții din aceiași ani și același 
de facultăți învață aceeași materie și trebuie

fo
ca

tip
. . . ,. — să

facă fată tuturor problemelor. Totodată, studenții 
unei facultăți vor fi interesați de felul în care pro
fesorii altei facultăți își organizează și accentuează 
cursul. Ei vor fi tentați să citească și cursurile 
altor profesori in afara celor ale profesorilor lor, 
ceea ce le va lărgi orizontul.

Concursul organizat in anul acesta pentru stu
denți va da o indicație in această direcție și va 
constitui pe de o parte un mijloc de contact inter- 
universitar, iar pe de altă parte va complecta cele
lalte mijloace necesare și încercate, de adîncire a 
culturii matematice și fizice cum stnt consultațiile 
individuale, cercurile științifice studențești și altele.

— Credeți deci In reușita concursului ?
— Am arătat de ce la început nu am avut sufi

cientă încredere in eficacitatea lui. Totuși argumen
tele tn favoarea concursului sînt puternice și cu 
siguranță că studenții ne vor aduce la acest con
curs multe surprize. Nu rămine decit să ie urez 
succes in rezolvarea problemelor care cred că le-au 
și primit.

...Iar nouă nu ne rămine decit să mulțumim pe 
această cale, academicienilor Gr. Moisil și Miron 
Nicolescu pentru amabilitatea de a accepta să-și 
exprime, prin intermediul ziarului nostru, părerea 
despre concursei de matematică și fizică al 
studenților.

LUCRETIA LUSTIG

— Din regulamentul concursului —
Concurai « a4reseaU ituăaf of 4in facultățile de mate

matică și fizică ale uniuersitătBur și institutelor și studenților 
din institutele tehnice cu programa de matematică pe 4 semestre.

Partidpantii vor fi r^aruaț ia grăitoarele grupe: grupa 1 
studenții anu-u: I cecfia milr Ti*i~î ~ grupa II studenții anului 
II secta matematic . gruca 11 studenți: anului III ți IV secția 
matematic; grupa IV studec'x aaniui I secția fizică și insti
tute tehnice; gruca V sruterasului II secția fizică ți insti
tute tehOee. gnașa VT ssadeso asois: III secția fizică: grupa 
VU Wsdf*~ assM 1 secta nxnoateaatic ți institute pe- 
•agngrv . grasa IX shudemSs aaM III—IV see a • jico-maie- 
sacc ț tot.tpre pedagogxx.

Peotm grup^e IV s V se ccnsăderâ a țrogrsmi le bază 
aceea a facaîtățuor ie aecaoxă ite nstihririor tehnice «au po
litehnice Pentru gtztere ÎI!. Al ț: !X se :a ca bază programa 
respectivă a anutaî UL Pentru I. II, AII, ATU se ia ca bază 
programele cur sur dor de ma’ematicâ ț: fizică respective.

Concurs-j» se organizează In două etape, după cum urmează : 
etapa l-a prin corespondență între 1—25 mai 1®7 ți etapa II-a 
• finală) la Bucure»-’ Vetre 15—30 octombrie 1957. Prima etapă 
impure participac'-* rezolvarea unor probleme ți dezvoltarea 
unor tnne -ixate oe oorsia centraiă a concursului. In lucrarea 
scrisă participactii vor rezolva obligatoriu subiectele etapei de 
matematică țr zică Rezohănie se vor depune pînă Ia 25.V.I957 
ia secretariatele oom sjet locale care vor funcționa la Facultă
țile de matenutică țt fizică din București. Iați. Cluj ți Ținti- 
țoara. ia sedai catedrelor de matematică ale Institutelor teh
nice din Galați. Craiova. Orațu: Stalin ți Petroșani.

Lucrările decuse cu vor ii semnate d li se vor anexa plicuri 
inchise conținind n rnrie atudentului. adresa, facultatea, anul de 
studii, grupa.

Etapa finaiă se va descățura sub forma a două țucrăr; scrise 
■ar rezultatele se vor comunica ta cadru! unei adunări festive 
ta ama de 30 octombrie, cînd >e vor distribui premiile con
curse luL

aazd-na dui nou lu 
drum prut satele patriei, 
însoțiți de astă dată de 
eorespondențu edtețt

Din urmă ne-a ajuns 
o dimineață însorită, li
niștiți de primăvară. O 
simțim alături de noi. 
parcă ne vine In ațutor. 
Ne îmbie ca o vioiciune 
proaspătă, ne înnoiește 
forțele fi ne îndeamnă 
să pornim cu poți mai 
sorinteni

Potecile, vini mai ieri 
acoperite cu nămol, pot 
fi străbătute cu ușurință. 
Am izbutit fără ntci o 
casnă sd facem primul 
nostru popas ia tabăra 
de cimp a brigăzii a II-a 
de tractoriști de la 
S.M.T.-Băneasa, din raio
nul Giurgiu. Sîntem tn- 
soțițt de corespondenta 
noastră ELENA AVRAM. 
Sosim la brigadă pe ne
așteptate. Nimeni nu apu
case incă să iasă cu plu
gurile in brazdă Abia 
luase sflrșit îngrijirile 
tehnice. Tinerii tractoriști 
s-au oprit din lucru.

La propunerea tinerei 
Elena Avram, dăm prilej 
gazdelor să ne destăinu- 
iască Intlmplăriie petre
cute în ultima vreme. în 
brigadă. Ne vorbește șe
ful brigăzii, 
Ștefan Nicolae. 
tăm cu deosebit

— De curînd 
nit întrecerea 
în tntlmpinarea 
1 Mai. Brigada 
fost pusă la un examen 
greu. Sint in stațiune 
multe brigăzi și muiți 
tractoriști care rivnesede 
mult, la titlul de fruntaș.

— Ar putea ca alții să 
ne întreacă — le-am zis 
intr-o seară băieților.

— Și ce crezi că tre
buie să facem ? — m-au 
întrebat ei.

— Știți și voi destul 
de bine, le-am răspuns.

De atunci Neacșu Bu. 
geanu și Marin Roiolei

bu/wn-id

utemistul 
îl ascul- 
interes.

am por- 
socialistă 
zilei de 
noastră a

ntt și-au mai găsit oș
ti mpăr De întrecerea a- 
ceasta depinde onoarea 
brigăzii. De acrind Ma
rin fi cu Neacșu au răs
turnat ultima brazdă din 
planul de producție ce 
le-a revenit In această 
campanie. E o realizare 
care face cinste stațiunii 
noastre. Azi. brigade a 
hotărtt st realizeze In în
tregime olanul de pro
ducție din campanie, adi
că să ajungem la 29566 
hantri

Rămlnem plăcut impre
sionați, mai schimbăm 
clteva vorbe cu ceilalți

O scenă din filmul „Cu fața spre public

Cu fața 
spre public

...E noapte. Sfîrșitul spectaco
lului „Matei Millo". Ștefan Bra- 
borescu, artist al poporului din 
R.P.R., rostește pe scena Teatru
lui Național din Cluj ultimele 
replici în rolul ctitorului teatru
lui romînesc: „Cît de greu îi e 
sufletului să se despartă de 
trup... Dar la noi, actorii, cît de 
greu ti e trupului să se despartă 
de suflet... cînd trupul pleacă 
gîrbovit... și sufletul... sufletul 
râmîne între zidurile pe care le-a 
înălțat". Se poate spune la pro
priu, nu la figurat că 
actor își trăiește rolul, 
petrecut atîtea ore sub 
rampei și acum, ca în 
noapte, îi e greu să se 
de scenă, să-și părăsească unul 
din personajele iubite, să intre, 
să zicem așa, în viața „civilă". 
E nu numai greu, e imposibil 
chiar. Cînd ți-ai închinat o viață 
întreagă teatrului nu te poți des
părți de minunatele amintiri care 
te însoțesc necontenit.

Este meritul regizorului Savel 
Știopul de a fi știut, folosind cu 
pricepere scenariul la a cărui re
dactare a colaborat de altfel și 
el, să readucă pe ecran imagini 
din creațiile actorului Ștefan Bra- 
borescu, scoțînd în evidență a- 
cele trăsături din activitatea sa 
care constituie caracteristici ale 
celor mai buni artiști ai țării 
noastre : spiritul patriotic, legă
tura vie cu năzuințele poporului, 
înalta conștință profesională, 
dragostea și pasiunea cu care se 
dedică pregătirii de noi cadre 
talentate pentru scenele noastre. 
Imbinînd cu pricepere aspecte din 
viața de toate zilele a actorului, 
documente ale carierei sale, mo
mente din piesele în care a jucat, 
realizatorii au făurit un docu
mentar interesant, atractiv, emo
ționant care ar fi cîștigat și mai 
mult dacă ar fi avut o desfășu
rare mai puțin complicată, mai 
puțin sinuoasă.

Frumoasele

bătrînul
Deși a 

luminile 
fiecare 

despartă

nopții
Cine sînt „Frumoasele nopțîi“ ? 

Sînt frumoasele care-1 vizitează 
neîncetat în somn pe tînărul 
compozitor Claude, interpretat de 
îndrăgitul actor Gerard Philipe. 
De fiecare dată cînd adoarme,

Claude yisează că se află antre
nat într-o romanțioasă idilă cu 
una din aceste „muze“. Ciudat. 
Deși ele nu sînt decît femei pe 
care le întîlnește în viața lui de 
zi cu zi, la mica cafenea, la ga* 
rajul din fața casei lui, Claude 
le visează în posturi cu totul 
stranii, în întîmplări fantastice 
petrecute în urmă cu ani, chiar 

, cu secole. Iată-1 îndrăgostit în 
vis de o frumoasă algeriană, a- 
poi de fiica unui nobil în timpul 
revoluției franceze, apoi de iubi
ta celebrului D’Artagnan, seducă
toarea doamnă Bonacieux etc...

Ce se petrece aici, care este 
misterul acestor vise ? Marele re
gizor francez Rene Clair (crea
torul „Marilor manevre") ne lă
murește îndată. Tînărul compo
zitor are o imaginație prea :n- 
fierbîntată și încearcă să eva
deze spre alte vremuri decît a’e 
sale, să compună opere străine 
frămîntărilor adevărate ale lui și 
ale semenilor săi. într-un ade
vărat tur de forță de fantezie, 
umor spumos, ironie și satiră, al 
filmului, tînărul și flușturatecul 
compozitor înțelege că locul lui 
și al creației sale este în contem- 
fioraneitate. El pornește în vis 
ot mai adînc în negura veacuri

lor pentru a se întoarce apoi ver
tiginos într-o formidabilă cursă 
în automobil de-alungul veacuri
lor, montată cu o ingeniozitate 
rar întîlnită și — nu ne-ar mira 

•— poate ca idee, unică în istoria 
filmului. Aceasta cursă are darul 
să-1 trezească pe Claude, să-1 
facă să vadă viața în adevăra
tele ei dimensiuni, s-o înțeleagă 
și s-o iubească, să înceteze de a 
mai idealiza trecutul.

Filmul poartă de la un cap la 
celălalt amprenta talentului lui 
Rene Clair.

Tinerețe fericita
înțelegi cu adevărat însemnă

tatea ecranului lat, văzînd filmul 
sovietic „Tinerețe fericită". A- 
ceasta tocmai pentru că în acest 
film spectatorul nostru vede în- 
tîia oară valorificate cum trebuie 
posibilitățile ecranului lat. „Tine
rețe fericită" este o minunată tre^ 
cere în revistă a celor mai bi« 
forțe artistice din școlile rezerv™ 
lor de muncă din U.R.S.S., un 
grandios festival artistic. Inchi- 
puiți-vă impresia de neuitat p« 
care o lasă această superbă de
monstrație de tinerețe, sănătate 
și voie bună, de agilitate, îndrăz
neală și simț artistic, văzută în 
condițiuni cu totul noi. cum n-a 
mai apărut pe nici un ecran. In
tr-adevăr, asistînd la proecția fil
mului, ai in primul moment im
presia că nu ești într-o sală de 
cinema ci pe un stadion sau in
tr-un mare palat al sporturilor. 
Aceasta deoarece n-ai mai văzut 
niciodată la cinematograf ima
gini de o asemenea întindere, cu 
o asemenea adîncime, în care să 
fie cuprinsă o asemenea masă de 
oameni. Uneori ai chiar senzația 
reliefului. La aceasta contribuie 
de bună seamă și sunetul stereo
fonic care accentuiază impresia 
de desfășurare in spațiu, te apr^ 
pie de anularea noțiunii de ecrfl 
— suprafață plană, noțiune ca™ 
dispare bineînțeles numai la cine
matograful în relief

O simfonie de culori, o splen
didă îmbinare de stiluri și cos
tume ale naționalităților din 
U.R.S.S., o dovadă vie a traiului 
liber și fericit, al minunatelor po
sibilități de dezvoltare asigurate 
tineretului sovietic.

O scena din filmul „brumoasele nopții

/d la tnsămlnțat. Noroc 
ci tarlalele lor te află in 
calea noastră

Pornim hotărîți Intr-a- 
colo. O adiere puțin as
pri ne mlngiie fețele. Pe 
nesimțite ne pomenim la 
pimlntui cooperativei. Se 
Insiminjează porumbul 
Binevoitori, cooperatorii 
ne vorbesc despre planu
rile lor de viitor, fiindcă 
abia sini la început de 
drum.

Ne ricorim cu apă rece 
fi proaspăta din bota de 
Ia căruță și pornim din 
nou mai departe. Trebuie 
si ajungem pini tn ini-

PESCrU găsește de cu
viință să ne istorisească 
povestea unei școli noi 
construite prin contribu
ția tinerilor. Cu vorba 
drumul e mai ușor... „Și 
așa cum vă spuneam stă
teau nefolosite 50.000 de 
cărămizi. Ne-am tot fră
mântat noi mintea cum 
le putem găsi o între
buințare.

— Să facem o școală 
au zis intr-o doară ute- 
miștii Alexandru Popes
cu, fon Godeanu, Ion U- 
drea și alții, că aia ve
che stă să cadă.

— Ho, mai opriți-vă.

raionul Tg. Jiu — ne spu
ne corespondentul nostru 
M. IOAN — pot fi tntil- 
niți mai mult pe Lotul 
Festivalului. Tn vacan
ță ei vor să termine In- 
sămințările pe o supra
față de 0.25 hectare, pe 
care o cultivă cu diferite 
plante industriale. Dar 
iată că ziua de astăzi 
o au rezervată lucrărilor 
din livadă. Unii păruiesc 
pomii și-i curăță de us
cături fi omizi, alții fac 
săpături pentru răsaduri, 
amenajează căsuțele pen. 
tru păsări. Vreo cîfiva 
plantează trandafiri.

won tară
Preocupări tinerești

din brigadă, letineri 
mulțumim pentru infor
mațiile lor prețioase și le 
urăm noi succese tn mun
că.

Ne depărtăm. Huruitul 
neîntrerupt al tractoare
lor păstrează viu in noi 
clipele frumoase petrecu
te alături de tinerii trac
toriști.

Timpul e neîndurător. 
Soarele urcă tot mai sus 
pe bolta cerească. Și noi 
avem incă mult de mers. 
Grăbim spre satul Arsa- 
clie din raionul Giurgiu 
de data aceasta împreu
nă cu corespondentul D. 
M. IOAN. Deunăzi aici a 
luat ființă prima coope
rativă agricolă de pro
ducție din raion. Cores
pondentul ne relatează 
cu entuziasm acest eve
niment Pe ulița satului 
nici țipenie. Cooperatorii 
au plecat dis-de-diminea-

RIM
ma Olteniei. Călătoria e 
la fel de bogată in fapte 
și Intimplări. De aceea 
timpul trece pe negîndi- 
te. Facem un scurt popas 
in comuna Gubancea din 
raionul Plenița. Tînărul 
corespondent T RAN CA 
CONSTANTIN ține nea
părat să ne aducă o ves
te îmbucurătoare. Comu
na a terminat printre 
primele din raion insă- 
mlnțările din epoca tn. 
tlia. Apoi il întovărășim 
prin comună. E președin
tele sfatului popular și 
s-ar simți stingherit dacă 
n-am lua cunoștință și de 
aspectul sărbătoresc pe 
care l-au îmbrăcat ulițe
le, după chemarea tineri
lor din Săveni.

De aici pornim spre sa
tul Grozești din comuna 
Circesu raionul Strehaia. 
Corespondentul nostru 
voluntar GRIGORE PO-

AVARA
se împotriviseră vreo 
cîțiva. Cine vă dă vouă 
seînduri, nisip, var, piatră 
pentru fundație și olane?

Păi să mergem la sfat, 
la președinte susținură 
cei cu propunerea. Și au 
mers.

— N-aveți idee rea a 
slobozit cuvlnt de încre
dere, președintele...

Și nici nu s-au apucat 
bine de lucru flăcăii căci 
repede li s-a alăturat tot 
satul.

■— Dar s-o luăm de-a 
dreptul, iată poteca din 
fața noastră ne duce di
rect la școală, — ne în
deamnă corespondentul. 
Pe nesimțite am ajuns în 
fața corpului masiv al 
noii clădiri ridicate prin 
munca neobosită a tine
rilor și a celorlalți lo
cuitori.

— în zilele acestea 
școlarii din comuna lași.

Timpul nu ne îngăduie 
să rămînem prea mult în 
mijlocul lor, dar tn cu- 
rind. ne asigură cores
pondentul. ne vom Intilni 
iarăși cu ei. prin alte co
respondențe care vor vor
bi despre noile preocu
pări ale acestor școlari 
harnici, despre noul pă
trar.

Elevii de la școala Cia- 
cova din raionul Ciaco- 
va, — ne vestește cores
pondenta
POVICl — sînt plecați 
în excursie, la stațiunea 
experimentală 
dureni.

Dacă vreți 
niți neapărat 
tru mi ine. cînd vor fi pre-

a 
Și 
Și

ELENA PO-

din Pă-

să-i 
lăsațt

tntîl-
veri-

zenți la faza raională 
concursului de cîntece 
dansuri al pionierilor 
școlarilor

Timpul ne îngăduie 
ne tnttlnim șt cu i

i să 
a! ți

prieteni de-ai noștri. Po
pasul de prlnz l-am fă
cut In Pădureți din raio
nul Costești. Păstrăm cu 
plăcere momentele vese
le petrecute aici. Ne-a 
impresionat In deosebi 
activitatea extrașcolară 
dusă tn cadrul cercului 
tinerilor colectiviști „Zo
rile socialismului*. Pre- 
ședințele acestui cerc, 
școlarul Popa Tincuță ne 
vorbește despre activita
tea și scopul cercului

— Anul acesta cercul 
nostru lucrează un hectar 
de oămtnt. Un pogon 
l-am insămlnțat cu po
rumb, iar restul cu legu
me șl zarzavaturi. Expe
riențele le facem împre
ună cu părinții și rudele 
noastre de la gospodăria 
colectivă „1907“ din co
muni.

Dar despre cite încă 
nu s-ar putea vorbi ?

lată.ne din nou pe a- 
celeași drumuri, tocmai 
pe meleagurile comunei 
Marga din raionul Ca
ransebeș. Corespondentul 
nostru HAMAT VICHEN- 
ȚIE ne informează că 
odată cu înlocuirea celor 
4 poduri putrezite din 
cauza apelor tinerii au 
pornit și inițiativa de a 
înfrumuseța comuna tn 
cinstea Festivalului.

Satul a căpătat un as
pect nou. Pomii din gră
dini și alei au fost vă. 
ruiți. S-au plantat noi 
puieți pe ulița cea mare 
a satului. Aleile fi șo
seaua au fost de aseme
nea amenajate numai de 
tineri, lată clteva din re
zultatele acestei inițiati
ve.

Se înnoptase. Amurgul 
se stinsese de mult. Abia 
acum luasem seama că 
din lucirea lui nu mai 
rămăsese decit o dungi 
albă In zare. Tn cutind 
vom face o nouă călăto
rie.

PETRE LUNGU



Uu entuziasm care așteaptă 
sa fie canalizat

(Urmare din pag. l-a) 

pus oricind, la orice oră, să facă 
„educație". Ce fel ? O cunoaștem 
cu toții, cei care trecem uneori pe 
bulevard. Ea se manifestă prin 
acte de huliganism, prin acte de 
imoralitate, prin atitudini refrac
tare culturii și aproape oricărei 
purtări civilizate. Avem noi oare 
dreptul să-i lăsam pe tineri pradă 
unor astfel de apucături ?

Darea de seamă recunoaște la un 
moment dat că datorită slăbirii 
muncii educative, în unele orga
nizații de bază au apărut la unii 
tineri trăsături de caracter impro
prii tînărului comunist, care mur
dăresc frumusețea tinereții. Au fost 
cazuri cînd studenți care și-au ter
minat facultatea au renunțat din 
comoditate mic burgheză la idea
luri, la visuri, schimbînd funcția 
de inginer de mine, cum a făcut 
tov. Albu Mihai de la Institutul de 
mine, cu o muncă de funcționar la 
un birou oarecare din Capitală. 
Organizațiile U.T.M. nu au inter
venit cu toată promptitudinea cînd 
asemenea trăsături de caracter au 
început să apară, nu au știut, prin
tr-o activitate educativă, antrenan
tă, să preîntâmpine asemenea fisuri 
morale. De ce acest lucru ?

Pentru că așa cum au arătat 
mulți vorbitori și cum a recunos
cut chiar darea de seamă, comite
tul raional U.T.M. cu toate rezulta
tele bune obținute în munca de e- 
ducare a tineretului, a avut încă 
serioase slăbiciuni mai ales în ceea 
ce privește organizarea plăcută și 
interesantă a timpului liber al ti
neretului.

Merită într-adevăr cuvinte de 
laudă amploarea pe care a dat-o 
comitetul raional U.T.M. con
cursului „Iubiți cartea". In mo
mentul de față la acest concurs 
sînt antrenați peste 9.500 de tineri 
dintre care aproape 1.100 și-au 
luat insigna de „Prieten al cărții”. 
Cu tot numărul mic (6.000) de ti
neri care au fost îndrumați în de
curs de un an spre vizionarea co
lectivă a diferitelor spectacole, con
siderăm că acțiunea a sprijinit to
tuși munca de educare a tineretu
lui. Aceluiași scop i-au servit în 
bună măsură și Spartachiada de 
iarnă a tineretului la care au par
ticipat aproape 34.000 tineri. Așa 
cum au recunoscut și tovarășii 
Enache Ion de la Institutul de 
mine, Munteanu Eleonora, secre
tară la F. C. „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej", Popescu Ion de la 
întreprinderile „9 Mai" și mulți

alții, lucruri interesante au încenut 
să se facă și în pregătirea întâm
pinării Festivalului Mondial ce se 
va ține la Moscova. In acest sens 
la Institutul de mine s-a înființat 
o frumoasă echipă artistică, care 
va da în curînd primul său spec
tacol. La „Semănătoarea", F.G. 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej”, „9 
Mai”, „Armătura" etc., s-au orga
nizat colțuri ale Festivalului și „Joi 
ale Festivalului" și se lucrează asi- 
du la pregătirea darurilor pe care 
delegația noastră le va duce la 
Festival. Dar toate acestea nu sa
tisfac încă.

Din cuvîntul multor delegați la 
conferință a răzbătut dorința, și 
nevoia totodată, de a se realiza o 
cunoaștere reciprocă a tinerilor din 
diferite organizații de bază din 
raion, o legare mai strînsă a ace
stora. „în raionul nostru există 
organizații de bază cu profil dife
rit, a spus în cuvîntul său tov. 
Popa Victor din organizația de 
bază U.T.M.-Radio. O sudură în
tre aceste organizații U.T.M., o 
cunoaștere reciprocă mai profundă, 
mai caldă, se impune în momentul 
de față ca o mare necesitate". Au 
fost organizații de bază care au 
încercat să facă cîteva vizite în 
întreprinderi, dar această practică 
nu s-a extins. „In afară de acea
sta, se pot organiza o seamă de 
acțiuni comune cum sînt de pildă, 
amenajarea unui teren sportiv în 
raza raionului, amenajarea de 
spații verzi, schimburi de expe
riență între brigăzi. De ce nu or
ganizăm spre exemplu reuniuni 
comune — a spus tov. Popa Vic
tor ? — Noi de pildă, avem un 
club foarte bine amenajat și în 
fiecare săptămînă are loc „Joia 
Festivalului" cu un program des
tul de interesant. La astfel de ma
nifestări pot lqg parte și alți ti
neri din alte întreprinderi. Putem 
organiza concursuri sportive între 
tinerii din raionul nostru. Aproape 
în fiecare sîmbătă și duminică 
sînt organizate excursii individua
le în localități mai apropiate sau 
mai depărtate de București. De ce 
nu se îngrijește comitetul raional 
ca aceste excursii să ia un carac
ter colectiv".

Tn continuare, susținut cu aplau
ze, tov. Popa a propus organiza
rea unui concurs gen „drumeții ve
seli" între diferitele organizații de 
bază din raion cu profil asemă
nător.

Se poate spune că aproape nu 
a existat participant la discuții 
care să nu facă conferinței raio-

nale propuneri interesante, menite 
să îmbogățească viața organizații
lor de bază, să o înfrumusețeze, să 
dea un caracter mai educativ, mai 
instructiv tuturor acțiunilor ei. 
Tov. Petre Vasile de la uzinele 
„Clement Gottwald" a vorbit pe 
larg despre dorința tinerilor mun
citori de a se întîlni cu oameni de 
știință, artă, scriitori caie să le 
vorbească despre munca și reali
zările lor, despre lucrurile noi 
care sînt în știință, artă, litera
tură. S-au cerut întîlniri cu tineri 
studioși, pentru a se realiza o prie
tenie mai strînsă între tinerii mun
citori și intelectuali.

Ținînd seama de toate propune
rile care s-au făcut în conferința 
raională, luptînd pentru aplicarea 
lor, noul comitet raional U.T.M. 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ va pu
tea să apropie într-adevăr munca 
de organizație de nevoile și ce
rințele tineretului, va aduce un 
aport mai însemnat la educarea 
multilaterală a acestuia.

A X-a ediție a „Cursei Scînteji*

R. Klein a sosit primul la Orașul Stalin

Gîngania de pe bulevard
(Urmare din pag. l-a) își

Garne, I. Gonstantinescu, C. Du
mitrescu și C. Tudose.

La capătul acestei prime etapa 
putem spune să a fost o cursă ra
pidă în care s-au evidențiat, in 
mod deosebit în primul rînd, da
torită combativității de care au 
dat dovadă, cicliștii I. Cohstanti- 
nescu, Ștefan Poreceanu și Ri 
Kiein.

Concurenții bulgari n-au putut 
riposta decît în prima parte a 
etapei, excepție făcând C. Iliev.

Sperăm că astăzi, în etapa a 
Il-a : Orașul Stalin—Sibiu 144 
km., vom asista la o întrecere șî 
mai disputată, avînd în vedere di
ferența mică de timp care îi des
parte pe primii 12 clasați.

R. LUCIAN

Nici nu am ieșit bine din 
București și în grosul plutonu
lui are loc o busculadă — de pe 
urma căreia are de suferit Gh. 
Calcișcă (ciștigătorul ediției de 
antal' trecut) care se rănește și 
va continua cursa... î.n mașina. 
Abia la kilometrul 19 plutonul 
începe să 6e fărâmițeze. Printre 
cicliștii din frunte se află bulga
rul C. Iliev și C. Dumitrescu, 
care vor fi nedespărțiți pină la 
sfîrșitul etapei.

La Snagov, cel care încearcă o 
evadare, este Ion Constantineacu 
(C.C.A.). El rulează în conti
nuare de unul singur pină la 
Ploești, trecînd primul punctul de 
sprint. Orașul petroliștilor îi în- 
tîmpină pe cicliști in haine de 
sărbătoare. Mii și mii de cetă
țeni, aliniați pe traseu aplaudă 
cu entuziasm caravana sporti
vilor. Constantinescu continuă să 
alerge de unul singur pină la ie
șirea din PJoeștj unde este prins 
de N. Maxim și I. Vasile. Acești 
trei fugari vor fi ajunși apoi cu 
5 km. înainte de Crinpina. de pla
fonul condus de C. Dumitrescu și 
C. Iliev. La ieșirea din Cîmpina 
o nouă evadare : de data aceasta 
este vorba de tînărul și talentatul 
Ștefan Poreceanu. începe urcușul 
pantei Posada, examenul cel mai 
greu pentru cicliști. Cei mai buni 
cățărători se dovedesc a fi C. Du
mitrescu, C. Iliev. L. Zanoni, R. 
Kiein, care îl ajung pe Poreceanu 
și trec în această ordine peste 
vîrful Posadei.

Urmează coborirea pe serpenti
ne, unde cu toată viteza ameți
toare cu care se aleargă, cicliștii 
se regrupează. Pînă la Poiana 
Țapului in pluton este ..liniște". 
Apoi evadează tlnărul ciclist R. 
Kiein. El a prins momentul cel 
mai prielnic și de unul singur 
pătrunde în orașul său natal. La 
Orașul Stalin, I s-a făcut o pri
mire călduroasă, ca dealtfel tutu
ror cicliștilor. R. Kiein trece pri
mul linia de sosire pe Stadionul 
Tineretului din localitate în acla
mațiile celor prezenți. dștigmd 
astfel prima etapă din ..Cursa 
Scânteii". Arbitrii îl cronometrea
ză cu timpul de 4h.48'35”. Al doi
lea trece linia de sosire L. Za
noni cu timpul de 4h.49'31”, iar al 
treilea Ștefan Poreceanu în frun
tea plutonului în care se află 
ordine Gh. Șerban, C. Iliev, 
Vasile, C. Șandru, N. Maxim.

Sanatoriul central uovora 
primește zilnic noi oaspeți. 

Situat într-un cadru pitoresc 
el oferă vizitatorilor toate 
condițiile pentru o odihnă plă
cută.

K ui 7 „senatorilor 
nilZi (je drept"

vrea să-i răspundă, dar n-are 
timp. In fața cinematografului 
s-au adunat oameni în așteptarea 
spectacolului. Kiki (Chirică) se 
vîră printre ei, se răsucește in 
dreapta și în stingă cu mîinile 
vîrîte adine în buzunare, pricește 
lung la cei din juru-i cîntărin- 
du-i parcă și din cînd în cînd 
șoptește discret, privind cu teamă 
în toate părțile: „am două bi
lete plus, care iei două bilete 
După toată vînzoleala lui in sfir- 
șit găsește o pereche tînără care 
n-a avut prevederea să-și ia din 
timp bilete și-i plasează „marfa".

Lumea din fața cinematogra
fului s-a risipit, și după ce și-a 
cumpărat o franzelă, se proptește 
de bara de fier din fața vitrinei 
într-un cot. Mușcă din pîine cîte 
un dumicat de-i umple gura și 
mestecă molcom, cu ochii pe ju
mătate închiși. Un soare primă- 
văratic, împrăștie cu dărnicie ra
zele călduțe. Kiki se întinde și 
cască, apoi iar se întinde. Pentru 
moment e mulțumit. Stomacul 
l-a lăsat în pace. Scoate de pe 
undeva un muc .de țigară yi-l 
aprinde. Apoi rămîne mai depar
te răstignit pe bara din fața vi
trinei. Pe stradă trec oameni, 
unii grăbiți, alții cu pas domol. 
Trec și tineri, mulți tineri. Pe 
Kiki nu-l bagă nimeni în seamă. 
Doar cîte un trecător îi aruncă o 
privire fugară : mai întrebătoare, 
apoi plină de repulsie. Dar pe 
Kiki nu-l deranjează. E mulțumit. 
A rezolvat și azi problema cu 
„potolul" și „alea" n-o să mai 
aibă cu ce să-i „scoată ochii'. E 
cald, e soare, boarea de vînt adie 
ușor și Kiki stă răstignit la soa
re, sprijinit pe cele două picioa
re care se termină în cei doi pan
tofi cu cele trei rînduri de tălpi. 
11 privesc și eu. 11 privesc atent 
și abia acum desleg enigma spe
ciei sale. Kiki nu e gînganie pre
istorică. E o gînganie care trăieș
te acum, în timpurile noastre, \ 
sub ochii noștri, pe străzile noas
tre. Kiki e un soi de ploșniță 
care, spre deosebire de cele au
tentice, îyi ttrăște 
zeră pe bulevard.

...A trecut un an 
rică și-a comandat 
cizmar și de cînd 
transformarea. Cu toate că meta
morfoza sa începe, cu siguranță, 
cu mult mai înainte, probabil, 
de atunci de cînd s-a împriete
nit cu ceilalți doi vagabonzi, pun 
totuși la socoteală numai un an 
și mă duc să mă interesez la un 
cunoscător: cit timp trăiește oare 
o ploșniță ?

pușcăriaș evadat. Citeodată 
învinge teama și-i spune:

— Chirică, ziceai c-o 
crezi. Eu n-o să mai 
soră-ta...

Atunci Chirică aruncă 
in farfurie Cu zgomot.

— Iar începi mamă ? 
tește el. Nu ți-am spus 
vorbit cu ăla, cu directorul, 
teaptă. De cîte ori să-ți spun ? 
Și soru-mea, aia, dacă nu-i con
vine, să plece. Să se mărite. Io-te 
colo ?

De cîtva timp Chirică nu mai 
mănîncă acasă. „Astea-s nebune. 
Decît să-mi scoată ochii..." Vine 
numai seara. Restul timpului și-l 
petrece pe stradă în virtutea ma
rilor sale pasiuni. Miki și Riki 
oameni mai practici l-au învățat 
să rezolve și problema „potolu-

Sărbătorirea Zilei 
internaționale a foștilor 

deținuți și deportați 
politici antifasciști

Asociația foștilor deținuți și de
portați politici antifasciști din 
R.P.R. a* organizat joi după-amia- 
ză o adunare publica la Ca9a 
prieteniei romino-sovietice cu pri
lejul zilei de 11 aprilie. Ziua in
ternațională a foștilor deținuți și 
deportați politici antifasciști.

Cuvîntul de deschidere a adu
nării a fost rostit de tov. Mihai 
Gh; Bujor, președintele Asociației 
foștilor deținuți și deportați po
litici antifasciști din R.P.R.

A luat apoi cuvîntul tov. Gheor
ghe Vasilichi, membru supleant 
al C.C. al P.5LR., vechi militant 
al mișcării muncitorești din țara 
noastră și fost deținut politic în 
lagărele hitleriste.

La sfîrșitul adunării tov. Gh. 
Vidrașcu a dat citire unei mo
țiuni către Federația internațio
nală a rezistenței prin ore foș
tii deținuți și deportați politici 
din țara noastră și oamenii muncii 
din Capitală își afirmă cu tărie 
hotărî rea de a lupta alături de 
toate popoarele iubitoare de pace 
împotriva reînvierii fascismului, 
pentru preîntâmpinarea unuj nou 
război mondial.

' Tribunele goale, lipsa arbl- 
trilor și a tabelei de marcaj,

> Iți crea impresia unui meci..., 
in familie. Disputa vie de pe 
teren răstoarnă insă iute a-. 
ceasta prezumpfie...

Am fost ieri după amiază pe 
stadionul „23 August" martoi 
la un examen interesant. Ju
riul : antrenorii C. Braun ș> 
B. Marian, precum și antreno
rul de stat Gh. Popescu au 
examinat cu multă severitate 
un lot de tineri jucători divi
zionari din provincie, suscepti
bili de a juca în echipele re
prezentative de tineret ale 
R.P.R.

Introducerea acestei metode, 
pare intr-adevăr a fi o măsură 
fericită, care li va ajuta pe 
antrenori și pe selecționeri să 
formeze și să pregătească o 
echipă „tare". Cele trei etape 
de pregătire, jocurile de veri- 
ficare-eliminatorii, pentru com
ponenta acestui lot, de altfel 
ca și întregul sistem prezintă 
un „atentat" periculos la adre
sa „senatorilor de drept" din 
echipa reprezentativă de tine
ret a fării. Putem spune,- că 
alături de Mateianu, Biscă, 
Raab, Bukossy, Bodo, stnt și 
al{i tineri fotbaliști de real ta.

' lent și cu marl perspective, 
pentru postul respectiv in e- . 
chipa reprezentativă. Cert este

' insă faptul că acest sistem de 
pregătire care a început cu 
aproape 60 de tineri jucători < 
va constitui un stimulent și' 
pentru cei care se consideră, 
consacrați, care vor trebui să ■ 
muncească serios pentru a-și' 
apăra posturile. Antrenorul C.! 
Braun a și remarcai ieri ci- • 
teva nume (de altfel cunos-‘ 
cute) : Sakacs II-fundaș stingă 
(Or. Stalin): Farkas II.half' 
stingă (Petroșani): Costea- 
extrem stingă (București). To- 
tuși nu sint excluse nici sur
prizele. Intr-adevăr miza este 
mare: echipa reprezentativă 
de tineret va tntUni Anglia, 
Suedia și va pleca apoi la Bu
dapesta, unde va juca la 13 și 
apoi la 17 iulie In nocturnă 
pentru a se acomoda cu astfel 
de meciuri. De acolo echipa 
va pleca tn Polonia pentru a 
susține o tntîtnire cu echipa 
de tineret a acestei țări. Dru
mul următor va fi spre Mos
cova la Festival. Deci aviz 
amatorilor: locurile „senatori
lor de drept" se află în pe
ricol 1

lu- 
Și

să 
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Chirică nu-l mai interesează 
reacția „fazanului" cum l-ar in
teresa de pildă reacția.lui Miki și 
a lui Riki. N-are nici un rost. 
Și așa n-o să-l mai vadă poate 
niciodată. E mulțumit totuși că, 
oricum, n-a rămas chiar în pa
gubă, tot a auzit cineva bancul 
lui și pleacă fluierînd mai de
parte.

A fost o vreme cînd Chirică 
difuza bancurile așa cum le adu
na de pe ici, de pe colo, de prin 
saloanele de dans și de prin fața 
cinematografelor. Nu se gîndise 
niciodată că ar putea adăuga 
ceva la ele. Cu timpul însă prac
tica i-a dezvoltat sub claie unele 
„sclipiri"' și în cele din urmă 
Chirică a ajuns să fie el însuși 
un „creator". Metoda era simplă, 
dar cît zbucium i-a trebuit lui 
pînă s-o afle l Și de aci încolo, 
tot ce apărea nou în oraș, pentru 
Chirică nu reprezenta altceva 
decît materialul brut pe care 
printr-o filieră de imbecil îl 
supunea prelucrărilor sale. De 
pildă: Chirică se duce la film, 
într-o sală cu instalație de cine
mascop. Își muncește mintea, se 
concentrează la maximum „gîn~ 
dindu-se ce banc să „toarne" pe 
seama faptului care i-a atras cel 
mai puternic atenția. In cazul 
nostru : lățirea ecranului. „Asta-i" 

. se izbește el cu palma peste frun
te și iese afară, bîjbîind printre 
bănci, lovind oamenii, să nu piardă 
întîlnirea cu Miki și Riki. „Parc-aș 
vrea să văd ce mutre o să facă! " 
Și intr-adevăr mutra „colegilor" 
săi exprimă cea mai idioată ui
mire cînd Chirică le spune : „Bă, 
de cînd nu v-am văzut, v-ați 
îngrășat ca un cinemascop!" In- 
tr-o clipă de asemenea succes 
Chirică e de-a dreptul fericit si 
toți oamenii care trec pe stradă 
i se par mici și insensibili, fără 
nici un rost pe lume. Niște „fa
zani' și atît. Fazani și fazance. 
Fazani mai mici și fazani mai 
mari. Ii privește cu un aer pre
ponderent și îi vine să le arunce 
la fiecare cîte o coajă de sămîn- 
ță în frunte. Obosit, oarecum, 
după atîta frămîntare și reflecții, 
Chirică se gîndește să mai trea
că și pe-acasă.

— Îmi dai mamă ceva să mă- 
nînc, sau nu ?

Mama nu-l întreabă pe 
rică unde a fost. Inima ei 
simte că nu-i bun ceea ce
și se teme văzindu-l cum soarbe 
hulpav din supă. Seamănă cu un

lingura

Se 
că

răs- 
am 
a?-

i
*
i

activi- 
nestin-

Chi- 
însă 
face

ori pe

*

Printre muncitorii fruntași de la combinatul agroalimentar 
,30 Decembrie" din raionul Vidra regiunea București se numă
ră și tînăra îngrijitoare Gheorghița Neagu din secția de creș
tere a puilor la baterii. Cei 2270 pui scoși din incubatoare, pe 
care-i îngrijește, este o dovadă a dragostei și priceperii pe care 
tînăra îngrijitoare le depune în munca ei de fiecare zi.

în fotografie: tînăra îngrijitoare, Gheorghița Neagu îngri
jind puii.

lut așa că principala lui 
tate se desfășoară acum 
gherită.

11 întîlnesc de multe 
Chirică. Iată-l în fața cinemato
grafului „Lumina" rezemat de 
zid și mincînd semințe. Stă in
tr-un picior iar cu celălalt e 
proptit de zidul clădirii de parcă 
ar ține-o să nu se prăbușească 
peste trecători. Chirică stă aici 
multă vreme și așteaptă să se a- 
propie ora cînd ca începe filmul. 
De astă dată nu în scopul vre
unei „descoperiri" ci pentru o 
activitate practică. Are de „pla
sat" cîteva bilete la „negru", lu
cru pe care-l face acum aproa
pe zilnic. Îndeletnicire de serv ici, 
„plinea" cum spune el. Ca din 
pămînt i-apar lingă el colegii și 
totodată concurența. Unul dintre 
ei, Miki, lung și deșirat, cu ni
mic deosebit ca înfățișare de 
Chirică îi dă un ghiont în loc de 
bun găsit: „O luași înainte ? oțu- 
le, cite ai plasat hă, Kiki ?" și-i 
face cu ochiul. Chirică, alias Kiki,

de cînd Chi- 
pantofii la 
i-am bănuit

existența mi-

Au început însămînțările 
porumbului

In actuala campanie agricolă 
de primăvară, tractoriștii și în
treg colectivul de muncă de Ia 
gospodăria de stat „Tudor Vladi- 
mirescu*. raionul Arad, au repur
tat Inimoase succese. Gospodăria 
a terminat insăminforea culturi
lor din prima epocă incă înainte 
de 20 martie.

După aceasta, colectivul de 
muncă a inceput pregătirea pen
tru însămințarea porumbului. ~ 
lingă pregătirea utilajelor și a 
mintei. cîteva zile la rînd s-a 
mărit temperatura solului. De 
dată ce această temperatură 
menținut cîteva zile între 
grade, conducerea gospodăriei
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a 

luat măsuri pentru începerea în- 
sămînțatului porumbului.

Și de data aceasta, tractoriștii 
și ceilalți muncitori, tn mare ma
joritate tineri, s-au găsit la pos
turile lor. Ei au reușit să insă- 
mînțeze în 3 zile 157 ha.

V. GHIDARCEA 
Corespondent

« CAIRO. Comitetul olimpic e- 
giptean a hotărit in cursul ulti
mei sale reuniuni să propună or
ganizarea Jocurilor Olimpice din 
anul 1964 in orașul Cairo. După 
cum anunță ziarul „Al Ahram" 
încă de pe acum au început să fie 
luate măsuri in vederea eventua
lei organizări a Olimpiadei.

★ VARȘOVIA. Prima cursă e- 
liminaforie a cicliștilor polonezi 
înaintea celei de a X-a ediții a 
„Cursei Păcii" Praga-Berlin-Var- 
șovia — s-a desfășurat miercuri 
in Silezia, pe un traseu cu profil 
muntos în lungime de 120 km. 
Ștartul a fost luat de 91 de aler
gători, victoria revenind lui 
Chwiendacz în timpul de 3hl2’21”, 
urmat în același timp de Komu- 
niewski, Bugalski și Wieckowski. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Paradewski, Glewaty, Stabinski, 
Qaiak, Podobas și Grabowski.

M. Z.

împlinirea a cinci sute de ani 
de la înscăunarea lui Ștefan cel 
Mare — una din cele mai repre
zentative figuri de conducători din 
istoria patriei — este un prilej 
de aducere aminte și de cinstire 
a unor fapte glorioase din trecu
tul de luptă al poporului nostru, 
pentru independență, pentru li
bertate și propășire, împotriva 
cotropitorilor străini.

Istoriografia burgheză a pre
zentat, în cea mai mare măsură, 
incomplect și fals întreaga istorie 
a poporului nostru. Victoriile îm
potriva dușmanilor le-au repurtat 
boierii, iar domni străluciți au 
fost numai aceia care n-au ieșit 
din cuvîntul boierilor, afirmau u- 
nii din reprezentanții istoriogra
fiei amintite. La fel și Ștefan ■— 
scria unul din ei — a fost mare 
numai prin faptul și în măsura în 
care a știut ,,să-și apropie pe bo
ierii de frunte".

Lucrurile însă nu stau deloc 
așa. Documentele și studiile mai 
noi, bazate pe ele, arată că dim
potrivă, boierii, în toate luptele 
mari ale lui Ștefan, fie că au lip
sit, fie că l-au trădat. Pe întrea
ga jumătate de veac, pe care se 
întinde domnia lui Ștefan, se dă o 
luptă crîncenă între domnie și 
marea boierime, între tendința a- 
cesteia din urmă spre realizarea 
dominației ei social-economice și 
politice, printr-o politică de fărî- 
mițare feudală, și tendința dom
niei de frinare a anarhiei feudale, 
de centralizare a statului. Marii 
boieri tindeau la crearea atîtor 
stătulețe in Moldova, cîte mari 
domenii existau, fiecare din ei a- 
vînd pe domeniul său drepturile 
unui domn, curți și oaste proprie. 
Ș efan, numai după puțină vreme 
a văzut că trebuia pus capăt aces
tei anarhii, că numai un stat cen
tralizat va fi în stare să facă față 
cu succes pericolului otoman ce se 
apropia și care prirnejduia inde
pendența Moldovei.

In prima parte a domniei, lup
ta între cele două tendințe este 
mai puțin vădită. Ștefan e încă 
tînăr; domnia nu-i este încă su
ficient de consolidată, atîta vreme 
cît Petru Aron mai trăia și avea 
alături de el o parte din marea 
boierime; marea boierime mai 
hotăra încă în politica țării și de

ea trebuia să țină seama domnia; 
lupta se anunța grea și trebuia 
începută cu multă prudență; co
laboratori ai politicii sale se ofe
reau puțini.

După 1472, cercul colaboratori
lor lui Ștefan se lărgește. El cau
tă să se sprijine acum mai ales 
pe boiernași, pe orășeni și pe ță
rănimea liberă; mai puțin pe bi
serică și foarte puțin pe boieri.

In ultima parte a domniei, 
după 1488, aliații lui Ștefan sînt 
mai cu deosebire țărănimea liberă 
și tîrgoveții; aceștia devin prin
cipalul reazăm al domniei, atît în 
lupta pentru apărarea indepen
denței Moldovei cît și în cea dusă 
pe plan intern, pentru centraliza
rea statului. Din rîndul lor, Ște
fan crează, spre sfîrșitul domniei 
o organizație, cea a ,,slujitorilor1*, 
care să-i fie la îndemînă în toate 
acțiunile sale.

Sprijinindu-se pe această pu
ternică bază socială, formată cu 
adevărat din popor, cu care își 
identifica aspirațiile (însă în gra
nițele epocii și clasei din care to
tuși și el făcea parte). Ștefan a 
fost iubit și urmat cu credință de 
popor. Poporul vedea în el și în 
consolidarea puterii sale, singura 
cale de luptă împotriva marii bo
ierimi și a turcilor, — cele două 
forțe reacționare, care stăteau în 
calea dezvoltării lui.

Tot pe plan intern, Ștefan a 
luat o serie de măsuri pentru a- 
sigurarea dezvoltării economice a 
țării, pentru creșterea orașelor și 
pentru înflorirea comerțului, fapte 
care i-au apropiat și mai mult de 
domnie pe negustori și pe mese
riași ; aceștia îi devin prețioși co
laboratori. Privilegiile acordate 
de Ștefan negustorilor străini o- 
glindesc și ele via activitate co
mercială din Moldova acelei 
vremi.

Și in politica externă. Ștefan 
s-a dovedit a avea însușiri deose
bite. A căutat să aibă aliați de 
nădejde împotriva celor ce se a- 
nunțau atît de primejdioși, cuce
ritorii turci. Cu Polonia a trăit 
în relații de pașnică vecinătate, 
atîta vreme cît panii polonezi n-au 
manifestat tendințe de cotropire 
a Moldovei. Cu Ungaria, după ce 
l-a înfrînt pe Matei Corvin la 
Baia, în 1467, de asemenea Ștefan

a ajuns la o strînsă colaborare și 
prietenie. Cu aceste țări, ca șl 
mai apoi cu Lituania, cu statul 
moscovit și chiar cu unele țări din 
Apus, Ștefan a încercat să se îm
prietenească, avînd ca scop su
prem lupta comună împotriva ex
pansiunii turcești. Cu ajutorul lor, 
el spera că apărarea independen
ței Moldovei îi va fi mult u- 
șurată. Unii l-au ajutat, alții nu. 
Apusenii in frunte cu Papa, i-au 
tot făgăduit ajutoare, dar ele n-au 
sosit la Ștefan niciodată.

O politică cu totul deosebită a 
dus Ștefan față de Țara Romî- 
nească. Pe toată durata domniei, 
a încercat să pună un domn care 
să-i fie aliat și prieten credincios 
împotriva turcilor, ca ambele țări 
surori să alcătuiască un front co-

care atit turcii cit și panii polo
nezi au fost nevoiți să țiaâ sea
ma in hotăririle lor de a cnceri 
Moldovă.

Documentele vremii vorbesc de 
multe solii schimbate intre mol
doveni și ruși începind încă din 
1481 și pînă în 1563. Una din ele, 
a lui Ștefan, deosebit de impor
tantă pentru întărirea alianței, 
număra nu mai puțin de 42 de 
membri.

In afara acestor trainice legă
turi politice, între Moldova și te
ritoriile rusești din miază noapte 
și răsărit au existat și puternice 
legături economice și culturale.

★
In prima jumătate a veacului 

al XV-lea și chiar și în veacul al 
XIV-lea, turcii, în numeroase ac-

încă înainte de urcarea pe tron 
a lui Ștefan, in 1456, boierii în
chinaseră Moldova Porții otoma
ne. obligîndu-se la un tribut a- 
nual. Aproape 15 ani, cită vre
me marea boierime și-a păstrat 
puterea, iar Ștefan a fost hărțuit 
de luptele pentru consolidarea 
domniei. Moldova a continuat cu 
plata tributului. De indată ce Ște
fan insă a trecut la îngrădirea 
puterii marilor boieri, la lichida
rea fărîmlțării feudale și la în
tărirea domniei, din acel moment 
Ștefan refuză să mai plătească 
tribut turcilor. Aceasta a determi
nat in cele din urmă marea cam
panie a lui Soliman din iarna anu
lui 1475.

La 10 ianuarie 1475, Ia Vaslui, 
H dă o mare bătălie, In care mol-

și apreciind victoria moldoveni
lor, K. Marx a scris peste ^Itsva 
secole: ..armata moldovenească 
(compusă din 40.000 de oameni 
slab înarmați, țărani care fuse
seră luați aproape direct de la 
plug), deși mult mai slabă decît 
cea turcească, a zdrobit-o com
plect; numai putini turci au mai 
scăpat cu viață...-

Mahomed al ll-lea nu putea lă
sa nerăzbunată o astfel de în- 
frîngere rușinoasă. Și Ștefan știa 
aceasta. De aceea, el cere ajutoa
re de la vecini și de la tarile mai 
îndepărtate. Turcii vin contra noa
stră și contra țării noastre — scrie 
Ștefan, cerîndu-le ajutor, — pe 
apă și pe uscat. Vine însuși sulta
nul în persoană, cu toată oas-tes 
sa..." Dar toți cei cărora el le-a

C

STCFAN C€L MAE€500 de ani de la urcarea pe tron
mun de apărare împotriva cotro
pitorilor otomani.

In vederea aceluiași scop, apă
rarea independenței Moldovei, 
Ștefan își îndreaptă gîndul spre 
făurirea unei alianțe puternice cu 
Răsăritul, cu marele cnezat al 
Moscovei, alianță care să fie mai 
eficace, mai rodnică pentru Mol
dova, decît cele de pînă atunci. 
In acest scop, în afara legăturilor 
dinastice (căsătoria lui Ștefan cu 
Evdochia de Kiev și căsătoria fii
cei lui Ștefan, Elena, cu Ivan cel 
Tînăr, fiul lui Ivan al III-lea Va- 
silievici, mare cneaz al Mosco
vei) — între Moldova și statui 
rus s-au creiat o serie de alte le
gături politice ,economice și cul
turale.

Alianța lui Ștefan cu Ivan al 
III-lea Vasilievici era îndreptată 
împotriva cotropitorilor turci și a 
panilor polonezi. Ea i-a adus lui 
Ștefan un important ajutor, de

țiuni, dovediseră că reprezintă 
o mare primejdie pentru liberta
tea celorlalte popoare și o perma
nentă amenințare a existenței ce
lorlalte state din Europa. Puterea 
lor se întindea pînă la Dunăre și 
chiar peste Dunăre. întreaga Pe
ninsulă Balcanică era sub stăpi- 
nirea otomană.

In 1453, căzuse Constan tinopo- 
lul. Cei care luptau împotriva co
tropitorilor otomani pierduseră în 
1456, pe lancu de Hunedoara, care 
îndelungă vreme stăvilise puhoiul 
turcesc. Vlad Țepeș, care și el li 
se opusese cu succes din Țara 
Romînească, fusese înlăturat din 
domnie de un complot boieresc. 
Statele Europei apusene erau în
grijorate.

In acest moment, pe scena isto
riei apare Ștefan, care pe plan 
extern, va continua cu mult suc
ces lupta începută de Mircea, Ian- 
cu și Țepeș.

dovenii zdrobesc cu desăvîrșire 
armata cotropitorului. Este o 
mare victorie a unei țări mici, dar 
cu un popor viteaz care-și apăra 
libertatea. Oastea moldovenească, 
formată mai ales din țărani, con
dusă de Ștefan, a cucerit atunci o 
victorie de mare răsunet Chiar 
cronicarii turci sînt siliți să recu
noască că turcii ,,puțin a lipsit ca 
să nu fie cu toții tăiați în bucăți" 
și că „numai cu mare greutate So. 
liman Pașa și-a scăpat viața prim 
fugă". Iar papa Sixt IV, ii scrie 
lui Ștefan: „Faptele tale contra... 
necredincioșilor turci, dușmanilor 
noștri comuni, ce le-ai îndeplinit 
pînă acum cu multă înțelepciune 
și vitejie, au adus atîta strătucire 
numelui tău, îneît toți vorbesc de 
tine și toți într-un gînd prea mult 
te laudă"

Vorbind despre rolul oștii lui 
Ștefan în lupta de la Vaslui, oas
te compusă îndeosebi din răzeși,

cerut sprijin l-au lăsat să ție sin
gur piept amenințătoarei furtune 
ce se apropia de Moldova.

Ca de obicei, năvalei turcești 
i-au premers jafurile tătarilor. 
Aceștia au intrat în Moldova, dar: 
,,Ștefan — ne povestește cronica
rul polon Dlugosz — cu o vitejie 
uimitoare și de necrezut... a nă
vălit fără frică asuipra oastei tă
tarilor... și a zdrobit-o". Cîți au 
mai rămas au luat-o la fugă și cu
prinși de frică „lepădau armele, ca 
să fie mai ușori la fugă și arcurile 
și tolbele, 
așa goi și fără 
scăpa".

In iulie 
Moldova. Lupta 
ieni, unde mulțimea dușmanului a 
copleșit cu totul mica oaste mol
dovenească. Ștefan a fost înfrînt 
și s-a retras. Dar și aci, spune 
același cronicar, Ștefan ,.fă,râ 
frică... s-a luptat cu ai săi in mo-

șeile

1476,

și mantalele, ca 
arme să poată

, turcii intrau în 
s-a dat la Războ-

■ du! ce! mai vitejesc". Sultanul a 
i pornit apoi la cucerirea întregii 

Moldove. Atacă, pe rînd. cetățile 
Sucevei, Neamțului și Hotinului, 
dar acestea bine apărate rezistă 
cu succes Sultanul, în cele din 
urmă, demoralizat de pierderile 
suferite sub zidurile cetăților, de 

i foamea și ciuma ce bîntuia în ar
mata sa, de faptul că ceea ce ur
mărise, alungarea lui Ștefan și 
supunerea Moldovei, nu putuse 
realiza, se retrage peste Dunăre, 

împreună cu Matei Corvin, 
Ștefan alungă pe turci și din Țara 
Romînească, repunînd în domnie 
pe Vlad Țepeș. Acesta însă, după 

. puțin timp este ucis, iar ca domn 
se reîntoarce supusa creatură a 
turcilor, Laiotă Basarab.

Ștefan se adresează din nou 
apusenilor, cerînd Veneției și Pa
pei ajutoare, căci turcii îl amenin
țau cu cucerirea celor două impor
tante cetăți ale Moldovei, Chi
lia și Cetatea Albă. ,,Aceste două 
cetăți — scrie Ștefan — valorează 
cît întreaga Moldovă, iar Moldova 
cu aceste două cetăți este un zid 
al Ungariei și Poloniei". Dar, ca 
și la Războieni, Ștefan rămîne 
Iarăși singur. Prin surprindere, 
tn 1484, turcii cuceresc cele două 
cetăți, unde instalează garni
zoane puternice. Cu toate efortu
rile depuse, Ștefan nu le mai poa
te recuceri.

Noi navale ale turcilor în Mol
dova aduc alte lupte, dar și tot 
atitea victorii lui Ștefan, (la Căt- 
lăbuga și Scheia). In cele din ur
mă, recunoscîndu-i-se independen
ța, el încheie pace cu turcii.

Cu Rusia și Lituania, ca și cu 
Ungaria, Ștefan era în relații de 
prietenie și de alianță. La fel fu
sese și cu Polonia, pînă cînd, noul 
ei rege, Albert, nu încercase să 
subjuge Moldova.

In 1497, sub 
război cu turcii, 
pe Ștefan voind să-l alunge și 
să pună tn locul lui pe Sigismund, 
fratele regelui polon. Atacă și 
unele cetăți, dar nu le poate lua, 
și este silit să se întoarcă acasă. 
In retragere, este atacat de oas
tea moldovenească. în Codrii Cos- 
minului, și înfrînt într-o crîncenă 
luptă... Biruința lui Ștefan a fost 
complectă și Albert cere pace. Se

pretextul unui 
Albert îl atacă

încheie și cn polonii un tratat de 
alianță.

Acum, spre sfîrșitul domniei 
sale. Ștefan încearcă din nou rea- 

i Uzarea unei coaliții a principilor 
i din răsărit și a țărilor apusene, 
i visul întregii sale vieți, dar nici 
( acum nu reușește.

In culmea gloriei, iubit de ai 
săi, stimat și temut in afara ho
tarelor Moldovei, Ștefan moare 
la 2 iulie 1504.

Lunga sa domnie, de aproape 
jumătate de veac, ca și excepțio
nalele sale victorii, se datoresc 
faptului că și-a bazat politica pe 
popor, în care a găsit cel mai pu
ternic reazăm, că și-a contopit fe
lurile politice cu năzuințele fi
rești ale poporului: lupta împo
triva boierimii în interior, lupta 
împotriva turcilor, în afară. Vic
toriile poporului moldovenesc, 
condus de Ștefan, împotriva tur
cilor, au împiedicat transfor
marea țărilor romîne In pașa- 
lîcuri, precum și înaintarea turci
lor în inima Europei; ele au făcut 
din Ștefan un mare și important 
conducător de popoare din istoria 
universală.

Sub lunga lui domnie, cultura 
feudală a Moldovei cunoaște o ex
cepțională stare de dezvoltare. 
Peste mulți ani, vreme de cinci 
veacuri, poporul nostru și-a ară
tat iubirea față de el, cîntindu-i 
vitejia, povestindu-i în legende 
faptele.

,,L-au îngropat țara cu multă, 
jale — spune cronica — de plin* 
geau toți ca după un părinte., câ 
cunoșteau toți că s-a scăpat 
mult bine și multă aparatură".

L-au plîns și străinii, adueîn- 
du-i strălucite elogii. Vorbind des
pre Ștefan, un cronicar polon 11 
laudă cu astfel de cuvinte: 
„Fost-au un bărbat, care pentru 
inima lui cea mare, pentru înțelep
ciunea și iscusința lui în ale răz
boiului și pentru faptede lui răz
boinice, cu vitejie savîrșite, în veci 
vrednic să fie pomenit".

Azi, la împlinirea unui semi- 
mileniu de la urcarea pe tron a 
lui Ștefan cel Mare, poporul no
stru îl cinstește memoria, socotin- 
du-1 ca unul din cele mai lumi
noase figuri de conducători din 
istoria țării.

DAMASCHIN MIOC



Cea mai puternică
mașină atomică din lume 

a fost pusă în funcțiune
MOSCOVA 11 (Agerpres). — Ziarul „Pravda" publică următo

rul comunicat: A fost pus in funcțiune sincrofazotronul instalat in 
laboratorul pentru fizica marilor energii al institutului unificat de 
cercetări nucleare. Cu ajutorul acestei instalații, protonii au șl fost 
accelerați pină la o energie de 8.300.000.000 electronvolti.

S-a realizat cea mai mare energie a particulelor pe care fizicie
nii au reușit s-o obțină vreodată in mod artificial.

Punerea în funcțiune a sincrofazotronului de la Institutul unifi
cat de cercetări nucleare, ai cărui membri cu drepturi egale sînt 
1? state, creează excelente posibilități pentru înfăptuirea unui vast 
program de cercetări științifice,

Sint In curs lucrări pentru perfecționarea sincrofazotronului și 
mărirea energiei protonilor accelerați tn acesta la 10.000.000.000 
electronvolti.

Prof. B. BLOHINȚEV
(U.R.S.S.) 

Directorul Institutului unificat 
de cercetări nucleare 

Prof, V. VOTRUBA 
(Cehoslovacia) 

vice-director
Prof. M DANYSZ

(Polonia) 
vice-director

ir

Cu prilejul punerii în funcțiune 
în U.R.S.S. a sincrofazotronului 

• de la Institutul unificat de cer
cetări nucleare, tov. G. Gaston 
Marin, președintele Comitetului 
pentru energie nucleară al R.P.R., 
a adresat prof. B. Blohintev 
(U.R.S.S.), directorul Institutului 
unificat de cercetări nucleare, 
prof. V. Votruba (Cehoslovacia) 
și prof. M. Danysz (Polonia) 
vice directori ai institutului, ur
mătoarea telegramă:

Vă felicităm din toată inima 
pentru marele succes obținut de 

colaboratorii institutului dumnea-

★

voastră prin punerea în funcțiune 
a sincrofazotronului de la labora
torul de energii înalte. Cercetările 
care vor fi efectuate cu ajutorul 
acestei instalații unice în lume vor 
contribui la mari cuceriri în fi
zica modernă și la îndeplinirea cu 
succes a grandiosului program al 
laboratorului de energii înalte 
condus de profesorul Wechsler.

Sîntem bucuroși că la lucrările 
ce se vor executa în laboratorul 
institutului vor participa și cerce
tători romîni care își vor aduce 
contribuția lor la munca întregu
lui colectiv. Vă urăm noi succese 
în munca dumneavoastră.

Sosirea delegației guvernamentale 
și de partid a R. P. Albania

la Moscova
MOSCOVA 11 (Agerpres). - 

TASS transmite: La invitația 
guvernului sovietic și a C.C. al 
P.C.U.S., la 11 apri.ie a sosit la 
Moscova intr-o vizită de prietenie 
delegația guvernamentala și de 
partid a Republicii Populare Al
bania în frunte cu Menmet She
hu, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Albania.

In gara Kiev din Moscova 
oaspefii au fost intimpina[i de

N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov,
M. Malenkov, A. I. Mikoian, 
M- Molotov, D. T. Șepi ov.
N. Pospelov, M. A. lasnov 

președintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.F.S.R., A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și alte persoane oficiale. 
Pe peron se aflau de asemenea 
sute de locuitori ai Moscovei, re
prezentanți ai organizațiilor ob
ștești, membri ar ambasadei Re-

G. 
V. 
P.

publicii Populare Albania la Mos
cova, ziariști sovietici și străini.

In cinstea oaspeților pe peron 
a fost aliniată o gardă de onoa
re. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Al
bania și Uniunii Sovietice.

Pe peronul gării Mehmet She
hu, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Albania, a ros
tit o cuvîntare.

Cuvîntarea tovarășului Mehmet Shehu
Permiteți-mi să mulțumesc din 

inimă pentru primirea a-tît de cal
dă și frățească care s-a făcut a- 
ici, în glorioasa Moscovă, dele
gației noaâtre guvernamentale și 
de partid, și să vă transmit în 
numele partidului, guvernului și 
poporului nostru, și prin dv. ma
relui popor sovietic, cel mai fier
binte și mai sincer salut.

Partidul și guvernul nostru, în
tregul popor albanez au primit 
cu mare satisfacție și entuziasm 
invitația făcută de guvernul so
vietic și de Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice guvernului nostru și Co
mitetului Central al Partidului 
nostru de a trimite o delegație în 
Uniunea Sovietică. S în tem pro
fund convinși că vizita de priete
nie a delegației noastre în Uniu
nea Sovietică va 6ervi la consoli
darea continuă a prieteniei și uni-

tații de nezdruncinat a popoare
lor albanez și sovietic, la îptări- 
rea continuă a unității și coeziunii 
lagărului socialist condus de 
Uniunea Sovietică.

Izvorul prieteniei albano-sovie- 
tice esle Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie. Această prie
tenie a fost cimentată prin Ble
gele vărsat de cei mai buni fii ai 
popoarelor noastre în lupta comu
nă împotriva fascismului.

Poporul albanez își va aminti 
totdeauna cu adîncă recunoștință 
și dragoste de faptele de arme 
fără seamăn ale eroicei armate 
sovietice, care zdrobind hoardele 
hitleriste a eliberat și țara noas
tră de ocupanții străini, a creat 
condiții obiective pentru ca po
porul nostru să înfăptuiască 
revoluția populară, să insta
ureze puterea democrat-popu-

Iară. Poporul albanez Își dă 
seama pe deplin că priete
nia sa cu Uniunea Sovietică 
este piatra unghiulară a tuturor 
victoriilor obținute de el pînă în 
urezent. precum și a tuturor vic
torilor sale viitoare.

Relațiile de prietenie, frățești 
intre Republica Populară Albania 
și Uniunea Sovietică sînt un e- 
xemplu strălucit de aplicare a po- 

ț liticii leniniste de respect reci
proc, egalitate în drepturi, ajutor 
frățesc și neamestec în treburile 
interne, politică pe care se înte
meiază relațiile dintre toate ță
rile lagărului socialist.

(Text prescurtat)

Cuvtntarea tovarășului Mehmet 
Shehu a fost tntimpinată de asis
tență cu aplauze furtunoase.

începerea tratativelor sovieto^albaneze
MOSCOVA 11 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 11 aprilie au 
început la Kremlin tratativele in-

O nouă contribuție la întărirea
relațiilor frățești dintre țările socialiste

PEKIN 11 (Agerpres). China 
Nouă transmite textul declarației 
comune a R. P. Chineze și R. P. 
Polone, semnată la 11 aprilie 
1957 la Pekin de premierul Con
siliului de stat al R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, și de președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, Jozef Cyrankiewicz. In 
declarație se spune printre aitele:

La invitația guvernului Repu
blicii Populare Chineze, o dele
gație a guvernului Republicii 
Populare Polone, in frunte cu 
președintele Consiliului de Miniș
tri Jozef Cyrankiewicz, a făcut o 
vizită de prietenie in R. P. Chi
neză în luna aprilie 1957.

Vizita în China a delegației 
guvernamentale poloneze va strtn- 
ge și mai mult relațiile dintre 
China și Polonia și între toate 
tarile socialiste.

In cursul vizitei sale delegația 
guvernamentală a Republicii 
Populare Polone a fost primită 
de președintele Republicii Popu
lare Chineze, Mao Țze-dun. Au 
avut loc tratative fntre o dele 
gație guvernamentală a Republi
cii Populare Chineze, în frunte cu 
premierul Ciu En-lai și delegația 
guvernamentală a Republicii 
Populare Polone.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și sin
ceritate și Intr-un spirit de În
țelegere reciprocă și solidaritate 
frățească. In cursul tratativelor 
cele două părți pe baza declara
ției comune chino-poloneze din 16 
ianuarie 1957 au avut un schimb 
de vederi asupra noilor probleme 
care se ridică în situafia inter
națională actuală, asupra proble
mei Întăririi continue a solidari
tății dintre țările socialiste și a 
problemei dezvoltării continue a 
colaborării prietenești intre Re
publica Populară Chineză și Re
publica Populară Polonă. Cele 
două părți au realizat o deplină 
identitate de vederi în problemele 
de mai sus.

După examinarea situației in
ternaționale din ultimul timp, 
cele două părți subliniază că deși, 
datorită eforturilor creatoare con
tinue ale țărilor și popoarelor iu
bitoare de pace care cer rezol
varea pașnică a litigiilor interna
ționale, tendința generală a situ
ației internaționale se manifestă 
In direcția destinderii, cercurile 
agresive imperialiste nu și-au În
cetat activitatea și au Încercat 
să-și atingă vechile obiective prin 
noi metode camuflate.

Republica Populară Chineză și 
Republica Populară Polonă spri
jină cu hotărlre toate propunerile 
și măsurile menite să asigure pa
cea In Europa, Asia și întreaga 
lume.

Participarea Germaniei occlden. 
tale la organizația tratatului At
lanticului de nord și grăbirea În
armării acesteia, au agravat În-

Declarația comună chino-poloneză
cordarea In Europa șl In lume. 
In aceste condiții cele două părți 
consideră că tratatul de la Var
șovia constituie o măsură defen
sivă pe deplin necesară din par
tea tarilor socialiste iubitoare de 
pace.

Cele două guverne condamnă 
orice încercare a colonialiștilor 
de a stăvili mișcările de elibera
re națională, încercări care în
calcă principiul autodeterminării 
popoarelor și primejduiesc pacea 
lumii.

Cele două părți sînt hotărîte să 
depună toate eforturile pentru a 
întări și mai departe coeziunea 
țărilor din lagărul socialist pe 
baza principiilor marxist-leniniste 
Ve internaționalismului proletar 
și egalității intre națiuni.

Cele două părți constată cu sa
tisfacție că tratativele duse re
cent intre țările socialiste pe baza 
principiilor egalității, respectului 
reciproc a! suveranității, neames
tecului în treburile interne ale u- 
nui alt stat și avantajelor recipro
ce au continuat să îmbunătă
țească și să consolideze solidari
tatea și relațiile prietenești dintre 
ele. Cele două părți iși exprimă 
satisfacția fată de rezultatele a- 
cestor eforturi

Cele două părți consideră că 
construirea socialismului In con
formitate cu marxism-lenînismui 
constituie interesul suprem al ce
lor două popoare, și că tn cadrul 
construirii socialismului In fie-

care din oele două țări, ținlndu-se 
seama de specificul național și de 
condițiile concrete, este necesar 
6ă se ducă o luptă consecventă 
împotriva oricăror devieri și să 
se combată atît dogmatismul cit 
și revizionismul. Aceasta este o 
chezășie sigură pentru învingerea 
efectivă a greutăților și în ace
lași timp pentru zdrobirea tutu
ror comploturilor urzite de for
țele dușmane în scopul sabotării 
construcției socialiste.

Cele două părți își exprima din 
nou sprijiDul Iată de guvernul 
revoluționar muncitoresc târănesc 
al Republicii Populare Ungare în 
lupta acestuia pentru a consoli
da sistemul socialist ș: a înlătura 
consecințele greșeliior din trecut. 
Ele vor continua să ajute poporul 
ungar sâ învingă greutățile pr^i 
care trece în prezent.

Republica Populară Chineză 
este fericita sâ constate realiză
rile obținute de Partidul Munci
toresc Unit Polonez dupâ Ple
nara a VlII-a a Comitetului său 
Cmtral. Toate forțele populare 
democrate din Polonia se string 
și mai mult în jurul Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez In frunte cu tova
rășul Gomulka. Rezultatele recen
telor alegeri pentru Seimul polo
nez demonstrează cu tărie că po
porul polonez înaintează cu ho- 
tirfre pe calea socialismului, tub 
conducerea Partidului Muncito-

resc Unit Polonez. Guvernul Re
publicii Populare Chineze este 
profund convins că Republica 
Populară Polonă va aduce contri
buții din ce în ce mai importante 
la întărirea marii familii a țări
lor socialiste.

Cele două părți subliniază cu 
satisfacție că colaborarea dintre 
R. P Chineză și R. P. Polonă în 
domeniul politic, economic și cul
tural și in domeniul navigației se 
întărește și se dezvoltă in mod 
susținut intr-un spirit frățesc. 
Guvernul R. P. Chineze exprimă 
mulțumirile Sale Republicii Popu
lare Polone pentru sprijinul activ 
dat Chinei in lupta sa pentru a- 
părarea suveranității și pentru 
difer.tele ajutoare acordate Chi
nei de Polonia in domeniul econo
mic și navigației, științei și teh
nologiei.

Cele două părți declară că cele 
două guverne vor continua să 
dezvolte- colafaprarea prietenească 
dintre cele două țări in toate do
meniile susmenționate și se vor 
consulta intre ele oriciod va fi 
necesar, tn problemele importante 
care interesează ambele țări. în- 
tr-un spirit de înțelegere recipro
că și colaborare frățească.

Cele două părți sint pro
fund convinse că vizita de prie
tenie a delegației guvernamen
tale a R.P. Polone in China va 
contribui și mai mult la conso
lidarea și dezvoltarea prieteniei 
frățești chino-poloneze la întări
rea continuă a solidarității țărilor 
socialiste și la întărirea cauzei 
păcii mondiale.

tre delegația guvernamentală și 
: de partid a Uniunii Sovietice și 

delegația guvernamentală și de 
partid a Republicii Populare Al
bania.

Din partea sovietică la tratative 
participă: N. A. Bulganin, Pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.RS^., N. S. Hrușciov, mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și prim secre
tar al Comitetului Central al 
P.C.U.S.; A. I. Mikoian și M. Z. 
Saburov, prim vice-președinți ai 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R S.S., V. I. 
Ivanov, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. in 
R. P. Albania.

Din partea albaneză la trata
tive participă : Mehmet Shehu pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 

| Enver Hodja, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Munc.i din Albania și membru al 

: Prezidiului Adunării Populare,
■ Gogo Nushi, prim vice președinte
■ ai Consiliului de Miniștri, Spiro 
Koleka prim vicepreședinte al

; Consiliului de Miniștri și preșe- 
i dinte al Comisiei de stat a plani- 
, îicării. Rita Marko, secretar al 
' Comitetului Central al Partidului 
Muncii din A.bania. Behar Shtylla. 

' ministru al Afacerilor Externe. 
Ramiz Alija, ministrul Invățămin- 
tului și Culturii, Mihal Prifti. 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Albania in Uniunea Sovietică.

La începutul tratativelor, N. A. 
Bulganin a salutat in mod cordial 
delegația guvernamentală și de 
partid a Republicii Populare Al
bania și tn persoana ei poporul 
frate albanez Mehmet Shehu a 
mulțumit din toată inima guver
nului sovietic și C.C. al P.C.US. 
pentru invitația de a vizita Uni. 
unea Sovietici și pentru primirea 
caldă, prietenească făcută delega
ției guvernamentale și de partid 
a R.P. Albania.

Apoi participanții la tratative

Ultima scrisoare..»

v..., ouiuoge, w 
Gilberte, ca și 
al cărui elev 

să fiu. 
că e greu să

au trecut la examinarea multilate
rală a problemelor care intere
sează cele două țări.

In timpul tratativelor a avut loc 
un schimb de păreri prietenesc 
asupra problemelor politice și e. 
conomice care au o mare însem
nătate pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor frățești dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Popu
lară Albania. Participanții la tra
tative au avut de asemenea un 
schimb de păreri asupra proble
melor privind situația internatio. 
nală.

Tratativele s-au desfășurat tn- 
tr-o atmosferă cordială și fră
țească.

In cursul tratativelor asupra tu
turor problemelor abordate s.a 
constatat o deplină unitate de ve
deri și înțelegere reciprocă.

S-a hotărît să fie însărcinați 
experții celor două delegații să 
pregătească propuneri corespun
zătoare care vor fi examinate la 
ședințele delegațiilor.

Tratativele vor continua.

La 11 aprilie, delegația guver
namentală și de partid a R. P. Al
bania, condusă de Mehmet Shehu 
a fost primită de : K- E. Voroși- 
Iov, N. A. Bulganin și N. S. Hruș. 
ciov.

★

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 11 aprilie 
A. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., l-a pri
mit pe Behar Shtylla, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Al- 
bania.

★
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 11 aprilie 
delegația guvernamentală și de 
partid a Republicii Populare Al
bania tn frunte cu Mehmet Shehu, 
pseședintele Consiliului de Miniș
tri, a vizitat mausoleul lui V. I. 
Lenin și I. V. Stalin și a depus 
coroane.

Un proverb arab compari nor
dul Africii, Magreb-ul cum l st 
zice, cu o pasăre al cărei corp ar 
fi Algeria, iar Tunisia și Ma. 
rocul aripile. Această pasăre ar 
fi trebuit tncă din urmi cu ani 
și ani să-și ia zborul tn libertate. 
Ea a fost încătușată. Istimar e de 
vinăf Istimar e dușmanul de 
moarte al acestei păsări, el ti 
stoarce vlaga, el o face si sufe
re. Istimar este blestemul cel 
mare ce s-a abătut asupra Al
geriei.

Cine este Istimar, acest feroce 
dușman al unui popor dornic de 
libertate ?

„Declarați Algerul posesiune 
franceză: chiar in clipa aceea 
proprietățile tși vor mări valoa
rea, capitalurile vor curge din 
belșug, comerțul, prin marea sa 
bogăție, prin spiritul său aven
turos va porni si cucerească noi 
bogății, In sftrșit pretutindeni va 
apare prosperitatea". Aceste cu
vinte exprimă doleanța camerei 
de comerț din Alger care cerea, 
patru ani după detronarea Deyu- 
lui, la 9 mai 1834, anexarea di
rectă a Algeriei la Franța. Aceas-

Istimar e sortit pieirii...• •

tă chemare nu a rămas fără răs
puns: o ordonanfă a autorităților 
franceze din 22 iulie 1834 încre
dința comandamentul și înalta 
administrafie unui guvernator 
general asistat de un consiliu 
compus din șefi civili șl militari, 
cu însărcinarea de a guverna, 
cum s-a spus deschis „posesiuni
le franceze din nordul Africii-, 

Aceasta a fost intrarea istima
rului tn Algeria. Această țară, 
care era înaintea cuceririi un 
stat de tip feudal, a fost trans
formată printr-o organizare ad
ministrativă franceză, In trei 
departamente.

A trecut de-atund un secol. 
Istimar s-a dovedit a fi setos de 
singe. Rațiunea existentei lui stă 
tn îmbuibarea cu bogății și vieți 
de oameni — toate aduse lui jert
fă, întocmai molohului antic.

Colonialiștii francezi au pus 
mina pe toate bogățiile tării. Lor 
le aparfin toate minele și exploa
tările petrolifere, toate băncile

In Alger, ca și In alte orașe ale Algeriei, colonialiștii francezi au luat toate măsurile pentru a 
înăbuși mai lesne lupta de elib erare națională a populației. In Alger toate cartierele arabe sint 
baricadate cu slrmă ghimpată. Fotografia noastră reprezintă in trarea in Casbah.

și societățile de asigurări, aproa
pe toate societățile de transport. 
Ale lor slnt o treime din cele mal 
bune pămtnturi cultivate ale țării. 
Imensa sumă de 92 miliarde de 
franci reprezintă dștigul colo
nialiștilor de pe urma producției 
agricole.

Bogăția Algeriei. aparține 
Istimarului. Mizeria, lipsurile, 
viața la nivelul predecesorilor 
din urmă cu sute de ani aparțin 
populației Algeriei șl constituie 
prețul plătit. Trei milioane de al
gerieni suferă permanent de foa. 
me. Deși are o populație de 9 
milioane și jumătate de locuitori 
Algeria nu dispune dectt de 1851 
medici, 660 de moașe. 611 far
maciști și 462 dentiști. Populația 
de origină musurmană trăiește 
tntr-o cruntă mizerie. Cei ce 
n-au de lucru tn agricultură nă
pădesc orașele, tngrămădindu-le 
cu cocioabe la mahalele. Sala
riile slnt ridicol de mici; morta
litatea infantilă extrem de ridi
cată. Printre copiii din Algeria 
bintuie boala cumplită, 
ristici regiunilor unde 
foamea — Kwaskiorkor. Dintr.o 
sută de copii musulmani numai 19 
merg la școală. O armată imensă 
de două milioane și jumătate de 
copii vagabondează pe străzi. 
Numeroși slnt lustragii ori vin- 
zători ambulanfi. Slnt prea să
raci pentru a urma școli, sint 
prea puține școlile pentru a-i cu
prinde.

Aceasta este rațiunea existen. 
(ei istimarului: exploatare, stage, 
besnă.

In aceste zile tn Algeria majo
ritatea trenurilor nu circulă 
noaptea. Ostași cu căști pe cap 
paralizează străzile capitalei —■ 
Alger; nu numai In apropiere de 
Casbak ori tn cartierele sărace, 
ci chiar tn plin centru, pe stră
zile Michelet și Isly, care slnt de 
fapt un fel de „Champs-Elysăes" 
ale Algerului. „Starea de război"

caracte- 
btntuie

este accentuată de numărul mare 
al trupelor. Aceasta tn Alger, O- 
ran, Constantine. Ltngă fiecare 
tntreprindere slnt cantonați sute 
de militari. Este singurul mlțloc 
de a o menține tn activitate. De 
undeva, dintr.o fundătură s-au 
auzit împușcături. Ctțiva cotro
pitori cad secerați. Un strigăt de 
luptă: .Moarte istimarului I*.

Toate acestea dovedesc un lu
cru: poporul Algeriei asuprite nu 
stă cu mtinile In sin. Luptă, cu 
arma tn mină. Nu de mult, tn- 
tr-un ziar francez se arăta; Co
piii, școlarii fac parte din miș
carea naflonală. Tineretul e In 
fierbere. Studenții trăiesc tn ro
mantismul rezistentei. In satele 
și îndepărtatele cătune de corturi 
isprăvile eroice ale armatei de 
eliberare națională inspiră pe li
nia marii tradifii a poeziei epice 
arabe fin întreg ciclu de poves
tiri și ctntece de vitejie. Luptăto
rii slnt eroi nafionali. Femeile se 
roagă pentru izbtnda lor și puș
cașii dezertează ca să se alăture 
lor.

Lupta e grea, nimicitoare. Po
porul algerian nu dezarmează. 
Stngerează, dar luptă. De la 
începutul războiului, tn 29 de 
luni, au fost uciși 300.000 de al
gerieni și 125.000 aruncafi 
găre de concentrare sau 
sori.

Colonialiștii torturează, 
ctteva metode pentru a smulge 
mărturisiri „suspecților" : curent 
electric la extremităfile membre
lor și in urechi; expunerea la 
soare Intr-o cușcă cu gratii; ex
punerea deținutului dezbrăcat 
plnă la piele, călare pe un băț, 
cu mtinile și picioarele legate : 
strlngerea mlinii cu ușa. Un 
„suspect" a rămas toată noap
tea fa Tablat cu picioarele lega, 
te de un copac și cu spatele întins 
pe un sul de slrmă ghimpată. 
Drept băutură i s-a dat apă In

in la-
închi-

Iată

care fuseseră muiate rufe murda
re. (Relatare apărută in revista 
franceză catolică ,,T6moignage 
Chritien".)

Istimar * tnsd cel lovit de 
moarte. El se zbate. Pentru men
ținerea dominației colonialiste 
efectivul trupelor franceze a fost 
sporit de la 50.000 oameni tn 1954 
la 600.000 oameni tn 1957. Guver
nul Guy Mollet nu ține seama că 
pentru o familie franceză de cinci 
persoane (părinți și trei copii) 
războiul din Algeria costă 175 
franci pe zi adică prețul laptelui 
și plinii zilnice, sau 5150 franci 
pe lună. Un miliard cinci sute 
milioane de franci pe zi. 62,5 mi
lioane franci pe ori, 1.041.000 
franci pe minut costă Franța 
războiul din Algeria.

Deși recunoașterea drepturilor 
suverane ale poporului algerian 
și acordarea independenței na
ționale a Algeriei se arată a fi 
unica rezolvare, totuși guvernan- 
țd Franței continuă acțiunile de 
„pacificare" tn numele lui Isti
mar.

Poporul francez urăște „istima- 
rul", Ptnă și presa burgheză s-a 
ridicat împotriva războiului din 
Algeria. Bernard Voyenne, scrie 
in „Le Monde" : „Guvernul Mol
let _ ar putea ajunge plnă acolo 
Incit să se resemneze tn cele din 
urmă să transforme Algeria in
tr-un deșert material și moral 
numai și numai pentru a vedea 
fluturtnd deasupra-i drapelul 
francez". Editorialul publicat in 
ultimul număr al revistei catoli
ce „Esprit" scrie: „Trebuie să 
negociem. Trebuie tn primul rtnd 
să renunțăm să tratăm o insu
recție națională ca pe o gilceavă 
Intre scandalagii, să renunțăm la 
prelungirea oprimării unui popor 
de către altul".

Doar domnul Guy Mollet și e- 
chipa sa guvernamentală se 
cramponează. Zadarnice eforturi. 
Istimar — ceea ce tn limba arabă 
înseamnă „imperialism" și „colo- 
nializare" — e sortit pieirii 
Magreb-ul trebuie să-și ia zborul 
spre libertate...

CAROL ROMAN
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Au trecut exact 13 ani de cînd Jean Alezard, locotenent al 
trupelor de partizani francezi a fost împușcat la Mont Valerien.

13 ani și rănile războiului hitlerist n-au fost încă vindecate, 
lăsînd urme adînci pe meleagurile Franței, în inimile și con
știința milioanelor de francezi. La toate acestea însă actualii 
cîrmuitori ai Franței nici nu vor să se gîndească. Astăzi gene
ralul Speidel a cărui biografie nazistă a fost dată uitării de 
conducătorii N.A.T.O. se află din nou la Paris, și, ca o ironie 
a soartei, i-au fost dați sub comandă oameni care în urmă cu 
13 ani au luptat împotriva nazismului. Camarazii lui Jean Ale 
zard, urmașii lui, păstrează însă în memorie numele asasinilor 
tovarășilor lor, nume printre care se află și acela a lui Speidel

Poporul francez, cinstind memoria eroilor Rezistenței, tradiția 
lor patriotică, luptă cu înflăcărare împotriva numirii lui Speidel 
în postul de* comandant al trupelor terestre N.A.T.O., luptă îm
potriva fascismului și războiului.

Publicăm mai jos ultima scrisoare a eroului Franței, Jean 
Alezard. scrisă celor dragi — familiei, tovarășilor săi.

Dragă Henriette,
Dragii mei Fredo și Louis, 
Voi sînteți surorile și frații 

mei și supărarea pe care v-o 
produc va fi crudă. înainte 
de orice faceți astfel ca mama 

■ să nu sufere prea mult. Lo
vitura va fi grea pentru dîn- 
sa. Mor pentru ca Franța să 
fie fericită. Mor așa cum au 
făcut-o și alții înaintea mea. 
Adresez un ultim salut priete
nilor ' ' " - •
Geo, 
bert 
lui
am
Fără 
mori 
fișa pe cei pe care-i iubești, 
dar sacrificiul meu nu va fi 
inutil: calitățile 
care mi 
îmi slnt 
îngăduie

Dragă 
ai grijă 
fie și ea 
va din lucrurile mele, 
i-ar putea face plăcere, 
tari și rămlneți împreună. Â- 
rată-i cit de mare este dure
rea mea.

Nu uita pe doamna R... și 
fiul ei. In curtnd, războiul va 
lua sfirșit, victoria e aproape 
și Fredo și Louis vor reveni. 
Această victorie va fi

noștri: Paulette. Odette.
Reni C..„ Solange, Gil- 
și '

C..„ 
avut fericirea 
îndoială 
așa. fără a putea imbră-

morale pe 
le-a dăruit Partidul 
de mare folos și-mi 
să mor liniștit. 
Henriette, te rog să 
ca prietena mea să 
consolată: dă-i cîte-

care 
Fiți

din pașii cei mai mari făcuți 
pe calea sore o societate mai 
bună și mai bine înarmată 
împotriva întoarcerii unor ast
fel de situații. La fiecare 14 iu ■ 
lie, (Ziua națională a Franței, 
care marchează căderea Basti- 
Hei n.r.) ziua mea de naștere, 
gîndiți-vă la mine și fiți con
vinși că nu regret sacrificiul 
meu cîtuși de puțin, deși mi-e 
inima sirînsă că trebuie să vă 
părăsesc pe voi și pe priete
na mea. Dacă mama ar fi a- 
vut un nepoțel, ea ar fi putut 
suporta mai ușor durerea.

In sfirșit. se apropie ora 
cînd voi reintllni pe cei care 
au plătit cu viața marea lor 
dragoste pentru adevărata 
Franță. Mor cu conștiința îm
păcată : nimeni nu a căzut 
din cauza mea. Voința mea de 
comunist francez este ca după 
victorie să nu aibă loc masa
cre. ci pedepsirea dreaptă a 
trădătorilor patriei care ne-au 
vlndut. In fața morții, vă do
resc o viață fericită; fiți tari, 
și puternici.

Vă îmbrățișez pe toți și mu 
' ' : Trăiască liberta-

Franța, care 
iubesc Parti-

rind strig: 
tea! Trăiască 
m-a învățat să 
dul Comunist!

JEAN

odată acțiunile 
patrioților francezi ca- 
re-șl manifestă indig
narea față de numirea 
Iul Speidel în condu
cerea N.A.T.O. dau de 
lucru poliției france
ze Banderola pe care 
se putea citi Non a 
Speidel și Paix en Al- 
gerie înălțată pe cer 
cu ajutorul unui mă
nunchi de baloane s-a 
agățat la un moment 
dat de un copac de pe 
bulevardele Parisului. 
Sub privirile mulțimii, 
agenții poliției se căz
nesc să coboare jos 
banderola.

1

In pași de melc...
LONDRA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarul „Times" 
a publicat o știre provenită din 
surse americane asupra discuții
lor purtate în subcomitetul comi
siei O.N.U. pentru dezarmare în 
problema reducerii forțelor ar
mate și armamentelor clasice. Po
trivit relatărilor ziarului „Times" 
Stassen, șeful delegației america
ne în subcomitet a declarat zi
lele trecute tn cadrul unei ședințe 
a subcomitetului că delegația a- 
mericană este de acord să reducă 
cu 15 la sută armamentul său cla
sic și respectiv forțele armate 
după ce tn prealabil vor fi reduse 
forțele armate ale Statelor Uni
te, U.R.S.S. șj Chinei la 2,5 mi
lioane oameni și armamentele și 
bugetele militare cu 10 la sută.

Referindu-ae la declarația re
prezentantului american, V. A. 
Zorin a subliniat că nu are nici 
un rost să se vorbească de „ma
rea concesie" pe care chipurile o 
face delegația Statelor Unite. In 
această ordine de idei el a amin
tit că la 28 mai 1952 în propu
nerea lor făcută tn comisia O.N.U. 
pentru dezarmare, delegațiile Sta
telor Unite, Angliei și Franței 
consimțiseră la reducerea forțelor 
armate ale S.U.A.. U.R.S.S. și 
Chinei, la 1—1,5 milioane de oa
meni. Acum însă delegația State
lor Unite refuză să accepte acea
stă cifră la care consimțlse ante
rior și consideră ca o „mare con
cesie" consimțămîntul 6ău la re
ducerea suplimentară de 15 la 
sută.

Singurul lucru despre care se 
poate vorbi tn prezent, a spus 
V. A. Zorin este doar că Statele

Unite au Început să facă primii 
pași în direcția reducerii forțelor 
armate și a armamentelor, deși 
sînt foarte departe de nivelurile 
pe care ele le considerau posibile 
in anul 1952. Dacă vom înainta 
cu asemenea pași de melc așa 
cum face delegația Statelor Uni
te, nu vom putea Îndeplini sarci
na ce ne stă în față.

Tn încheiere reprezentantul so
vietic și-a exprimat speranța că 
după o matură chibzuială a si
tuației ce se creează și ținînd sea
ma de cererea insistentă a popoa
relor din toate țările de a se în
ceta cursa înarmărilor, de a se 
reduce armamentele și forțele ar
mate, delegațiile occidentale vor 
acționa mai hotărtt tn vederea 
adoptării propunerilor care vor 
însemna reducerea tntr-adevăr 
considerabilă a armamentelor și 
forțelor armate ale marilor pu
teri cel puțin la nivelurile pe 
care ele tușile le-au propus cu 
3—4 ani tn urmă.

Delegația sovietică, a declarat 
V. A. Zorin, crede de asemenea 
că delegațiile occidentale vor exa- 
mina încă odată cu atenție pro
punerea Uniunii Sovietice cu pri
vire la reducerea forțelor armate 
ale celor patru mari puteri, sta
ționate tn Germania, precum și 
pe teritoriile altor state care fac 
parte din diferite grupări și la 
lichidarea bazelor militare de pe 
teritoriile străine. Subcomitetul 
trebuie să examineze de aseme
nea propunerea de a se reduce 
forțele armate ale celorlalte state 
și să facă recomandări In acest 
sens.

VA ■ Nf ORNAM

BERLIN 11 (Agerpres). — La 
11 aprilie 1957 s-a semnat |a 
Berlin Acordul Comercial privind 
schimburile de mărfuri între Re
publica Populară Romină și Re
publica Democrată Germană pe 
anul 1957.

MOSCOVA. La 11 aprilie N. A 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a pri
mit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Japoniei in 
U.R.S.S., Suenitsu Kadowaki, cu 
care a avut o convorbire.

CAIRO. Ziarul „Al-Ahram" a 
nuntă că Egiptul a adresat Sta 
telor Unite o notă de protest tn 
legătură cu violarea la 7 aprilie 
de către un petrolier american a 
apelor teritoriale egiptene tn Gol- 
lul Akaba.

MOSCOVA La invitafia gu
vernului austriac la sftrșitul lunii

STAS MM - 89

aprilie, A. I. Mikoian, prim vi- 
ce-președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S va vizita Au
stria Scopul vizitei este de a con
tinua contactul personal cu oa
menii de stat și politici din Au
stria și de a cunoaște viata 
tării.

BELGRAD. în seara de 10 a- 
priite a avut loc la Belgrad cere
monia inaugurării festivalului fii. 
melor realizate de cunoscutul re
gizor sovietic Serghei Mihailovici 
Eisenstein. Festivalul s-a deschis 
prin prezentarea primei părți a 
/imului „Ivan cel Groaznic".

DAMASC. Reprezentantul co
mandamentului militar sirian a 
declarat reprezentanților presei, 
că la 8 aprilie trupele Israeliene 
au deschis de două ori focul tră- 
gind în posturile de grăniceri si
rieni.
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