
Sărbători
întîmpinate prin muncă

e apropie ziua de 
1 Mai. Nu ne des
parte mult timp 
de Festivalul Mon
dial al Tineretu
lui și Studenților

de la Moscova.
In prag de primăvară, 1 

Mai este de zeci de ani ser
bat cu dragoste de oamenii 
muncii din întreaga lume. As
tăzi, mai mult ca oricind, lo
zinca ce îl domină: „Proletari 
din toate țările, uniți-vă!“ 
este aclamată de masele mun
citoare internaționale ca lozin
ca lor proprie, expresia soli
darității lor de nezdruncinat.

l.i inimile sutelor de milioa
ne de tineri din lumea înttea- 
gă, zilele de 1 Mai, ca și Fes
tivalurile Mondiale ale Tinere
tului și Studenților sint săr
bători ale tinereții naturii și 
umanității, sărbători ale crea
ției, ale păcii. Primăvăratica 
demonstrație de 1 Mai expri
mă uriașa forță a oamenilor 
muncii. în toiul Festivaluri or 
Mondiale, printre festivități și 
concerte, partîcipanții nu uită 
să zidească o casă, să plan
teze o alee, să sărbătorească 
ziua recoltei.

Astăzi, pe multe meridiane 
ale globului, tineretul nu are 
posibilitatea să întîmpine 1 
Mai și Festivalul Mondial cu 
roadele muncii lui creatoare. 
In țările imperialiste, in țările 
coloniale, el este îndepărtat a- 
desea de la munca producti
vă, silit să-șl apere dreptul la 
viață prin greve și demonstra
ții, printr-o dîrză opoziție față 
de asupritorii popoarelor.

E o fericire pentru noi că 
tineretul patriei noastre, ca și 
cel al tuturor țărilor socialis 
te, poate sărbători ziua de 1 * 
Mai, va putea sărbători Fes- 1 
tivalul în toiul muncii, în pli- * 
nă întrecere în industrie și a- I 
gricultură. prin activitate paș- ' 
nică în vederea înfloririi țării. I

Pe baza Plenarei din decern- ] 
brie 1956 a C.C. al P.M.R.. 
plenara C.C. al U.T.M. a tra- ’ 
sat tineretului muncitor din 
industrie sarcini importante : ’ 
de a-și intensifica munca pen
tru ridicarea producției și pro- ] 
ductivității muncii, pentru re- ’ 
ducerea prețului de cost, pen- ] 
tru îmbunătățirea calității pro- J 
duselor și întărirea disciplinei, J 
de a consolida în acest scop J 
brigăzile de tineret și postu- J 
rile de control existente, de a t 
crea noi brigăzi și noi posturi f 
utemiste de control. ;

In întreprinderi ia un curs J 
maî viu întrecerea socialistă, J 
la care participă activ tinere- J

tul. Sînt luate importante an
gajamente de depășire a pla
nului de producție. Una din 
cele mai semnificative acțiuni 
desfășurate în acest sens este 
cea pornită de tineretul de la 
mina Lupeni. unde brigăzile de 
tineret s-au angajat să dea 
pînă la Festival 4000 tone căr
bune cocsificabil peste plan.

Angajamentele tinerilor se 
cer luate pe baza unor matu
re analize a posibilităților 
existente, care să fie stabilite 
în comun cu tehnicienii și con
ducerile întreprinderilor, îmbo
gățite și aprobate de către ti
neri în adunări generale des
chise de U.T.M. Dorind să a- 
sigure toate condițiile pentru 
îndeplinirea angajamentului 
luat, tinerii mineri de la Lu
peni oferă un exemplu bun de 
prevedere gospodărească. Pen
tru a se asigura ridicarea ca
lificării tinerilor, factor hotă- 
rîtor în creșterea producției, ei 
și-au prevăzut sarcini concre
te în sprijinul organizării 
unor cursuri de minim tehnic 
și la mobilizarea tineretului la 
cursurile de calificare. în ve
derea folosirii mai depline a 
rezervelor interne, s-au luat 
de asemenea măsuri: vor fi 
organizate noi posturi utemis- 
te de control, iar cele existente 
vor fi reactivizate.

în intimpinarea zilei de 1 
Mai și a Festivalului, tine
retul din industrie a fost che
mat să desfășoare mai larg 
inițiativele sale verificate de 
practică. Astfel, se va extinde 
inițiativa de la „Progresul“- 
Brăila în 90 de întreprinderi 
din industria metalurgică pre
lucrătoare și industria ușoară,

iar inițiativa tineretului din 
uzinele „Tudor Vladimirescu" 
în 60 de întreprinderi din ace
leași ramuri de producție, ca 
și din construcții. în cinstea 
Festivalului tinerii vor colecta 
500 vagoane fier vechi.

Astăzi aceste obiective sint 
pe cale de a fi nu numai în
deplinite, dar și depășite.

In ceea ce privește inițiativa 
tinerilor de la „ProgresuP- 
Brăila, desfășurată sub lozin
ca „Să realizăm economii ega
le cu prețul de cost al unor 
importante produse finite", ea 
a adus într-un timp scurt eco
nomii de peste 10.000.000 Iei. 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
București a anunțat comitetul 
național de pregătire a Festi
valului că 90 din întreprinderi
le orașului aplică deja această 
inițiativă. Rezultate însemnate 
s-au obținut în regiunea Plo- 
ești.

Sarcina în această chestiu
ne este de a adinei lupta pen
tru economii. Nu se poate con
sidera că realizarea unor eio- 
nomii disparate, de către cîte
va brigăzi sau un grup de ti
neri. înseamnă deja aplicarea 
inițiativei de la „Progresul". 
Această inițiativă cere obține
rea de economii de către în
treg colectivul de tineri din 
întreprindere, bazate pe redu
cerea consumurilor sub norme
le stabilite, pe realizarea 
inovații și raționalizării.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Experimentarea 
sistemului de salarizare

îmbunătățit

onfecții cu plata 
în rate lunare

[ Zilele acestea se 
[împlinește un un de 
\la crearea fabricii 
^„Silica" din Turda. 
^Produsele fabricii 
\sint apreciate, și a- 
\cest lucru îi face pe 
muncitorii, tehnicie
nii și inginerii de 
laici să tindă spre ob
ținerea unor produse 
[de calitate sttperi- 
loară.
. începînd cu data 

I aprilie, la fabri. 
„Silica" din Tur
se aplică, cu titlu 
experiență, siste- 

de salarizare

Sărbătorirea a 500 de ani
de la înscăunarea lui

Ștefan cel Mare
Numeroase manifestări la Suceava

SUCEAVA 
nostru).

Cu prilejul 
de ani de la

(de la trimisul

sărbătoririi a 500 
_____ __ _ înscăunarea lui Ște
fan cel Mare ca domn al Mol
dovei, s-a deschis la Muzeul re
gional din.Suceava o expoziție în
chinată marelui nostru voevod 
moldovean In prima sală se află 
tablouri infă(iș!nd cîteva din epi
soadele cefe mai însemnate ale 
vieții domnitorului. In sala a ll-a 
sint expuse unelte din epoca sa. 
Diversitatea lor dovedește puter
nica dezvoltare a meșteșugarilor, 
stimulată de Ștefan prin prețui
rea ce a acordat-o marilor meșteri 
prezent! la curtea sa. In sala ur
mătoare se află armele cu care 
moldovenii se ridicau împotriva

"......................   o
legen- 
„Sala 
despre

vrăjmașilor. Iată, în sfîrșit, 
sală care evocă numeroase 
de și cîntece populare : 
documentelor grăitoare 
Ștefan".

Evocarea acestei mărețe figuri

Cu începere de la 15 aprilie în 
imeroase magazine ale comerțu- 
i de stat din principalele orașe 
j centre muncitorești din întrea- 
i țară, salariații pot cumpăra con- 
cții pentru bărbați, femei și co- 
i cu plata în rate lunare. La 
impărare, salariații vor da un a- 
>nt de 25 la suta din valoarea 
ărfurilor cumpărate, iar restul 
patru rate lunare.
In Capitală s-a stabilit pentru 
ceput vînzare de confecții în 
te prin magazinele din Calea 
riviței nr. 45, Calea Rahovei 
. 387, Calea Dudeștî nr. 44, Bu- 
vardul Republicii nr. 2, Bulcvar- 
il 1 Mai nr. 334, Șoseaua Pante- 
non nr. 205 și str. Șelari nr. 15.

’ de 
ca 
da 
de 
mul 
îmbunătățit. în acest 
scop a fost organi
zată o comisie care 
are sarcina să coor
doneze aplicarea sis
temului de salarizare 
îmbunătățit.

Unul din colective
le de muncă ale co
misiei se va ocupa de 
descoperirea rezer
velor interne pentru 
creșterea productivi
tății muncii și redu
cerea prețului de 
cost, va întocmi lu
crările pregătitoare 
pentru stabilirea noi
lor normative și va 
stabili fluxul tehno
logic definitiv tn 
urma studierii amă
nunțite a fiecărui loc 
de muncă.

Cîteva zile, mem-

brii colectivului au 
discutat cu muncito
rii. Aceștia și-au spus 
cuvlntul cu privire la 
neajunsurile vech'u- 
lui sistem de salari
zare și au făcut pro
puneri pentru îmbu
nătățirea situației.

Măsurile tehnico- 
organizatorice stabi

lite In urma propu
nerilor făcute au fost 
discutate cu toți 
muncitorii, pe schim
buri, primind apoi 
termene, stabilin- 
du-se responsabilități 
pentru îndeplinirea 
lor.

S.au semnalat ast
fel lipsuri in func
ționarea utilajului. 
Comunistul Gavril 
Gyogi a propus per
fecționarea elevato
rului. Tovarășul Du. 
mitru Anuța a pro
pus ca anumite 
jghiaburi pe care 
circulă materialele să 
fie mărite, spre u 
deveni mai încăpă
toare. Propuneri pre
țioase au făcut și to
varășii Alexandru 
Soos șl Alexandru 
Bică din secția „a- 
mestec". Ei au cerut 
ca minereul de man- 
gan, care pînă acum 
era cărat dlntr-un 
loc tn altul tn lăzi de

scindară, să fie dis
tribuit dintr-un siloz 
metalic.

La fabrica „Silica" 
se fac și propuneri 
legate de mai buna 
folosire a forțelor de 
muncă. Prin desfiin. 
tarea unor locuri de 
controlor la materiu 
primă, inutle, se eli
berează trei oameni, 
pentru alte sarcini. 
Modificarea altor in. 
stalafii va elibera și 
ea oameni, pentru 
alte sarcini.

Al doilea colectiv, 
al comisiei pentru 
coordonarea și con
ducerea aplicării sis
temului de salarizare 
îmbunătățit se ocupă 
cu elaborarea unor 
noi indicatoare tari
fare de meserii in în
treprindere. Colecti
vul a elaborat pînă 
tn prezent indica
toare tarifare pentru 
două meserii: „pre- 
părătorii de mate
riale refractare" și 
„fasonatorii prepara
tori". In momentul 
de fafă el lucrează 
la elaborarea propu
nerilor de noi indi
catoare tarifare.

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Sctnteii tineretului* 
pentru regiunea Cluj

Așa șl vot, dragi pionieri. 
Ca firul ierbii răsăriți tn șes 
Și proaspătul viefii tnfeles 
L-așternefi peste prăfuitul Ieri...

(NINA CASS1AN: 
„Florile patriei").

Nu știm dacă „artiștii* din fotografiile noastre au mai dansat pe 
scenă vreodată. Ei nu sint nici măcar elevi ai vreunei școli de co
regrafie. Sînt pionieri de la cîteva școli elementare din regiunea 
Timișoara, care, în orele libere, de activitate extrașcolară, au invi
tat jocuri populare. E vorba doar de festivalul lor, realizat cu „forțe 
artistice" proprii. O parte dintre ei au izbutit să-și însușească arta 
jocului popular cu vădită îndemînare...

...Și iată-i acum aplaudați pe o scenă din Timișoara.
Pionierii romîni de la Școala elementară din Nădlac, s-au prins 

în iureșul unei învîrtite (fotografia a I-a), în timp ce copiii germani 
de la Școala din Bacova (fotografia a Il-a), execută cu grație un 
frumos Under popular...

Zimbitoare și senine, aceste pioniere maghiare, de Ia Școala ele
mentară de 7 ani din Deta, îmbrăcate in frumosul port național 
local, susțin cu frenezie ritmul vioi al unui cearda; (fotografia a 
IlI-a).

încununată de glorie s-a făcut și 
Ia Școala medie din Suceava. Ca 
semn al prinosului de recunoștin
ță adus de generația noastră omu
lui ce a veghiat neobosit peste 40 
de ani la hotarele tării sale. Școa
la medie nr. I din Suceava a pri
mit numele lui Ștefan cel Mare. 
Din aproape toate orașele țării au 
venit delegații de profesori si 
elevi să participe alături de suce
veni la sărbătoreasca aniversarea 
lui Ștefan cel Mare. S au sous 
lucruri emoționante, au fost făcu
te școlii daruri prețioase. Ieri 
după-amiază, la ruinele cetății de 
scaun a avut loc o adunare în 
care au fost evocate viața și fap
tele marelui domnitor. La aduna
re au luat parte peste 
suceveni și invitați.

La sfîrșit. Ansamblul 
tece și dansuri ,.Ciprian

3000 de

de etn- 
... ___ Porum-

bescu" și elevii Școlii nr. 1 „Ște
fan cel Mare* din Suceava au pre
zentat un program artistic.

Sesiune festivă a cercurilor 
științifice studențești

IAȘI (de la corespondentul nos
tru). — Studenții ieșeni alături de 
colegii lor din București și Cluj, 
cinstesc memoria lui Ștefan cel 
Mare, memoria marelui domnitor 
și comandant de oști care a înăl
țat și a dus departe pînă peste 
hotare, faima Moldovei. Cinci 
veacuri ne despart de ziua urcă
rii lui Ștefan cel Mare pe tronul 
Moldovei. Studenții din Iași 6-au 
gîndit să închine acestui eveni
ment o sesiune festivă a cercuri
lor științifice studențești. Pregăti
rile au început cu luni în urmă. 
Sesiunea închinată lui Ștefan cel 
Mare a devenit cauza tuturor 
studenților. Tinerii istorici s-au 
cufundat în vechile hrisoave, pre
gătind lucrări despre personali-

tatea și epoca Iul Ștefan cel Mare. 
Studenții de la filologie nu s-au 
lăsat nici ei mai prejos.

La apelul studenților de la Fa
cultatea de Istorie-Filologie a 
Universității Alex, ion Cuza din 
lași, au răspuns și colegii din alte 
centre universitare. Acesta este 
scurtul istoric al pregătirilor pen
tru festivitatea care a început as
tăzi.

Ora 17. Aula festivă a Univer
sității Alex. Ion Cuza din Iași, 
frumos ornamentată este domina
tă de portretul lui Ștefan Vodă, 
opera studentului Valerian Gheor
ghiu. Aici începe sesiunea festi
vă. Profesorul Dumitru Berlescu,

(Continuare tn pag. 4-a)

Spectacol festiv la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale"

Vineri seara, cu prilejul aniver
sării a 500 de ani de la înscăuna
rea lui Ștefan cel Mare pe tronul 
Moldovei a avut loc la Teatrul 
National „I. L. Caragiale". sala 
Comedia un spectacol festiv cu 
piesa „Apus de soare" de Barbu 
Ștefăneecu Delavrancea.

înainte de ridicarea cortinei. 
Ion Marin Sadoveanu, directorul 
Teatrului National „I. L. Cara
giale" a evocat personalitatea lui 
Ștefan cel Mare.

Din distribuția spectacolului fes
tiv au făcut parte: artistul po
porului G. Calboreanu, artista e- 
tnerită Elvira Godeanu, Iulian 
Necșulescu, artiștii emerițl Euge
nia Popov ici, Al. Giugarlu. Radu

Beligan, G. Ciprian, I. Iancoves- 
cu, Emil Botta, Al. Ghibericon și 
Niky Atanasiu, C. Bărbulescu și 
alții. Regia artistică aparține mae
ștrilor emeriti ai artei Marietta 
Sadova și Mihail Zira.

La spectacol au asistat repre
zentanți ai Ministerului Invă(ă- 
mintului și Culturii, personalități 
ale viefii artistice și culturale, 
precum și un public numeros.

Luni - țedinjă festivă 
la Academia R. P. R.

FLORILE PATRIEI

Cu prilejul aniversării a 500 
de ani de la urcarea lui Ștefan 
cet Mare pe scaunul Moldovei A- 
cademia R.P.R. organizează luni 
15 aprilie, ora 17, o ședință fe
stivă In cadrul căreia vor pre
zenta comunicări acad. prof. Tra
ian Săvulescu, președintele Aca
demiei R.P.R., acad. Tudor Vianu, 
prof. I. Nea tor, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. și 
conf. univ. Barbu Ctmpina.

ARTA
Sîmbătă 13 aprilie 1957
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Succesul operetei bucureștene
în U.R.S.S

Artiștii operetei bucureștene in fața monumentalei Universități Lomonosov
Interviul acesta l-am proiectat 

de mult. într-o noapte, tirziu, a- 
proape de închiderea ediției, cînd 
teleimprimatorul ne aducea știri 
despre succesul operetei bucu
reștene în U.R.S.S. îdeea n-am 
părăsit-o șl iată-mă în biroul di
rectorului Teatrului de Stat 
Operetă din București. Pe o 
suță se aflau cîteva albume, 
teptindu-l pe director le-am 
foit. Erau zeci de fotografii 
turneul în Uniunea Sovietică, fo
tografii de diferite dimensiuni, 
lipsite de orice adnotare. Am în
cercat cu ajutorul lor să recon
stitui itinerariul și apoi... Inu
til. Tovarășul Sandu Eliad a ve
nit mai devreme decît mă aștep
tam șt ceea ce eu, cu o grabă pro
fesională, încercam să aflu din 
imaginile înregistrate de fotore
porteri, mi.a povestit dinsul 
îndelete.

— Cu ce să încep?
— Cred că cu Moscova...
— Am călătorit mult in străi

nătate. Am văzut aproape toate 
orașele mari ale lumii. Unele au 
un aer rigid, aristocratic, ca Lon
dra, altele sînt asemeni unui al
bum deschis al istoriei, ca Parisul, 
altele au ceva din inumanul unor 
așezări forțate, orgolioase, ca New- 
Yorkul. în unele pitorescul peisa. 
jului se îmbină cu urbanistica, ca 
la Budapesta. Dar un oraș care 
să respire o atmosferă înnoitoare, 
tinerească, ca Moscova, e greu 
de întîlnit. Primirea de care 
ne-am bucurai la Moscova a fost 
impregnată nu numai de caracte
ristica unei atitudini calde fră
țești, ci și de entuziasmul juvenil 
pe care-l posedă moscoviții, chiar 
cei mai tn vtrstă. Ne-a impresio
nai din primul moment tinerețea 
omului sovietic. Colectivele tea
trelor în care am jucat nu ne-au 
primit cu o politețe de circum
stanță, ci cu dragostea priete-

de 
mă- 
Aș. 
răs- 
din

pe

nească a oamenilor gata să-țl 
sară orictnd tn ajutor.

— Cum au fost primite specta
colele operetei bucureștene ?

— Caracteristic pentru toate 
spectacolele este entuziasmul ti
neretului. în nici un oraș din 
lume n-am văzut spectatorii ră- 
mînînd în sală după căderra 
cortinei, tn antracte sau la sfirși- 
tul spectacolului. La Moscova, 
Gorki și Odessa 'tinerii năvăleau 
din fundul sălii și din balcoane 
spre rampă, aclamînd, în picioare.

★ Infîlniri rodnice * Fa
voriții publicului 
sovietic * Tinerii so
vietici iubesc muzica 

romînească

multe minute pe actorii și pe 
creatorii spectacolului. în geru
rile cele mai aspre, grupe com
pacte de tineri așteptau citeodată 
chiar un ceas și mai bine pe ac
torii lor favor iți ca să le strîngă 
mina, să le ceară autografe, să i 
felicite.

— O paranteză : care actori au 
fost favoriții publicului sovietic ?

— Ion Dacian, prin interpreta
rea actoricească realistă și cu vo
cea clară, studiată, pe care o are, 
a tntrunit sufragiile unanime ale 
cunoscătorilor și marelui public. 
De altfel, datorită succesului pe 
care l-a obținut, Dacian a fost in
vitat să rămlnă tn U.R.S.S. pen
tru o serie de concerte la Odessa, 
Chișinău și tn alte orașe. Virgi- 
nica Romanovschi a cucerit pu
blicul sovietic prin exuberanța ei, 
vioiciunea, dăruirea el scenică.

Puica Alexandrescu, Sily Po
pescu, Nae Roman, G. Groner șt 
mulfi alții au impresionat de ase
menea pe spectatorii sovietici prin 
măiestria lor artistică.

— Pentru că ne aflăm la acest 
capitol, ar fi interesant de știut 
care spectacol din cele prezentate 
s-a bucurat de un succes mai 
mare ’

— Toate cele trei lucrări romi- 
nești aflate în repertoriu — 
„Lisați-mă să clnt", ..Plutașii de 
pe Bist'ifa", „Colombo" — s-au 
bucurat de același mare succes. 
„Lăspli-mă să cint" a fost în
scrisă în repertoriul Teatrului de 
Operetă din Odessa și Se va juca 
chiar tn lunile viitoare în regia 
lui Nicușor Constantinescu și cu 
decorurile făcute de Nicolae Lebas, 
invitați special In acest scop.

— In afara spectacolelor, ati 
dat concerte în fabrici și colho
zuri ?

— întocmai. Tn cursul turneu
lui tn U.R.S.S. am dat și șapte 
concerte tn întreprinderi, colho
zuri și organizații de masă. Nu 

puține ori in incinta ateliere-de

E. OBREA

O sarcină permanentă:

Stnnieolau Mare transformareaU. T. M

socialistă a agriculturii

Și-au îndeplinit planul 
în campania agricolă 

de primăvară
ORAȘUL STALIN (de la cores

pondentul nostru).
Telefonul de pe masă sună stri

dent La celălalt capăt al firului 
este serviciul regional S.M.T. Sta
lin, care ne anunță un succes deo
sebit : toate S.M.T.-urile din re
giunea Stalin și-au îndeplinit pla
nul tn campania agricolă de pri
măvară. Urmează apoi amănunte. 
Iată cîteva dintre ele: planul 
primăverii acesteia a fost cu 3.600 
ha. mai mare deciț tn anul tre
cut. Fruntașe sînt S.M.T..urile 
Făgăraș, Rupea și Sibiu, care 
și-au îndeplinit planurile pînă a- 
cum tn proporție de 131—113 Ia 
sută. Brigăzi fruntașe stnt cele 
conduse de Ion Nistrea de la 
S.M.T. Făgăraș care și-a depășit 
planul cu 46 la sută, Negrea la- 
cob de la S.M.T. Rupea cu 38%'

Foto: E. CSIKOȘ

Este cunoscut că tn raionul 
Stnnieolau Mare s au obținut 
succese însemnate tn munca de 
transformare socialistă a agricul
turii. Crearea în 1950 a primelor 
gospodării colective, succesele ob
ținute de ele încă de la primii pași 
și munca politică desfășurată au 
făcut ca fn patru ani să ia ființă 
fn fiecare comună și în fiecare 
sat cite o gospodărie agricolă co
lectivă. Pe lingă cele 25 gospo
dării colective au mai luat naș
tere încă 
operativă 
curentă.

Astăzi _ .
gospodăriile colective. întovărăși
rile și cooperativa agricolă de 
producție nou înființată cuprind 
66.74 la sută din suprafața ara
bilă a raionului. Numărul fami
liilor din formele de cooperare în 
producția agricolă reprezintă 
55,03 la sută din totalul familiilor 
de țărani muncitori din raion.

Pe măsura acestei dezvoltări 
statul a pus la dispoziția țărani
lor muncitori suficiente mijloace 
mecanizate pentru lucrarea pă- 
mtntului. In raionul Sinnicolau 
Mare lucrează 417 tractoare, 73

25 întovărășiri și o co- 
agricolă de producție

gospodăriile de stat,

combine, 113 batoze, 850 diferite hectar) obținute în 1956, Ia prin- 
mașini agricole și multe altele cipalele culturi de colectiviștii. în- 
care ajuta la creșterea producției tovărășiții și țăranii cu gospodării 
agricole la hectar. In raionul Sîn- individuale din comuna Variaș.

tiile

Grtu Orz Porumb Sfeclă d. 
zahăr

Su
pr

a.
H

a

•o o .2 £ -o a- w
E

a. « = X O)

tx
-6 •“

“■T 
E Su

pr
a.

H
a. 2.2O.

E Su
pr

a 
H

a

•a

E
Gospodării agricole 

colective 350 1.949 50 2.605 350 3.767 90

~8

27.200

întovărășiri agricole 110 2.000 13

42

2.300 ~96

710

3.320 10.606
Țărani muncitori cu

1 gospodării individuale 738 1.329 1.362 2.550 72 9.415

nicolau Mare, cu toate condițiile 
nefavorabile de climă din anul 
trecut, acolo unde pămîntu] a 
fost lucrat în comun, cu mijloace 
mecanizate, s-au obținut recolte 
mult superioare celor din sectorul 
individual, lată de pildă în tabe
lul de mai sus suprafețele și pro
ducțiile medii (în kilograme la

Acest exemplu este cît se poate 
de grăitor.

Graficul următor arată produc- 
medii pe raion (în kilogra-



Mihai Novicov

O excursie la.1’

F RAG MENTEetre Neagu secreta
rul comitetului 
U.T.M. din rafină
rie e un tînăr nu 
prea înalt, dar bine 
făcut. Are niște ochi 
căprui atît de iuți, 
de parcă ar scăpăra 
seîntei de sub sprîn-

cenele negre și stufoase, împreuna
te deasupra nasului, ca un fel de 
cozoroc turtit. Nu e vorbăreț, dar 
cînd se apucă de o treabă nu se 
lasă pînă nu o dă gata. Dacă e 
criticat strînge din fălci. Rar poți 
să-1 auzi spunînd „da, ai drepta
te". Scapără doar de sub cozoro
cul sprincenelor o uitătură supă
rată și strecoară printre dinți un 
„bine", aproape silit. Dar poți fi 
sigur că neajunsul va fi îndepăr
tat.

Tot așa se uită și 
secretarul comitetului 
partid, Vasile Preda.

— Tovarășe secretar, n-a făcut 
tineretul de la rafinărie tot ce se 
poate? Brigăzile noastre utemiste...

— Știu, au depășit planul de 
producție cu 20 la sută. Pentru 
tot ce ați făcut, cinste și slavă... 
Dar de ce ați rămas în urmă cu 
învățătura ?

Petre Neagu nu răspunde ni
mic. Strînge din fălci atît de tare, 
îneît i se subțiază buzele.

— Nu se poate cere omului, 
așa... totul deodată.

— Cum vine asta ?
— Sîntem în întrecere serioasă, 

dacă slăbim ritmul o să ne ia alții 
înainte...

Petre Neagu se gîndește: ce 
bine ar fi să-l lase acum secreta
rul în pace, să continue discuția 
după 1 Mai, după ce vor fi cîști- 
gat steagul. Altfel ar vorbi atunci I

Dar lui Vasile Preda nici nu-i 
trece prin cap așa ceva. Clipește 
șiret spre celălalt și întreabă:

— Vra să zică, pentru a nu slă
bi ritmul, v-ați lăsat de învăță
tură ?

— Tovarășe secretar... nu pu
tem... omu e om... dacă-i ceri atît 
efort trebuie să-i dai și distrac
ție... Nu din fabrică la seminar, și 
de la seminar în fabrică... In iu
reșul ăsta nu sînt condiții normale 
de învățătură.

Petre Neagu așteaptă ca secre
tarul să se supere, să se răstească 
la el, să-i spună vorbe grele, ca să 
aibă drept și el, Neagu, să se în- 
căpățîn^ze, să nu mai spună nimic 
și să plece, să plece cît mai re
pede și să vie apoi după 1 Mai și 
sa întrebe : ei, ce mai zici acum ? 
Am câștigat sau n-am cîștigat ?

Dar teribil lucru I Vasile Preda 
nu vrea să se supere.

— Și, mă rog, de ce condițiuni 
aveți nevoie pentru învățătură ?

Ce condițiuni ? Da de unde să 
știe el, Neagu, ce condițiuni ? Răs
punde brambura :

— Condițiuni normale...
— Normale ?! Bine o să aveți 

condițiuni normale I
Petre Neagu crede că discuția 

s-a terminat. Dar secretarul se vede 
că e de altă părere. Iși șterge frun
tea cu batista și se adresează ce
luilalt schimbînd tonul ;

— Dragă Petrache, spuneai că 
tinerii voștri au nevoie de dis
tracție...

— Au...
— Să mă distrez și eu cu voi... 

Să organizăm o excursie, vrei ?
— Unde ?
— O să vedem... Duminica vii

toare. Alegi 
neri. Bine ?

— Bine.
Tînărul e
— De ce
— De bucurie că mă duo cu 

voi tn excursie.
Peste o săptămînă, grupa de ti

neri pleacă în excursie. Se aud 
voci.

— Unde mergem nea Vasile ?
— O să vedeți îndată I După 

mine.
Grupul pornește voios. Se mer

ge cu. cîntec. Aerul e proaspăt, 
soarele cald.

La ieșirea din oraș drumul con
tinuă printre dealuri, aproape ple
șuve din cauza mulțimii de sonde. 
Doar ici, colea, se zărește cîte o 
tufă sau cîte un fag singuratec. 
Apoi după două-trei cotituri, prive
liștea se lărgește. Spre stînga se 
deschide o vale ca o mînecă lun
gă, iar în dreapta un sătuleț urcă 
coasta unui deal înalt, parcă pus 
de straje împrejurimilor. în vîrful 
dealului o construcție mare ce sea
mănă din depărtare cu o cetate.

$tim, știm, Nea Vasile ! Mer
gem la Doftana I Așa e ?

— Ați ghicit.

fi îndepăr-

acum către 
raional de

vreo cincizeci de ti-

mirat. Celălalt rîde. 
rîzi ?

a Doftana, Vasile 
Preda spune ghidu
lui că n-are nevoie 
de serviciile lui...

— Să vă dau te
matica...

— Nu, nu... eu 
am tematica mea..

Nu te supăra. O să mai vie 
tinerii ăștia pe aici și atunci o să 
le arăți totul cum scrie acolo... 
Azi, însă, am un plan special...

Trec în grabă prin muzeu și se 
îndreaptă spre temnițe. Urcă o 
scară de piatră cu lespezi tocite 
și abia aci se opresc.

— Vedeți — explică Vasile Pre
da — acestea sînt secțiile întune
coase. Uitați-vă bine la ele.

Tinerii privesc curioși. Coridorul 
e destul de înalt și luminos. Fe
restrele sînt largi numai că gea
murile sînt unse cu var.

— Dar de ce li se spunea întu
necoase acestor secții, nea Va
sile ?

— De ce ? IntTați în celule.
Sc aude zăijgânitul barelor iz- 

bi*e de tocurile ușilor. Tntf-o cli-

— Voie ? Parcă întrebam noi 
de voie ? Stați să vă povestesc de 
asta... Intr-adevăr, era un timp, 
la Doftana, regimul tăcerii... Ni
meni n-avea voie să vorbească... 
Nu puteam comunica unii cu alții 
decît la plimbări, sau prin scris, 
sau prin semne. Se mai foloseau și 
ciocăniturile. Dar într-o zi, tova
rășii de la conducere și-au spus : 
de ce’ să răbdăm noi toate aces
tea ? De ce să tăcem ? în defini
tiv ce o să ne facă ? Vorba aceea : 
doar în pușcărie n-o să ne bage... 
Și s-a hotărît pentru o zi... S-a 
transmis peste tot... într-o dimi
neață au venit gardienii fără să 
bănuiască ceva. Deodată a fost au
zit unul din noi cum întreabă : 
Mă, cutare, cum ai dormit ? Bine ? 
Gardianul de colo : gura ! Dar 
nouă nici nu ne păsa, tot conti
nuam să ne întrebăm tot felul de

plan cincinal al Uniunii Sovietice. 
Zis și făcut — tovarășul respectiv 
își dregea glasul, spunea cîteva 
fraze, cînd deodată, dintr-o parte, 

cîte un gardian la vizetă, la acela se auzea: atenție I „Cerem des- 
de ne spunea știrile și-1 întreba: chtderea celulelor și atelierelor -— x , ... n Ha ‘-rtar.a r>ri TntrArurtPom TY1HT— De unde știi ? .

— Ce-ți pasă, am visat...
— Minți !
— Nu te privește...
Deschidea ușa și începea perche

ziția... Atunci altul continua cu- 
vîntul exact de unde se oprise 
celălalt; Gardianul îl Jăsa pe» pri
mul și alerga la al doilea... înce
pea al treilea... Nimic nu putea să 
ne facă... Eram mulți și uni&..

— Și-apoi ce mai învățați ?
De unde vine vocea ? O fi a lui 

Neagu ? Nu... In orice caz, tare 
bine se potrivește... parcă i-ar fi 
ghicit cineva gîndurile.

— în afară de referate, mai în
vățam și alte obiecte : geografie, 
istorie, matematică, limbi străine.

— Limbi străine ?
— Da... ce vă

Jlie Pin ti lie in închisoarea Doftana"GH. ȘARU

celulă 
Sare 

Simte 
timp 

urmă-

pă nu mai e nici un utemist a- 
fară. Fiecare a ocupat cîte o ce
lulă. Unii în etajul de jos, alții sus, 
la balcon.

— Nea Vasile, dar nu se vede 
nimic...

— Ei, nimic... Așa mi s-a părut 
și mie cînd am intrat pentru pri
ma oară... Dar apoi ochiul se obiș
nuiește... Poți să coși o cămașă... 
și chiar să citești lîngă vizetă sau 
la geam...

Petre Neagu cercetează celula: 
un pat cu o rogojină deasupra, o 
cutie de conserve într-un colț, sus 
o țeavă îngustă de calorifer. Pen
tru ce i-a adus aici secretarul ? 
Ce vrea ? Doar a mai fost odată 
cu unii din ei 1 Nu i-a arătat și 
lui, atunci, unde a stat și el ? Pe
tre vrea să iasă din celulă.

— Nu ieși — îl oprește Preda, 
nu iese nimeni, 
urcați-vă toți pe 
paturi și țineți- 
vă de gratii...

— Nea Va
sile, se aude de 
undeva o voce, 
mata tot aicea ai 
stat ?

— Și aicea, și 
la luminoase, 
dar mai mult 
aicea... în secția 
asta am stat 
vreo zece luni 
în șir într-o ce
lulă, jos, uite 
colea unde se 
vede tovarășa 
aia cu părul ciu
fulit.

— Și ce ai fă
cut aici zece 
luni de-a rîn- 
dul ? — pufneș
te în rîs „tova
rășa cu părul 
ciufulit".

— Nu rîde, 
desigur ușor n-a 
fost, dar ia să 
vedem, voi ce 
știți despre Dof
tana ? Cum a 
fost aici ? De ce 
a fost atîta te
roare și cum au 
trăit frații ?—

Nu răspunde 
nimeni. De ce 
să răspundă ? 
Oare nu știe fie
care că pînă la 
urmă tot secre
tarul o să vor
bească ? Unul întreabă totuși.

— Dar ce ați făcut toată ziua ? 
Fiecare în celulă... Nu vă plicti
seați ?

— Cînd era să te plictisești, nici 
n-ajungea timp pentru cîtă trea
bă avea fiecare.

— Ce treabă ?
— Să pregătești tot felul de 

materiale pentru prelucrări și 
munca culturală, să ții referate, să 
iei parte la discuții...

— Cum discuții ? Nu erați în
chiși ?

— Ba da...
— Atunci ?...
— Dar nu mă auziți acum ?
— Da, dar ești afară...
— Dar ce, credeți că dacă intru 

înăuntru n-o să mă auziți ?
Vasile Preda intră într-o 

goală. închide ușa după el. 
pe pat, se apucă de gratii, 
o emoție ciudată, dar n-are 
să se lase în stăpînirea ei,
rește doar un plan, trebuie să con
ducă cu iscusință discuția.

— E, mă auziți ?
— Da I Da 1
— Vă țin acum un referat, așa 

cum țineam pe atunci. Țin minte, 
odată au venit cu o cursă nouă 
mulți tovarăși noi, majoritatea ti
neri. Nu știu ce făcuse administra
ția că ne-a tot mutat, dar pînă la 
urmă m-am pomenit singur în 
secție, iar jur împrejur noii veniți... 
vreo cinsprezece... Mi-a dat sar
cină atunci conducerea să le țin 
un referat... Au trecut 20 de ani, 
dar tot mai țin minte cîte ceva din 
ce am vorbit... Vreți să vă spun și 
vouă ?...
- Da I Da 1
Vasile Preda își drese glasul...
— Tovarăși !... nu e bine, vocea 

suna strident, artificial... Face e- 
forturi să-și amintească, să se sim
tă exact ca atunci... Ia veniți cu 
toții la vizete, tovarăși... — așa și 
mai încet — să vă spun ceva, acum 
dacă ați venit la Doftana, trebuie 
sa știți întîi și întîi cum e lupta 
aici, care e datoria. Burghezia ne-a 
băgat în hrubele astea întune
coase, să ne distrugă, să ieșim de 
aici — dacă ieșim — slabi, bătrîni, 
demoralizați. Partidul însă ne cere, 
nu numai să nu ne lăsăm, dar să 
ieșim și mai căliți și mai pregătiți 
pentru luptă... De aceea prima da
torie a fiecăruia din noi este aici 
să învățăm, cît mai multe să învă
țăm...

— Dar cum se poate învăța 
aici ?

Petre Neagu simte un nod în jît... 
I se pare numai ? E emoția 
vină ?... sau chiar ? — asta îl 
trebase parcă unul și atunci...

— Uite așa cum învățăm 
acum... Vi se vor face referate, veți 
face și voi, fiecare o să spunem 
unul altuia tot ce știm, și așa fie
care o să se îmbogățească cu știin
ța tuturor .. Sînt și tovarăși mai în- 
vățați printre noi, studenți, profe
sori...
- Cîți ?
— Vreo cinci...
—- Nea Vasile, dar aveați voie 

să vorbiți ? Puteai să vorbești așa 
cum ne vorbești acum ?

lucruri... Tare ciudat ne părea în 
dimineața aceea... Parcă ne dezobiș- 
nuisem să vorbim în gura mare... 
Nu știai ce să vorbești... Așa era 
consemnul, să vorbim cît mai 
mult... Și toți... Să nu se poată 
lega de nici unul... Și am vorbit! 
Despre ce n-am vorbit... Cred că 
ne-am povestit fiecare toată auto
biografia...

— Și v-a lăsat ?...
— Da de unde! Cum au rapor

tat gardienii despre ce se întim- 
plă în secții, s-a și organizat o 
bandă de bătăuși. Se legau de cîte 
unul la întîmplare : de ce strigi ? 
Nu știi că e regimul tăcerii ? — 
Nu-mi pasă, dacă ne țineți închiși I 
Scoteți-ne în curte, să stăm 
preună... — Nu-i treaba ta 1 
taci I — Nu vreau I

— Nu vrei ? Și deschideau 
lula...
- ȘiP
Vocea lui Vasile Preda scade, 

parcă nu mai povestește, ci vor
bește pentru sine... — Și ? începea 
bătaia.

— Pe mulți a bătut ?
— Pe mulți...
— Cîți?
— Vreo cincizeci.
— Iar apoi ?
— Ne ducea la haș... cu 

dul... aproape toți trecusem 
haș atunci... dar de închis 
n-avea cum să ne închidă... 
tot vorbeam, iar pînă la urmă s-au 
obișnuit și gardienii.

im-
Să

rîn- 
pe la 
gura.

Noi

de 
în-

Și

șa am spart regimul 
tăcerii și de atunci, 
s-a organizat la 
Doftana învățătura 
în toată regula.

— Și ce se învă- 
ța?

— Tovarășii mai
pregătiți țineau referate de econo
mie politică și materialism isto
ric, despre Uniunea Sovietică, se 
prelucrau materialele partidului. 
Seara, se transmiteau știrile po
litice.

— Dar de unde se luau știrile ?
— Din ziare...
— Aveați ziare ? Vă dădea voie?
— Iar voie I Cum să ne dea 

voie ?... ei aveau tot interesul să 
fim izolați, să nu știm nimic de ce 
se petrece afară, însă noi îi înșe
lam. Procuram ziare în taină, le 
citea cîte unul noaptea și scria a- 
poi pe foiță de țigare toate știrile... 
alții transcriau în zece-douăspre- 
zece exemplare. Aveau tot felul de 
mijloace ca să trimită în fl«. 
secție... Acolo citeau tovarășii, 
vățau pe de rost... Și deodată 
zeai... Toată lumea la geam, 
venit găluștile.

— Găluștile ?
— Da 1 așa le numeam la

fiecare 
în- 
au- 
au

— Da 1 așa le numeam la în
ceput, să nu priceapă gardienii... 
Dar pînă la urmă tot înțelegeau. 
N-aveam cum să ne ascundem, 
însă numele a rămas...

— Și nu vă împiedicau gar
dienii ?

— Cum să nu împiedice ? Venea

Nu sînt poetul lucrurilor mici 
Să-ți pot cînta inelul, ori cerceii.
Dar ca-ntr-un cîntec vechi, știut pe-aici 
Ți-aseamăn mîinile cu porumbeii.

Aceleași rodii in obraz le duci.
Sub bluză, răzvrătiți, ascunzi lăstunii. 
Ai în săruturi vin și miez de nuci 
Și miere grea de aur din fagurele lunii.

mirați ?
— Fără 

ion și fără 
tie ?

— Da... 
creion și 
hîrtie... Mai 
limba rusă se în
văța... Tovară
șii din conduce
re. ne spuneau 
mereu : învățați 
limba rusă, o sâ 
avem nevoie 
cînd o să cons
truim socialis
mul... Voi ce 
credeți' de unde 
știu eu limba

cre- 
hîr-

fără 
fără 
ales

de 'zece ori. întrerupeam munca 
culturală și strigam. Apoi dacă nu 
era nimeni bătut, reluam. Peste 

. cîteva minute, iar : „Afară cu bă
tăușii" — de 15 ori. Și iar întreru
peam. Cînd era bătut cineva, toa
tă închisoarea striga : „Nu bate !“. 
IaU care erau condițiunile...

— Și toți rezistau ?
— Toți, adică nu chiar toți. 

Parcă există undeva în lume să fie 
numai oameni buni ? Asta numai 
în cărțile de la Editura tineretului, 
unde toți copiii sînt buni. în viață 
nu e pădure fără uscături. Mai fu
gea cîte unul, renunța la luptă, tre
cea la drept comun... Dar nu se 
împiedica nimeni de lepădăturile 
astea. Sute și sute de tovarăși 
plecat pregătiți din Doftana și 
întărit rindurile luptătorilor 
afară».

au 
au 
de

Aceleași mure ochii tăi ascund
Pe care le-am cules cîndva-n pădure — 
Cu licărirea stelelor pe prund
Și jocul apei gata să mă fure.

Genunchii dragi prin iarba amurgului îndoi 
Precum o ciută lină scăpată-n jocuri clare. 
Mă răcorești cu boarea din iazuri și din ploi 
Mă toropești cu-arșița de dăruiri solare.

Imaginile-acestea agreste, fie-mi dar 
Izvoarele pornite peste pămînt să crească, 
Tîmavele cu umblet solitar,
Acorduri noi în vechea cîntare țărănească.

Ștefan Iureș

Cînd corbul lui Poe

» .•
ă vă mai povestesc 
ceva. Să tot fie 
douăzeci și trei de 
ani de atunci. Tot 
așa ne pregăteam 
de 1 Mai, dar de a- 
dunat nu puteam 
să ne adunăm pe

față, ca acum, ci în mare taină. 
Veneau tovarăși de la județeană 
sau de la comitetul de plasă să ne 
povestească diferite lucruri. Aveam 
noi o metodă deosebită atunci: 
se numea „poșta sovietică". Asta 
ram așa se făcea : fiecare, dacă-1 
interesa ceva, scria pe o bucată 
de hîrtie, iar toate întrebările se 
adunau într-o căciulă sau o șapcă. 
Apoi doi-trei tovarăși mai pregă
tiți le citeau și alegeau pe cele 
mai interesante ca să le discutăm, 
căci toate n-aveam cum să le dez
batem, câ erau prea multe... Des
pre ce nu întrebam : și despre 
criză, și despre fascism, și despre 
starea de asediu și despre contra
dicțiile între musulmani și budiști 
tn India și despre revoluția mon- 
dîală. Mai ales revoluția mondială 
oe interesa : cînd, unde și cum ur
mează să se producă ? Trebuie» 
ram s-ar zice multă îndemînare ca 
sâ alegi din toate astea vreo zece 
întrebări mai cu câpătîi ca să nu 
•e supere nimeni. Apoi tot acești 
tovarăși ^experțT n-mean pe cîte 
imul: tn sâ răspunzi b asta <i tu 
la asta Tovarășii spenea ce știa, 
iar apoi : țme-te discuție ! Nici 
nu observam cum ne apuca miezul 
nopții— In seara aceea despre care 
am început sâ vă povestesc, foarte 
bine ne-am lămurit și despre 
criză și despre Hitler, că de ce a 
venit la putere — și despre sindi
catele din .Anglia... Numai de 
revoluția mondială nu prea ne 
lămurit, dar asta știam că nu 
poate lamuri decît prin practică. 
Așa că am fost foarte mulțumiți și 
am fi rămas să tot discutăm și 
după ce programul se terminase. 

Da. pe atunci erau condiții ^nor- 
male“ pentru învățături, încheie 
zîmbind secretaruL

L’texniștii se miri. Nu prea în
țeleg. Numai Petra Neagu înțelege. 
Strînge din făki Apoi deodată 
izbucnește gribit, sacadat, parcă 
fiindu-i teamă ci n-o să-și ducă 

Aceasta era atunci arma principală gîndul ptnă la capăt
— strigătul. Și cam așa se întîmpla: «_ Vom gări p noi condiții

Beamuri. tovsrisol ratare ne va ° k> cifbgăm, tovartje aecretar.

L

Alexandr
Gauk

Numele lui Alexandr Gauk 
este binecunoscut iubitorilor de 
muzică de la nw din numeroa
sele înregistrări transmise de 
posturile de radio. Gauk se în
scrie printre cei mai de seamă 
muzicieni sobittici, dcsfășurînd 
e intensă activitate pe tărîmul 
artei dirijorale și invățăountu- 
lui muzical. El este maestrul 
care a însuflețit, educat și ridi
cat la cea mai înaltă treaptă 
cunoscuta ^chedtrtb. simfonică a 
Radiodifuziunii in
strument muzical excepțional, 
care face cinste culturii interpre
tative din U.R.S.S. El este tot
odată dascălul celor mai de sea» 
mă șefi de orchestră sovieticii 
Mravinski, Melik-Pașaev, Iva
nov ș.a. Maestru de înaltă școa
lă și cultură, avînd o experien
ță bogată, Alexandr Gauk este 
un muzician care prețuiește so
brietatea în gesturi și expresie, 
respingînd orice înclinație spre 
spectaculos. El caută să scoată 
în relief esența și într-un con
cert pare, pe bună dreptate, in
teresat exclusiv de muzică șl 
nicidecum de „efecte" mai mult 
sau mai puțin coregrafice care 
ar putea prelungi eventual a- 
plauzele sau spori intensitatea 
lor.

Această atitudine de înaltă 
răspundere artistică, măestria și 
temeinicia cunoștințelor, l-au 
impus din capul locului pe A- 
lexandr Gauk stimei membrilor 
orchestrei Radio care, sub ba
gheta sa, au prezentat la un ni
vel în general remarcabil un 
program substanțial: Nikolai 
Miaskovski — Simfonia nr. 27 
(lucrare prezentată de Gauk în 
primă audiție publicului sovie-

Cînd corbul lui Poe îți răspunde amar 
Răspunde amar la visările tale 
Visările tale tăiate-n cleștar — 

Tu nu te abate din cale.

1
Cînd vîntul începe să sufle turbat 
Să sufle turbat ori s-adie în plînsu-ți 
S-adie în plînsu-ți cu jalnic oftat —

Rămîi credincios ție însuți.

Cind inima bate mereu mai molcom
Mereu mai molcom pînă uită să bată
Să bată vestind cadențat c-ai fost om — 

Și n-ai renegat niciodată.
j

i

Cărți noi
Poezii. Colecția

““ 160
GOETHE:

„Cele mai frumoase poezii", 
pag. — 3 lei. Ed. Tineretului

A. S. PUȘKIN: Lirice. 332 
pag. — 13,50 lei Ed. Cartea Rusă.

I. S. TURGHEN1EV. Opere - 
vol. VII, 340 pag. — 14,25 lei 

Ed. Cartea rusă.
PERCY B. SHELLEY: Opere 

alese. Colecția ..Clasicii literatu
rii universale1*, 512 pag. — 12 lei 
E.S.P.L.A.

GH. ASACHI : Scrieri literare
— vol. I — II Colecția ,,Biblio
teca pentru toți“ 376 pag. 9 lei 
vol. II E.S.P.L.A. 288 pag. vol. I.

I. L. CARAGIALE: 1907 din 
primăvară pînă în toamnă. Co
lecția „Biblioteca ostașului" 32 
pag. —- 0,40 lei Ed. Militară.

N. FILIMON : Opere — vol. I
— IL Colecția „Clasicii romîni"

vol. 1 — 436 pag — 22 lei
E.S.P.L.A. voi. 11 — 384 pag 22 
lei E.S.P.L.A.

MIHAIL SADOVEANU: Opere 
voi. 8, 594 pag. — 19 lei
E.S.P.L.A.

★
V. EM. GALAN; Zorii robilor

— roman, ediția IlI-a, 436 pag.— 
8 lei, E.S.P.L.A.

TUDOR GEORGE: Legenda 
cerbului — poem 56 pag. — 2,35 
lei, E.S.P.L.A.

M. LASSILA: înviat din morți
— nuvele, 368 pag. — 6 lei, 
E S P L A

EUGEN TODIE: Hîrdăul lui 
Satan — roman, 344 pag. — 5,50 
lei E.S.P.L.A.

PETRU VINTILA: Eroul necu
noscut — nuvelă, 196 pag. — 4 
lei. Ed. Tineretului.

Concursul
tinerilor
actori

în
eta- g 
ar-"

In fără și în Capitală a 
cepul desfășurarea primei 
pe a concursului tinerilor 
tiști din teatrele dramatice.

lată o scenă din spectacolul 
„Ultima generație" de Vasile 
Nițulescu și Florin Vasiliu, pre

zentat în fața 
juriului de către 
participanții la 
concurs de la 
Teatrul Tinere- 

” tului din Bdcu-

tic) ; P. Lud — Concertul fir. 1 
de flwn (tn care marea noastră 
pianistă Silvia Șerb eseu In
tr-o pJarmF remarcabilă, a rea
lizat un dinamism egalat doar 
de bunul gust și profunzimea 
lirismului) și Richard Strauss: 
Till Eulenspiegel.

In general, orchestra a fost 
la înălțime (în deosebi corzile 
și atăr-nurUe).

Struniți la repetiție, membrii 
orchestrei cîntau degajat, cursiv, 
maestrul punctlnd, întărind un

iM «or* ușor poatt să cadă la 
pompd Cin deosebi In final) — 
tnir-o atmosferă de visare tn- 
cețațată, de bun gust, i-a 
-strlns- forma printr-o construe, 
fie remarcabilă, a reliefat ceea 
ce este mai pregnant in ea — 
lumea de poezie specific rusă. 
In care epicul ți liricul se între
pătrund. Se poate spune că sim
fonia a fast, intr-un sens, o re
velație.

Tn concertul de Liszt, Gauk 
e-a vădit un acompaniator cu

cunoscut nouă din concerte In 
care a apărui cu puțini ani în 
urmă, atit ca solist, cît șl ca 
subtil partener al violonistului 
Plocek.

Cu prilejul recentului său reci
tal, Palenicek nu a dezmințit 
impresia generală favorabilă lă
sată in trecut, ci, dimpotrivă, a 
adincit-o. Este un muzician ma
tur, de autentic talent, un poet 
al culorii pianistice (realizată în 
ciuda ingratului pian al Ateneu
lui), care unește o gîndire muzi-

Muzicieni de peste hotare
oaspeți
ai Capitalei noastre

contur melodic, sugerînd un 
efect necesar pentru ca opera 
de artă să prindă viață. îți pu
teai aduce aminte de vreun 
vechi maestru al picturii In fața 
căruia discipolii creiau, iar el, 
cu trăsături aproape nesezisabile 
de penel, făcea acele retușuri 
trebuitoare pentru ca simple 
„picturi" să devină obiecte de 
artă.

Alexandr Gauk, tn sobrietatea 
sa, pare a fi totuși un mare li
ric, cultivînd fraza amplă, de 
larg suflu, saturată emoțional, 
(de pildă tema corzilor din A. 
dagio-ul de Miaskovski), cu mari 
„crescendi" și „diminuendi", 
care sînt totdeauna bine propor
tionate în linia generală. Gauk 
a învăluit simfonia lui Mia- 
skovski — tn care lirismul pro
fund se învecinează cu un pa-

experiență, reușind în general 
să topească intr-un singur tot 
partea solistă și partea de a- 
companiament. „Till Eulenspie- 
gel" a părut deosebit de trans
parent, tntr.o interpretare clară.

Concertul dirijat de Alexandr 
Gauk s-a bucurat de un mare 
succes. Așteptăm cu nerăbdare 
viitoarele sale concerte, în frun
tea Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu", cînd va tălmăci 
creații de seamă ale lui Dmitri 
Șostakovici.

Josef Palenicek
Pianistul ceh îosef Palenicek. 

care s.a prezentat de curînd Cu 
un recital în sala Ateneului 
R.P.R., este un muzician bine-

cală originală cu o măestrie ins
trumentală remarcabilă. Oricind 
îl asculți pe Palenicek, îți poți 
da seama că ai de a face cu un 
artist, un creator, chiar dacă 
uneori creația sa nu corespunde 
deplin gustului și gîndirii muzi
cale cu care ești obișnuit. De 
pildă, poți să fii mirat de faptul 
că, alături de monumente ale 
literaturii pianistice ca sonata 
numită „a lunii" (după expre
sia unui comentator) de Beet
hoven sau prima sonată de 
Brahms, figurau în programul 
concertului piese de o redusă 
semnificație și amploare. Dar 
ceea ce nu poate contesta ni
meni, este faptul că, de pildă, 
și în relativ convenționala temă 
i'u varințiuni de Dvorak, Paleni
cek a izbutit să creeze momente 
de artă înaltă, delicată. în ge-

neral se poate spune că Paleni
cek este înclinat spre delicatețe, 
spre un lirism de bună calitate, 
învăluit într-o țesătură cu tente 
subtile, redate cu o artă pianis
tică ce-i îngăduie să facă ce 
vrea la pian (vezi de pildă 
„Islamey" de Balakirev). Măr
turisesc însă că uneori mi se 
părea că el face prea mult ce 
vrea, dind la o parte tradiții 
clar conturate in privința stilu
lui beethovenian. De pildă, ni
meni nu putea rămîne indiferent 
în fața seducătoarei atmosfere 
generată de figurațiile începutu
lui sonatei „lunii", dar, tot
odată, nerespectarea ritmului în 
temă îl putea stînjeni pe ascul
tător, îl putea scoate din poeti
ca atmosferă de visare generata 
de Palenicek. De altfel, ritmica 
interpretărilor lui Palenicek. 
alături de frazare, mi se par a 
fi în general domeniile în care 
la el uneori, „personalul" se 
schimbă în „arbitrar" dind naș
tere unor rezerve ale audito
rului.

Dar toate rezervele care le pu 
teai avea la recentul recitnl au 
fost umbrite de prezentarea cu 
adevărat remarcabilă a muzicii 
lui Brahms și tn deosebi a ah. 
dantelui și inter mezzo-ului so
natei. Au fost pagini tălmăcite 
la un nivel rar, cu o viziune 
poetică orofund interiorizată, 
redată cu simplitatea cerută 
Tensiunile lirice gradate cu artă, 
jocul de culori fin, fără exage
rări, dramaturgia construcției, 
simțul proporțiilor șt economiei 
formei, atît de caracteristice ar 
tei lui Palenicek, erau mai vii 
ca oricind.

Acele pagini vor stărui multa 
vreme în amintirea ascultători
lor, păstrtnd vie imaginea a 
ceea ce este mai bun din arta 
oianistului-muzician.

FR. SCHAPIRA



35 de ani de la asasinarea lui
LEONTE FILIPESCU

Au trecut 35 de ani de etnd a 
fost ucis mișelește de către gu
vernanții Romîniei burghezo-mo- 
șierești Leonte Filipescu, fiu de
votat al poporului nostru munci
tor, luptător înflăcărat pentru 
înființarea Partidului Comunist 
din Romînia.

Născut în anul 1895 la Bîrlad 
în familia unor muncitori nevo
iași, Leonte Filipescu începe lup
ta cu greutățile vieții de la o 
vîrstă fragedă. în 1910 el vine în 
București unde se angajează ca 
ospătar la un restaurant și unde, 
pentru prima oară ia cunoștință 
cu lupta clasei muncitoare. El se 
preocupă permanent de îmbogă
țirea cunoștințelor sale politice 
citind ziare și broșuri care popu
larizau ideile socialiste, parti- 
cipînd activ la mișcarea sindica
lă. la demonstrațiile împotriva 
regimului burghezo-moșieresc.

Pătruns de justețea luptei cla
sei muncitoare. Leonte Filipescu 
se alătură curînd elementelor re
voluționare care se împotriveau 
concepțiilor oportuniste ale con
ducerii Partidului Socialist In 
timpul războiului, militar fiind, 
el desfășoară în fata soldaților o 
activitate intensă de demascare a 
caracterului tîlhăresc — imperia
list al primului război mondial. 
Fiind luat prizonier de nemți, el 
fuge din lagăr și se reîntoarce 
la București, în

Sărbători
întîmpinate

Pa urmele materialelor publicate

urtni

♦

Mifinnr sală
nouă-modernă

prin muncă
Angajamentele tineretului a 

romîn ar fi fost incomplecte și a 
nu ar fi reprezentat bine spi-. J 
ritul său, dacă s-âr fi mărgi- J 
nit numai la obligații de mun- a 
că, fără a arăta și ce va face J 
în același timp tineretul pen- a 
tru înfrumusețarea imediată a 1 
vieții sale, pe care, desigur, în i 
perspectivă, tot munca o va a 
face mai frumoasă. E deosebit a 
de tinerească astfel hotărîrea a 
tinerilor de la mina Lupeni a 
despre care am mai amintit a 
de a întîmpina sărbătorile ce a 
vin nu numai cu mii de tone ă 
de cărbuni extrase peste plan, a 
dar și cu specifice înfăptuiri a 
în orele de după muncă, ca 4 
amenajarea unor arene de } 
sport și a unui parc, mărirea 
numărului de tineri care vor | 
trece normele G.M.A. și vor ă 
purta pe piept, ca urmare a > 
cărților citite, insigna „Iubiți 1 
cartea". J

Prin muncă în producția in- J 
dustrială, prin muncă pentru J 
recolte bogate și generalizarea J 
acțiunii „Lotului Festivalului" J 
la sate, prin înfrumusețarea J 
cartierelor unde locuiesc, prin J 
pregătirea de daruri, prin par- J 
ticiparea la concursuri artiști- 1 
ce și sportive, tinerii noștri a 
string un buchet plin de fru- a 
musețe, cu fapte și năzuinți. I

1 Mai... Festivalul Mondial— A 
sărbători ale vieții, ale crea- I 
ției. Nimic nu este mai frumos 1 
decît să le întîmpinăm cu suc- I 
ces în întrecere în lupta pen- I 
tru făurirea unei vieți mai a 
bune, pentru viitorul fericit al ) 
poporului. 4
Scinteia Tineretului {

(Urmare din pag. l-a)
In ceea ce privește inițiati

va tinerilor de la uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu" din Bucu
rești în vederea asigurării cu
rățeniei, a unei mai bune or
ganizări a locurilor de muncă 
șl a unei mai i nalte culturi in 
producție, și ea — acum, cind 
și-a făcut numeroși adepți în 
rindurile tineretului întreprin
derilor din țară — trebuie să 
fie mai mult adîncită. A înde
plini cerinjele pe care și le-au 
pus in față tinerii de la .,Tu
dor Vladimirescu" nu înseam
nă numai a asigura curățenia 
mașinii proprii și a dulapului 
propriu de scule : aceasta este 
o datorie, lnifiativa tinerilor 
de la „Tudor Vladimirescu" 
cere organizarea de acțiuni 
mai largi, de muncă volunta
ră, in vederea curățirii și în
frumusețării secfiilor de fabri
cație, cere instruirea prin con
ferințe și schimburi de expe
riență a tinerilor muncitori, 
astfel incit să se îmbunătă
țească organizarea locurilor de 
muncă, așezarea mașinilor, 
dispozitivelor, pe baza necesi
tăților procesului tehnologic, 
cere organizarea de acțiuni 
speciale ale tinerilor pentru 
degajarea și 'înfrumusețarea 
incintei întreprinderilor.

Pe șantierele naționale și 
■ egionale, brigadierii, după 
exemplul tinerilor constructori 
de la Galați, și-au luat și ei 
angajamente pentru realizarea 
unor obiective precise pină la 
1 Mai și pină la data începe
rii Festivalului Mondial.

ralizează și, din contră, reușește 
să îmbărbăteze pe fiecare dintre 
tovarășii închiși. Regimul barbar 
la care este supus îi șubrezește 
sănătatea și, deși grav bolnav, 
fără asistență medicală, el este 
adus la proces ferecat cu lanțuri. 
In timpul procesului. Leonte Fi
lipescu este internat în spital și 
după cîtva timp e anunțat că va 
fi trimis la Jilava. In stare gra
vă fiind, Leonte Filipescu își ma
nifestă solidaritatea de luptă cu 
cei arestați cărora le scrie într-o 
scrisoare: „...Sînt cu voi, tova
răși, pînă la moarte, Trăiască 
lupta noastră 1 înainte, tovarăși, 
nu vă lăsați. fiți tari, fiți solidari 
și veți învinge!"

Ziua de 13 aprilie 1922 era 
fixată pentru trimiterea lui Leon
te Filipescu 1» Jilava, lnteresin- 
du-se de ce nu i se pun lanțuri 
la picioare, comandantul Închiso
rii ii răspunde că starea lui fi
zică prezintă destulă garanție că 
nu va fugi de sub escortă. Era 
clar că se pregătea un asasinat 
monstruos

Pornind spre Jilava însoțit de 
an soldat și an plutonier. Leonte 
Filipescu este acts «ușeiește. pe 
la spate, ai foaai de armă. A 
doua zi, presa oargteză na a 
întirziat să-și jBOttvere* asasi
natul cu vec-ea formulă Jugit 
de sub escortă*.

Astfel a fost asastaat de călin 
burgbezo-tnoșierimii Leonte Fili
pescu, fiu credincios al poporolm. 
conducător de frunte ai mișcării 
revoluționare din țara noastră. 
Viața lui Leonte Filipescu, 
scurtă, a fost bogată In 
pentru victorii poporului munci
tor. Leonte Filipescu umititair 
un exemplu de devotament și 
muncă neobosită îață de poporul 
muncitor, care nu l va uita ni
ciodată.

al grupurilor comuniste, Leonte 
Filipescu ia parte activă la pre. 
gătirea grevei generale din oc
tombrie 1920, instruind consiliile 
muncitorești din fabrici, dînd în
drumări pentru organizarea găr
zilor muncitorești de apărare a 
grevei.

In urma înfrîngerii grevei ge
nerale, Leonte Filipescu, urmărit 
de poliție, primește sarcina de a 
trece în ilegalitate. Alături de 
Pavel Tcacenco, el desfășoară o 
vastă activitate pentru crearea 
unei conduceri centralizate a tu
turor grupurilor comuniste din 
(ară. pentru înființarea Partidu
lui Comunist și afilierea lui la 
Internaționala IlI-a Comunistă.

Grupurile comuniste își inten
sifică lupta și reușesc să con
voace Congresul Partidului Socia
list, care și-a început lucrările 
in ziua de 8 mai 1921. Ca mem
bru al C.C. al grupurilor comu
niste, Leonte Filipescu ia parte 
activă Ia lucrările Congresului. 
După cinci zile de dezbateri. Con
gresul hotărăște cu o majoritate 
zdrobitoare înființarea Partidului 
Comunist din Romînia și afilierea 
lui la Internaționala Comunistă.

După înființarea Partidului Co
munist deși permanent urmărit 
de siguranță, Leonte Filipescu 
desfășoară o intensă muncă pen
tru organizarea activității de 
partid in fabricile din Capitală și. 
în scurt timp, CC al Partidului 
Comunist din Rominia ii încre
dințează sarcina de conducător al 
comitetului loca! de partid Bucu
rești. Sub conducerea lui Leonte 
Fiiipescu, comitetul local de par
tid înființează organizații comu
niste la „Vulcan" (Mao-Țze-dun) 
„Arsenalul Armatei* și se pun 
bazele organizațiilor de partid în 
cartierele Ferentari, Belu etc. In 
același timp, Leonte Filipescu 
este însărcinat de partid să or
ganizeze lupta Uniunii Tineretu
lui Socialist împotriva atacurilor 
oportuniștilor care urmăreau să 
spargă unitatea organizației de 
tineret.

In plină activitate revoluționa
ră, în octombrie 1921, Leonte Fi
lipescu — împreună cu alți to
varăși — este arestat de sigu
ranța și întemnițat la Jilava, 
unde este supus unor torturi bes-

la București, în perioada cînd 
proletariatul din Rusia doborise 
putredul absolutism țarist. Aceas
tă victorie a influențat puternic 
masele muncitoare din Romînia, 
care, sub conducerea elementelor 
revoluționare, au întreprins o se
rie de acțiuni pentru populariza
rea cuceririlor revoluționare ale 
poporului rus, pentru încetarea 
războiului și satisfacerea revendi
cărilor populare. In această pe
rioadă, Leonte Filipescu partici
pă activ la marea demonstrație 
desfășurată sub lozinca „Pentru 

și pace" care a avut un 
ecou în rîndul maselor 

muncitoare.
Spre sfîrșitul anului 1917, ele

mentele revoluționare din țara 
noastră o rup cu oportuniștii și 
organizează grupuri comuniste în 
București, Galați, Brăila etc.

Ca fruntaș al grupurilor comu
niste, Leonte Filipescu militează 
activ pentru apărarea tînărului 
stat sovietic, împotriva războiului tiale. Aici i'se aduce Ia cunoș- 
intervenționist și pentru înființa
rea Partidului Comunist din Ro
mînia. El se dovedește a fi un 
bun propagandist și organizator 
al luptei clasei muncitoare, aju- 
tînd la înființarea de noi sindi
cate muncitorești și la răspîndirea 
materialelor propagandistice. Din 
însărcinarea Comitetului Central

tință că a fost implicat în cunos
cutul „Proces din Dealul Spirei* 
proces înscenat unui număr de 
aproape 300 comuniști partici
pant la Congresul din mai 1921. 
La Jilava și apoi la București — 
unde are loc procesul — Leonte 
Filipescu, deși îndură mizerie, 
frig, foame, bătăi, nu se demo-

După cea de a doua etapă a CURSEI SCÎNTEII

Șt. Poreceanu noul purtător 
al tricoului galben

SIBIU 12 (de la trimisul nostru 
special). — Astăzi la orele 13,30 
s-a dat plecarea în cea de a doua 
etapă a Cursei Scînteii, Orașul 
Stalin—Sibiu.

De la început, bate u>n vînt pu
ternic din fată iar la ieșirea din 
Orașul Stalin începe să plouă mă
runt ceea ce stînjenește desigur 
foarte mult pe alergători.

In plutonul din fată, care trage 
foarte tare, se găsesc protago
niștii cunsei C. Dumitrescu, K. 
Iliev, Ștefan Porecean-u. L. Za- 
noni, I. Vasile, C. Șandru, 1 
Constantinescu și alții.

In depărtare se zăresc deja 
munții Făgărașului, tmbrăcați în- 
tr-o mantie de zăpadă. Ploaia

ta

Băieții și fetele tării noastre sînt 
invitați la o dispută atletică balca
nică prin... corespondentă. Tinerii 
din Romînia, Bulgaria, Iugoslavia, 
Turcia și Grecia se vor întrece în
tre 7—31 mai 1957 pentru a cîștiga 
prețiosul trofeu — „Cupa balcanică 
de atletism pentru juniori și Junioa
re” — fără însă ca această între
cere să-i întrunească pe același te
ren de sport. Totul va fi prin cores
pondența. Cum ? Simplu : tn fiecare 
din țările respective se vor desfă
șura concursuri la următoarele 
probe—pentru băieți: 100, 400, 1500. 
3000 m. plat, lungime, înălțime, 
prăjină, greutate (6 kg.), disc (!>/, 
kg.), suliță (800 gr.): pentru fete: 
60, 100 m. plat, lungime, înălțime, 
greutate (3 kg.). La aceste con
cursuri pot participa băieții născuți 
în anul 1938 și mai tineri și fetele 
născute în anul 1940 șl mai tinere.

Primele 20 de rezultate pe care 
fiecare țară ie obține la flecare pro
bă se totalizează, stabllindu-se me 
dia. în acest fel, se întocmește cla
samentul pe națiuni.

Pentru a cuprinde un număr cît 
mâi mare de tineri și pentru a re
aliza cît mai bune performanțe, co- 
misiile de atletism pot organiza 
oricîte concursuri socotesc necesare 
în fiecare localitate și comună. Se 
atrage atenția că un concurent poa
te lua parte numai la o singură 
probă din grupa alergărilor, la o 
singură probă din grupa săriturilor 
și la o singură probă din grupa a- 
runcărilor.

In tara noastră aceste concursuri 
se organizează pentru prima oară. 
Pe lîngă acest fapt, mai trebuie ți
nut seama șl de data foarte apro
piată a începerii concursurilor. Este 
de aceea necesar ca în atenția fo
rurilor locale de specialitate să stea 
problema atragerii și bunei pregă
tiri a cît mal mulți tineri. în spe
cial se cere să se aibă în vedere 
proba de săritură cu prăjina, probă 
la care anul trecut rezultatele au 
fost slabe. O problemă tehnică este 
aceea a asigurării greutăților de 3 
kg. și 6 kg. In acest scop este ne
cesar sprijinul întreprinderilor și 
cooperativelor metalurgice locale.

Pînă la 7 mai nu mai sînt multe 
zile. Pregătirile trebuie să înceapă 
imediat.

continuă să cadă. Situația 
cursa rămine aceeași.

Trecem de comuna Șercaia 
Ploaia a încetat iar în fața noa
stră în plutonul fruntaș deocam 
dată este acalmie. Ii numărăm : 
sînt 17. Iată însă că se pare că ci
cliștii au inceput să se agite. In
tr-adevăr a început să se „fugă" 
și mai tare

La Arpașul de Jos. K. Iliev a- 
bandonează.

La Sibiu, cu toată ploaia toren
țială, mii de locuitori ai orașului 
îi așteaptă pe cicliști. Pe stadio
nul din localitate, primul care 
trece linia de sosire ente tînărul 
Ștefan Poreceanu, care a parcurs 
cei 145 km In 3h.50’39” (3h.50’09" 
timp cu bonificație) devenind ast
fel noul purtător al tricoului gal
ben.

Tn ordine, la distante scurte, 
trec apoi Gh. Șerban. A. Șelaru, 
C .Șandru. C. Tudose, C. Dumi
trescu, I. Vasile, L. Zanoni.

Primul concurent bulgar este 
N. Fllipov, cronometrat cu tim
pul 3h.58T7”.

In clasamentul general după 
două etape conduce Ștefan Pore
ceanu urmat de L. Zanoni și Gh. 
Șerban.

Astăzi se dă plecarea tn cea de 
a lli-a etapă Sibiu—Orașul Sta-

Arum I Nni rm co-ewon
der: t vo*wntar Negrea Alexandru, 
ioromu printr-o scrisoare ziarul 
oostra că Ia Uniratea .IPROF1L* 
ar 6 Dacurești sala de șlai-
foH* amenință ea surparea, ta- 
-~1Ț—' este scsțxrc* de bfme. zi- 
dorite stat crăpate, teocaiala cade 
de pe pereți. 'Jrtr-or cartat cei 
care mcacesc in aceas-z «alg lu
crează la coaăitii g’eit S-au dat 
nenumâ-ate semeae de alarmă. 
Rezoitarei ? Diferite comisii ale 
Direcției ..1PROFU.*. unele chiar 

I ale fostului Munster ai Industriei 
Lamrmtai ac făcut promisiuni, dar 
piuă la urmă totul n-a limitat 
doar la— proaristmi

I Era vâdXă l.-tfsa de interes a

La „Steagul Roșu"

Succesul operetei bucureștene 
S. S.

In curînd prima linie automată 
pentru prelucrarea blocului motor

icelași timp, productivitatea mun
cii crește considerabil prin redu
cerea manoperei.

Automatizarea procesului de 
producție va determina și o scă 
dere a procentului de rebuturi, 
deoarece operațiile de prelucrare 
sînt executate cu precizie. Pentru 
ca linia tehnologică automată de 
prelucrare a blocului motor să 
poată intra în funcțiune chiar în 
cursul acestui an, au și fost date 
în lucru alte mașini-agregat care 
se vor construi de către uzinele 
„Steagul roșu" în colaborare cu 
alte întreprinderi constructoare.

(Agerpres)

lion:tru jiUgrarea Qp^etti 
major ai uatr^xi- Și-a gâsil 
țuire ft'Uvua ncatîri pentru 
.'ilâi^rarea a tot ceea ce este ^3- 
bion fi fad: in operetă, a tot ceea 
ce este arbitrar fi aetogic farbi. 
trar p idogic care a» dos ia 
jora^zal ^eoMcitor de opereîdr, 
mOfițPr de operetă, ^dragoste de 
operetă). Ternei tn L a
fost rs narea: ea cruei de teri- 
licăre a ouai noastre, dar fi an 
tnUeî pentru am de a btodfu anut 
atit dut ipactA&aie proaste 
Cit f. dzr. cu ooaKenu
de teatre sovietici fi din observa
țiile criticUbr de artd.

★

^Interviul s-a încheiat in fa)a 
albumelor. Prima datd dud le-am 
răsioit pdre 
limbă necum 
traduse. Duo 
Sandu Efiad, fc^el 
im sugera un cd 
înțelesuri limpezi, 
nească a cucerit 
nilor sovietici.

zombiarw de amatori. De aceea, 
noi socotim că a fast fi mai ușor 
spectatorului sovietic td urmă
rească spectacolele noastre, a că
ror muzică este bazată in cea 
mai mare parte pe teme folcloris
tice. desigur lucrate fi '.mbogă- 
fOe

— Ce ne puteți spâne despre 
legăturile pe care le-ați stabilit 
cu oamenii de artă sovietici ?

— tn cursul turneului tn
U.RSS. am cunoscut u am legat 
prietenie cu mulși oameni de
artă, ca compozitorii MJiutin și 

■ jopcrului — teno- 
______ „„„ _ '■ seamă ai 

teatrelor de operetă din Moscova 
fi Odessa. Au venii sa vadă spec, 
tacolele noastre artiști de operetă 
din Sverdlovsk. Pentru aceasta, 
ei au făcut un drum de 2-500 de 
kilometri. Părerile oamenilor de 
artă sovietici erau unanime nu 
numai in recunoașterea caUtăfu 
artistice a spectacolelor noastre, 
ci mai ales — ceea ce ne-a bucu
rat și mai mult — in a recunoaște 
linia justă a muncii noastre pen-

(Urmart din pag. l-a)
_ , unde In timpul pauzei de 
prinz s-au adunat mii de munci
tori sd asiste la concertele noa
stre. cite un glas tineresc pornit 
din vlrful unei macarale (iar iacă 
eram tn colhoz — de pe grindă 
acoperișului) cerea cu insistentă 
un ântec rominesc—

— Ce cintece rom'nești sînt 
apreciate în mod deosebit in 
U.R.S.S. ?

— Tineretul £r. Uniunea So
vietică cunoaște bine muzica u-___ . __ .
șoară rominească. Jn Buzureștiul Kofino, artistțu popccui. 
iubit" de Vescan, „Cale lungă, ral Kozloqskî, artiști de 
drum de fier" de Dendrino, și 
multe altele slnt etntate cu plă
cere de tinerii sovietici. Pot să 
adaug că după un concert dat 
pentru elevii unei școli a rezerve, 
lor de muncă, spectatorii au invi
tat pe artiștii -omlni ia o„. „Peri- 
nifă". In U.RSS. muzica romL- 
nească se bucură de o apreciere 
:u totul deosebită. Lucci-ile ro-

, mlnești stnt des dntate la radio, 
in concerte simfonice și de an-

tor,

(Urmare din pag. l-a)
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dividuali la aceleași culturi amin
tite mai sus.
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Fot»: D. F. DUMITRU

Aniversarea lui

R. LUCIAN

* Vineri s-a jucat continuarea 
partidei a 16-a din cadrul meciu
lui pentru titlul mondial dintre 
marii maeștri Mihail Botvinik și 
Vasili Smîslov. La mutarea a 55-a 
cei doi parteneri au căzut de a- 
cord asupra remizei. Scorul me
ciului este în prezent 8Va—7‘/z 
puncte în favoarea lui Smîslov.

* După cum anunță ziarul ja
ponez Asahi", tn ședința din 10 
aprilie a Ligii sportive din Japo
nia s-a hotărtt ca ta cea de a 
Ill-a edijie a Jocurilor sportive 
internaționale ale tineretului de 
la Moscova să participe o dele- 
gafle sportivă cuprinztnd gim- 
naști, jucători de hochei pe iarbă, 
voleibaliști și luptători.

ir Intr-un meci internațional 
de scrimă, desfășurat joi tn lo
calitatea La Spezia, echipa de 
sabie a R. P. Ungare a învins 
reprezentativa Italiei cu scorul de 
11-7. Cele două echipe au pre
zentat scrimerl pînă la vîrsta de 
25 ani.

Acesta este un argument care 
pledează pentru înscrierea țărani
lor muncitori cu gospodării indi
viduale in forme de cooperare în 
muncă. Tovarășul Ilie Gheorghe, 
prim secretar al comitetului raio
nal U.TJft. povestea :

— Spun unii tovsrăși că n-ar 
fi nevoie ca munca noastră să 
fie cunoscută, că ar fi de mică 
importanță. Să luăm de pildă 
comuna Șandra, unde organiza
țiile U.T.M. se preocupă de trans
formarea socialistă a agriculturii. 
Aici gospodăria colectivă a obți
nut la griu o producție medie de 
1867 kilograme iar în sectorul in
dividual producția medie la grîu 
a fost de 1400 kilograme Dife
rența a fost de 467 kg. la hectar. 
Să înmulțim aceste 467 kg. cu 
cele 269 hectare qt cuprinde sec
torul individual ?i vom vedea că 
se putea obține cu 125^ tone 
mai mult grîu dacă satul era co
lectivizat. Și încă un argument. 
Țăranii muncitori care au pornit 
pe calea socialismului duc din an 
în an un trai tot mai îmbelșugat 
Să luăm de pildă, tot gospodăria 
colectivă „Flacăra Roșie" din Va- 
riaș, de recoltele căreia am vor
bit mai sus. Gospodăria a reali
zat în anul trecut venituri bă
nești în valoare de 1.153.340 lei 
ceea ce a permis să se împartă 
pentru fiecare zi-muncă cite 7 lei. 
Producțiile obținute la cultura 
mare au permis ca gospodăria 
să-și achite în întregime îndato
ririle către stat și plata în na
tură a muncilor S.M.T., eă-și a- 
sigure necesarul de semințe și să 
împartă, numai ca avans, pentru 
fiecare zi-muncă cîte 3 kg. grîu 
și 6 kg. porumb. Nivelul de trai 
tot mai ridicat al colectiviștilor 
se poate vedea și din următoare
le : în ultima vreme, 30 de colec
tiviști și-au făcut case noi, 120 
colectiviști și-au cumpărat apara
te de radio, 150 și-au cumpărat 
biciclete Mai bine de 130 de fa
milii de colectiviști au pe lîngă

La uzinele de autocamioane 
„Steagu: Roșu“ din Orașul Stalin 
s-au iRut prubde cu cea de a 
doua mașinâ-agregat, care va 
forma prima lmie automata pen
tru prel aera rea blocului motor al 

dui- Agregatul 22 —
cum este denumita această mași
ni- unealtă specială — a fost 
proiectat la uzinele „Steagul Ro
șu* de un colectiv de ingineri și 
tehnicieni. El va lucra simultan 
eu 4S burghie din două direcții. 
Toate operațiile pe care te exe
cuta durează mai puțin de trei 
minute Pentru un regim de lu
cru de două schimburi, aceste o-

ții pot fi făcute de numai doi 
Cori cb înaltă calificare sau 
icieni in loc de 12 muncitori 
icafi, cît lucrează astăzi. In

Carlo Goldoni
Tn cad mi iniversir 

rate ce «e
George Căiinescu a conferențiat 
despre .Viața și opera lui Carlo 
Goldan*.

La festivitate au hiat parte a- 
emioeni și membri corespon- 
țs ai Academie; R.P.R., cadre 
a etice universitare, scriitori, 
□eni de teatru, studenți.

Au fost de fată reprezentanți ai 
gației Italiei la București.

permanentă: transformarea
socialistă a agriculturii

Patria: DON JUAN. Complectare Ul
mul stereofonic TINEREȚE FERICITA; 
București, Sh. Dofa: RIPA DRACULUI 
Magheru. Maxim Gorki: CU FAȚA 
SPRE PUBLIC șt YVES MONTAND; 
V. Alecsandri. Elena Pavel, N. BAtces- 
cu : COASTA LUI ADAM; I. C. Frimu, 
Republica. înfrățirea tntre popoare, LI- 
bertltil: FRUMOASELE NOPȚII: Lu
mina, Cosbuc: TAINELE NOPȚII 
ETERNE; Alex. Popov, Moșilor. Volga: 
CtNDVA LA PARIS: Unirea. M. EmI- 
nescu: TU SI CAMARAZII TAI: Victo
ria. 1 Mai. VAGABONDUL (ambele se
rii); 23 AugusL Alianța: RISETE IN 
PARADIS: Cultural. Munca: URMELE 
RAMIN; 8 Mai. Aurel Vlaloi: THE- 
RESE RAQU1N; Popular: PREA TIR- 
ZIU: Arta: CIO CIO-SAN: Donca
Sîmo: URAGANUL; Vaslle Roaltă, 
TRANDAFIRII LUI ALLAH; Grlvlța: 
IARTA-MA; Doina: UN PAHAR CU 
BERE;

gospodăria lor personală vacă cu 
lapte, porc, cîteva oi, stupi. Din 
fiii colectiviștilor, mulți tint elevi 
în școlile medii, iar 10 studiază 
in institute de învătămint supe
rior.

Comitetul raional U.T.M. Sîn
nicolau Mare se ocupă cu toată 
seriozitatea de munca de trans
formare socialistă a agriculturi 
El se orientează bine, muncind 
creator pe baza documentelor de 
partid. Două din plenarele comi
tetului raional U.T.M. ținute tn 
anul trecut, precum și o ședință 
ținută de curînd cu activul, au 
fost consacrate discutării muncii 
utemiștilor tn sprijinul transfor
mării socialiste a agriculturii. 
Apoi, în ședințele biroului comi
tetului raional U.T.M. a fost ana
lizată activitatea unor organizații 
de bază U. T. M. ca cea din co
muna Periam. Organizații de 
bază U.T.M. ca cele din gospodă
ria colectivă și comuna Periam 
gospodăria colectivă Șandra. co
muna Pesac și altele, au analizat 
în adunările lor generale spriji
nul pe care-1 dau cooperativizării 
agriculturii. Ele au întocmit pla
nuri care prevăd repartizarea a- 
gitatorilor și utemiștilor pe sec
toare, planuri ce cuprind angaja
mentele majorității ca fiecare 
dintre ei să lămurească o fa
milie sau două pentru a se Înscrie 
în gospodăria colectivă.

Comitetul raional U.T.M. a 
muncit și pentru creșterea calita
tivă a activității organizațiilor de 
bază U.T.M. din gospodăriile co
lective, astfel ca ele să devină a- 
jutoare prețioase ale consiliilor 
de conducere în lupta pentru în
tărirea gospodăriilor. Organiza
țiile de bază U.T.M. au fost în
drumate și sprijinite efectiv de 
către instructorii comitetului ra
ional U.T.M. să antreneze pe toți 
tinerii colectiviști la muncă, pen
tru ca toți tinerii să îndeplineas
că minimul de zile-muncă stabilit 
de adunarea generală a colecti-

viștitar. Anal acesta an hiat fiin
ță în gospodăriile colective din 
raion ă echipe de tineret Nn- 
mai in gospodăria colectivă Va
ria* stat create 6 echipe, adică 
pe ingă fiecare brigadă cite 
un». La gospodăria colectivă Sin- 
m co Iau Mare pe lingă două 
echipe normale a mai hiat ființă 
încă una, de ajutorare, formată 
din tinerii care lucrează la biro- 
arile gospodăriei. In timpul liber 
și duminica această echipă va da 
ajutor brigăzilor mai aglomerate 
cu munca.

In urma acestei preocupări, ti
nerii colectiviști au ajuns să se 
bucure de mai multă încredere 
să li se încredințeze sarcini de 
răspundere .Astfel Sivaschi Sava 
din gospodăria colectivă Cenad a 
ajuns cel mai bun fierar al gos
podăriei, utemistul Nicola e Alin
te (acum candidat de partid) din 
simplu colectivist a devenit frun
taș în echipă, apoi brigadier, iar 
acum este președintele gospodă
riei colective din Periam.

Comitetul raional U.T.M. a luat 
măsuri și pentru întărirea muncii 
de educație a tineretului in spiri
tul internaționalismului, pentru 
înfrățirea tineretului romîn cu ti
neretul minorităților naționale, în 
munca dedicată țelului comun — 
transformarea socialistă a agricul
turii. Astfel, la căminele cultura
le se prezintă programe culturale 
date de tineri romîni și germani, 
cum au fost cele organizate în 
comuna Șandra. Este îndeobște 
bine știut că întotdeauna tinerii 
aspiră să-și petreacă cît mai plă
cut clipele libere. Tocmai de a- 
ceea organizațiile de bază U.T.M., 
îndrumate de comitetul raional, 
au propus conducerilor gospodă
riilor colective să înzestreze cît 
mai bine colțurile roșii. In urma 
unor asemenea propuneri, gospo
dăria colectivă din Sînnicolau 
Mare a cheltuit peste 30.000 lei 
cumpărînd instrumente pentru 
orchestră, costume populare ro- 
mînești, germane, sîrbești, ma- 
fhiare și rusești pentru echipa 

e dansuri. Astfel s-a ajuns la 
crearea unui puternic ansamblu 
cultural. Tinerii sînt atrași mai 
întîi ca spectatori, apoi ca mem
bri ai unei asemenea echipe cul
turale și, treptat, ajung să în
drăgească gospodăria colectivă.

Pentru a asigura conținutul 
muncii activiștilor utemiști din 
raion, biroul comitetului raional

UT-M. i orgamzat un ciclu de 
conferind de specialitate. Aseme
nea ieclu-coaiermte au fost ținu
te tn fața activului comitetului 
raional U.T-M. de mai multe ori 
de către ing Sirbescu, șeful sec
ției agricole raionale, de către 
ing. Caragea. vice-președintele 
sfatului popular raional și de al;i 
specialiști. Conferințele, ca și stu
dierea documentelor de partid, au 
fost urmate de semlnarii. Rezul
tatele muncii temeinice n-au in- 
tirziat să se arate. Anul ' trecut, 
Întovărășirea din Slnpetru Mic a 
trecut in gospodăria colectivă; cu 
acest prilej, au fost lămuriți și au 
intrat In gospodăria colectivă toți 
utemiștii. La fel a trecut în gos
podăria colectivă și întovărășirea 
din Colonia Bulgară și, odată cu 
ea, toți utemiștiL La fel s-a ln- 
ttmplat și cu organizațiile de 
bază U.T.M. din satele Chereș- 
tur, Cheglevki, Teremia Mică și 
altele. Anul acesta, unele sate și 
comune cum sînt Sinpetru Mic, 
Colonia Bulgară, Pordeanu. Che- 
reștur, Cheglevici, Teremia Mică 
au fost cooperativizate in între
gime. Acesta este fără îndoială 
și un rezultat al muncii desfășu
rate de către comitetul raional 
U.T.M.

Anul acesta, în aproape trei 
luni, în raionul Sînnicolau Mare 
au intrat in gospodării colective 
și în întovărășiri un număr de 
769 familii cu o suprafață de 
2583 hectare. Dacă în anul trecut 
intrau în medie zilnic 4—5 fami
lii in formele de cooperare a agri
culturii, anul acesta 
cut la 9 familii în 
familiile intrate în 
proape 150 familii 
rite de utemiști 
viștii utemiști din 
mai în gospodăria colectivă din 
Periam, în urma muncii desfășu
rate de organizația U.T.M. din 
gospodărie s-au înscris încă 15 
familii de țărani muncitori. In 
sectorul instructorului raional 
U.T.M., Ion Bărbosu, au intrat în 
forme de cooperare în muncă 60 
de familii de tineri țărani mun
citori. Un număr de 350 de ute
miști din raion au intrat anul a- 
cesta în gospodării colective sau 
întovărășiri agricole.

In momentul de fată, biroul ra
ional U.T.M. a repartizat pe toți 
activiștii săi să contribuie, sub 
îndrumarea activiștilor de partid, 
la munca de lămurire a țăranilor

ritmul a eres, 
fiece zi. Din 
acest an, a- 
au fost lămu- 

și de 
raion.

muncitor: individual, pentru for
marea de întovărășiri tn 6 co
mune. unde s-iu creat comitete de 
inițiativă. Munca are acum mult 
mai multă eficacitate Intrucît s-a 
îndeplinit aproape în întregime 
o propunere a biroului raional 
U.T.M. — aceea ca activiștii să-și 
lămurească în primul rînd părin
ții și rudele apropiate pentru a 
se ‘ffscrie în forme de cooperare 
a agriculturii. In afară de un 
membru al biroului raional (tov 
Gh.‘ Popescu) toți activiștii și-au 
lămurit părinții și s-au înscris 
în aceste forme. Acest lucru are o 
mare importanță. Activistul Pe
tru Udrescu și-a lămurit părinții 
și pe cei cinci frați din comuna 
Tomnatic, care au intrat cu tot 
pămintul în întovărășirea nou 
creată; ei au fost de altfel primii 
care au depus cerere, iar exemplul 
lor a fost urmat de către mulți 
țărani muncitori. Acest lucru ar 
trebui să-l facă și părinții tova
rășului Gh. Popescu întTucît sînt 
cunoscut! ca oameni gospodari, 
pricepuți, fruntași ai recoltelor 
bogate și au o mare influență a- 
supra celorlalți țărani muncitori.

Intrucît raionul are specific a- 
gricol. la comitetul raional U.T.M. 
va trebui să existe mai multă pre
ocupare pentru specializarea ac
tivului. Exemplul primului secre
tar, Ilie Gh., care este și un sîr- 
guincios elev în anul trei al șco
lii de mașini agricole, trebuie să 
fie urmat și de ceilalți activiști.

De asemenea, în munca de 
transformare socialistă a agricul
turii vor trebui să fie antrenați 
în măsură mai mare mecanizato
rii, care lucrează direct cu ță
ranii colectiviști, întovărășiți și 
individuali.

Desfășurînd cu și mai mult elan 
munca, sub. conducerea comite
tului raional de partid, Comitetul 
raional U.T.M. Sinnîcolau Mare 
are posibilități să aducă o con
tribuție de seamă în munca pen
tru construirea socialismului la 
sate. In acest școp, acum cîteva 
zile comitetul raional U.T.M. s-a 
angajat în fata comitetului raio
nal de partid să patroneze ter
minarea cooperativizării pînă la 
Festival' în trei sate și anume : 
Valcani, Nerău și Saravale.

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Sctnteii 

tineretului*4 pentru regiunea 
Timișoara

Programul I
5.05 Muzică populară romînească. 5.30 

Buletin de știri. 5.35' Muzică populară 
romînească (continuare). 6.00 Muzică 
ușoară. 6.15 Emisiune agrară. 6.25 Cîn- 
tece. 6.45 „A sosit poștașul”. 7.10 
Jocuri populare. 7.35 Concert de dimi 
neață. 8.15 Materiale din presă. 8.30 
Muzică. 9.30 „Cutezătorii’ . 10.00 Con- 

11.00 Buletin de știri. 
11.03 Melodii populare romînești. 11.30 
Clasici ruși : F. Dostoievski (fragment 
din „Nopți albe“). 11.50 Cîntece haidu
cești. 12.20 Să cunoaștem folclorul po
poarelor. 12.40 Muzică din opere, 13.00 
Buletin de știri. 13.05 Concert de prînz. 
14.00 Dansuri simfonice interpretate de 
orchestre din diferite orașe ale țării.
14.30 Cotele apelor Dunării. 14.45 
Cîntă Lavinia Slăveanu. 15.00 Buletin 
de știri. 16.15 Vorbește Moscova ! 16.45 
„1907” în cîntecele compozitorilor noș
tri. 17.00 Buletin de știri și buletin me
teorologic. 17.19 Muzică ușoară. 17.55 
,,Compozitorul săptămînii” : Johannes 
Brahms. 18.35 Concert de estradă.- 
19.00 Buletin de știri. 19.03 Ciclul con-, 
vorbiri economice. Vorbește conf. univ. 
Costin Murgescu. 19.10 Concert de es
tradă (continuare). 19.45 Răspundem*, 
ascultătorilor. 19.55 „Noapte bună, co-^ 
pii’. 20.00 Pagini de satiră și umor din 
revista „Orizonturi’. 20.15 Muzică de 
dans. 21.00 Cronica evenimentelor in- . 
ternaționale. 21.15 Interpreți de muzică 
populară romînească, laureați ai celui' 
de al IlI-lea concurs național al tine
rilor soliști. 21.35 Arii din opere in
terpretate de Andreî Ivanov. 22.30 Mu- 
zică de dans. 23.52—23.55 Buletin de \ 
știri.

Programul I!
14.00 Buletin de știri. 14.03 Din pre

lucrările de folclor ale compozitorilor » 
noștri. 14.40 Muzică vocală. 15.00 Mu
zică ușoară. 15.35 Program de muzică , 
populară. 16.00 Buletin de știri și bu
letin meteorologic. 16.20 Noi imprimări 
pe discuri. 17.15 Tribuna Radio. 17.30 S 
Cîntă corul Radio. 18. Buletin de știri. 
18.03 Amintiri de la vînătoare. 18.10 
Din melodiile dvs. preferate. 19.00 
Muzică de dans. 19.45 Noi înregis
trări de muzică populară romînească.

20.00 Buletin de știri. 20.03 Concert 
ghicitoare : Muzică de balet. 21.00 Bu
letin de știri. 21.05 Muzică de dans.
22.30 „La sfîrșit de săptămînă, cu cîn- 
tec și voie bună”. 23.00 Buletin de știri, 
buletin meteorologic și sport. 
0.50 Muzică de dans.

tece. 6.45 „A sosit poștașul”.

8.15^ Materiale din presă.^ 

cert simfonic.

I

Pentru regiunea București : Vremea 
în curs de răcire, menținîndu-se insta
bilă. Cerul va fi schimbător, măi mult 
noros. Ploi intermitente. Temperatura 
în scădere, noaptea va fi cuprinsă în
tre 5 $! 7 grade, iar ziua între 13 și 15 
grade. Vîntul va sufla moderat, predo- 
minînd la început din vest, apoi din 
nord-est $1 est.

Pentru următoarele trei zile în țară : 
Vreme relativ rece cu cer schimbător, 
mai mult noros ziua și cu precipitații 
sub formă de averse șl ploi intermitente 
în toate regiunile țării. In regiunea de 
munte și nordul țării, lapoviță și nin
soare locală. Vînt moderat din sectorul 
nordic. Temperatura în scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între minus două 
grade și plus patru grade, iar maxi, 
mele între 10 grade și 20 grade.



Vizita oaspeților albanezi în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 12 aprilie 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. U.S., au oferit un 
dejun în Palatul mare al Krem
linului în cinstea delegației gu
vernamentale și de partid a Re
publicii Popu'are Albania, care se 
află la Moscova.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : Delegația gu
vernamentală șj de partid a Re
publicii Populare Albania, condu

Situapa din Iordania

unei demisii
în urmă cu puține zile, James 

Richard, unul din mesagerii spe
ciali ai președintelui Eisenhower, 
pornit în turneu prin lume, a re
fuzat să viziteze Iordania. Moti
vul : nu-i plăcea tonul cu care era 
redactată invitația, de către pre
mierul Nabulsi. Regele Hussein nu 
s-a sfiit să-l cheme de îndată pe 
primul ministru și să-i ceară de
misia.

Deși demisia lui Nabulsi a 
fost cerută mai alaltăieri, totuși 
ziarele occidentale prevedeau a- 
ceastă demisie încă cu mai multe 
zile în urmă. Cum se explică acest 
lucru P Prin puternicile contradic
ții existente între regele Hussein și 
primul ministru. „Pe plan extern 
și intern regele Hussein, de forma
ție anglo-saxonă, cunoscut pentru 
simpatiile sale prooccidentale era 
în conflict cu Nabulsi, care repre
zenta tendințe antioccidentale'*. 
Această remarcă a corespondentu
lui din Amman al agenției France 
Prcsse, deși este adevărată, nu 
spune însă întreg adevărul. In 
timp ce regele Hussein este un a- 
dept înfocat al „programului Ei
senhower* și a refuzat cererea gu
vernului ca din aparatul de stat 
să fie înlăturate elementele reac
ționare care pactizează cu puterile 
imperialiste, fostul premier Na-- 
hulsi s-a situat pe poziția unei de
pline neutralități în problemele 
externe.. Dealtfel, chiar simpla tre
cere în revistă a ultimelor confir
mări ale politicii pe care premierul 
Nabulsi voia s-o promoveze, ex
plică graba și furia cu care 
cercurile imperialiste americane 
l-au determinat pe regele Hussein 
să ceară demisia lui Nabulsi.

Ziarul „Aș-șaab” publică inter
viul acordat de fostul șef al gu

să de Mehmet Shehu, președinte
le Consiliului de Miniștri, care se 
află la Moscova a asistat In sea
ra de 12 aprilie la spectacolul 
„Puterea întunericului" la Teatrul 
Mic din Moscova.

In noaptea spre 13 aprilie un 
grup de membri ai delegației gu
vernamentale și de partid a Re
publicii Populare Albania, in 
frunte cu Enver Hodja, prim se
cretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania și membru al 
Prezidiului Adunării Populare a 
plecat la Leningrad. 

■ ■ ■
vernului iordanian Nabulsi, unui 
corespondent. Cu două săptămîni 
înainte de demisie, a spus Na
bulsi, guvernul a examinat amă
nunțit programul de politică in
ternă și externă și a aprobat urmă
toarele principii în activitatea sa: 
Epurarea aparatului de stat de la
cheii imperialismului și de agen
ții pactului de la Bagdad; curma
rea uneltirilor americane în Ior
dania ; întărirea drepturilor con
stituționale ale guvernului; stabili
rea alianței cu Egiptul și Siria; 
continuarea politicii de eliberare 
națională și promovarea împreună 
cu Egiptul și Siria a politicii de 
neutralitate pozitiva*.

Atitudinea fermă a fostului pre
mier nu putea să convină deloc 
Statelor Unite. Numai cu două 
zile înainte de a fi pus în situația 
să demisioneze, Nabulsi ținuse un 
discurs în care a criticat vehement 
„doctrina Eisenhower* pentru O- 
rientul Mijlociu. „Oare Eisenhower 
a fost trimis de dumnezeu ca un 
nou profet ?** — a întrebat el, ară- 
tînd că Statele Unite și Iordania 
sînt două țări situate foarte de
parte una de cealaltă. El a între
bat în continuare: „Ce are Eisen
hower cu noi ? Cine i-a cerut să 
se facă păzitorul nostru ?**.

In cadrul aceluiași discurs Na
bulsi arătase că principalul obiec
tiv al politicii externe a guvernului 
său este realizarea unei Uniuni ge
nerale între Iordania, Egipt și Si
ria, țări în care, după cum se știe, 
mișcarea anticolonialistă este deo
sebit de puternică.

Prin îndepărtarea lui Nabulsi, 
regele Hussein vrea să schimbe 
cursul actualei politici externe a 
Iordaniei, care se bucură de spri
jinul poporului iordanian. Sensul 
schimbărilor dorite de Hussein sînt 
date in vileag de către agenția 
„France Preș se** care relatează că, 
potrivit părerii cercurilor diploma
tice irakiene, „demisia premieru
lui Nabulsi pregătește calea spre 
o colaborare mai strînsă între Ior
dania și S.U.A.**.

Îndepărtarea lui Nabulsi din 
postul de prim ministru a produs 
satisfacție în cercurile guverna
mentale din S.U.A. Mai mult 
chiar. Presa americană nu se 
sfiește să arate deschis că cercu
rile oficiale din S.U.A. au o legă
tură directă cu evenimentele din 
Iordania și au contribuit la înde
părtarea guvernului Nabulsi pentru 
a impune Iordaniei „doctrina Ei
senhower**.

Manifestări romînești

Intr-o știre transmisă din Wa
shington, corespondenta ziaru
lui „New York Herald Tribune', 
Margaret Higgins, scrie că actua
lele evenimente din Iordania au 
provocat satisfacția cercurilor con
ducătoare americane.

Îndată după demisia lui Na
bulsi, regele a început consultări 
pentru formarea unui guvern reac
ționar.

Comentînd criza de guvern din 
Iordania, postul de radio Cairo a- 
rată că Hussein Khalidi — primul 
dintre însărcinați—nu a putut forma 
noul guvern deoarece toate parti
dele reprezentate în cabinetul de 
coaliție a lui Nabulsi au refuzat 
să colaboreze cu el.

După eșecul lui Khalidi, regele 
Hussein l-a însărcinat pe Abdel 
Halim El Nemr cu formarea nou
lui cabinet. El Nemr a deținut în 
fostul guvern Nabulsi funcțiile de 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministru al Apărării și 
ministru al Afacerilor Interne. El 
face parte din același partid ca și 
fostul premier — partidul Socialist 
Național.

Potrivit știrilor primite de ziarul 
libanez „Telegraph** la Amman 
capitala Iordaniei, au loc demon
strații populare în sprijinul guver
nului Nabulsi, care a demisionat la 
10 aprilie.

Ziarul „Ad-Diaf* relatează că 
orice legătură cu Iordania a fost 
întreruptă. Potrivit știrilor primite 
de acest ziar, în seara zilei de 10 
aprilie armata a ocupat toate 
punctele de importanță strategică 
din țară. Din ordinul noului con
ducător al poliției iordaniene, ge
neralul Muhamed Mait, prim a- 
ghiotant al regelui, au fost operate 
arestări în rindurile patrioților.

Trebuie subliniat că atitudinea 
energică a opiniei publice iorda
niene l-a silit pe regele Hussein să 
cedeze, însărcinînd cu formarea 
noului cabinet pe El Nemr •— co
laborator apropiat al lui Nabulsi. 
Associated Press arată că înainte 
de a-l însărcina pe acesta cu for
marea cabinetului, regele Hussein 
s-a consultat cu Nabulsi și cu șe
ful statului major al armatei ior
daniene, Abu Navar. Eșuarea lui 
Khalidi de a forma noul guvern 
dovedește că politica de presiuni 
menită să abată Iordania de pe 
calea politicii de neutralitate pozi
tivă dusă de țările arabe libere, și s-o determine să accepte „doctri
na Eisenhower* întîmpină opozi
ția hotărîtă a opiniei publice ior
daniene.

C. R.

peste
Corepondenții Agerpres trans

mit :
După succesele obținute de cu- 

noscuții soliști de operă Iolanda 
Mărculescu șl Dan Iordăchescu la 
Praga, un alt reprezentant al ar
tei vocale romînești entuziasmea
ză pe iubitorii de muzică din R. 
Cehoslovacă. Este vorba de ba
ritonul romîn David Ohanesian, 
solist al operei din Cluj, care în
treprinde un turneu în Cehoslo
vacia.

Iubitorii de muzică din orașele 
Olomouc, Bratislava, Liberec și 
Ctetrava au fost cuceriți de mi
nunata interpretare de către Da
vid Ohanesian a rolurilor lui 
Amonasro din „Aida“, a lui Ri- 
goletto, a toreadorului din „Car
men".

In ziarul „Sovetskaia Kultura** 
a apărut sub semnătura lui K- 
Iuon, pictor al poporului din 
U.R.S.S.. un amplu articol în care 
cunoscutul maestru sovietic face 
aprecieri asupra expoziției de 
artă plastică contemporană a 
R. P. Romine, deschisă la Mos
cova, în sălile Academiei de arte 
a U.R.S.S.

Autorul articolului subliniază 
în mod deosebit succesul obținut 
de arta plastică romînească in 
dezvoltarea genului portretistic.

După cum s-a anunțat, anul 
acesta din juriul Concursului in
ternațional de pian Smetana, care 
va începe la 2 mai cu prilejul 
Festivalului internațional de mu
zică „Primăvara la Praga", a fost 
invitat să facă parte ca repre
zentant al R.P.R., Valentin 
Gheorghiu, artist emerit al R.P.R.

★
Revista „Inostrannaia Literatu

ra" nr. 3 publică continuarea ro
manului „Pasărea furtunii" de 
scriitorul romîn Petru Dumitriu 
și un articol de Mihu Dragomir 
cu privire la unele probleme ale 
literaturii romîne contemporane.

Au luat sfirțit tratativele dintre delegațiile 
P. C. Bulgar ți P. C. Francez

SOFIA 12 (Agerpres).— A.T.B. 
transmite: La 12 aprilie, la Sofia 
au luat sfîrșit tratativele dintre 
delegațiile Partidului Comunist 
Bulgar și Partidului Comunist 
Francez. Tratativele s-au desfășu
rat îaitr-o atmosferă de cordiali
tate și înțelegere reciprocă. In ur
ma tratativelor Todor Jivkov prim 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar 
conducătorul delegației Partidu
lui Comunist Butgar și Etienne

hotare
Revista lunară poloneză „Twor- 

ezok" publică în nr. 3 (pe luna 
martie) o amplă prezentare a 
scriitorului romin Geo Bogza. 
Articolul este semnat de Danuta 
Bienkowska.

★
Opereta „Lăsați-mă să tint* 

de Gherase Dendrino, laureat al 
Premiului de Stat, înregistrează 
un mare succes in R. Cehoslo
vacă.

De aproape o lună de zile, ope
reta ,Lăsați-mă să cînt** este re
prezentată pe scena teatrului din 
„Olomouc**, un important centru 
cultural și industrial al R. Ce
hoslovace. De fiecare dată sala 
este arhiplină.

★

La invitația muncitorilor de la 
uzina de construcții de mașini gre
le din Ural, la Sverdlovsk a sosit 
o delegație a colectivului uzinei 
„23 August'* din București, în 
frunte cu Constantin Putinică, de
putat în Marea Adunare Națională 
a R.P.R., directorul general al în
treprinderii.

ir
în clădirea clubului învățători

lor din Harkov s-a deschis o ex
poziție a cărții romînești pentru 
copii. La această expoziție sînt 
prezentate cărți de Mihail Emi- 
nescu, Ion Creangă, Gheorghe 
Coșbuc, Anton Pann, Ion Slavici. 
Petre Dulfu, Mihail Sadoveanu, 
Cicerone Teodorescu, Nina Cas- 
sian, Alexandru Toma, Dumitru 
Corbea și de alți autori romîni. 
precum și cărți pentru copii ale 
scriitorilor sovietici și scriitorilor 
din țările de democrație popu
lară, traduse în limba romină.

In afară de cărți, la expoziție 
sînt prezentate reviste și ziare 
pentru copii.

Un stand special este destinat 
fotografiilor care ilustrează mo
dul cum este educată tînăra ge
nerație în Republica Populară 
Romină.

Fajon membru al Biroului Poli
tic a.l C.C. al P.C. Francez, con
ducătorul delegației Partidului 
Comunist Francez au semnat o 
declarație care oglindește deplina 
unitate de vederi a celor două 
partide în legătură cu problemele 
situației internaționale actuale, 
unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale și con. 
solidarea relațiilor frățești între 
P. C. Bulgar și P. C. Francez.

Măsuri pentru 
asistenței

In anii puterii populare, au 
luat ființă în numeroase centre 
din țara noastră instituții de a- 
sistență pentru bătrîni și s-au 
luat măsuri pentru continua îm
bunătățire a condițiilor de viață 
ale acestora.

Un pas înainte în această pri
vință îl constituie Hotărîrea Con
siliului de Miniștri privind asis
tența bătrînilor pensionari și 
nepensionari, publicată recent.

Hotărîrea reglementează pro
blema asistenței bătrînilor sub 
toate aspectele. în ‘hotărîre se 
prevede, printre altele, că asigu
rarea asistenței bătrn lor pensio
nari și nepensionari se realizează 
prin: cămine de pensionari, că
mine de bătrîni, cămine-spital 
pentru bătrîni bolnavi cronici, sa
natorii balneo-climaterice, can
tine de ajutor popular, ajutoare 
ocazionale.

Prin acțiunea de asistență se 
vor asigura condiții corespunză. 
toare de trai materiale și cultu
rale, bătrînilor pensionari și 
nepensionari, care sînt lipsiți de 
sprijin material și nu au susțină
tori legali, celor cu familii fără

Sesiune festivă a cercurilor 
științifice studențești

(Urmare din pag. l-a) 

prodecanul Facultății de iatorie- 
filologie anunță deschiderea se
siunii și adresează cuvinte de bun 
sosit oaspeților din București și 
Cluj. Studentul Aurelian 1. Po
pescu, președintele Consiliului 
Asociațiilor Studenților de la 
Universitatea Alex, ion Cuza 
rostește cuvîntul de deschi
dere. El amintește aniversările 
de odinioară. De pildă, cea din 
1871, cînd s-au adunat la Putna 
studenții ,din generația lui Emi- 
nescu și Slavici — tradiție pe 
care studențimea o respectă și 
astăzi, păstrînd vie memoria ma
relui Voevod. Apoi se dă cuvîntul 
lui Alexandru Zub, student la Fa
cultatea istorie — filologie din 
Iași, care prezintă lucrarea „Ște
fan cel Mare — 500 de ani de la 
urcarea sa pe tron". Prezentînd 
un bogat material istoric prelu
crat original, cu adevărată pasiu
ne de cercetător, comunicarea a 
cîștigat auditoriul din primele 
momente.

Al doilsa spectacol dat de Teatrul Central 
de Stat de păpuși din Moscova

îmbunătățirea 
bătrînilor
posibilități de Întreținere, precum 
și celor bolnavi cronici, care nu 
se pot autodeservi și care nece
sită îngrijire permanentă.

Hotărîrea prevede de asemenea 
măsuri privind îngrijirea medi
cală în căminele de bătrîni și ce 
pensionari, organizarea de că
mine-spital pentru bătrîni bolnavi 
cronici.

Pentru Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale și pentru co
mitetele executive ale sfaturi or 
populare regionale se stabilește 
sarcina de a îmbunătăți condi
țiile de funcționare a unităților de 
asistentă existente, precum și de 
a dezvolta rețeaua de asistenta 
a bătrînilor.

Alte prevederi stabilesc modali
tăți pentru organizarea de ate
liere sau gospodării anexe pe 
lingă unitățile de asistență, asi
gurarea tratamentului balneo-cii- 
matic pentru pensionari, acorda
rea gratuită a aparatelor prote
tice. a echipamentului, a foilor de 
drum și a ajutoarelor bănești o- 
cazionale pentru anumite catego
rii de bătrîni, pensionari și ne
pensionari.

— „Contemporanii s-au între
cut preamăiindu-1 — spunea el 
despre Ștefan Vodă — dar cel 
mai frumos monument de prețuire 
i-a ridicat poporul, cinstindu-1 
de-a lungul veacurilor...".

Au urmat apoi alte comunică-i.
„Figura Ini Ștefan cel Mare in 

poezia populară", prezentată de 
studenții Aurel Butnaru și Silvia 
Dobrovolschi.

„Eminescu, Ștefan cel Mare și 
Serbarea de la Putna din 1871" 
comunicare prezentată de Aria 
Grunberg și Florin Mihăilescu de 
la Facultatea de filologie din 
București.

Mîine dimineață lucrările vor 
continua, iar după masă oaspeții 
și gazdele vor face cunoștință 
și-și vor prezenta lucrările origi
nale din domeniul poeziei, închi
nate acestei aniversări, la o șe
zătoare literară studențească. Ser
barea se va încheia cu o excursie 
la Mînăstirea Putna, ctitoria și 
locul de odihnă al lui Ștefan cel 
Mare.

Conferința sindicală mondială 
a tineretului muncitor

PRAGA 12 (Agerpres). — Fe
derația Sindicală Mondială a dat 
publicității un comunicat în care 
arată că la 10 și 11 aprilie în ca
drul secretariatului Federației 
Sindicale Mondiale a avut loc o 
conferință la care au participat 
reprezentanții ©indicatelor din 
mai multe țări.

La conferință au fost ridicate 
probleme legate de pregătirea și 
convocarea unei conferințe sindi

cale mondiale a tineretului mun
citor in anul 1958.

Au fost examinate probleme 
care stau în prezent în fața ti
neretului muncitor. Toți partici
pant» la conferință au subliniat 
rolul important pe care îl au or
ganizațiile sindicale in apărarea 
revendicărilor tineretului muncitor 
și s-au pronunțat pentru convo
carea conferinței sindicale mon
diale a tineretului.

Vineri după-amiază a avut loc 
la Teatrul C.C.S. cel de al doilea 
spectacol dat de Teatrul Central 
de Stat de Păpuși din Moscova.

Păpușarii sovietici au inter- 
)retat piesa în 3 acte „Lampa 
ermecată a lui Aladin" de N. 

Guernette.
Direcția de scenă a spectaco

lului este semnată de artistul po
porului al U.R.S.S. Serghei 0-

brazțov, decorurile de B. Tuzlu
kov, maestru emerit al artei din 
R.S.F.S.R., muzica de G. Tepliț- 
ki și coregrafia de maestrul de 
balet A. Gaziant-

Prezentarea în limba romină a 
spectacolului a fost făcută de ac
torul Hori a Șerbănescu.

Spectatorii, mari și mici, au 
aplaudat cu căldură măiestria 
păpușarilor sovietici.

Campanie de presă americană 
împotriva Egiptului

Sincroiazoîronul gigant 
comandat de la distanță

DUBNA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 11 aprilie la 
Institutul unificat de cercetări nu
cleare a fost realizată pentru 
prima oară comanda de la dis
tanță a sincrofazotronului, cel 
mai mare accelerator de particu
le din lume.

Pînă în prezent funcționarea 
acestei uriașe mașini era dirijată 
de Ia un pupitru provizoriu insta

lat chiar in clădirea accelerato
rului.

In legătură cu mărirea inten
sității, adică a numărului par- 
ticu elor dintr-un fascicul. au 
fost conectate dispozitivele pu- 
pitrului principal de comandă 
montat intr-o altă clădire, la o 
distanță de cîteva sute de metri.

Comanda de la distanță a unei 
asemenea mașini constituie o 
problemă tehnică de mare com
plexitate. Ea a fost soluționată 
cu succes de către oamenii de 
știință și inginerii sovietici.

NEW YORK 12 (Agerpres). - 
Agenția United Press relatează 
că în cercurile diplomatice din 
Washington se afirmă că, dacă 
Egiptul nu va accepta condițiile 
americane în legătură cu naviga
ția prin Canalul de Suez, Statele 
Unite vor cere intervenția Consi
liului de Securitate al O.N.U.

Presa americană desfășoară în 
ultimele zile o adevărată campa

nie de intimidare a Egiptului, în- 
cercînd să-1 determine să renun
țe la hotărîrea de a nu accepta 
internaționalizarea Canalului de 
Suez. Astfel, ziarul „New York 
Times" amenință guvernul egip
tean cu o acțiune a Consiliului 
de Securitate sau a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Toate aceste ziare amenință de 
asemenea Egiptul cu represalii 
economice.

; Amintiri despre tatăl
« lui Claude Marty

în fotografie Louis 
Marty, în atelierul 
unde lucra. Fiul 
său, Claude Marty 
este astăzi întemni
țat pentru că și-a 
ridicat glasul îm
potriva asasinilor 
părintelui său.

\ Vineri seara am fost la mitln- 
\ gul ținut în strada Chateau pen- J tru a protesta împotriva numirii J lui Speidel, asasin al patrioți- J lor francezi. In ciuda unei săp- 
. tămini de muncă obositoare J Și a sănătății mele precare, ți. J neam să fiu de față pentru că x Louis Marty a fost tovarășul 

a meu de muncă la Thomson-Sig- 
naux. De asemenea el a fost to- 

Ivarășul meu, în anii rezistenței.
în tot timpul vieții, și nu nu
mai pe ținia idealului nostru, co. 
mun, a existat o continuitate de 
legături care ne unea. Din feri
cire locuiam și in aceiași clă- 
dre. Acolo l-am cunoscut pe 
micul Claude, cel mai mic dirh 
tre cei trei copii ai lui Louis, 
care avea pe atunci 2 ani.

Mai ttrziu, familia Marty s-a 
Î.mutat puțin mai departe și în 

această locuință nouă l-am vă
zut pentru ultima oară pe to
varășul meu în 1943.

împreună cu Louis Marty și 
alti clțiva tovarăși am format in J întreprinderile circumscripției a J 15-a, primele comitete populare J de luptă împotriva invadatori- 

\ lor hUleriștj. în timpul acestei 
a misiuni pline de pericole, Louis 
ș a fost arestat de polițiști în ci- 
ș vi, din ordinul lui Pdtain și 
$> Speidel. Noi știam de cîtv'a timp 
Ș că sintem urmăriți. Eu însumi 
9 am fost areștat de polițiștii Ges- 
J tapoului francez șl dus la comi- J sariatul central al circumscrip- J ției, dar am fost apoi eliberat J de comisarul care m-a intero-

gat șl despre care am aflat mal 
apoi că era membru al Rezis
tenței.

Imediat m-am întors la fa
brică și l-am căutat pe Louis, 
insisttnd ca el să vărăsească în
treprinderea, deoarece eram ur
măriți. Louis mi-a spus: da, voi 
pleca pentru că lupta a devenit 
acum dramatic de periculoasă. 
Voi continua lupta intr.un alt 
sector, dar trebuie să mai aș
tept ctteva zile pentru că e ne
cesar să mă ocup de cei 3 copi
lași ai mei. *

Am stai de vorbă de aseme
nea cu șeful atelierului, Auffroy, 
căruia l-am spus : știu că unii 
din cei din direcție nu.l iubesc 
pe sindicaliști, nici pe comuniști. 
Dar credeți dumneavoastră, oare, 
că acești oameni ar fi în stare 
să denunțe inamicului pe oame
nii Rezistenței din întreprin
dere ?

— Nu, mi-a spus el, nu cred. 
In ce mă privește, urăsc de 
moarte pe ocupanți; de altfel 
am fost de trei ori vizitat pînă 
acum de Gestapo, care mi-a ce
rut să dau numele muncitorilor 
sindicaliști și comuniști, ceea ce 
am refuzat. Ultima vizită pe 
care mi-au făcut-o, viza In mod 
deosebit pe Marty. Cred că o- 
mul acesta a fost sincer.

Zilele următoare Marty fu a- 
restat. Tovarășii de la Thomson 
l-au putut vedea de cîteva ori 
în închisorile de la Tourelles si 
Șantt. Bolnav, el fu internat in 
spital. Evadă de două ori. Se 
alătură Rezistenței în împreju-

rimile orașului Poi
tiers, unde fu cap
turat de hiileriștii 
lui Speidel.

După eliberare, 
am fost însărcinat 
de muncitorii de la 
Thomson să țiu 
discursul omagial 
cu prilejul aplică
rii pe zidul uzinei, 
în fa(a locului său
de muncă a plăcii come
morative cu portretul lui 
Marty, ca șl al altui mun
citor căzut în timpul bă
tăliei de la Dunkerque in 1940. 
Regret că n-am putui regăsi 
textul acestei cuvlntări, pentru 
că notasem în ea, în baza unei 
anchete făcute, cîteva mărturii 
despre asasinatul oribil comis 
împotriva lui. El a fost împuș
cat la 27 iunie 1944, dar înain
te de aceasta, criminalii care 
l-au torturat, i-au rupt mîinile 
și picioarele, și i-au spart capul 
cu lovituri de cisme.

Micul Claude crede că tatăl 
său a fost „pur și simplu îm
pușcat". Adevărul este însă că 
naziștii, ființe sălbatice din 
trupa lui Speidel, au comis un 
masacru oribil la Poitiărs.

După eliberare, micul Claude, 
sora și fratele său, care stăteau 
la , unchiul lor, erau mult prea 
mici pentru ca să le putem vor. 
bi despre . eroismul părintelui 
lor. Astăzi însă, Claude este un 
om mare — are 20 de ani. Cînd

l-am văzut ultima oară, avea 
6 sau 7 ani.

Politicienii și parlamentarii, 
a căror decădere morală este 
fapt de notorietate publică, au 
plasat pe hitleristul Speidel în 
fruntea armatei franceze. Spei
del este unul din principalii res
ponsabili ai asasinatului comis 
împotriva lui Louis Marty și a 
altor zeci de mii de patrioți 
francezi. Oare politicienii aceș
tia fără onoare și fără patrie 
își închipuie că Rezistența este 
moartă, că ea a pierit ? Rezis
tența nu aparține aliaților asa
sinilor. ea aparține nafiun'i în
tregi. Franței combatante din 
armată și muncitorilor din uzine 
și șantiere. Fiii celor tmpușcațt 
și masacrați sînt schimbul nos
tru, al celor din Rezistență, și 
își fac datoria pe deplin. Nu-i 
așa micul meu Claude ?

Franța întreagă, toți fran
cezii, armata franceză, nu vor 
adm'te multă vreme Ca asasinul 
Speidel să fie șeful armatei 
franceze.

R. .RAVAULT

Cercuri industriale japoneze 
sprijină promovarea 

comerțului chino-japonez
PEKIN 12 .(Agerpres) China 

Noui transmite : Cercuri indus
triale japoneze au cerut aplica
rea declarației comune chino- 
japoneze cu privire la promova
rea comerțului intre cele două 
țări.

Declarația comună semnată de 
delegația economică japoneză din 
Kansai și de comitetul chinez 
pentru promovarea comerțului in
ternațional subUniază că comer
țul chino-japonez „trebuie să se 
bazeze pe principiul schimbării 
de produse de aceeași categorie 
și că trebuie să se dea garanții 
reciproce, pentru livrarea pe ter
men lung a mărfurilor principale 
cerute de ambele țări".

Ședință de noapte 
a Consiliului apărării 

R. F. Germane
BERLIN 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarul „Neues 
Deutschland" relatează că în 
noaptea de 9 spre 10 aprilie la 
Bonn a lost convocată pe neaștep
tate o ședință a Consiliului apă
rării condus de cancelarul Ade
nauer. Această ședință neaștepta
tă a fost consacrată discutării 
„problemelor extrem de urgente 
aie înarmării cu arme atomice a 
„Bundeswehrului". Ședința Con
siliului apărării a avut loc la ci- 
teva ore după sosirea generalului 
Heusinger, care s a inapoiat din- 
tr-o călătorie in S.U.A.

In continuare se arată că in 
aceeași noapte la departamentul 
Presei și Informațiilor ai guver
nului de la Bonn s-a remarcat o 
activitate febrilă cu scopul de a 
pregăti prin presă o „campanie de 
liniștire a populației".

Moțiune de neîncredere 
în guvernul englez

LONDRA 12 (Agerpres). — In 
ședința din seara zilei de II a- 
prilie fracțiunea parlamentară a 
partidului laburist a hotărît să 
prezinte o moțiune de neîncredere 
î-n guvern în t.mpul dezbaterilor 
care vor avea loc la 16 și 17 apri
lie asupra ,,Cărții albe" a guver
nului în problemele apărării.

In moțiunea opoziției laburiste 
se spune : „Camera refuză să a- 
probe programul viitoarei poli
tici în domeniul apărării".

Noul ambasador 
al U. R. S. S.

a sosit la Ankara
ANKARA 12 (Agerpres). ■— 

TASS transmite: La 10 aprilie a

sosit la Ankara cu avionul special 
„Tu-104** noul ambasador al 
U.R.S.S. în Turcia, N. S. Rîjov.

La sosirea la Ankara ambasa
dorul N. S. Rîjov a făcut o de
clarație corespondenților de pre
să în care a spus printre altele:

Profd de prilej pentru a trans
mite un salut prietenesc și bune 
urări din partea poporului sovietic 
și din partea mea personal popu
lației capitalei Turciei și întregu
lui popor turc.

Noi sintem vecini apropiați și 
relațiile dintre țările noastre tre
buie să fie bune și prietenești. 
Acest lucru este nu numai in inte
resul popoarelor noastre, ci și în 
interesul păcii.

Comunicatul 
Departamentului de presă 

de pe lingă primul 
ministru al R.D. Germane

BERLIN 12 (Agerpres). — A- 
genția AD.N. transmite un co
municat al Departamentului de 
presă de pe lingă primul ministru 
ai Republicii Democrate Germane 
in care se spune :

Guvernul Republicii Democrate 
Germane a subliniat în declara
ția făcută la 3 aprilie de primul 
ministru Otto Grotewohl în șe
dința Camerei Populare că adu
cerea de arme de exterminare în 
masă pe teritoriul Republicii Fe. 
derale și încercările de a înarma 
armata vestgermană cu această 
armă vor determina contramăsuri 
energice ale Republicii Democrate 
Germane care vor fi în stare să 
zădărnicească planurile imperia 
liștilor vestgermani. Alături de 
alte măsuri, va fi extinsă apăra
rea antiaeriană. In vederea apără
rii antiaeriene a populației noas
tre Ministerul Afacerilor Interne 
pregătește în prezent măsuri le
gislative corespunzătoare.

Tratative comerciale 
sovieto-engleze

LONDRA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 11 aprilie a 
avut loc adunarea anuală a Ca
merei de Comerț ruso-britanice.

Greville Maginness, președinte
le Camerei, care a prezentat un 
raport, s-a pronunțat pentru dez
voltarea legăturilor comerciale 
dintre Anglia și Uniunea Sovie
tică, împotriva restricțiilor co
merciale.

V. I. Smirnov, locțiitorul repre
zentantului comercial al U.R.S.S. 
în Anglia și vicepreșediqte al 
Camerei de Comerț ruso-britanice. 
a comunicat că organizațiile so
vietice pentru comerțul exterior 
duc în prezent tratative cu firme 
engleze pentru plasarea de co
menzi sovietice întreprinderilor 
engleze. Volumul comerțului so- 
vieto-englez, a spus el, ar fi cu 
mult mai mare dacă n-ar exista 
restricții.

Turneul internațional de șah
tn runda a 5-a a turneului 

internali’Onal de șah de la Plo- 
ești, fruntașul clasamentului Vic
tor Cioctltea a obținut o nouă 
victorie in fafa jucătorului ma
ghiar Portisch pe care l-a învins 
la mutarea 40-a. Cea mai scurtă 
partidă a fost acea dintre Kola- 
rov (R. P. Bulgaria) și Bălanei 
terminată cu un rezultat de remi
ză după numai 14 mutări. Alster 
(R. Cehoslovacă) a cîștigat la 
Golz (R. D. Germană) iar Rado
vici l-a învins pe Diacanescu. 
Drimer, cu negrele a obținut vic
toria In partida cu Urseanu. Par
tida Krogius (U.R.S.S.)-Puc 
(R.P.F. Iugoslavia) s-a întrerupt

un om upsii ae raspuuuere
Henry Reuss, membru al Ca

merei Reprezentanților a S.U.A. 
(democrat din statul Wisconsin) 
a publicat în buletinul oficial al 
Congresului „Congressional Re
cord" un articol de fond din zia
rul „Journal", editat de G. Mil- 
woky. Ziarul cere demiterea se
cretarului de stat al S.U.A., Dul
les, pe care 11 caracterizează ca 
„om lipsit de răspundere și peri
culos".

Un buget plin de fățărnicie
Ziarul „Daily Worker" conti

nuă să demaște esența de clasă 
a bugetului conservatorilor. Tn 
numărul său din 11 aprilie ziarul 
scrie că „populația muncitoare din 
Anglia numără peste 24.000.000 
de oameni. Dar mai mult de ju
mătate din înlesnirile fiscale re
vin tn total unui număr de 
300.000 persoane", din care ziarul 
li numește pe acei care obțin su- 
praprofituri, pe proprietarii de 
întreprinderi industriale, pe ac
ționarii firmelor de export și al
tor firme capitaliste.

„Întregul buget, scrie In în
cheiere ziarul, este plin de fățăr
nicie șl dispreț la adresa poporu. 
lui".

Ce ar fi mai înțelept

Referindu-se la problema ar
mei atomice, ziarul „Holboek 
Amts Venstreblad" din Danemar
ca subliniază că nu este necesar 
ca Danemarca să aprobe și să 
accepte tot ceea ce conducerea 
N.A.T.O. consideră util pentru a- 
ceastă organizație. Ar fi mult 
mai înțelept, scrie ziarul, să ho- 
tărîm noi înșine astfel de proble
me întrucît populația Danemarcei 
va fi pritna care va plăti toate 
concluziile greșite ale conducerii 
N.A.T.O.

într-o poziție complicată, în timp 
ce Reicher. cu negrele, are șanse 
de cîștig in partida întreruptă cu 
Dziekolowski (R. P. Polonă).

După 5 runde în clasament 
continuă să conducă Ciocîltea cu 
4l/2 puncte, urmat de Bălănel cu 
3[/2 puncte și o partidă întreruptă 
și Alster cu 3X!2 puncte.
INFO R*M AȚII

• In zilele de 16, 17 și 18 a- 
prilie va avea loc la Cluj, în sala 
mare a Casei Universitarilor, se
siunea științifică a Filialei Cluj a 
Academiei R.P.R. In cadrul aces
tei sesiuni va fi expus raportul 
de activitate al Filialei și vor fi 
prezentate 138 comunicări știin
țifice, pe secții. De asemenea se
siunea va comemora pe savantul 
biolog Emil Racoviță.

• Vineri au luat sftrșit în Ca
pitală lucrările Congresului Soci
etății de Științe Naturale și Geo
grafie din R.P.R.

Congresul a ales Consiliul de 
conducere și Comisia de cenzori 
a societății

Congresul a hotărlt tn unani
mitate trimiterea de telegrame 
de salut și mulțumire către C.C. 
al P.M.R. Și Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii.

• Vineri dimineața a avut loc 
la ambasada Republicii Democra. 
te Germane o conferință de pre
să în cadrul căreia ambasadorul 
Republicii Democrate Germane ia 
București Georg Stibi, a expus în 
fața reprezentanților presei cen
trale și Radiodifuziunii principa
lele probleme ale situației politi
ce din Germania și implicațiile 
acesteia pe plan internațional.

Expunerea a fost urmărită cil 
deosebit interes de ziariștii pre- 
zenți care au pus apoi o serie de 
întrebări.

Conferința de presă a prilejuit 
o interesantă și utilă trecere în 
revistă a aspectelor celor mai ac
tuale ale problemei germane.

• Muzeul Peleș este deschis 
miercuri, joi, vineri șl stmbătă 
între orele 830-15, iar duminică 
intre orele 9-16.

Vizitarea se face în grupuri 
constituite pe institufii, întreprin
deri sau organizații obștești, in 
baza unei programări.

Tn vederea programării, dorito
rii se vor adresa cu trei săotă- 
mlni înainte :

— Direcției Muzeului Peteș-Si- 
naia pentru zilele de miercuri, 
foi, vineri și slmbătă ;

— Direcției artelor plastice 
din Ministerul Tnvățămîntului și 
Culturii — București, Piața Sein- 
teii, pentru zilele de duminică.

Taxa de intrare este de 2 lei 
de persoană: pentru elevi, stu- 
denți și ostași — 1 leu.

Copiii sub vlrsta școlară nu 
slnt admiși tn muzeu.
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